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GENTE 
0 Stress da Paternidade! 

0 jovem Paul 
Vagueiro é o pai 
mais feliz deste 
mundo, mas nesta 
foto, cortesia de 
Helena Pereira, 
aparece stressado, 
com as maos cheias 
para atender as 
très frlhas: Sarah, 
Maia, Hailey e ao 
rapaz. Cole, quadrigémeos nascidos em Maio nesta 
cidade de London (Ontario). 

Victor e Nelly Pereira, Mordomos 
do Império de Leamington 

Apos a chegada do vistoso Cortejo à sede do Clube, 
os Mordomos de 2006 aparecem na foto com as rainhas 
ao pé do Império onde as coroas ficaram em exibiçào 
no dia da Festa. 

•“ {Meja reportagem na Pâgina 14) 

Le Chef Luis Alves 
Lisboeta e pessoa de uma 

certa notoriedade no mundo 
intemacional da culinâria, Chefe 
Alves veio a London para dar 
uma mào ao seu amigo, Felipe 
Gomes, na abertuda do seu 
restaurante Aroma, situado no 
centro da cidade. O segredo 
estâ na medida e na proporçâo. 
Os ingredientes sâo os mesmos 
mas sô O bom chefe conhece a 
combinaçào perfeita para criar aquilo que é excelente, 
agradâvel ao paladar, ao olfato e aos olhos que nos faz 
delirar quando vamos ao Restaurante Aroma. 
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ANOXV N2.172 

Mensagem no Dia de Portugal 
Joâo Pedro da Silveira Carvalho 

Embaixador em Otava 
Corn prazer dirijo-me à nossa 

Comunidade e à Luso- 
Canadiana nas celebraçôes do 
Dia de Portugal que terâo lugar 
neste grande e vasto pais que 
acolhe uma das mais importantes 
Comunidades Lusas. 

Embora afastados por 
milhares de quilômetros, Portugal 
e Canadâ partilham uma ffonteira 
comum, O OceanoAtlântico que 
através dos séculos nos tem 
unido histôrica, econômica e politicamente e que hoje 
tentamos gerir de uma forma responsâvel para protéger 
os sens recursos. 

Em anos anteriores estive corn as Comunidades de 
Toronto, Montreal e Otava; este ano celebrarei o dia 
de Portugal corn a Comunidade de Vancouver e 
aproveito a ocasiâo para vos convidar a uma breve 
reflexào sobre a nossa presença no Canadâ. 

(continua na pâgina 13) 

Guia Para Caminhantes a Santiago 

ABRIL/MAIO 2006 

Mensagem da Cônsul-Geral de 
Portugal em Toronto 
Maria Amélia Paiva 
Cônsul-Geral de Portugal 

Na celebraçâo do Dia de 
Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas de 
2006, O primeiro que celebro 
em Toronto como Consul para 
O Ontario e Manitoba, é corn 
muito gosto que por este meio 
dirijo esta mensagem à 
comunidade portuguesa e aos 
luso-descendentes destas duas provincras. 

A comunidade portuguesa cuja presença no pais 
se estende jâ hâ mais de meio século desenvolvendo 
um conjunto de importantes actividades econômicas, 
sociais, culturais e politicas gostaria de, em meu nome 
pessoal e dos funcionârios consulares, desejar que esta 
celebraçâo do Dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas e, em particular, da lingua e 
cultura portuguesas, possa contribuir para a maior 
dignificaçâo da imagem de Portugal, neste pais. 

O Portugal deste inicio do século XXI é herdeiro 
duma histôria rica, de que todos nos orgulhamos, de 
quase oito séculos e meio. 

(continua na pâgina 13) 

Valença acolheu a apresentaçâo pùblica do Guia 
para Pequenos Caminhantes do Caminho Português 
de Compostela no dia 20 de Maio, no Albergue de 
Peregrinos de Valença. Da 
responsabilidade da Junta da 
Galiza, a ediçâo bilingue teve a 
colaboraçâo dos municipios de 
Valença, Paredes de Coura, 
Ponte de Lima e Barcelos. 

Numa linguagem acessivel 
e fâcil, em português e galego, 
O livro conta corn imagens das 
principais localidades por onde 
passa a rota dos peregrinos. O 
documento estâ bem ilustrado 
corn mapas de leitura clara, 
animados corn gravuras de 
banda desenhadas 
supostamente pelos dois peregrinos que descrevem os 
detalhes o.caminho: Catuxa e Viraventos. 

Os duas personagens falam das aventuras da sua 
peregrinaçâo, ao atravessarem o Caminho Português 
de Compostela e convidam-nos a ir corn eles para 
descobrir sitios fantâsticos e veredas, antes de chegar 
ao destino, a magnifica catedral românica onde se 
guarda o corpo do Tiago o Maior, o filho do Trovâo 

{Boanerges) que pregou o Evangelho na Ibéria e foi 
martirizado por Herodes Agripa em Jerusalem. De lâ o 
seu corpo veio pelo mar numa nau de pedra e sem leme 

até às praias da Galiza. Foi 
enterrado na actual vila de 
Padrôn, a Iria Flâvia romana, 
onde um monje descobriu a sua 
presença por uma estrela que à 
noite brilhava sobre o tùmulo. 
A etimologia popular de 
Compostela - campus stellae - 
O campo da estrela, parece ter 
nascido dessa lenda. 

O percurso começa em 
Barcelos, seguindo logo por 
Ponte de Lima, Paredes de 
Coura e Valença. De lâ 
atravessa a ponte sobre o rio 

Minho para entrar na Galiza onde o percurso leva-nos 
por vilas e cidades. Nesta etapa além fronteiras o 
peregrino conhecerâ novas personagens também 
divertidas sobre as que se contam histôrias curiosas. 

A apresentaçâo foi um ponto de grande intéressé 
no congresso Translatio - Herança do Caminho 
Português de Santiago que teve lugar em Barcelos. 
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Povo iraquiano acusa americanos 
de preparareiti massacre 
A Associaçâo de Ulemas Muçulmana, o mâximo orgâo 
religiose dos sunitas, acusou exército norte-americano 
de estar a préparai “novo massacre” em Al-Anbar, ao 
oeste do Iraque. Temos informaçôes sobre os 
preparativos em curso porparte das tropas americanas 
e iraquianas para um novo massacre em Al-Anbar sob 
O pretexto da luta contra o terrorismo, afirmou 
Mohammed Bashar al-Faidhi em Bagdad. Cada vez que 
se forma um novo Govemo, comete-se um massacre, e 
corn 0 primeiro Governo provisôrio (o de Allawi) se 
perpetraram massacres em Fallujah e Najaf, continuou 
o porta-voz 
Sob 0 Governo de transiçâo cometeu-se o massacre de 
Tal Afar e agora, com o novo Governo, realizam-se os 
preparativos para um novo massacre em Al-Anbar, 
acrescentou o sunita, al-Faidhi. 
A provincia de Al-Anbar, de maioria sunita, a maior do 
Iraque, é centre da insurreiçâo contra o Govemo de 
Bagdad, opondo-se acérrimos à presença norte- 
amencana no pais. 
Faidh, lembrou que os massacres mais graves 
perpetrados pelo exército dos EUA tiveram como 
objective areas corn maioria sunita. 

Russos querem acalmar conflitos 
no mundo arabe 
Serguei Lavrov, ministre do MNE russe, afirmou em 
Moscovo, que projectos comuns concretizados pela 
Russia e pela Organizaçâo da Conferência Islâmica 
(OCI) poderâo ajudar a acalmar conflitos no mundo 
ârabe. Serguei nâo evocou o problema nuclear do Irâo 
nem o conflito israelo-palestiniano, que deverâo 
preencher a agenda dos encontros. Referia-se a cases 
postos em prâtica em 2005, quando a Russia obteve o 
estatuto de observador da OCI, como a criaçâo de um 
grupo estratégico “Rüssia-mundo islâmico”. 
"Todos os projectos que estâmes a implementar no 
quadro da cooperaçào e envolvimento na OIC sào 
estmturas politicas, organizacionais e mesmo morais 
para soluçôes mais eficazes dos conflitos”, disse. O 
estatuto de observador da Russia reflecte o seu papel 
de “amigo do mundo islâmico”. 
Entre 15 e 20 milhôes dos 143 milhôes de russes sâo 
muçulmanos. 

Castro um dos Lideres mais Ricos 
Na tabela das finanças, entre os lideres politicos, 

el Comandante de Cuba parece ser o sétimo mais rico 
do mundo, corn uma fortuna calculada em $900 milhôes 
de dôlares (US), segundo declaraçôes da rsvisiaForbes 
na lista de governantes milionârios, liderada pelo 
saudita Abdullah Bin Abdulaziz com uma fortuna de 
21 mil milhôes de dôlares, ao lado da quai a do chefe 
cqbano fica pâlida e passaria por ser apenas uns 
trocados da fortuna saudita 

Ameaçando corn arrastar o autor desta infâmia ao 
tribunal, o governo cubano e o lider politico deste 
enclave do Caribe criticaram corn grande severidade a 
noticia que eleva o lider politico cubano ao sétimo lugar 
do mundo, maratona na que, corn sua habituai 
humildade, Fidel Castro sentir-se-ia feliz ocupando um 
dos ùltimos lugares. 

O ranking dos poderosos estâ preenchido pelos 
multimilionârios do ouro negro ârabe, como o Sultào 
do Brunei, o présidente dos EAU (Emirados Arabes 
Unidos) e o émir do Dubai. 

Na Europa, a rainha da Inglaterra, Isabel II, e a da 
Holanda, Beatriz, ocupam no ranking mundial a posiçào 
nove e dez, respectivamente, embora muitos pensavam 
que Isabel II fosse a rainha mais rica do mundo. A sua 
fortuna desceu este ano 220 milhôes de dôlares, pois a 
Casa de Windsor passou a pagar impostos ao fisco como 
qualquer cidadào britânico, cristâo ou gentil. 
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Mais de seis mil mortes no Sismo da Indonesia 

Os helicôpteros transportant toneladas de ajuda que sâo distribuidas nas areas mais castigadaspelo sismo 
e a erupçâo vulcânica em Bantul (Indonésia) 

O pesado balanço do terramoto que abalou toda a regiâo 
sul da ilha de Java atinge seis mil mortos de acordo 
corn as autoridades indonésias. Mas o pior é que no 
terreno a situaçào é caôtica, e a terra teima em nâo se 
aquietar, semeando o terror a cada réplica. Desde o 
primeiro abalo, que atingiu 6,2 na escala de Richter, a 
terra jâ tremeu mais de 450 vezes. 
Os feridos, muitos dos quais se amontoam junto aos 
hospitais, ultrapassam os 20 mil, os desalojados sâo 
200 mil, e a situaçào dos que sobreviveram toma-se 
desesperada. Nâo hâ electricidade, escasseiam âgua e 
viveres, e nâo hâ abrigos. Quatro mil habitaçôes ficaram 
reduzidas a escombros, sô em YogyaKarta, cidade 
universitâria e turistica, a maior da regiâo. A ruina 
estende-se também a outras cidades e aldeias prôximas. 
E a chuva persistente, fazendo correr rios de lama, sô 
agravou as condiçôes dos que tentam sobreviver. 
As autoridades indonésias vivem uma corrida contra o 
tempo para tentai resgatar eventuais sobreviventes 
presos nos escombros e acabaram por pedir a ajuda 
intemacional para fazer face ao desastre. ONU, Cruz 
Vermelha, Unicef, UE e muitos paises manifestaram a 
sua intençâo de apoiar a populaçâo afectada corn ajudas 
financeiras e envio de equipamentos médicos de 
emergência, material de socorro, mantimentos e abrigos 
provisôrios.A Rùssia, EUA, Arabia Saudita e a China 
contam-se entre eles. A ajuda sô começou a chegar 
quando o aeroporto de Yogyakarta, que tinha ficado 

SIDA recebe milhôes de euros 

danificado em consequência do sismo, foi reparado 
pelos militares indonésios. 
Resgatar as vitimas sob os escombros é prioridade 
absoluta e os cuidados médicos aos feridos sâo outra 
emergência imediata, pois cinco hospitais da regiâo e 
très na cidade de Bantul, estâo sobrelotados, sem 
capacidade para tratar mais ninguém, segundo um 
porta-voz da Unicef no local. 
Estima-se que 30 a 40% dos feridos sejam crianças, 
15% dos quais corn menos de cinco anos. Além do 
choque que afecta os sobreviventes, reforçado a cada 
réplica, a maioria dos feridos tem traumatismos. Nos 
hospitais o povo aguarda durante horas em énormes 
filas, nas salas de espera e fora delas. Muitos foram 
transportados por ambulâncias, que nâo têm mâos a 
medir e que sâo, na sua continua correria pela cidade, 
mais um sinal da situaçào critica que ali se vive. Outros 
feridos foram levados por familiales que escaparam 
incôlumes do desastre. 
E o caso da criança Tiara Fadillah, 6 anos. Desabou 
um muro sobre ela deixando-a corn a bacia partida. Corn 
muitas outras centenas de feridos no hospital catôlico 
de Panti Rapih, a pequena esperava ainda por 
tratamento. O pai, que a transportou num carro dum 
vizinho, compreensivo, desabafava: “Hâ tanta gente 
para tratar”. 

Diârio de Noticias 

Jornalisfas da CBS vitimas duma 
explosâo de bomba no Iraque 

Os paises-membros da ONU présentés na cimeira sobre 
a SIDA decidiram aumentar para 16 milhôes de euros 
nos prôximos quatro anos a luta à doença. A declaraçâo 
fixou ainda os objectivos a cumprir na luta contra a 
SIDA nos prôximos cinco anos. 
Pretende-se que para 2010, o fundo global desta luta 
esteja entre os 16 e os 18 milhôes de euros. Paises 
reunidos na cimeira comprometem-se a fazer chegar 
os serviços de prevençâo e tratamento quanto antes a 
todo o mundo. 
A declaraçâo inclui também um artigo sobre a 
necessidade de flexibilizar a lei sobre o comércio e 
patentes para que os paises pobres possam aceder a 
medicamentos contra a doença a preços baixos. Foi 
decidido também lutar contra a violêneia de género, 
nomeadamente as agressôes sexuais, que sâo uma forma 
de contâgio significativa nos paises africanos. 
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Dois membros de uma equipa de reportagem da cadeia 
de TV americana CBS no Iraque morreram e uma 
correspondente ficou gravemente ferida quando o 
comboio militai em que seguiam foi atingido por 
explosivos colocados na estrada. 0 câmara veterano 
Paul Douglas, 48 anos, e o técnico de som, James 
Brolan, 42 anos, morreram imediatamente, enquanto a 
correspondente Kimberly Dozier, 39 anos, ficou 
gravemente ferida, informou a CBS. 

Obra de Picasso roubada em 
2004 foi recuperada em Miami 
Uma obra do pintor Pablo Picasso, que tinha sido 
roubada em 2004, foi recuperada em Miami,EUA, 
quando o alegado ladrâo tentou vendê-la a agentes 
disfarçados. O Departamento de Policia informou que 
o roubo do ôleo Très Dançarinas ocorreu a 15 de Julho 
de 2004, quando a embarcaçâo Tajin era submetida a 
manutençâo. 
Uma investigaçâo, realizada corn o departamento de 
Emigraçâo eAlfandegas, identificou um individuo que 
tentou vender o quadro a agentes disfarçados,, afirma- 
se no relatôrio policial. 
Pintado pelo artista espanhol em 1925, o ôleo Très 
Dançarinas, foi recuperado e estâ em exibiçâo na 
Galeria Tate de Londres. 
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MNE - Ihropas portuguesas vâo 
continuar no Afegonistao 
O ministro dos Négocies Estrangeiros, Freitas do 
Amaral, afirmou apos um encontro com o secretârio- 
geral da NATO em Lisboa, que o Govemo pretende 
manter no Afeganistao o nos so contingente militar 
integrado nas forças da Aliança, em conferêneia de 
imprensa conjunta com Jaap de Hoop Scheffer, que 
esteve de visita a Portugal. 
Este aproveitou o ensejo para enviar aos que tentam 
prejudicar a obra da NATO naquele pais e tratam de 
impedir que os militares da Força Internacional de 
Assistência à Segurança (ISAF) estendam as suas 
operaçôes mais ao sul, esta mensagem: “A NATO vai 
manter o seu rumo e os que tentem prejudicar a nossa 
marcha nâo terâo qualquer hipôtese. O piano 
operacional e as regras de ocupaçâo sâo sôlidas”, 
A fase III das operaçôes deverâ estar concluida em Julho 
e a fase IV, là para o final de Agosto, segundo as 
declaraçôes do comandante supremo das forças da 
NATO, o general norte-americano, James Jones. 
A fase III contempla a instalaçào de soldados no sul do 
pais, obrigando a que os efectivos aumentem até aos 
17.000 homens. Nos ültimos dias tem havido um 
recrudescimento da violêneia, corn varias baixas entre 
as forças da ISAF que estào a alargar-se para sul, um 
terreno muito perigoso. Mas vâo continuar a fazê-lo, 
apoiando o Governo de Hamid Karzai, que foi eleito 
democraticamente. 

Professores preocupados corn a 
Reforma do ensino do português 
Na Alemanha, os professores de lingua portuguesa 
manifestaram-se em Frankfurt contra a transferêneia do 
ensino do português no estrangeiro para a tutela do MNE 
(Ministério dos Negôcios Estrangeiros) na proposta 
govemamental de reforma desta area, para ficar o ME 
(Ministério da Educaçâo) apenas corn a vertente 
pedagôgica. Nâo foi especificado quai o organismo que 
irâ tutelar o ensino no MNE, mas os professores 
acreditam que sera o Institute Camôes. 
“Pretende-se configurar o ensino do português para 
incorporâ-lo no (IC) Institute Camôes”, e afirmam que 
0 IC nâo esta preparado nem é compativel corn um ensino 
série do português no estrangeiro que sirva os alunos 
reais, os intéressés dos émigrantes e uma politica de 
lingua consciente. 
Para os professores daquela ârea, antes de se passar a 
tutela do ensino para o MNE, deveria proceder-se a 
reestruturar o IC na linha do Institute Cervantes de 
Espanha e do Goethe Institut da Alemanha. 
“O Camôes, tal como existe, nâo pode assumir o ensino 
do português no estrangeiro e o ante-projecto nâo re- 
sponde a um conceito interministerial bem ponderado”, 
afirmaram os professores. 
A proposta de reforma do ensino do português no 
estrangeiro, aponta para o fim do destacamento de 
professores, que passarâo todos a ser colocados por con- 
curso, e para a obrigatoriedade dos docentes dos quadros 
que sejam colocados no estrangeiro pedirem licença sem 
vencimento, medida que preocupa estes professores. 
A altura escolhida para a negociaçâo do projecto corn os 
sindicatos, a très meses do inicio do ano escolar em 
alguns paises, é também criticada pelos docentes. 
Entretanto, decorreu a segunda ronda de negociaçôes 
entre o ME e os sindicatos, que nâo aceitam a 
obrigatoriedade de os professores pedirem licença sem 
vencimento. 
Houve também sérios protestes e manifestaçôes contra 
a proposta de tabela salarial do ME para os docentes 
que virâo a ser contratados. 
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MACIOMAL OPINIÔES 

Faleceu Raul Indipwo, o segundo 
"Ouro Negro'' 
Foi a enterrar no 6 de Junho o mùsico e cantor Raul 
Indipwo, 72 anos, no Cemitério dos Olivais. De seu 
nome complète, Raul José Aires Corte Peres Cruz, 
natural de Angola e, hâ anos residente em Portugal, 
sofria de doença incurâvel e encontrava-se intemado 
no Hospital N^ S® do Rosârio, no Barreiro. 
O mùsico e cantor Raul Indipwo ficou conhecido pela 
sua participaçâo no Duo Ouro Negro com Milo 
MacMahon, também jâ falecido, continuando depois a 
trabalhar numa carreira a solo. Criado por ambos em 
1959, Ouro Negro alcançou grande sucesso em 
Portugal, de onde o grupo partiria para espectâculos 
na Europa, América Latina, Canada, EUA, Japâo e 
Australia. 
Em Lisboa, ao êxito quase instantâneo dos primeiros 
discos, sucedem-se actuaçôes em programas de TV e 
râdio além de inùmeros espectâculos. Em 1966 
conheceu um dos pontos mais altos da sua carreira, ao 
actuar no Olympia e no Alhambra, em Paris. No final 
dos anos 80, terminou o Duo Ouro Negro, mas Raul 
Indipwo continuou a cantar a solo. 
Entre os êxitos do Duo Ouro Negro destacamos: 
Kurikutéla, Mu iowa, Muxima, Sylvie, Maria Rita, 
Império de Lemanjâ, e A manhâ. 

Lusa 

Timor-Leste 
Cavaco confia no regresso à paz 
o Présidente da Repùblica, Portuguesa, A. Cavaco Silva, 
reconheceu que existe uma certa tensâo entre os 
portugueses residentes em Timor-Leste, quando fazia 
declaraçôes aos jomalistas à margem da visita que 
realizou ao Algarve, no âmbito do Roteiro para a 
Inclusâo. Declarou também que ele esperava que os 
politicos timorenses conseguissem devolver a paz e 
tranquilidade ao pais. 
“Os portugueses em Timor atravessam momentos de 
tensâo”, admitiu e aludindo à reuniâo do Conselho de 
Estado timorense, Cavaco disse existir esperança que 
“a reuniâo possa trazer mais paz e tranquilidade ao 
territôrio”, permitindo aos portugueses residentes no pais 
prosseguir o seu trabalho. 
Reiterou ainda que Portugal tem preparado um piano de 
emergêneia para resgatar os cidadâos portugueses 
residentes em Timor-Leste se a situaçâo no terreno se 
deteriorar e tomar-se necessârio a evacuaçâo dos nossos. 
Timor-Leste vive o pior momento de tensâo, corn dias 
de instabilidade e violêneia desde hâ quatre anos quando 
se tomou independente. Na sequêneia da eclosâo de uma 
crise politico-militar marcada por divisôes no seio das 
Forças do Exército e da Policia Nacional, aasim como 
pelo mal-estar e tensâo entre Xanana Gusmâo, Présidente 
da Repùblica, e o chefe do Govemo, Mari Alkatiri. 
Em Dili e âreas vizinhas, no confronte de militares corn 
militares, e entre estes e elementos do corpo da Policia 
Nacional, envolvendo populares, provocaram jâ vârios 
mortes e feridos e criaram uma situaçâo de instabilidade 
e insegurança generalizada por todo o pais. As 
autoridades pediram ajuda militar e policial à Austrâlia, 
Malâsia, Nova Zelândia e Portugal para o 
restabelecimento da ordem. 
Portugal vai enviar uma companhia de 120 efectivos da 
GNR e ajudar â manutençâo da ordem pùblica para, apôs 
o seu restabelecimento, dar formaçâo âs forças de 
segurança de Timor-Leste. 

Sociedade Coral da Igreja da Santa Cruz 
Se desejar unir-se a este Grupo contacte: 

Tel. 438-7696 - Maestro Manuel Antônio 
Tel. 457-8314 - Rui Castelhano 
Tel. 455-7093 - Carmilde Santos 

Dasilm Mornes J ne. 
Custom Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

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

O Achamento do Brasil 
Rigorosamente, quem descobriu o Brasil foram os 

primeiros seres humanos a encontrâ-lo, tais como os pré- 
colombianos da mesma raça que japoneses e Chineses, 
que desceram o continente desde o Alasca hâ mais de 
11000 anos; ou talvez os africanos, como parecem 
confirmâ-lo os fôsseis achados no Nordeste do Brasil. 
Estes foram dizimados pelos ancestrais dos actuals 
indios. Mas antes do século XV o Brasil e a América 
teriam sido visitados por Chineses, fenicios e vikings. 

Sobre Colombo e Cabrai nâo faltam teorias. Hâ quem 
acredite que ambos sabiam que existia terra aqui através 
de mapas antigos baseados nos fenicios, que mostravam 
vârias ilhas a ocidente do Atlântico, inclusive uma 
chamada Brasil. 

O que reforça a existência entre os portugueses de 
um conhecimento prévio foi a denùncia da bula papal 
Inter Coetera que ficaria defmida no Tratado de 
Tordesilhas. Se fosse sô pela bula, os portugueses nâo 
teriam direito a possuir uma porçâo de terra no Novo 
Mundo. 

Por isso, o descobrimento do Brasil nâo passa de 
uma idiossincrasia dos nossos livros didâcticos. Vale 
mesmo, o achamento como dizem os portugueses. 

Carlos Eduardo S. Matuzaki 

Apariçôes de Fàtima: Encontros 
Imediatos do Terceiro Grau? 

o jornalista espanhol, Santiago Camacho, num 
artigo publicado recentemente, afirma que Fâtima 
poderia ser uma das grandes conspiraçôes da histôria 
modema e a apariçâo que os très pastorinhos viram na 
Cova dTria foi uma visita de extraterrestres. Cita em 
apoio da sua tese as investigaçôes da escritora Fina 
d’Armada e do historiador, Joaquim Fernandes. 

É de admirar, por exemplo, que très meses antes 
das primeiras apariçôes um grupo religioso tivesse 
publicado na imprensa este anùncio: “A data 13 de Maio 
serâ de grande alegria para os bons religiosos de todo 
o mundo. Tende fé e sede bons”. Estranha coincidência? 
Como poderia um espiritista da época vaticinar corn 
tal exactidâo um acontecimento como a apariçâo da 
Virgem? 

Nas primeiras descriçôes feitas pelos très jovens 
das apariçôes, eles descrevem a Virgem Maria como 
uma senhora muito brilhante que trazia nas mâos uma 
bola luminosa. Isto coincide com o testemunho doutras 
pessoas que referiram o mesmo fenômeno ao serem 
contactados por extraterrestres, que também portavam 
bolas luminosas . 

E um jornalista daquela época afirma ainda que 
Lùcia descreveu a Virgem Maria como alguém sem 
cabelo nem orelhas, o que leva-nos a imaginar que o 
extraterrestre poderia usar um capacete. 

Quando a 13 de Outubro de 1917, umas 70 mil 
pessoas em volta da Cova dTria disseram que viram o 
Sol sair do disco solar e baloiçar, o que atravessou o 
céu poderia ter sido um OVNI (objecto voador nâo 
identificado). 

Outro ponto destacado por Santiago Camacho é 
que na revelaçâo do terceiro segredo de Fâtima, a 
vidente, Irmâ Lùcia, na altura ainda viva, reagiu corn 
uma surpresa mal dissimulada à leitura do mesmo. 

Dâ que pensar! 
Extraldo do Atlântico Expresso 

SEAiiaWAY 
PLUMBING & HEATING 
CANALIZADOR PORTUGUÊS 

• RESIOENCIAL • COMERCIAL • INDUSTRIAL 

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

Certified tester of 

Backflow Preventers 

WIRSBO^^ 
IN-FLOOR HEATINQ 

CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 
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Jardim quer saber se a Madeira 
pode ser aiito-susteotàvel 
Alberto Joâo Jardim defendeu no encerramento do 
Congresso do PSD/Madeira, a necessidade de ser criado 
um sistema juridico para a regiào autônoma, a que 
chamou principio da unidade diferenciada. O lider do 
govemo regional quer saber se a Madeira pode ser auto- 
sustentâvel, mas garante que a sua ideia nada tem de 
separatismo. 
Reeleito lider do PSD regional e ainda sem sucessor à 
vista, Jardim lançou vârios temas para anâlise colectiva 
nos prôximos dois anos. Temas que vào da participaçâo 
politica ao dinamismo da populaçào. Pretende-se o 
“estilo de vida que aqueles senhores a partir de Lisboa 
querem impor ao restante territôrio nacional”, se adequa 
ao modelo madeirense. “Sera compativel termes câ uma 
determinada ideologia e no continente jâ nem ideologia 
existir? Queremos continuât na Pâtria comum mas 
temos O direito de nào aturar certas coisas.” 
A soluçâo proposta: “Encontrar um sistema juridico 
que mantenha a coesâo e unidade nacional mas que 
nâo nos obrigue a suportar um pensamento ùnico 
dominante e a viver um sistema corporative quando 
queremos uma democracia representativa”. Temos uma 
légitimé direito à vida e à liberdade. 
“E a Madeira autoviâvel? Nâo estou a pensât em 
independência e muito menos independências tipo 
Cabo Verde ou Timor. Sô por razôes trâgicas é que se 
iria para a independência. Saber se a Madeira é auto- 
sustentâvel é uma matéria que temos de analisar 
profundamente porque uma das maneiras de 
govemarmos bem a nossa casa é sabeimos corn o que 
contamos”, concluiu. 

Lüia Bemardes (Diàrio de Noticias) - Funchal 

Congresso Regional da Carne/07 
o Secretârio Regional da Agricultura e Florestas 

confirmou a realizaçâo em 2007 na ilha de Santa Maria 
deste Congresso, iniciativa, que passa a ser bienal e 
destina-se a debater as questôes da produçâo e 
comercializaçào da came nos Açores para fazer uma 
avaliaçào rigorosa da evoluçào do processo que respeita 
à came dos Açores e facilitât a comparaçào corn as 
conclusôes de congressos anteriores. 

Corn Santa Maria vocacionada para a produçâo de 
carne, Noé Rodrigues chamou a atençâo para a 
necessidade de os produtores reforçarem as parcerias 
e a qualidade para que o seu produto se destaque no 
mercado através da produçâo de came biolôgica. 

No encontro corn agricultores marieuses foram 
analisados o abastecimento de âgua às exploraçôes 
agricolas, os caminhos rurais e florestais e o controlo 
da populaçào de coelhos na ilha. No abastecimento de 
âgua 0 Secretârio lembrou um investimento de quatre 
milhôes de euros, obra cedida à Câmara e que tem 
beneficiado a rede pùblica de abastecimento. 

O ano passado,foi feita uma anâlise à populaçào 
dd coelhos da ilha para o Govemo poder aprovar o 
calendârio venatôrio mais adequado à ilha e, no ano 
em curso os Serviços Florestais de Santa Maria vâo 
efectuar trabalhos em 70 quilômetros de caminhos 
rurais e florestais, na conservaçâo e limpeza da rede de 
drenagem e bermas. 

Santa Maria vai ter uma Marina ACORES/IVIADEillA 
A constmçâo dum nùcleo de 

recreio nâutico em Vila do Porto 
corn 100 lugares de amarraçâo de 
iates e orçada em cerca de oito 
milhôes de euros vai ser lançada a 
concurso püblico. O 
empreendimento, que inclui a 
implantaçâo, no porto de uma zona 
para as pescas, sera fmanciado pelo 
Sistema de Incentivos a Produtos 
Turisticos de Vocaçâo Estratégica. 

Além deste projecto, o 
Govemo de Carlos César ainda 
aprovou na visita de très dias à ilha, 
lançar a concurso a pavimentaçâo 
betuminosa das estradas regionais Arrebentâo/Sâo 
Lourenço e Saùde/Anjos, corn uma extensâo de dez 
quilômetros. 

Foi também decidido autorizar a consignaçâo da 

Itansmafor Reconhece Atrasos no 
inicio do Serviço 

A empresa responsâvel pelo transporte maritimo 
de passageiros entre os Açores, reconheceu atrasos no 
inicio da operaçâo e anunciou que dentro de uns dias o 
primeiro navio deverâ deixar o continente mmo ao 
arquipélago 

A empresa esta confiante que, de acordo corn o 
planeamento para os ùltimos trabalhos em curso, a saida 
do naVio Ilha Azul esta prevista para breve. O inicio da 
operaçâo viu-se comprometido quando um dos navios 
teve de regressar ao estaleiro de Viana do Castelo para 
trabalhos impostos pela entidade que certifica a 
embarcaçâo. 

A empresa tinha anunciado que o transporte de 
passageiros teria inicio antes do dia 1 de Junho, mas 
dificuldades impediram o cumprimento do prazo. 

Ilha Azul foi alvo de trabalhos de adaptaçâo, que 
jâ estâo concluidos. Faltam apenas a instalaçâo da 
vâlvula do motor hidrâulico que esta sendo reparada 
em Espanha, a substituiçâo dos cabos das baleeiras, os 
testes de sinalizaçâo e os trabalhos de pintura para a 
necessâria certificaçâo anti-poluiçâo. 

Além deste navio que estava a operar na Grécia, a 
Transmaçor alugou em Espanha oBaia de Malaga. Am- 
bos necessitaram da abertura de portas no casco late- 
ral, condiçâo primordial para poderem operar nos portos 
açorianos. 

No caso de haver incumprimento do contrato dos 
150 dias da operaçâo até final de Outubro/2006, a 
empresa deverâ pagar as multas estipuladas. 

obra de constmçâo do edificio polivalente na ârea de 
Santa Bârbara e aprovada a cedência à Santa Casa de 
Vila do Porto, dum edificio na Zona Franca de Santa 
Maria para centre de actividades ocupacionais de apoio 
a pessoas portadoras de deficiência. 

A Riqueza Submarina dos Açores 
em Fotografia 

Foi decidido financiar em cerca de 49 mil euros a 
ediçâo dum livre do fotôgrafo Luis Quintas que vai ser 
uma obra de arte fotogrâfica sobre a natureza 
subaquâtica açoriana. O présidente do Govemo Re- 
gional, Carlos César, sublinhou a necessidade de 
ultrapassar a falta duma publicaçâo de boa qualidade 
sobre a riqueza submarina dos Açores. 

Intitulado Açores. Memôrias do Azul. este livre 
contribuirâ para sensibilizar sobre a importâneia de 
protéger o patrimônio natural, divulgando a riqueza e 
biodiversidade marinha das âguas açorianas. 

Entre as credenciais do autor, especializado em 
fotografia subaquâtica, constam duas publicaçôes: 
Instantes de Luz no Oceano e Além do Azul Desta 
primeira ediçâo de 2000 exemplares, 1.200 livres vâo 
ser disponibilizados â Presidência do Govemo Re- 
gional. 

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 

EHLMOLXC i\ DO (im'HRNQ, 

c*^. ïMUNIDADES 
OÏKICÇÀO REGIOM-àl 

ALZIRA MARIA SERRA SILVA 
Colônia Alemâ. Apartado 96 Tel. 292 208100 

9901 014 HORTA (FAIAL) Fax. 292 391854 

AÇORES alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

Celebrando a Cultura Portuguesa 
Caros amigos e colegas: 

O Executive, Directores, Delegados e restantes funcionérios do Congresso Nacional Luso- 
Canadiano vêm, por este meio, congratular todos os Luso-Canadianos que se encontram por 
todo 0 pais e que, corn o seu esforço tem contribuido, de forma efectiva, para a continuidade, 
afirmaçâo e celebraçâo da lingua, cultura e herança Portuguesa! Desejamos a todos os 
Canadianos - Luso descendentes um feliz Dia dosAçores (5 de Junho) e um feliz Dia de Portugal, 
de Camôes e das Comunidades Portuguesas (10 de Junho). 

Peter Ferreira Prof. Fernando Nunes Terry Costa Marcie Ponte EricArruda Emanuel Linhares 
Presidents Nacional Vice-Presidente Nacional V.P., Canada Oeste V.P. Ontario V.P. Jovens, Ontario V.P. Canada Leste 

Ana Paula Almeida Betty Ferreira lldajanuârio Debbie Pacheco Steven Valadâo RudyValentim 
Funcionérios 

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. • Email: congress2@bellnet.ca 

Trabalhando para melhorar a vida dos luso-canadianos, o Congresso implémenta iniciativas que visam abordar as necessidades da nossa comunidadé, incluindo os seguintes 
projectos comunitârios: Fase de Consolidaçâo do Projecto Reunir Para Agir (Nacionai,) Pensando Civicamente, projecto de iiderança Jovem (Ontàrio), Projecto Viva! Saüde, e 
Projecto Força. 
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AROMA Restaurant 
Uma imdatim de Mipe ^nes 

Em active desde a Pascoa de Ressurreiçào, foi 
inaugurado no Domingo, 7 de Maio com a presença de 
entidades do mundo da medicina, pois parte do lucre da 
noite era para subsidiar oLondon Health Sciences Centre. 
Nao faltou gente da comunidade e, pela primeira vez 
em London em visita nào-oficial, a Cônsul-Geral de 
Toronto, D. Amélia Paiva, veio até nés. 

Aroma, situado no 
centre da cidade, na 
assim chamada 
Richmond Row (215 
Piccadilly St.), tern 
varias salas destinadas 
a funçôes privadas e 
Escola de Culinâria 
para aprendizes. Isto 
em volta dum Patio 
central com telhado de 
vidro acima do 
segundo andar do 
prédio, um espaço 
aberto e acolhedor 
onde anteriormente 
operava o Waldo’s. 

A presença do 
Maestro Chefe Lui's 
Alves, que veio para 
dar uma ajuda ao seu amigo Felipe nas primeiras semanas 
apos a abertura, tern atraido um bom nùmero de 
gourmands e nao so ao novo local para provar as delicias 
duma dieta mediterrânea que é muito mais benéfica para 
manter o colesterol a raia e dentro dos limites duma saùde 
a prova de bala. 

Passâmes por lâ na hora do almoço corn pouco 
tempo para divagaçôes e, na opiniâo gérai do trio de 
convivas, o alimente estava bem condimentado e foi 
servido sem demora corn cortesia delicada e atenta. O 
Menu na altura era ainda provisôrio corn apenas duas 
dùzias de items e uma garrafeira em vias de ganhar 
mérite, mostrando uma selecçào de brancos e tintes 
portugueses que, antes num future proximo do que 
remoto vai, corn certeza, melhorar. 

Corner fora é um luxo que vemos tomar-se cada vez 
mais popular entre as familias émigrantes, mas, atençâo, 
O português nào é um cliente fâcil. Costa de ser servido 
e aprecia uma dose generosa, a limpeza cristalina de 
talheres, toalhas e guardanapos e exige a comida no seu 
ponto. Muita gente em Portugal, embora pense que o 
lugar para corner à vontade é a tabema ou o restaurante 
da estrada onde estaciona um bom numéro de camiôes, 
quando toca a levar a mulher a um jantar fino escolhem 
O restaurante que lhes oferece mais confiança em serviço 
e qualidade, sem importar-se muito corn o custo! 

O Aroma Restaurant é um destes ùltimos. Uma boa 
qualidade e ôptimo serviço, sem a formalidade fria dos 
restaurantes de luxo. Aroma oferece-nos um ambiente 
acolhedor, trato amigo e a cortesia de uns preços 
razoâveis em pratos de gosto regional. 

A Redaeçâo 

Felipe Gomes 
/rente ao Aroma 

Festas do S. S. Crislo na Holy Cross LONDON 

Imagem do Santo Cristo que se vénéra 
na Holy Cross 

No SO do Ontario sào famosos os festejos do Santo 
Cristo em Toronto, os mais antigos, iniciados pelo Pe. 
Alberto Cunha na St. Mary’s Church no fim dos 1960s. 
A seguir foi a Missâo Portuguesa de London, onde a 
Comissâo de Festas, liderada pelo Pe. Martins, deu 
origem às celebraçôes em 1972. Vieram depois as 
Festas de Leamington, 
Cambridge (Pe. Antonio Cunha) 
e Wallaceburg, lugar este onde 
foram poucas vezes levadas a 
efeito. As que pela sua fama 
reunem maior nùmero de povo 
sâo, sem dùvida, as de Toronto, 
embora este ano, corn o mal 
tempo, nâo tiveram o brilho 
habituai. Mas, apôs a festa de 
Cambridge (Igreja de N® S® de 
Fâtima) onde uma capela 
decorada corn azulejo foi 
construida hâ uns anos para a 
mudança da imagem, London é 
0 centro que reùne o maior 
nùmero de fiéis nestas festas 
anuais. 

Na minha opiniâo, desde um 
ponto de vista artistico, a 
imagem da Holy Cross, possui 
mais valor estético que todas as 
outras e inspira mais piedade. 
Através dos anos, a imagem esteve fechada numa capela 
escura do templo atrâs duma grade de ferro porque, 
segundo palavras textuais: It’s a gruesome image and 
gives the creeps to our children (E uma imagem horrivel 
que assusta as nossas crianças). Mas, desde que os fiéis 
portugueses tomaram-se administradores da parôquia, 
a imagem passou a ocupar um lugar digno e perto do 
Altar-Mor, numa capela lateral, onde é visitada pelos 
devotos. Os canadianos até perderam o medo e jâ sâo 
capazes de olhar, sem medo para esta representaçâo 
plâstica do Ecce Homo. 

Do relato evangélico da Paixâo de Jesus, sâo os 
sofrimentos e mofas do Pretôrio de Pilatos os que 
movem a minha sensibilidade até às lâgrimas. Nosso 
Divino Mestre parece identificar-se corn as vitimas 
inocentes que desde o inicio da histôria até hoje foram 
barbaramente torturadas e humilhadas para roubar-lhes 
a dignidade de seres humanos. 

Quem contempla a face da imagem de London 

parece sentir aquele grito de Deus: Meu Povo, que te 
fiz eu ou em que te contristei? 

Como é tradiçâo, esta festa foi precedida por um 
triduo a cargo do Pe. Nelson Cabrai, Coordenador da 
Pastoral nas comunidades portuguesas na Diocese de 
London, e orador sagrado na Mudança da Imagem do 

Sâbado e Missa Solene e 
Procissâo do Domingo. Na 
celebraçâo eucaristica foi 
oficialmente anunciado que nas 
prôximas semanas o Pe. Lùcio 
Couto, Pâroco da Holy Cross, 
vai ser transferido para outra 
area da Diocese e o brasileiro, 
Pe. Luis Carlos, hoje ao cuidado 
pastoral da comunidade de 
Strathroy, vai substitui-lo. 

Na fértil seara da Igreja 
Cristâ, os ceifadores nâo têm 
destino certo, nâo deitam raizes, 
porque a missâo nâo é esta ou 
aquela parôquia, mas sim o 
mundo onde quer que hâ fiéis 
que esperam e acreditam em 
Cristo e no Evangelho. Pe. 
Lùcio nâo foge à regra, mas nâo 
vai estar longe de nos, porque 
leva-nos no coraçâo e na mente 
apôs sete anos de ârduo trabalho 

nesta ârea. 
A festa popular decorreu como sempre corn arraial 

das duas bandas, bailarico, folclore, convivio, bazar... 
Cumpriu-se o programa marcado na integra e todos tâo 
felizes. 

A Redaeçâo 

TRAX Bar & Café agora corn 
Nova Gerência 

o conhecido TRAX 
de London foi tras- 
passado hâ dias para o 
casai Norberto e Connie 
Umbelina. Ela trabalhou 
nos ùltimos quatro anos 
e meio no bar e a oferta 
do casai foi aprovada 
pelos donos que vâo 
continuar a frequentar o 
lugar. 

Corn licença de 
bebida, os novos proprietârios gostam que cada copo 
venha acompanhado de algum petisco e por isso haverâ 
à venda “finger foods” e sô por encomenda, vâo 
preparar algum prato de comida à nossa moda como 
polvo, frango, came, etc. Mas o ponto forte é a bebida. 
Trax nâo é um restaurante! 

Parabéns aos proprietârios, corn votos de muito 
sucesso na gerência do seu negôcio. 

A Redaeçâo 

Norberto & Connie 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

• Condutas de Âgua 
• Materials Contaminados 
• Esgotos e Excavaçâo 
• Limpeza Industrial 
• Remoçào de Materials de Obra 

TEL: 649-1082 
15 HAMLEY RD. LONDON • N6E 3W1 • FAX: 649-1096 

Now Under NEW Management ■ Sob a Gêrencia de Norberto & Connie Umbelina 
T R AX (519) 6604032 

Aberto 7 dias/semana, 11H00 até às 2H00 AM 
Um lugar ideal de encontro com os amigos! 

SERVIÇO REQUINTADO DE BAR 

PETISCOS DESPORTO 
para acompanhar a bebida INTERNACIONAL 

PÂTIO ABERTO PARA FUMADORES 

485 HORTON ST, LONDON, ON N6B 1H4 
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COISAS E— LOISAS 

Bovinos 
Muita gente pensa que as “chocas” que se vêem nas 
pseudo touradas sâo vacas, mas tal nâo é verdade. As 
“chocas” ou cabrestos sâo autênticos bois, isto é touros 
capados de raça mertolenga que naturalmente é oriunda 
da regiào de Mértola (Portugal). Esta vai para os 
aficionados da tauromaquia! 

Conhecimentos 
Gedeào, um israelita do século. XII a, C., foi eleito chefe 
do exército na lutar contra os madianitas, povo que 
ocupava a terra que Deus lhes tinha prometido. Gedeào 
conseguiu a vitôria apesar do nùmero dos seus soldados 
ser inferior ao exército inimigo. Sendo inteligente, para 
resolver a questào da inferioridade numérica, escolheu 
os homens mais obedientes e espertos e, corn estes bons 
colaboradores, ganhou a batalha. Deus, que tinha 
prometido estar ao seu lado, guiou-o na escolha dos 
soldados mais disciplinados para conquistar a vitôria. 
As vezes, para resolver um problema, nâo é questào de 
musculo. A chave é usar a inteligência. Por isso Gedeào 
foi escolhido Juiz de Israel. 

Mistérios 
Quem fez a Terra e o Universo era, concerteza, um 
prestidigitador se considerarmos onde foi esconder uns 
vastos lençois de âgua de volume descomunal, imensos 
rios caudalosos que correm sob milhares de toneladas 
de gelo. Foi precisamente naAntârctida e seja abençoado 
quem usar a inteligência ao serviço da descoberta do 
que é ütil, proveitoso e benéfico para a humanidade, ao 

Regina Calado 

invés doutros que sô usam os 
miolos para porem em prâtica 
ideias horrorosas e mesquinhas, 
tâo comuns aos humanos e aos 
animais irracionais! 

Obras no Rossio 
Devido às obras do Tùnel do Rossio vai parar por um 
tempo O Elevador da Glôria que liga a Praça dos 
Restauradores ao Bairro Alto. No momento calcula-se 
que O elevador vai descansar por uns seis meses, apôs 
uma vida a transportar turistas e moradores locais desde 
O dia 24 de Outubro de 1885, a data da sua inauguraçâo. 

Terroristas 
Estâo a treinar-se cerca de 40 mil maniacos para atacar 
pontos vitais na Inglaterra e nos EU A, caso eles tentem 
bombardear as instalaçôes nucleares do Irâo. Preparem- 
se para o pior, a menos que alguém descubra a maneira 
de fazer andar os popôs sem gasolina. Mas, por favor, 
despachem-se! 

O “Guernica”de Pablo Picasso 
O 70.° Aniversârio do trâgico bombardeamento de 
Guernica, antiga capital do pais Basco, vai ter lugar em 
Abril de 2007. Na Guerra Civil Espanhola, a destruiçâo 
da cidade foi causada por aviôes alemâes, entào apoiantes 
de Franco, que descarregaram tal quantidade de bombas 
sobre Guernica que a cidade ficou literalmente arrasada. 
O “Guernica” représenta todo o horror das vitimas na 
cidade e na populaçâo e estâ sendo motivo de discôrdia 
entre os Bascos e as forças espanholas que nâo querem 
ceder o quadro para ser exibido no Museu Guggenheim 
de Bilbau. Veremos quem venceü 

Vancouver, B.C. 

Centenàrio do Noscimento de Sâo Francisco Xavier 
Foi no norte do pais vizinho, na pequena aldeia de 

Javier que nasceu uma grande figura da nossa era dos 
Descobrimentos que, por muito tempo se supôs, 
erradamente, ter nascido português, o padre jesuita Sâo 
Francisco Xavier. 

Na pequena aldeia do antigo 
Reino de Navarra, onde hoje moram 
143 pessoas, pouco hâ que chame a 
atençâo do visitante. Um grupo de 
modestas casas e quatro ruelas sâo o 
cenârio ao Castelo que, embora tenha 
sofrido alteraçôes através do tempo, 
mantém ainda algumas caracteristicas 
do tempo medieval, sendo hoje o local 
do desenrolar das actividades em 
honra de Sâo Francisco Xavier que 
nesta fortaleza nasceu em 1506. Era 
filho de gente influente e viveu corn 
seus cinco irmâos até aos 19 anos, 
altura em que foi a Paris para estudar 
na Sorbona Filosofia e Humanidades. 

Lâ encontrou-se corn seu conterrâneo, Inâcio de 

Loyola e criaram a Companhia de Jesus, conhecida 
como a ordem dos Jesuitas, que foi confirmada mais 
tarde em Roma pelo Papa Paulo III. 

Ordenado presbitero em Veneza, à convite do rei 
de Portugal, D. Joâo III, Francisco 
Xavier veio a Lisboa para dar inicio 
às Missôes do Oriente. A sua acçâo 
evangelizadora espalhou-se 
rapidamente pela India, Malâsia, 
Indonesia e Japâo, morrendo quando 
se encontrava às portas da China. 

Nas comemoraçôes do 500.° 
Aniversârio do seu nascimento vai 
haver concertos musicais, exposiçôes 
e conferências e no 25 de Junho no 
Castelo de Javier vai ter lugar o 
encontre de variadissimos detentores 
do nome do santo que virâo de todo 
o mundo. Nesse castelo vâo decorrer 
todas as actividades. 

Vancouver B.C. 

PENSAMENTO 
Por mar tempestuoso, navegamos todos no 
mesmo barco e devemos uns aos outros uma 
terrivel lealdade (Chesterton) 

ANEDOTAS 
No Hospital 
- Entâo, estas melhor ou quê? 
- Estou quê... 

Na Escola 
- Joâozinho, quem descobriu o Brasil? 
- Eu câ nâo fui! 

*** 

Entre Amigos 
- Emprestas-me 100 escudos? 
- E pâ, nâo tenho. Sô levo comigo 50... 
- Nâo faz mal! Ficas-me a dever os outros 50! 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

ESTRO POÉTICO 
Asas da Realidade 

Fernanda T. Raimundo 
Se em pensamento posso fugir, 
Navegando nas ondas marinhas, 
E veloz como as andorinhas 
Percorrer o mundo, sempre a subir... 

Feita âguia, o voo é sem destine. 
Alto sobre este Planeta, a Terra; 
Maravilha manchada de guerra, 
Pelo ser mais ganancioso e cretino! 

Salto das nuvens e a verdade 
Mostra-me a sua realidade. 
No arrepender de ao alto querer ir, 

Arrebatando-me a fantasia! 
Corre agora aroma de maresia. 
Mas asa quebrada nâo pode fiigir! 

Julho/1995 - Richmond, BC 

Website: www.dapontesdraperies.com 

664 Hamilton Road, London, ON N5Z 1T3 

Brown Beattie 0*Donovanup 
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 Impostos 

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 • lan C. Lambert 

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

16th Floor • 380 Wellington Street, London, ON N6A 5B5 
E-MAIL; bboinfo(gbbo.on.ca Website: www.bbo.on.ca Fax: 679-6350 
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Contact: 

Géraldine De Melo 
Tel: (519) 868-2277 

Email: eiyzium2(^,/yahoo.ca 
Web Site : www.coniuntoelyzium.com 

José Cesdrio 

REQUERIMENTOS 
Ao Presidenie da AR 

Duma forma dificilmente 
compreensivel cessou funçôes no 
dia 12 de Maio o Conselheiro So- 
cial da Embaixada de Portugal em 
Otava, Carlos Gomes da Silva, 
poucas semanas apôs o inicio de 
funçôes de um novo Adido Social 
dependente desta Embaixada, mas 
colocado no Consulado Geral de 
Toronto. 

Sabendo-se que a aeçâo do Dr, 
Carlos Gomes da Silva nunca foi posta em causa sob o 
ponto de vista técnico-profissional e nao se 
vislumbrando qualquer poupança fmanceira com à 
nomeaçâo simultânea do referido Adido Social, 
subsistem profundas dùvidas sobre as razôes que 
justificaram tal decisâo. 

Tais dùvidas avolumam-se quando se sabe que tal 
Adido nâo possui qualquer formaçào para esta funçào 
- sendo biôlogo - e que terâ colaborado corn o Primeiro- 
Ministro quando desempenhava funçôes govemativas 
no Ministério do Ambiente, até 2002. 

Deste modo, ao abrigo das disposiçôes legais e 
regimentals aplicâveis, venho requerer através de V. 
Exa. ao Ministério dos Negôcios Estrangeiros que me 
informe das razôes que justificaram a demissâo do Dr. 
Carlos Gomes da Silva de Conselheiro Social e a 
nomeaçâo do Dr. Fernando Gonçalves para Adido So- 
cial junto da nossa Embaixada no Canada. 

José de Almeida Cesdrio, Dep PSD (Maio/06) 

Bank of Montreal 
(519) 768-1433 

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

A Politica Consular 
A divulgaçâo de casos de cidadâos portugueses 

deportados pelo Canada por causa de emigraçâo ilegal 
é sinal da enorme complexidade que rodeia as 
Comunidades nos paises da América do Norte, onde 
coexistem milhares de portugueses corn sucesso e corn 
situaçôes perfeitamente estâveis e legais, corn inùmeros 
outros ilegais que frequentemente sâo alvo da aeçâo 
de pessoas sem escrùpulos que os exploram de forma 
vergonhosa. 

Trata-se assim de comunidades que necessitam 
dum acompanhamento extremamente profissional, que 
garanta uma permanente identificaçâo dos casos 
socialmente delicados, dos problemas de afirmaçâo 
cultural e de um apoio administrative adequado. 

Neste sentido, é évidente que a rede consular 
portuguesa nos EU A, no Canadâ e nas Bermudas deverâ 
ser repensada à luz destas novas exigêneias 
provenientes do significative aumento dos fluxos 
migratôrios para estes paises, nâo sendo admissivel a 
continuidade da carêneia de recursos humanos e 
técnicos qualificados e a déficiente cobertura de mutos 
espaços territorials com grandes comunidades e corn 
enorme interesse estratégico sob o ponto de vista cul- 
tural e econômico. 

Assim, ao abrigo das disposiçôes legais e 
regimentals aplicâveis, vimos requerer através de V. 
Exa. ao Ministério dos Negôcios Estrangeiros que nos 
dê as seguintes informaçôes: 

1 - Estâo previstas alteraçôes na rede consular 
portuguesa nos Estados Unidos e no Canadâ que 
permitam garantir uma cobertura mais adequada de 
âreas corn grandes comunidades como London, 
Kingston, Edmonton, a Florida, Connecticut e a 
Califômia do Sul ? 

2 - Quando e como serâo reforçados corn chefias 
intermédias (Vice-Cônsules e Chanceleres) e quadros 
administrativos os postos consulares destes paises, corn 
carêneias significativas, nomeadamente Toronto, Otava, 
Montreal, S. Francisco, Newark e Boston, para sô citar 
os casos mais graves? 

3 - E intençâo do Governo criar numéros 
telefônicos de emergêneia que permitam atender casos 
mais graves de inserçâo profissional e social de pessoas 
corn dificuldades de acesso ao respectivo consulado? 

Os Deputados do PSD 

TORONTO 
C OPA Awards/2006 

Gostaria de prestar a minha sincera homenagem ao 
Congresso e a todos os que tomaram o evento, COPA 
Awards 2006, possivel. Comecei a colaborar corn o 
projecto hâ cerca de dois meses, mas foi corn grande 
prazer e dedicaçâo que o fiz, porque: era um projecto 
inovador, e nâo apenas, mais 
uma feira de vaidades, Tinha 
uma estrutura organizadora 
credivel; apresentava uma 
visâo futurista de 
valorizaçâo do saber e 
cultura portuguesa corn 
padrôes de qualidade por ser 
um projecto ambicioso sem, 
no entanto, ser pretensioso... 
Naquela noite nâo pude 
deixar de fazer uma anâlise 
observadora. 

Nâo sou uma 
nacionalista activa, 
considero-me cosmopolita 
(cidadâ do mundo que é 
capaz de viver em qualquer 
parte), no entanto é inegâvel 
o carinho que sinto pela 
minha lingua e cultura; por 
Pessoa, Régio, Cesârio, 
Sophia e Saramago, pela calçada de pedra das velhas 
cidades, pelas serras, rios e mar, pelo Domingo de Ramos 
- as novenas de Maio e as Procissôes, pelo Zeca, Adriano, 
S. Godinho, Mâo-Morta e o legendârioTiger Man, pelo 
melancôlico olhar e mâos terrosas e grosseiras dos meus 
queridos velhos, pela aima poética deste povo de 
aventureiros maritimos e herôis quotidianos (povo-vadio 
que nâo pâra em casa-pâtria). 

Talvez para alguns de vôs estes sâo apenas ecos duma 
memôria infantil, ideias-mito que os pais vos 

CURIOSIDADES 
Maîor vekulo a pedals do mundo 
quer entrar no Guiness 
Uma bicicleta corn capacidade para cem ciclistas 
distribuidos ao longo de 85 metros de comprimento 
vai tentar bâter nas ruas de Alcâcer do Sal, o recorde 
do maior veiculo movido a pedais do mundo. Vitor 
Marques, ex-emigrante que viajou de bicicleta entre 
Portugal e o Luxemburgo, depois de, em Março, ter 
entrado no Livro de Recordes do Guiness corn um 
veiculo a pedais corn 45 metros de comprimento e 
«conduzido» por 65 pessoas, promove a iniciativa. “O 
meu objectivo é chegar ao fim corn um numéro superior 
a esse e, por isso, fiz uma bicicleta corn 100 lugares». 
O mega veiculo a pedais foi construido corn recurso a 
ferro-velho, a ofertas ou mesmo a velocipedes 
comprados ou encontrados no lixo. 
Aproveitando o quadro, os pedais e a roda traseira de 
cada uma das pedaleiras, Vitor Marques conseguiu 
compor 0 engenho, obra que demorou très anos. 
O caminho a percorrer vai ser de 1.700 metros em 
Alcâcer do Sal, corn partida junto da estaçâo, cerca 
das 09:30, e chegada perto de uma rotunda pois corn 
100 ciclistas, o veiculo nâo consegue dar a volta. Na 
prâtica, explicou Vitor Marques, «cada pessoa vai numa 
bicicleta, mas sem roda da frente. Sô o ciclista da frente 
terâ roda dianteira, esclareceu. 
Além de assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a 
iniciativa integra-se na Feira Nacional d’Aventura e é 
promovida pela Associaçâo dos Amigos do Campo. 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
1193 Oxford St. East 

(West of Mornington Ave.) 

London, ON N5Y 3M2 
Tel. (519) 452-1466 Fax. 452-1673 

transmitiram... Mas asseguro-vos que hâ qualquer coisa 
de irresistivel e muito belo na terra lusitana. Julgava-me 
imune, mas é inegâvel a falta que sinto das pequenas 
coisas, uma necessidade quase carnal de estar ali outra 
vez... 

Estou hâ menos de um ano no Canadâ e a minha 
experiência corn a comunidade lusa, nâo tem sido feliz, 
facto que lamento profundamente. Mas aquela noite de 
Sâbado redimiu todos os pecados e penas e curou a luso- 

Grupo dos que receberam COPA Awards em 2006: Egidio Nascimento, Arthur Mendonça, 
Nelly Furtado, Joseph Melo, Maria Miranda Lawrence, Victor Da Rosa, Filoména Carvalho 

fobia que sinto. O serâo fez-me bem! 
E fez bem a muita gente também. 

A alegria no rosto das pessoas que iam 
chegando ao maravilhoso hotel King 
Edward era contagiante, lâ bem no 
flindo quase que os ouvia dizer: “Eu 
também vou participar nesta festa! Eu 
também faço parte desta celebraçâo! Eu 
também sou Português!” 

E depois os cumprimentos, a 
alegria do encontro corn os amigos, o 
convivio, as conversas a partilha, o 
humor e sabedoria dos convidados e o 
prazer de estar ali, naquela hora. Um 
bem-estar que nos honra e dignfica. Um 
bem-estar discrète e elegante porque 
tudo foi pensado, programado e 
trabalhado. 

Félicite os directores, funcionârios, 
voluntârios, colaboradores e membros 
da comunidade. 

Obrigada pela deliciosa Gala dos 
Prémios Copa, 2006! 

■ ONTARIO ■ 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automàtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietàrio 

215 Wellington St„ 
London, Ontario N6B 2L2 

Ptrane; (519) 673-4360 
Fax: (519) 673-3880 

HOUSE OF COMMONS 

PARLAMENTO 

Hon. Joe Fontana 
Deputado Federal por London Norte-Centro 

Constituency Office 
620 Richmond Street, London, ON N6A 5J9 
Tel: (519) 663-9777 • Fax: (519) 663-2238 
fontaj@parl.gc.ca 

Ottawa 
Room 365, West Block, House of Commons 
Ottawa, ON K1A0A6 • Tel: (613) 992-0805 • Fax: (613) 992-9613 
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î^'Banif 
Grupo Financeiro 

Banif € 
Resultados de 2005 

Banif - Grupo Financeiro lucra milhôes de euros 
Os lucros consolidados da Banif SGPS, SA, holding do Banif-Grupo Financeiro, no exercicio de 2005, totalizaram 60,9 
milhôes de euros, o que vem a representar um acréscimo de cerca de 127% em relaçâo a 2004. No mesmo periodo, o Produto da 
Actividade registou um acréscimo de 23,2%, fixando-se em 301,4 milhôes de euros. As contas consolidadas do Banif-Grupo 
Financeiro relativas a 31 de Dezembro de 2005 foram preparadas de acordo corn as Normas Intemacionais de Relato Financeiro 
(lAS/IFRS), tendo sido re-expressas para as novas normas os valores comparativos constantes das demonstraçôes financeiras 
consolidadas de 31 de Dezembro de 2004, corn excepçâo do disposto na IAS39 sobre Instrumentes Financeiros, conforme 
previsto no respective regime de transiçâo. 

Calculados nos termes do Piano de Contas para o Sector Bancârio, os resultados do Grupo, apurados no exercicio de 2004, 
haviam sido de 37,3 milhôes de euros, o que significa que, relativamente a este valor, o Banif-Grupo Financeiro regista um 
crescimento de 63,3% em 2005 nos sens resultados, calculados estes de acordo corn as lAS/IFRS. O Active Liquide do Banif 
Grupo Financeiro registou um crescimento de 14,9%, passando de 7.272,7 milhôes de euros, no final de 2004, para 8.354,4 
milhôes de euros no final do corrente exercicio. No periodo em anâlise o volume do Crédite Concedido sobre Clientes (liquide 
de imparidade) fixou-se nos 6.155,6 milhôes de euros, superior em 11,7% ao valor registado no periodo homôlogo de 2004. Os 
Recursos de Clientes cresceram 8,5%, passando de 5.553,8 milhôes de euros em Dezembro de 2004 para 6.026,9 milhôes de 
euros no final de 2005, em grande parte impulsionados pelo forte crescimento registado ao nivel do nùmero de Clientes 
bancârios do Grupo, em resultado das Campanhas de captaçâo de novos Clientes desenvolvidas no 2° Semestre de 2004 e em 
2005. O râcio de cobe'rtura de Crédite por Recursos de Clientes manteve-se dentro dos niveis dos ùltimos anos e proximo de 
100% ( 104,4% em 31 de Dezembro de 2005 contra 101,3% no final de 2004). Por seu tumo, o râcio de Crédite Vencido/Crédito 
Total situou-se em 1,64%, (1,63% em 2004) enquanto que o peso da Imparidade do Crédite no Crédite Vencido desceu 
ligeiramente de 131,4% para 128,6%. O referido crescimento da actividade do Banif Grupo Financeiro também se fez sentir ao 
nivel das principals componentes do Produto da Actividade, nomeadamente na Margem Financeira (+13,3% relativamente ao 
ano anterior), e nos Outres Proveitos liquides de Serviços e Comissôes (+ 47,4 %). De referir que os Custos de Funcionamento 
totalizaram 163,7 milhôes de euros (um acréscimo de 4,9% relativamente ao exercicio de 2004), enquanto as 
Provisôes/Imparidades Liquidas do Exercicio apresentaram um acréscimo de 10,9%, elevando-se a 47,1 milhôes de euros. O 
Cash Flow de Exploraçâo consolidado do Banif Grupo Financeiro ascendeu a 137,6 milhôes de euros (+ 55,4% relativamente 
ao exercicio de 2004), enquanto o râcio Cost to Income (Custos de Transformaçào + Amortizaçôes / Produto da Actividade) se 
reduziu no mesmo periodo de 69,5% para 59,7%. Face ao resultado liquido obtido pelo Banif Grupo Financeiro em 2005, de 
60,9 milhôes de euros, o correspondente ROE {Return on Equity) fixou-se nos 17,7% (contra 11% em 2004) enquanto o ROA 
{Return on Assets) atingiu os 0,78% (contra 0,61% no ano anterior), ambos os râcios calculados a valores médios dos Capitals 
Prôprios e dos Activos do Banif Grupo Financeiro. Relativamente aos Capitals Prôprios do Grupo (excluindo Interesses 
Minoritârios), o crescimento situou-se nos 20,3%, passando de 311,8 milhôes de euros no final de 2004 para 375,1 milhôes de 
euros no final de 2005. O Banif Grupo Financeiro prosseguiu a sua politica de expansâo e diversificaçâo das redes de 
distribuiçâo, ao mesmo tempo que se empreenderam algumas medidas de racionalizaçâo das mesmas. O Grupo contava em 31 
de Dezembro de 2005 corn um total de 337 pontos de venda (incluindo 207 Agências bancârias em Portugal). No que diz 
respeito à Actividade Seguradora do Banif Grupo Financeiro é de realçar o crescimento do volume de Prémios Emitidos 
(+32,5% relativamente ao ano anterior, com um total de 511,6 milhôes de euros, destacando-se o ramo vida corn um acréscimo 
de 53,8 % relativamente ao periodo homôlogo do ano anterior). A quota de mercado da CSA situou-se, no final de 2005, em 
3,8%. No que respeita à actividade de Banca de Investimento, é de salientar o volume de titulos intermediados, que totalizou 4,8 
mil milhôes de euros. Por seu tumo, a actividade de Gestâo de Activos registou um forte crescimento, aumentando, em 2005, 
cerca de 51,3%, para atingir um volume total de activos sob gestâo, no final do ano, de cerca de 1.417 milhôes de euros. A 
actividade do Banif Gmpo Financeiro deverâ manter um crescimento moderado, ao nivel da actividade bancâria tradicional, e 
um continuado reforço das posiçôes actualmente detidas pelo Gmpo em actividades como a gestâo de activos, corporate 
finance,private banking, trading e corretagem, seguros e cartôes de crédite, actividades estas que exigem menores esforços em 
termes de capitais prôprios e nas quais ainda se reconhece ao Gmpo um forte potencial de crescimento. Relativamente às 
principais empresas pertencentes ao Banif Grupo Financeiro destacam-se pelo seu contribute para o Resultado Liquido 
Consolidado de 2005, o Banif Banco Internacional do Funchal SA (corn um resultado liquido de 26,1 milhôes de euros), o 
Banco Comercial dos Açores (corn um resultado liquido de 11,0 milhôes de euros), a Companhia de Seguros Açoreana 
(corn um resultado liquido de 14,1 milhôes de euros e um contribute de 8,3 milhôes de euros para o resultado consolidado do 
Gmpo Banif), o Banif Banco de Investimento (corn um resultado consolidado de 4,9 milhôes de euros), o Banif (Cayman) 
Ltd (com um resultado de 3,2 milhôes de euros) e o Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil),SA (corn um resultado 
consolidado de 1,7 milhôes de euros). 
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CAMBRIDGE Garden Centre Inc. 

Urn Parai'so de Flores e Plantas para 
taxer o Orgulho da sua casa! 

(Veja anuncio na ultima pagina) 
Nesta altura do ano quando, apôs o intervalo da 

invernia, todos nos viramos para o exerdcio da mais 
antiga profissao do homo sapiens, a agricultura ou a 
jardinagem, é bom saber onde podemos encontrar o 
fornecedor que possa responder ao nosso anseio de 
construir uma linda paisagem em volta da nossa 
residência, com arvores, plantas e flores, e isto sem 
esquecermos o quintal onde muitos têm um recanto com 
couves, nabos, tomates, arvores de fruta, vinha, etc, A 
procura de um lugar onde adquirir tudo isto, além de 
adubos e misturas de terra, levou-nos ao Cambridge 
Garden Centre, lugar que se encontra a uma bora de 
carro de London e mais perto ainda de outras 
comunidades do S.O. do Ontârio. 

Uns quilômetros depois de Woodstock, vire à 
direita na entrada para Cedar Creek (Hwy #97) e 
continue sempre até passar o centro de Cambridge e 
chegar ao cruzamento corn a Dundas (Hwy #8) onde 
novamente vira à direita e passa a Branchton Rd. e a 
Vanier Dr. para chegar ao cruzamento seguinte corn a 
Morrison Rd. La vire à esquerda e uns metros mais 
acima encontrarâ este autêntico Paraiso Terrenal das 
plantas e flores, vizinho corn a extrema do famoso 
Clube Oriental. A sua proximidade anuncia-se ao longe 
pelo perfume das flores e o continue ir e vir de seus 
empregados tratando de assistir o cliente na sua escolha, 
corn informaçôes précisas sobre os cuidados e 
qualidades das plantas por des adquiridas. 

Admira a variedade que temos à escolha: varies 
tipos de vinha, couves, repolhos, tomates e toda uma 
variada qualidade de legumes, no meio duma lista 
imensa de ârvores de fruta, incluindo figueiras, uma 
quantidade requintada de ârvores como carvalhos, 
nogueiras, maple (Port, âcer, bordo), pinheiros, varias 
qualidades de cedros e quanto a nossa fantasia possa 
desejar, incluindo plantas que hâ anos procurâvamos 
em vâo, lâ estâo à nossa espera. 

Os proprietârios, Angelo Câmara e Maria, sua 
mulher, marienses de pura cepa, os encontrareis logo 
assistindo o cliente, dando ordens pelo walkie-talkie 
ou preparando encomendas para serem enviadas aos 
seus lugares de destino. 

Mas, nâo pâra aqui o leque de ofertas, porque a 
Cambridge Garden Centre Inc tem ainda ao vosso 
dispor gente profissional para desenhar o piano de 
jardinagem da vossa residência ou casa comercial, 
assim como todo o tipo de decoraçâo interior com 
plantas e flores. 

Por isso, vale a pena num dia de Sol chegar sem 
pressa até Cambridge Garden Centre, onde vai ser 
muito bem atendido na sua propria lingua materna por 
pessoas que fizeram do serviço de jardinagem a sua 
vocaçâo e destino, sendo para eles hoje um meio de 
demonstrar no pais de acolhimento o bom nivel de 
profissionalismo que uma familia portuguesa é capaz 
de atingir quando se empenha em fazê-lo. 

A Redacçâo 

PÂGINA rmiNiNd 
Managing Your Money 

Mortgages - what's right for you? 
Everybody’s talking mortgages nowadays. That’s be- 

cause interest rates are still relatively low and the Cana- 
dian housing market is still hot (although it seems to be 
cooling rapidly in the United States). Lenders know there 
are lots of people thinking about buying their first home 
or moving up. 

Pick up any newspaper or sort through today’s batch 
of mail and you’re likely to find an ad for some sort of 
mortgage that is exactly right for you. But they can’t all 
be exactly right because your housing and financial pa- 
rameters are specific to you - so the mortgage you choose 
should be tailored accordingly. 

There seems to be an almost endless array of mort- 
gage options out there and lenders like to dress them up 
with their own proprietary names. After a cut through 
all the hyperbole, mortgage terminology can be boiled 
down to these essentials: 

Down payment 
With a conventional mortgage, you are required to pro- 
vide a down payment of at least 25% of the purchase 
price from your own pocket. With a high ratio mort- 
gage, you can reduce your down payment to as little as 
5% of the home value (although you will need mortgage 
insurance through the Canada Mortgage and Housing 
Corporation or GE Mortgage Insurance Canada for this). 
But the lower the down payment, the higher your monthly 
payments - so consider this option carefully. 
Amortization 
Amortization period is the number of years it will take 
you to completely repay your mortgage. The traditional 
amortization period is 25 years, but by making higher 
monthly payments over a shorter amortization period, 
you’ll save substantially on your borrowing costs. 

Open or closed 
An open mortgage allows you to 
pay off as much of the mortgage 
as you want, at any time, with- 
out penalty. A closed mortgage 
can’t be repaid in full, renegoti- 
ated or refinanced during its 
term without incurring a penalty. 
However, open mortgages have 
typically higher interest rates 
than closed mortgages. 

Fixed and variable rates 
With a fixed rate mortgage, the interest rate remains the 
same for the mortgage term, so you’ll always know what 
your monthly payment will be. A variable rate mort- 
gage fluctuates from month to month with changes in 
the prevailing market interest rates. Fixed rate mortgages 
generally come with higher interest rates than variable 
rate mortgages. 

Decisions on the right mortgage for you can be dif- 
ficult. As a financial advisor I can help by looking at 
your whole financial picture to tailor a mortgage that 
suits your goals and objectives. 
Gary Couto is a Portuguese-Speaking Consultant at Inves- 
tors Group Financial Services Inc., a firm that focuses on 
helping clients build personalized solutions on an individual 
basis. This column is presented as a general source of infor- 
mation only and is not intended as a solicitation to buy or 
sell investments, nor is intended to provide professional 
advice including, without limitation, investment, financial, 
legal, accounting or tax advice. For more information con- 
tact Gary Couto: Tel. 416-733-4722 or www.garycouto.ca 

n A n A f ^ (NEW & USED) 
9 FOOD EQUIPMENT 

Term 
Mortgage term is the period of time for which the money 
is loaned under the same interest rate terms. When inter- 
est rates are low it can be advantageous to lock in a 
longer-term mortgage. When interest rates are high or 
falling, it may be beneficial to choose a short-term mort- 
gage - six months or one year - and assess your options 
at its conclusion. 

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

ARRENDAMENTOS 
£2*1. Casas com 2 e 3 quartos 

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

£2S Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

Para informaçâo: Ligue ou visite o nosso escritôrio. 
55-730 Deveron Crcs., Lundon N5Z 4T6 

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

WHOLESALE / 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) 6594644 
FAX 659-5745 

GREAT PRICES ■ CALL US! 

OPEN: MON-SAT: 9 AM - 5 PM 

Toastmaster Southbend 

Come Out Now & Drive Away the NEW JETTA/2006 

m ,, .leavens Volkswagen 
WWW. leaven$vw.com 

STANDARD FEATURES 
LUXURY PACKAGES 

Up to 5A lltres/100 kms (TDI 
GREAT SELECTION OF COLOURS ' 

Drivers wanted? 
(519) 455-2580 
EAST LONDON - 416 FIRST ST., LONDON, ON N5W 4N1 
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Pega-lhe na Pomba? - Pega-lhe na Bomba? 
As recordaçôes do passade que 

periodicamente afluem à superficie da 
memôria, passam muitos frios 
invemos engavetadas num recanto do 
cérebro e um dia, saindo do arquivo, 
sacodem a guedelha branca e vêm 
misturar-se corn os pensamentos do 
quotidiano. Nesta sequêneia de 
memôrias nâo podia eu deixar de 
relatar algo que se passou hâ anos e 
conseguiu sair do seu oculto recanto 
para ver a luz do dia. 

Este relate nâo é mera fieçâo, mas uma peça do 
puzzle de recordaçôes de que é feita uma biografia. A 
nossa vida tem histôrias veridicas que lembramos corn 
nostalgia; tem outras, porém, que, pelo seu teor dramâtico 
ou trâgico, preferimos esquecer. 

No tempo que mandava o fascisme em Portugal, a 
malta estudantil arranjava todo o tipo de situaçôes para 
criticar o govemo, algo deveras bem arriscado na época. 
O Domingo de Carnaval ou Entrudo, era sempre 
aguardado na ilhaTerceira corn expectativa pelo desfile 
satirico da tourada estudantil no dia do Rei Momo. Os 
estudantes davam largas à fantasia corn carres alusivos 
à politica, criticando tudo aquilo que andava mal no pais 
e desafiando a omniprésente censura que nâo perdoava 
ninguém. Mesmo assim, muitos dos cortejos ficaram 
célébrés entre o povo, 

O Liceu d’Angra flincionava no colégio de Sâo 
Francisco, que hoje alberga o Museu da Cidade. Era, 
pois, dai que partia o cortejo estudantil até à Praça de 
Touros. Como naquele tempo o prédio começava a ficar 
pequeno demais para as aulas dos estudantes, tomava- 
se imperioso construir um novo. Apôs muita espera e 
burocracia, la saiu a noticia de que ia ser construido o 
novo Liceu junto ao Palâcio da Justiça, no terreno 
conhecido como As Hortas. Começaram logo a 
terraplanagem e, quando se previa que a obra iria 
arrancar, esta parou completamente. O tempo ia passando 
e nada da obra recomeçar; apenas se ouvia promessas e 
mais promessas, mas nada de resultados prâticos. 

Fartos de esperar e saturados das promessas do 
ministro de Obras Pùblicas, Arantes de Oliveira, os 
estudantes corn a maior irreverêneia, organizam um 
cortejo funebre noctumo. Envergando capas prêtas e 
formando duas alas com vêlas acessas, la saem eles à 
rua entoando responses e cânticos tristes como este que 
depois se tomou popular: Pega-lhe na Pomba. Outres 
empunhavam canas de bambu, surripiadas ali perto no 
Jardim Püblico, ao cair da noitinha. A meio do cortejo, 

AUTOIVIOVEIS 

um catafalco ambulante transportava em cima do féretro 
um enorme calhau. 

Umas vezes corn lamùrias, outras em silêncio de 
catedral, quebrado pelo grito pungente: Pega-lhe na 
Pomba ao que respondia em coro o eco unissono dos 
estudantes, o cortejo funebre chegou ao seu destine, onde 
era aguardado por uma multidâo curiosa que enchia a 
Praça Cavaleiro Ferreira. 

Quando o féretro corn o formidâvel calhau ancorou 
ao pé do terreno destinado ao novo Liceu, ouviram-se 
os mais irreverentes discursos criticando as promessas 
falsas e toda a demora em arrancar corn a obra. Foi 
despejado para As Hortas de cima do Féretro o calhau, 
simbolo da primeira pedra que é lançada antes de erguer 
0 edificio. Seguiram-se logo grandioses discursos à 
moda salazarista, salpicados de vivas e palmas. O povo 
via nos estudantes como um reflexo da sua sede de 
liberdade de expressào, anseio guardado no interior e 
que por medo nâo era exteriorizado. 

Entre a multidâo encontravam-se as minhas tias 
Nativia & Natâlia (hoje falecidas) que por acaso ou pura 
curiosidade feminina foram presenciar aquele forum 
politico-cômico na zona das Hortas. E eis que apanha o 
micro um estudante que tinha no céu da boca um orificio 
e por desgraça era um tanto gage. A sua dieçâo nâo era 
lâ muito catôlica e apôs a sua ardente oratôria, salpicada 
de hesitaçôes e pega-nâo-pegas, vai e diz: E p’ra pp- 
fînalizar, vamos-s diz-zer to-o-dos um PEGA-LHE NA 
PP-BOMBA! Fruto do seu falar fanhoso, as minhas tias 
perceberam uma mensagem bem diferente e a Nativia 
disse à outra: 
- Toca a desandar, Natalia qu ’eles tào a dizé que vâo 
rebentar uma BOMBA! E lâ foram as duas de abalada 
para casa 

Hoje recordo o episôdio corn nostalgia, pois sâo 
lembranças de um passade e de uma infâneia vivida 
dentro dos estreitos limites daquele tempo em que os 
meus entes queridos ainda faziam parte deste vale de 
lâgrimas que é o nosso Mundo dos Vivos! 

Do livra “O Baü da Saudade”. London (Ontario) 

Novas regras sobre combusti'veis 
A introduçâo nos EUA de novas regras sobre 
combustiveis, tomando o diesel menos poluente, poderâ 
dinamizar a venda de automôveis a diesel, que hoje 
representam apenas 3,6% do mercado automôvel norte- 
americano. 
Um artigo de Rob Lever, da agêneia France Presse, indica 
que a partir de 15 de Outubro o diesel vendido nos 
Estados Unidos terâ uma forte reduçâo do teor de 
enxofre, a que acresce a obrigatoriedade de os veiculos 
a diesel estarem equipados corn filtros de particulas. Os 
veiculos a diesel têm emissôes de diôxido de carbono 
bastante inferiores às das viaturas movidas a gasolina. 
A reduçâo do teor de enxofre garante que os 13 milhôes 
de pesados que cruzam as estradas dos Estados Unidos 
vâo reduzir as suas emissôes poluentes. 
Analistas esperam que o combustivel diesel menos 
poluente possa contribuir para uma maior adopçâo do 
gasôleo nos automôveis ligeiros de passageiros, agora 
que o diesel j a nâo produz a «fumarada» de antigamente 
e os motores a gasôleo sâo hoje tâo silenciosos como os 
a gasolina. 
O diesel nâo tem uma boa imagem junto dos condutores 
norte-americanos, que optam esmagadoramente pela 
compra de automôveis a gasolina. Mas, numa altura de 
aumento do preço do petrôleo nos mercados 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiào Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sààados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 
Tratamentos Dentàrios Estéticos 

Branqueamento de Dentes o, ^ 
lmpl3nt©S, PontôS 6 Coross "ServùidoacomunJdade 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. Jbrtuguesa desde 1990- 

Nossospreços estào dentro das tabelas da 'Labourers' Union' G86"9006 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

podem dinamizar diesel 
intemacionais, os motores a diesel têm a vantagem de 
apresentarem um consumo entre 20 e 40% mais baixo 
do que os seus homôlogos a gasolina. 
David Cole, director de um centre de investigaçâo 
automôvel no Michigan, assinalou que um fraco teor de 
enxofre no diesel era absolutamente necessârio, mas as 
normas sobre as emissôes de ôxidos de azoto sâo muito 
mais dificeis de alcançar. 
O responsâvel sublinhou que très tecnologias na indùstria 
automôvel - gasolina, diesel e hibrido gasolina/ 
electricidade - iniciaram uma verdadeira corrida pela 
eficiência, prevendo-se que no future haverâ tecnologias 
intéressantes. 
Cole considéra que os construtores automôveis terâo de 
ter em conta quanto é que os consumidores estâo 
dispostos a pagar a mais na compra para disporem de 
automôveis que 
depois tenham custos de utilizaçâo mais baixos. 
Salientou que os automôveis a diesel custam em média 
mais 3.000 dôlares (2.324 euros), mas têm custos de 
utilizaçâo cerca de 30% mais baixos, enquanto um 
hibrido tem um preço 4.000 a 6.000 dôlares (3.098 a 
4.648 euros) superior aos correspondentes veiculos a 
gasolina, mas permite poupanças de utilizaçâo a partir 
dos 30%, em fiinçâo do tipo de conduçâo. 

ONTARIO HEALTH QUALTIY COUNCIL 
The OHQC, an independent agency funded by the Ontario 
Ministry of Health and Long-Term Care, is mandated to re- 
port to Ontarians on how well the publicly funded health 
system is performing. The Council will be holding a town 
hall meeting on Wednesday June 14th from 7:30 p.m. to 
9:00 p.m. at the South London Community Centre, located 
at 1119 Jalna Blvd. in London. The Council invites the pub- 
lic to share their views on the Council’s first report (avail- 
able at www.ohqc.ca. 
For more information, please call 1-866-623-6868. 

VANCOUVEB 

SAUDOSO ADEUS! Regina T. 
Calado 

Fernando Gonçalves, ouFernando do Farme, como 
era entre nôs conhecido, nasceu na fi'eguesia das Lages, 
da ilha açoriana das Flores. 

A comunidade portuguesa de Vancouver esta mais 
pobre pois partiu para sempre uma figura popular e muito 
querida de todos nôs, portugueses e forasteiros câ 
radicados, que se abasteciam naquele armazém de 
lavoura de que ele era proprietârio. 

Fernando do Farme era pessoa sempre amavel, 
sorridente, de brandas palavras para toda a gente. Ele 
chegara bem cedo ao Canada e em 1959 iniciou em 
Vancouver a sua luta para melhorar o seu future e o da 
sua mulher e filhos. 

Em 1976 pôde comprar umas terras na que hoje é 
cidade de Richmond e juntamente com a mulher, D. 
Maria, nunca deixou de trabalhar. Eles pensavam poder 
descansar e gozar da vida mais tarde, mas o destino tal 
nâo permitiu e o sonho desfez-se quando, hâ um ano, 
Fernando adoeceu pela primeira vez. 

Nunca poderei esquecer a sua figura conduzindo o 
tractor, fiel companheiro; trocando umas palavras com 
os clientes para os quais sempre tinha um mimo da sua 
lavra para oferecer, tal como fazia a esposa. Os dois 
formavam um par ideal! Era uma pessoa de quern se 
gostava. 

Às ceremônias fiinebres feitas em sua memôria 
assistiram centenas de pessoas. Paz â sua alma! 

Vancouver, BC 

Festival de Cinema e Video 
Portugues em Junho 
O programa consta dos filmes seguintes: 
Gosto de Ti Como Es - Silvia Firmino 
Falta-me - Claùdia Varejào 
A Olhar para Cima - Joao Figueira 
Amanhâ - Solveig Nordlung 
O Estratagema do Amor - Ricardo Aibeo 
Aguenta Rapaz - Manuel Vilarinho 
I’ll See You In My Dreams - Miguel Angel Vivas 
Nas Asas da Ambiçâo - Mafalda Gameiro 
A Costa dos Murmürios - Margarida Cardoso 
(Longa Metragem) 

Apôs as suas ediçôes em Toronto e Montreal no 
mês de Maio que obtiveram um grande sucesso, o 
Festival de Filme e Video Português vai ser levado a 
Vancouver nos dias 20, 21 e 27 de Junho. Para 
informaçôes, queira consultar o website do Festival: 
www.portuguesefilm.com 

0 Festival de Cinema e Video Português é um 
projecto da Sociedade Portuguesa de Benevolêneia 
junto com o Congresso Nacional Luso-Canadiano, o 
Carrefour des Jeunes Lusophones du Québec e o 
Institute Camôes (Portugal). 

Tomarenses promovem 
Tabuleiros no Dia de Portugal 

Uma Comissâo presidida pelo luso-americano Firme 
da Silva, natural de Além da Ribeira, prepara-se para 
promover Tomar e a Festa dos Tabuleiros de 2007 nos 
dias 10 e 11 de Junho numa das maiores festas 
portuguesas do continente americano. 

Os organizadores afirmam que a Parada vai ser uma 
das festas portuguesas mais representativas no continente 
americano, reunindo dezenas de milhar de luso- 
americanos provenientes de vârios estados da Uniâo. 

A comunidade tomarense organizadora é muito 
numerosa e a possibilidade de promover um desfile de 
tabuleiros e outres simbolos tomarenses constitui um 
motive de orgulho para quantos vibram corn a maior 
festa do concelho templârio. 

Os tomarenses radicados em Elizabeth e Newark 
contactaram o Mordomode 2007 que acolheu a ideia 
realçando a importâneia da mesma enquanto veiculo de 
divulgaçâo privilegiado. Corn as transmissôes na TV 
emitidas para os EUA e para Portugal e a larga cobertura 
mediâtica, a iniciativa vai constituir uma aeçâo de 
divulgaçâo e intemacionalizaçâo da Festa. 

De acordo corn Firme da Silva, ir-se-â promover a 
Festa dos Tabuleiros nâo sô na Parada e num stand da 
Ferry Street, corn a possibilidade de uma terceira 
iniciativa cuja divulgaçâo serâ feita oportunamente. 

A Festa dos Tabuleiros, mantendo a regularidade de 
quatre em quatre anos, vai realizar-se em Tomar entre 
os dias 30 de Junho e 9 de Julho de 2007. 
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Da Roda dos Alcatruzes da Memoria 

CÂES E GATOS, TRADIÇÔES E SUPERSTIÇÔES 
Ferreira Moreno 

Embora jâ tenha garatujado vârias cronicas acerca 
de câes e gates, tomo a liberdade de alinhavar outra 
cronica com novas curiosidades relacionadas com uns 
e outros. Estou a referir-me evidentemente, aos câes e 
gates domésticos da nossa estima que nos servem de 
companhia. 

Lembro-me, ainda hoje, dos antigos câes de guarda 
das nossas ilhas, vigiando casas e quintals, bem como 
os terrenes de cultura, junto às cestas de trabalho e das 
roupas de sens donos. Recordo-me, também, de os ver 
amarrados ao eixo de carroças e carres, a caminho de 
casa. 

Résulta curioso que o nome Rosto de Câo ficou 
até hoje perpetuado na ilha de Sào Miguel. É assim 
conhecido o ilhéu fronteiro à freguesia de S. Roque 
que, na origem do povoamento insular, 
adoptara o nome hoje dado ao ilhéu. Em 
Ponta Delgada, a Rua Antônio Borges era 
conhecida outrora como Beco da Lombinha 
dos Câes (José de Andrade. A Face Humana 
da Toponimia. Ponta Delgada 2001). 

Por mais estranho que se nos afigure, 
Portugal dos câezinhos serviu de nome a uma 
meretriz “que viveu em Ponta Delgada no 
segundo quartel do século XX e circulava 
na rua sempre rodeada por inùmeros câes 
vadios” (Antônio José Amaral & Vitor Veiga, 
O Câo de Fila de Sâo MisueD. 

Na ilha do Pico, além da Calheta do 
Nesquim, temos o sitio do Cachorro, à beira- 
mar na freguesia das Bandeiras. Segundo 
uma lenda deveras curiosa, no decurso do século XVI 
e devido a uma violenta tempestade em noite escura, 
uma caravela naufragou ao largo da costa Sul do Pico, 
salvando-se apenas très tripulantes que nadaram p’ra 
terra guiando-se e seguindo os latidos do Nesquim, o 
câo de bordo. Anos depois o câo faleceu e, à sua 
memôria, o lugar tomou-se conhecido como a Calheta 
do Nesquim (Angela Furtado Bmm. Açores. Lendas & 
Outras Historias). 

Nâo sei por que razâo, mas antigamente dava-se o 
apelido de cachorro a todo o homem autor de feias 
acçôes, e cadela à mulher de maus sentimentos. 
Reservava-se o titulo de câo tinhoso pr’ô Diabo e para 
qualquer indiyiduo de maus instintos. 

Hoje em dia, toda a gente chama cachorro ao hot 
dog, ou seja o tipico papo-seco corn salsicha. Meio 
século atrâs, ao chegar aos EUA perguntaram-me se 
queria um hot dog e eu logo respond! que nâo. Ao 
tempo, meu dominio do idioma segredou-me tratar-se, 
literalmente, dum câo quente. Mas logo descobri que 
era uma linguiça sem pimenta. 

Entre as superstiçôes populares relativas a câes e 
gatos, escolhi as seguintes: 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 
09H45-CultodeLouvor 
10HOO - English Sunday School 
11H15 - English Worship Service 
19H00-Estudo Biblico 

OUARTAS FEIRAS: 
19H00-Culto deOraçào 

T0D015 SÂb BEM-VIN DOS 

t 
"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 

é pela palavra de Cristo" 

/O'/vÿ/y t 

Quando um câo urina à porta 
d’alguém, é sinal de dinheiro. 
Quando um câo entra em casa, é 
bom sinal; mas se entra uma 
cadela, é agoiro. 
Quando uma pessoa sai a 
desoras, se um câo preto a 
acompanha a casa é mau agoiro; 
mas se o câo for branco, é bom agoiro. 
Quando um câo uiva de noite, é porque na rua esta 
pr’â fiigir algum filho da casa do pai. 
Quando um câo esgravata no châo ou à porta, é sinal 
de se abrir uma sepultura. 
Quando uiva um câo em sitio onde hâ um doente, é 
sinal de morte pr’ô enfermo. 

Por sua vez, quando um gato 
urina no fato duma criança, é 
sinal que a criança vai ser 
muito feliz. 
- Quando um gato se lava, é 
sinal de visitas; quando Ïambe 
as unhas, é sinal de dinheiro. 
- Quando se tem dores de 
cabeça, é bom esfregar a testa 
très vezes corn um gato preto 
e depois cuspir-lhe très vezes. 
- Quando o gato se Ïambe ao 
meio da casa, é sinal de visitas 
e quando o gato vira o rabo 
pr’ô lume, é sinal de neve. 

Quando o gato anda a 
correr em casa dum lado p’ro outro, é sinal de vento. 

- E bom ter um gato em casa, que livra de coisas ruins, 
e em casa onde haja um gato preto nâo entram 
espiritos maus. 

- Nâo se deve apanhar o bafo do gato porque faz asma 
e nâo se deve matar um gato em casa, porque começa 
a fortuna a desandar. 

Do nosso cancioneiro, recolhi estas quadras: 

Minha sogra tem-me raiva 

C’mo gato tem ao câo, 
Por eu chamar ao seu filho 

Amor do meu coraçào. 

Minha sogra quer-me tanto 
C’mâ cabra quer ao câo, 

Porque eu chamei à filha 

Piorrinha sem ferrâo 

Tudo nesta vida cansa, 

Tudo no mundo tem fim, 
S6 nâo cansa nem acaba 

A lingua do câo ruim. 

Nâo me queria casar 
Corn homem que enviuvasse, 

Nâo queria criar gatinhos 

Qu’outra gata deixasse. 

Oakland, California 

FRANK PMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

FREE ESTIMATES 
Tel. (519) 652-1310 • Fax. (519) 652-3852 

8538 LONGWOODS ROAD, LONDON, ON N6P 1L6 

Roy G.Dias B.A., CM.V, CFP 

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

TelefoneeFax 
Suite#3 - 295 Wolfe St., *Vc 1 A'i.A 111CV 
London, Ont. 
N6B2C4 email: roydias@uniserve.com 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

SABIA QUE,„ ? 
Regina T. Calado 

- O Lago Vastok, a maior boisa de âgua encontrada 
sob os gelos da Antârctida, tem 40 Km de largura, 
250 Km de comprimento, e 400 m de profundidade? 

- Na mesma area do planeta, a centenas de metros de 
profimdiade correm rios do tamanho do Tamisa que 
tem 346 Km de extensâo? 

- A descoberta foi feita po uma équipa de cientistas 
ingleses e publicada na revista Naturel 

- Essa équipa foi dirigida por Duncan Wingham, do 
Colégio Universitârio de Londres? 

- A estes estudos nâo estâo alheios os radares do satélite 
da Agência Espacial Europeia? 

- A Roménia tem sofrido fortes inundaçôes devido à 
subida das âguas do Danùbio e que foram alagadas 
92 mil hectares de terreno agricola para aliviar areas 
habitâveis? 

- Cerca de 700 hemofïlicos tèm sido notificados em 
Portugal mas calcula-se que haja muitos mais? 

- O dia mundial da Hemofilia foi comemorado no dia 
17 de Abril? 

- Apôs a lei da expulsâo dos judeus em 1496, deu-se o 
massacre da populaçâo judia em 1500 no Largo do 
Rossio (Lisboa)? 

- Em 1581 Filipe II da Espanha foi aclamado Rei de 
Portugal corn o nome de Filipe I? 

- Em 1715a Prussia, Saxônia, Polônia, Dinamarca e 
Hanover formaram uma aliança contra a Suécia? 

- Em 1923 Frederick Banting, investigador cientifico 
canadiano, colocou em circulaçâo para os diabéticos 
a Insulina que ele prôprio tinha descoberto? 

- Q descobrimento da Insulina teve lugar em London 
(Ontârio) onde hoje mantem-se permanentemente a 
chama ardente frente à casa onde estava instalado o 
laboratôrio do Dr. Banting? 

- Esta chama sô vai deixar de arder quando for 
descoberta a cura defmitiva da diabetes? 

Vancouver, B.C. 

Conselho Permanente 
CCP îgnorado na Reforma do Ensino 
do Porfuguês no Estrangeiro 

Os ôrgâos de comunicaçâo divulgaram o piano de 
reforma do ensino do portuguès no estrangeiro 
elaborado pelo Governo portuguès, porém : 
1. O CCP nâo conhece ainda o conteùdo das reformas 

que o Governo decidiu fazer, nâo recebeu qualquer 
informaçâo sobre elas, nem foi consultado, em nenhum 
momento, sobre o assunto. E estranho que o Governo 
nâo consulte o seu ôrgâo de consulta, sobretudo sobre 
num assunto que o CCP considéra fundamental e que 
diz respeito ao ensino dos filhos dos Portugueses que 
residem no estrangeiro. Nâo posso aceitar que o 
Governo ignore a existèneia de um ôrgâo representativo 
dos portugueses. 
2. O CCP estranha que o Governo tivesse escolhido 

esta data para fazer reformas no ensino do portuguès 
no estrangeiro no quai, os professores de portuguès 
deixarâo de ser destacados para serem contratados 
localmente por concurso. 
O CCP tem dùvidas que o Governo consiga aprovar as 
reformas, abrir concursos e contratar professores a 
tempo de iniciar o ano lectivo que, em certos paises, 
começa jâ em inicio de Agosto. 
3. Apelamos aos Deputados para que nâo analisem 

este documente tâo importante, sem que o Governo 
consulte os Conselheiros das Comunidades. Q CCP 
conta corn a compreensâo dos Deputados que por 
unanimidade, aprovaram a Lei que criou o CCP, e 
estâmes certos que a AR saberâ encontrar formas de 
fazer respeitar este ôrgâo de consulta. 
4. O CCP estâ a ponderar formas de contestaçâo para 

evitar de continuar a ser marginalizado pelos Govemos 
de Portugal. Os Portugueses residentes no estrangeiro 
elegeram por sufrâgio universal os membres do CCP, 
para que estes os representem em questôes tâo 
importantes como as do ensino dos sens filhos. 

Carlos Pereira, Présidente - 15 de Maio de 2006 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

FREE ESTIMATES 

685-6726 
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ECOS DA SOCIEDADE 

No ultimo BBQ do Clube Camôcs (Harrow), corn boa 
saûde e um coraçào jovem. Maria Pedro, celebrou o 
85“ aniversârio rodeada da sua numerosa famüia, entre 
eles D. Delfina, a Présidente do Clube. Sinceros 
Parabéns à aniversariante e votos de muita saûde para 
chegar a centenària! Many Returns of the Day! 

Bodas de Praia 
Jacky & Jéssiea 
congratulam os queridos 
pais. Jack & Maria 
Carreiro, no 25." 
Aniversârio do seu enlace 
matrimonial, celebrado 
com um Surprise Party 
num dos restaurantes 
portugueses de London. 
Familiares e amigos 
fazemos votos para que 
continue a brilhar entre 
eles a chama do amor que 
os manteve unidos por um 
quarto de século. 

Agradecimento Sincero 
Ao fechar dois dias de 
celebraçôes em honra do 
Divino. Carlos & Rosa 
Barbosa, Mordomos da 
Irmandade do Espirito 
Santo de London, 
desejam por este meio 
agradecer a todas as 
pessoas que estiveram ao 
seu lado para que a festa 
obtivesse o brilho esperado. Muito obrigado e votos 
de muito sucesso aos Mordomos de 2007! 

Norberto & Connie 
Umbelina sâo os novos 
proprietarios do conhe- 
cido Trax Bar & Café 
situado na Baixa 
Portuguesa da Hamilton 
Rd/Horton St. de 
London. Parabéns e 
muito sucesso na 
gerêneia do seu 
estabelecimento! 

Grupos de Voluntarias 

Destacamos os grupos de London (Festa do S.S. Cristo) 
e Leamington (Festa do E. Santo) que ajudaram na 
preparaçâo e venda de bilhetes do Bazar onde, com a 
sua gentileza e sorriso foram amealhando um dôlar 
sobre outro para subsidiar a despesa dos festejos. Elas 
quiseram ficar anônimas porque, acreditem ou nào, sâo 
mulheres sem vaidade. 

Trio duma VelhaAmizade 

Antonio Trigo, Présidente do Portuguese-Canadian 
Club of Chatham, Victor Pereira, Mordomo do Império 
de Leamington e Manuel Barros, transmontano de pura 
cepa, grande entusiasta de tudo quanto é português. A 
nossa câmara encontrou- os na Festa do E. Santo de 
Leamington. 

DÉ O SEU APOIO AOS COMERCIANTES 
QUE PATROCINAM O JORNAL COM O 

SEU ANÛNCIO PUBLICITARIO. 
OBRIGADO! 

NECROLOGIA 
Maria de Melo 
Faleceu no Southdale 
Regional Health Centre, New 
Market (Ontârio) com 51 anos 
de idade no dia 2 de Maio 
passado. Filha de Maria e 
Fernando Cordeiro, era casada 
com José de Melo, mâe de 
Fernando, Pedro e Zilda, avo 
de David, Emma, Owen e 
Nuno, irmâ de Celeste (John) e tia de Michael, 
Daniel, Frank e Scott. As exéquias foram 
conduzidas pela Roadhouse & Rose Funeral Home 
de New Market com missa de corpo presente na 
St John Chrysostom Church, tendo sido cremada 
por decisao pessoal apos o acto religioso. A familia 
enlutada pela dor, vem por este meio agradecer 
toda a simpatia de familiares e amigos que 
enviaram flores ou apresentaram sentidos pêsames 
no funeral. Descanse em Paz! 

Maria do Céu Cruz 
Com 71 anos de idade, faleceu 
no Victoria Hospital de London 
no dia 6 de Maio do corrente. 
Era casada com Celestino 
Simôes e mâe de Fatima 
(Fernando Juliâo) e Odete 
(Fernando Almas) de London, 
avo de Michael, Ricardo, 
Filipe, Brian e Monica e irmâ 
de Joâo Marques (falecido), Antonio Marques 
(Lurdes) de London, Gloria (Celestino Quintas) e 
Manuel Marques (Ester) de Portugal e Fatima da 
Venezuela. O’Neil Funeral Home foi responsâvel 
pelas exéquias com Missa de corpo présenté na 
Holy Cross Church, indo enterrar em Portugal, 
no cemitério de Fonte de Angeâo, concelho de 
Vagos . A familia enlutada, por este meio, agradece 
a todos quantos nesta hora apresentaram sentidos 
pêsames, enviaram flores, ou marcaram presença 
no funeral. Descanse em Paz! 

Joâo Lourenço Silva 
No dia 7 de Maio do corrente, 
corn 77 anos de idade, faleceu 
em Harrow (Ontârio) rodeado 
de sua familia. Natural das 
Ribeiras (Pico), filho de 
Manuel Silva Sr. e Margarida 
(falecidos), casado corn M" 
Alice era pai de John Jr. 
(Luisa), Tony, Fernanda (José Guardado), avô de 
12 netos e sete bisnetos, e irmâo de M" Margarida 
do Pico, Liliana de London, Gabriela (Joâo 
Soares), +Manuel Silva Jr. (M® da Glôria), e 
+Norberta (+José Porto) de Harrow. Apôs a missa 
de corpo présenté na St. Anthony’s Church os 
restos mortais repousam no Colchester Cemetery. 
A sua familia agradece aos que estiveram ao seu 
lado, enviaram flores ou lhes apresentaram 
sentidos pêsames. Descanse em Paz! 

f 

i .J. 

Uma Cara Nova na nossa Equipa de Profissionais 

Bem-Vindo, Rick Pinheiro! 
Rick é um empresârio digno da nossa confiança por ser pessoa dedicada no trabalho, que acompanha sempre o 
cliente para que tenha toda a informaçào necessâria antes de fazer uma decisào tâo séria como é a compra ou 
venda de uma propriedade. 
Seu conhecimento e experiência no mundo dos negôcios deram-lhe uma formidâvel preparaçâo que ele vai pôr 
ao serviço do cliente. Além de sentir-se feliz como agente, Rick tem ôptimas condiçôes para trabalhar no mundo 
fascinante da compra-venda de propriedades e a sua carreiraprofïssional ira atingirum verdadeiro sucesso. 
Ele destaca-se sobre outros agentes pelas mùltiplas relaçôes criadas através do tempo corn profissionais 
deste ramo da indùstria. Como filho do broker, Joe Pinheiro, lider do Real Estate no pais, Riek, ocupou um 
lugar na primeira linha, tomando o pulso do mercado da compra-venda de propriedades e vivendo^ 
rodeado de respeitados profissionais do ramo nos ùltimos 27 anos da sua vida activa. 
Por isso, quando pensar em Real Estate, chame RICK PINHEIRO e verâ o seu 
sonho tomar-se realidade! Rick é uma mais-valia para os seus clientes, colegas e para 
a nossa Comunidade de London! 

Rick Pinheiro -AGENTE DEVENDAS rick@pinheirorealty.ca 
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IVIensagem às Comunidacles Portuguesas 
Antonio Braga 

SECP 

Mensageiti no Din de Portugal 
Joâo Pedro da Silveira Carvalho 

Embaixador em Otava 
(vem da primeira pagina) 

A nossa Festa Nacional, associada ao expoente 
maximo da nossa lingua, Luis de Camôes, e às 
Comunidades Portuguesas espaUiadas pelo Mundo, deve 
ser um dia de reflexâo, para os que hâ anos deixaram o 
nosso pais e para os vossos filhos que representam o 
flituro do Canada, onde j à muitos nasceram, e também o 
future de Portugal, pois, no sentido mais lato da palavra, 
Portugal esta présente onde houver portugueses e se falar 
a nossa lingua. Comemora-se, pois, a perenidade do 
universalisme e abertura de espirito dos portugueses. 

Prestes a assumir a Presidência do Conselho da 
Uniào Europeia no segundo semestre de 2007, Portugal 
continua a preservar, manter e cultivar as suas relaçôes 
privilegiadas corn os paises irmâos de lingua portuguesa. 
Apesar dos desafios e da fase de reestruturaçâo para a 
competitividade da nossa economia, Portugal é um pais 
modemo corn um passade mas também corn um future 
de que nos devemos orgulhar. 

Permito-me ainda destacar as principals linhas da 
minha actuaçâo na defesa da nossa presença no Canada 
e no aprofundamento das relaçôes entre os dois paises, 
nomeadamente: 
- a manutençâo do português, nâo sô como lingua de 

origem, mas também como instrumente essencial e 
indispensâvel de comunicaçâo universal e uma mais 
valia na cena internacional. Para este fim, todos 
devemos continuar os esforços para alargar a 
integraçâo do ensino da nossa lingua e cultura no 
ensino bâsico e secundârio cànadianos, sem prejuizo 
e mérite das outras modalidades de ensino existentes; 

- a maior participaçào civica, politica e social dos luso- 
canadianos na sociedade canadiana, para auferirem de 
maior vitalidade; 

- o desenvolvevimento das relaçôes econômicas entre 
Portugal e o Canadâ, em que os agentes econômicos 
luso-canadianos poderâo e deverào desempenhar um 
papel prépondérante. 

- No dia em que a nossa Comunidade, Clubes e 
Associaçôes, celebram Portugal como pais das suas 
origens e da sua cultura, na diversidade das suas 
regiôes, gostaria de vos dirigir uma saudaçâo de 
amizade e reconhecimento pelo contribute que todos 
têm dado para a dignificaçâo e afirmaçâo da presença 
portuguesa no Canadâ. 

(vem da primeira pàgina) 
E uma histôria ünica, nomeadamente na vertente de 
intercâmbio politico, econômico, cultural, religioso, 
apenas para referir alguns dominios em que 
mantivemos, corn povos e culturas dos quatre 
continentes, contactes que, desde o inicio da nossa 
histôria, nos distinguiram como naçâo. Ainda hoje ao 
viajar pela longinqua Asia, ou por qualquer outre 
continente nos deparamos corn testemunhos da lingua 
e cultura portuguesa, mesmo em paises onde hoje as 
comunidades portuguesas ou luso-descendentes sâo 
diminutas ou inexistentes. 

Dos vocâbulos portugueses às tradiçôes culinârias 
é todo um patrimônio da nossa cultura que ainda hoje 
testemunha uma época âurea da nossa histôria - a dos 
descobrimentos maritimes de quinhentos - e que hoje 
todos/as devemos continuar, nomeadamente na defesa 
da lingua portuguesa. E a melhor forma de a defender 
é falando-a, sobretudo corn os/as mais jovens, para que 
também eles/as a possam transmitir às geraçôes flituras. 

Como venho vindo a defender, as comunidades 
portuguesas no estrangeiro, e no Ontârio e Manitoba 
nâo sâo excepçào, sâo hoje, como no passade, 
représentantes privilegiados de Portugal nos paises 
onde se encôntram. Essa é uma responsabilidade muito 
particular, que cabe a todos - jovens e menos jovens, 
portugueses e luso-descendentes. A sua presença, nas 
sociedades onde se encôntram, pode e deve afirmar em 
todas as circunstâneias um Portugal moderne e 
dinâmico - o Portugal do século XXL Por outre lado, 
a sua mais activa participaçào a todos os niveis: 
econômico, educacional, social, cultural, politico e 
civico sâo contributes inestimâveis para o 
desenvolvimento do pais que os acolhe e para uma 
maior afirmaçâo e defesa dos interesses da comunidade 
portuguesa e promoçâo de Portugal no mundo. 

Quando o ano passade me dirigi pela primeira vez 
a propôsito desta mesma efeméride, acentuei o 
compromisse do Govemo de pôr em prâtica um novo 
conceito politico em matéria de ligaçâo aos 
compatriotas que residem e trabalham fora do pais. 

Embora o tempo de cumprimento seja de uma 
legislatura, podemos registar as iniciativas que dâo 
consistência a esse propôsito. Indo directe ao nùcleo 
que sustenta e simboliza as reformas jâ efectuadas, cito 
a plataforma electrônica “Escola Virtual”, que permite 
a qualquer cidadâo residente no estrangeiro ter acesso 
ao ensino da lingua portuguesa pela Internet e a inclusâo 
do Português nos curriculos escolares até ao 12.° ano 
na Africa do Sul. 

Para facilitar os contactes corn a administraçâo 
pùblica, jâ foram dados os primeiros passes em direcçâo 
ao funcionamento do Consulado Virtual de forma a 
aproximar estes serviços das pessoas e criou-se o Portai 
da SECP (Secretaria de Estado das Comunidades 
Portuguesas) corn pâginas electrônicas de todas as 
missôes diplomâticas e consulados e corn conselhos 
aos viajantes. 

Activou-se o programa “Estagiar em Portugal” que 
permitiu a aceitaçâo de 168 candidaturas de jovens luso- 
descendentes corn vista à sua integraçâo no mercado 
de trabalho nacional. 

Criaram-se melhores condiçôes de apoio aos mais 
carenciados nas comunidades e estabeleceu-se um novo 
protocole de cooperaçâo corn a Uniâo das Misericôrdias 
Portuguesas no sentido de potenciar igual movimento 
social nas comunidades, tende em vista a maior 
exigêneia e qualificaçâo das estruturas de solidariedade 
social. 

Criou-se legislaçâo que valoriza e dignifica o 
movimento associative em matéria de apoios para as 
respectivas acçôes. No dominio legislative, registe-se 
a nova lei que régula o Conselho Mundial das 
Comunidades. 

Deu-se particular atençâo aos jovens, activando o 
Mega-cartâo jovem e organizando em Portugal o 
Encontre Mundial de Jovens das Comunidades. 

É ambiçâo do Govemo alargar o conhecimento 
mùtuo das experiências de vida e das incitivas entre 

Através da promoçâo e desenvolvimento de laços 
mais intenses corn as diversas comunidades que 
compôem o Canadâ, nas âreas da difusâo da lingua e 
cultura portuguesas, no aprofundar dos laços 
econômicos e politicos, as/os portuguesas/es de todas 
as geraçôes podem e devem eontribuir decisivamente 
para que os valores portugueses possam continuar a 
persistir nas provincias do Ontârio e Manitoba, como 
em qualquer outre pais onde vivam portugueses ou luso- 
descendentes. 

A dinâmica que tem caracterizado as comunidades 
portuguesas, merece toda a minha consideraçâo e apoio 
e estou convicta que essa força e intervençâo pode e 
deve estender-se cada vez mais a todas as âreas da vida 
destas provincias. É fundamental, na afirmaçâo e 
prestigio da comunidade, poder ter cada vez mais 
cidadâos/âs de origem portuguesa nos mais elevados 
postos da vida politica, civica, cultural, econômica e 
fmanceira. Para atingir esse objective de uma maior 
presença da comunidade portuguesa a todos os niveis 
é fundamental continuarmos a fazer uma aposta cada 
vez mais consolidada na excelêneia, na educaçâo su- 
perior dos/as nossos/as crianças e jovens, na 
qualificaçâo profissional dos/as nossos/as concidadâos/ 
âs, bem como numa mais activa participaçào civica e 
politica. Sô dessa forma serâ possivel aceder ao 
reconhecimento pùblico, tâo mais difïcil de alcançar 
numa cidade multicultural e muito competitiva, como 
é a canadiana, mas que a comunidade portuguesa, pelo 
seu valor, merece. 

A concluir, quero reiterar os meus votos de um 
excelente Dia de Portugal neste ano de 2006 a todos/as 
os/as portugueses/as que, corn o seu esforço, 
contribuem para a prosperidade destas duas provincias 
canadianas. 

Dia 10 de Junho de 2006 - Toronto, Ontario 

todos OS portugueses, 
designadamente daqueles que 
um dia partiram à procura de 
melhor sorte e tanto se tem 
destacado em diferentes 
ramos de actividade. 

Estâo em marcha a 
organizaçâo do “Prémio 
Talentos”, o Encontro 
Mundial dos Luso-Eleitos e 
o Congresso Mundial dos 
Empresârios, très iniciativas 
que finalmente colocarâo na 
agenda nacional a relevância dos portugueses residentes 
no estrangeiro, que reflectem influências e inspiram 
admiraçâo, para o prestigio e para a economia de 
Portugal. 

Nenhum português, nâo importa onde esteja, estâ 
dispensado de eontribuir para o progresso e 
modemizaçâo de Portugal, mas também é convieçâo 
do Govemo que o caminho para uma maior ligaçâo 
entre os portugueses é uma melhor concretizaçâo dos 
direitos individuals num crescente reforço das 
condiçôes ao exercicio da cidadania. 

Foi nesse sentido que se lançaram todas estas 
inicitivas e que, neste 10 de Junho, que coincide com a 
presença de Portugal no Mundial de Futebol na 
Alemanha, lanço o desafio da mobilizaçâo das 
Comunidades para um campeonato mais decisive para 
o fiituro do nosso pais, o do desenvolvimento! 

O pais atravessa um periodo decisive nessa matéria, 
onde todos os contributes, tenham eles o cariz e 
dimensâo que tenham, sâo fundamentals, de modo a 
que, finalmente, Portugal tenha o mmo e garantias de 
future promissor assente em bases sôlidas. 

Lisboa, 10 de Junho de 2006 

Ministry for Citizinship 

Ontario Minister for Citizenship and Immigration 

jtsm 1,2006 

Dear Slntfiony Seara 

and Correspondents: 

In fumour of tfie Dor- 

tuguese iHeritage 

Month in June, 1 

vjoidd to recog- 

nize the tremendous 

contribution you have made - and continue to maJ(e to 

Ontario’s rich cidture, traditions and economy. 

Diversity is one of Ontario'sgreatest strengths. Our prov- 

ince not only vaCues our differences but embraces them. 

It is in that spirit that 1 encourageyouandaCCOntarians 

to celebrate Portuguese ^Heritage Month. 

jCours tndy, 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

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

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

Otava, 10 de Junho de 2006 

Mensagem da Consul-Geral de Portugal em Toronto 
Maria Amelia Paiva, Consul-Geral de Portugal 

Antonio Braga 
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Império de Leamington Rendeu Louvor e Honra ao Divine 
As Maiores Festas do Espirito Santo nas comunîdades do Ontârio 

A Festa do Pentecostes é tomada muito a sério 
em Leamington onde a celebraçâo naseeu em 1979, 
promovida por famüias açorianas e cada ano, a Festa 
Annal foi ganhando relevo e uma dimensâo maior. 
Hoje pode-se dizer que se tornou a mais importante e 
grandiosa do Ontârio. A sua fama ehegou até aos 
Açores, sendo frequentada em ediçôes anteriores por 
representaçôes eamarârias açorianas que eâ vieram 
corn grupos etnogrâficos de là e por pessoas da DRC 
(Direcçào Regional das Comunidades). 

Celebrada no dia prôprio do calendârio litùrgico 
e nâo em Agosto, eomo em Fall River, ultimamente o 
orçamento da Festa tem ultrapassado uma receita de 
$100 mil dôlares. Tudo é feito para que residentes e 
forasteiros se sintam bem aeolhidos. 

A Banda de Sta. Cecilia de London noArraial 

Os Mordomos de 2006, Victor & Nelly Perdra, 
sào um casai que reune os valores do nosso pais, o 
continental (ele) e o ilhéu (a mulher). O empresârio 
Victor Pereira é dono de uma companhia de pintura e 
ten dado provas do seu profissionalismo em obras 
eomo a pintura interior do Clube Português, levada a 
efeito pela sua firma o ano passado. 

A Mordomia do Império foi para des o grande 
desafio de 2006 e pode-se afirmar que assumiram as 
suas responsabilidades corn a maior competêneia e o 
povo respondeu corn uma presença massiva nos 
diversos actos da festa. 

Sâbado, dia 3 de Junho, no Jantar dos Criadores 
e Festa Popular, a sede esteve à cunha, no maior clube 
português no Ontârio. No outro dia, apôs a Eucaristia 

Antonio Furtado & A. Seara 
na St. Joseph’s Church, o povo saiu â rua para ver 
passar o mais vistoso Cortejo corn crianças vestidas 
de anjos e santos, jovens do Rancho de 
Mississauga com trajes tipicos, bandas de 
mùsica, a da casa. Lira de N® S® de Fâtima, 
e a Banda de Santa Cecilia de London que 
estreava na comunidade... E, eomo o 
percurso cobria uma distâneia de 3 Kms. 
do templo até ao Clube, em pontos 
estratégicos pessoas da Mordomia 
distribuiam garrafas de âgua fria entre as 
crianças e devotos que seguiam na 
procissâo, uma cortesia que foi muito 
apreciada por todos. 

Ao chegar ao Clube, o Cortejo foi 
recebido corn uma intensa salva de fogo-de-artifïcio 
e, ouvidos os acordes do Hino do Espirito Santo, 
interpretado por ambas bandas, o almoço foi servido 
corn prontidâo, apôs ouvirmos a palavra inspirada de 
Antônio Pires, vivas ao Espirito Santo e a Portugal e 
a Bênçâo dos alimentos evocada pelo Pe. Manuel 
Correia. 

Servidas em abundâneia, as sopas arrecadaram os 
elogios de muitos, mas a carne corn batatas foi uma 
obra prima da arte culinâria. Parabéns ao pessoal da 
cozinha e âs jovens que serviram o alimente. Um 
batalhâo bem organizado de homens passava a cada 
momento para encher o nosso copo corn um tinto de 
confecçâo caseira e de 
muito respeito. 

A mùsica que até as 
feras salvagens amansa, foi 
o melhor regalo na 
sobremesa. Lado a lado as 
duas bandas de mùsica corn 
os Maestros Silvestre 
Farias e Eduardo Raposo 
brindaram o pùblico corn o 
melhor do seu repertôrio 
musical, dando provas da 
sua técnica magistral. Ao 
arraial seguiu a actuaçâo 
dos Ranchos Nazareno e de Mississauga. O da casa 
era jâ bem conhecido; o forasteiro, que ainda nâo tinha 
actuado em Leamington, arrecadou, na opiniâo dos 

apreciadores mais exigeâtes, uma nota mâxima. 
No cair da tarde, a bandeira começou a dar a volta 

pela sala, indo parar ao pé do casai açoriano. Luis e 
Teresa Mariano, naturals da Bretanha, ilha de Sâo 
Miguel. 0 Mordomo de 2007 é mecânico e trabalha 
naïéibncdiHomestead Foods de Wheatley. Desejamos 
as maiores venturas e bom sucesso no desempenho 

do seu cargo aos novos Mordomos. 
Por seu lado, Victor e Nelly Pereira pediram-nos 

para por este meio agradecer a todas as pessoas que 
os ajudaram na realizaçào destas festividades. O bom 
sucesso das mesmas deve-se em grande parte de ao 
grupo anônimo de colaboradors e voluntârios que 
estiveram ao seu lado. Muito Obrigado a todos vôs! 

E, eomo nâo hâ bêla sem senâo, devemos nesta 
crônica lamentar a desonesta atitude dos Directores 
do Rancho da Bairrada que foram contratados para o 
grupo folclôrico de Toronto actuar na festa e deram a 
calada por resposta, brilhando pela sua ausência. Este 
tipo de resposta é totalmente inaceitâvel. E mais nâo 

digo, pois, fora desta nuvem negra, o Sol brilhou sobre 
a comunidade de Leamington nesta Festa! 

A Lira de N“S“ de Fâtima desfilando no Cortejo 

E depois? 
Um conto de 

Rafael Godinho 

Tâo novo ainda e jâ corn as mâos agarradas âs 
canadianasl Mas que teria sucedido ao pacato rapaz! 
Desastre corn a motorizada, certamente. Estes jovens 
nâo têm juizo! Jogam a vida em loucas correrias e, logo, 
é 0 que se vê! Augusto deve ter sido mais uma vitima 
desta loucura e parecia um rapaz sossegado! 

Abeirei-me dele no jardim, numa tarde de sol, e 
septâmo-nos num banco para um pouco de conversa. 
Promet! a mim mesmo nâo o criticar, se tivesse sido 
culpado desse desastre, porque ninguém me tirava da 
cabeça que tinha sido vitima dalgum acidente. 
- Como arranjaste esses trabalhos, homem?Ter de andar 
agora corn as canadianasl 
- O que tem de ser tem muita força, respondeu ele. 
- Atropelado ou desastre? 
- Nem uma coisa nem outra. Se lhe contar nem acredita? 
- Caso estranho, jâ vejo! Se nâo te magoa, conta lâ. 

Augusto, ajeitando-se no banco, colocou ao lado as 
canadianas e começou corn a sua simplicidade de rapaz 
aldeâo a descrever o acontecido. 
- Como sabe, eu sou trolha. A pobreza dos meus pais 
nâo me permitiu ir estudar para eu ter uma profissâo 
melhor. Tive de ir trabalhar, mal fiz a quarta classe. Aos 
onze anos andava a levar massa para os trolhas, a fazer 
cimento e carregar tijolos para os mestres nâo pararem 
no trabalho. Uma vida bem custosa para a minha idade. 
Lâ fùi-me aguentando, na esperança de um dia vir a ser 
um mestre no ofîcio e aprendi muto. 

Depois duma pausa, Augusto continuou: 

HARROW 

CAMÔES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 
390 Sinasac St., Harrow, Ont. NOR IGO 

Tel.: (519) 738-4021 
Para banquetes contacte: 

Delfina Pedro (519) 738-2189 

- Pois o mestre Antônio contratou, o ano passado, o 
arranjo dum prédio de très andares. Necessitava dum 
restaure interior e exterior e lâ andâmos uns meses numa 
lufa-lufa para acabar aquilo quanto antes. Mas uma tarde, 
pelas quatre horas, andava eu empoleirado num andaime 
a pintar a fachada â altura do primeiro andar quando, 
por mal dos meus pecados, o que vejo? Uma senhora 
jovem, cabelos louros, ôculos escuros muito elegante 
num vestido lindo, dirigir-se para a porta do prédio e 
entrar. 
- Era, certamente, a dona do prédio! 
- Isso pensei, mas o caso era outro! Como as janelas nâo 
tinham cortinas, vi-a chegar ao primeiro andar. Entra na 
sala e vi-a sentar-se num sofâ, consultar o seu relôgio e 
aguardar. 

E, corn um sorriso maroto, Augusto continuou: 
- Eu lâ ia dando umas pinceladas na parede, corn os olhos 
a admirar aquela beldade. 
- Curiosidade prôpria dos homens, adiantei eu. 
- Pois é! Mas uma desconfiança começou a germinar na 
minha cabeça. Isto leva âgua no bico, pensei. E levava 
mesmo! Nâo eram passades cinco minutes, um 
automôvel encosta um pouco â frente, sai dele um 
individuo bem posto, vai para a mesma porta e foi sô o 
tempo de subir a escada. Mal ehegou ele â sala, ela 
levantou-se a abraçaram-se corn loucura, aos beijos. Vi 
logo que ali havia marosca! A minha mâo parou de pintar 
e ficou suspensa no ar. Quis ver o que aquilo ia dar. 

Augusto voltou a sorrir como uma certa malicia e 
pormenorizou a cena que estava a observar. 
- Começou por lhe tirar o casaco e beijâ-la. Sentou-a no 
sofâ, tirou-lhe os sapatos e voltou a beijâ-la. Logo 
desapertou-lhe o vestido e sempre a beijâ-la. 
- E depois? 
- Desapertou-lhe o soutien e começou a despir-se. 
- Era um caso de adultério, jâ estou a ver! E depois? 
- Depois, voltaram a beijar-se loucamente. 
-Ai sim! E depois? 
- Depois tomaram a beijar-se como dois pombinhos. 
- Ô homem, conta lâ o resta. Deixa lâ os beijos. E depois? 

WINDSOR 
- Depois, tomaram a beijar-se e eu nâo vi mais nada, 
pois sô abri os olhos na cama do hospital. 
- Mas porquê, explica-te lâ! 
- E que éramos dez a espreitar em cima do andaime e 
aquela caranguejola partiu-se toda e fomos parar ao olho 
da ma, uns corn a cabeça partida, outros corn as costas e 
pemas quebradas. Mâ raio parta o bicho da curiosidade! 

E corn um sorriso deslavado e lâbios macilentos, 
Augusto acrescentou: 
- Fomos todos para o hospital donde sô sai a semana 
passada. E, num suspiro meio triste, terminou; 
- Eis o motivo porque ando agora de canadianas. Jâ vê 
que nâo foi desastre corn a moticicleta. Foi sô o desastre 
de ter parado o pincel de pintar. 

Do livra: Porta sem Trinco (Oliveira de Azeméis) 

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 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietàrios 

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

475TECUMSEH RD., EAST 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. (519) 254-5538 
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Milhares de devotes no Procissoo 
do Santo Cristo, apesar do frio 

Foto e Reportagem, Joâo G Silva 
A majestosa Procissâo do Senhor Santo Cristo em 

Toronto atraiu milhares de devotos que vieram agradeeer 
a Deus pelas bênçâos recebidas ao longo do ano e, apesar 
do frio, 0 povo foi até à igreja de Santa Maria para 
acompanhar o Cortejo. O tempo abriu e a imagem saiu à 
rua com milhares de pessoas das quais muitas portavam 

cirios atras do andor. 
A saida e no recolher, os acordes do hino vieram 

marcar a presença e o regresso da imagem à capela. Na 

Missa, celebrada no interior do templo devido ao mau 
estado do clima, ficou patente outra vez a fé do povo 
para quern Cristo, Rei dos Céus e da Terra, tern mais 
valor que todas as coisas materials deste mundo e, como 
estamos apenas de passagem nesta vida de enganos, o 
mais certo é acreditarmos na Palavra de Jesus, pois a 
dos homens é falsa e leva-a o vento. 

Desafiando o mau tempo, o andor saiu pelas ruas da 
cidade com o clero abrindo o caminho. 

Com a igreja superlotada, foi celebrada a Missa 
Solene pelo Pe. Libôrio Tavares e a pregaçâo correu a 

cargo do Pe. Francisco Janeiro de Hamilton. Findo o 
acto religioso o povo regressou a casa, devido ao tempo 
de chuva e vento que reinava no exterior. 

Eis as Bandas que desfilaram na festa: Coraçâo de 
Jesus, N.” S.” de Fatima e Santo Cristo, as très de Toronto; 
Lira do Espirito Santo de London, Lira de Brampton e 
vinda dos EUA: Banda de Sta Isabel de Bristol (Rhode 
Island). Destacamos entre os artistas convidados: Monica 

Silva, EmanuelAraujo e Luis Bonanza, ficando o arraial 
a cargo das Bandas de London e Brampton que, por causa 
do mau tempo, nao chegaram a realizar. 

Podemos dizer que a festa religiosa foi seguida com 
devoçào, mas a festa popular nao sobreviveu aos embates 
do clima! Brampton, Ontario 

CIÊNCIA 
Cometa caiu na Antarctida causou 
extinçâo gigante 

■> A causa provavel da maior extinçâo de sempre no 
planeta, hâ 250 milhoes anos, eliminando entre 70 a 90% 
das espécies, foi o impacto dum cometa gigante, garante 

a equipa internacional de cientistas que anunciou ter 
achado no subsolo da Antârctida a marca dessa violenta 
colisào. 

A cratera em causa, com uma dimensao idêntica ao 
dobro do territôrio da Suiça, séria a explicaçâo da 
extinçâo que eliminou 90% das espécies marinhas e 70% 
das terrestres, um mistério ocorrido na era do Permiano 
que foi agora desvendado. Ao esmagar-se contra a Terra 
nesse longinquo passado, o cometa foi responsâvel pelo 
desmembramento de Gondwana, um supercontinente que 
reunia a maior parte da massa terrestre do Hemisfério 
Sul, e que hoje se distribui pela América do Sul, Africa 
e Austrâlia. 

Segundo esta equipa internacional, a cratera esté 
oculta sob o gelos da Antarctida e descobri-la foi um 
trabalho de persistência e tecnologia. A dimensao de 1,6 
Km de profimdidade e 483 Km de diâmetro, vem a 
sugerir que foi provocada por um pelouro de 48,3 km de 
comprimento. Os investigadores apresentaram o 
resultado num encontre recente da Associaçâo 
Americana de Geofisica, em Baltimore, afirmando que 
a extinçâo do Permiano abriu espaço ao dominio dos 
dinossauros no mundo animal. Estes, porém, nâo tiveram 
melhor sorte e, de acordo com uma das teses hoje mais 
em voga, pereceram devido à colisâo dum outro cometa 
hâ 65 milhoes de anos. A cicatriz do impacto séria o 
Golfo de México e ,a julgar pelo seu tamanho, o corpo 

celeste que a causou teria cerca de 9 km de dimensâo. 
Filoména Naves 

Em Honra do Santo Cristo LEAIVIINGTOW 
Com o patrocinio de muitas casas comerciais, o 

povo celebrou no Domingo, 21 de Maio a Festa do 

Santo Cristo dos Milagres, orago escolhido hâ anos pelo 

A corte Celestial desceu a Leamington com esta linda 
colecçâo deAnjos e Santos que desfilaram no Cortejo 

povo açoriano da ârea, seguindo o exemplo da 

comunidade continental que celebrava as Festas de 

Fâtima desde que a nossa emigraçâo existe como 

comunidade na assim chamada Capital do Tomate. 

A cerimônia religiosas teve lugar na St Joseph’s 

Church, ermida da Parôquia de St. Michael’s para 

eventos especiais e celebraçâo da liturgia, construida 

para atender a comunidade cristâ que vive no sector 

novo da cidade, isto é para além da Fâbrica HEINZ 

onde se produz a maioria do ketchup que comemos no 

Canadâ. Neste templo estâ a veneranda imagem àoEcce 
Homo que, na minha ôptica, apresenta no seu aspecto 

artistico, o versâo mais sanguinolenta no género 

iconogrâfico. Mas, apôs o filme The Passion of the 
Christ a imagem de Leamington passa a ser apenas uma 

pâlida sombra do que vimos no écran. 

Desempenhou muito bem o seu papel na liturgia 

da Missa o Coral Português local sob a direcçâo de 

Francisco Santos e a Lira de N^ S® de Fâtima ficou 

encarregada de tocar o Hino na entrada e saida do 

CLUBE PORTUGUÊS DE LEAMINGTON 

217 Talbot St. West, Leamington, Ont. N8H 1N8 

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

CHATHAiVI 

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 

FESTAS ANUAIS 

EM HONRA DA VIRGEM DE FÂTIMA 
no Sâbado e Domingo 

dias 17 e 18 de Junho na 
KINSMEN ARENA 

A comissâo de Festas/2006 convida todas as 
comunidades do S. O. do Ontârio a nos 

acompanharem nesta festa. 
Entrada Gràtis! 

^ LONDON ^ 

up TO 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

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

Website: 
www.londonstair.com 

STIIATHROY 

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

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

Nina Pinheiro • (519) 246-9885 

Cortejo, assim como as marchas religiosas durante o 

percurso. Nâo foi precise, pois, ir buscar talentos lâ 

fora, quando a prata da casa pode muito bem dar conta 

do recado musical. 

O andor saiu â rua lindamente engalanado, com a 

sua combinaçâo de flores brancas e vermelhas 

formando o baldaquim â moda tradicional de Ponta 

Delgada. No percurso foram queimadas centenas de 

dôlares em foguetes, com maior ênfase na potencia de 

craques e bombas ao regresso do préstito. 

Apôs as cerimônias religiosas, a festa popular com 

almoço grâtis, bazar, sorteios e arremataçôes na sede 

do Clube Português esteve bastante concorrida. A 

Comissâo de Festas fez um papel, digno do maior 

encômio e os directores pediram-nos para, por este 

Na saida da Procissâo o chào encontrava-se atapetado 
com flores e verduras ao estilo castiço açoriano 

meio, agradeeer a ajuda recebida de patrocinadores, 

voluntârios, Portuguese Community Club e de todos 

aqueles que honraram com a sua presença o evento. 

Leamington, Ontario 

WHEATLEY 

IMPÉRIO DE SÂO JOÂO 

Festas do Espirito Santo/2006 
Programa 

Domingo, 18 de Junho 
17H00 - Entrada da Coroa na casa dos Mordomos (35 

Cherrywood Ave. Leamington). Estâo todos 
convidados ! 

Sâbado, 24 de Junho 
7H00 - Bênçâo e Distribuiçâo das Pensôes. 

9H00 - Tomeio de Baseball. 
21H00 - Baile Social corn o Conjunto “Ciao”. 

Domingo, 25 de Junho 
IIHOO - Missa Solene na Our Lady of the Blessed 

Sacrament Church e saida do Cortejo para aArena local 

onde serâ servido o Almoço. Actuaçâo do Rancho 
Nazareno e Baile Social com “Ciao”. 

Antonio e Etelvina 
Furtado, Mordomos 
deste ano, convidam 

as comunidades 
portuguesas da area 

para marcarem 
presença nesta 

Festa 

Os lucros serao distribuidos entre organizaçôes 

locals que precisam de ajuda. 

New CasaAbiiC 
RESTAURANT 

Januârio Barras & 
Cesârio Bras 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 
Fuily 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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PN # 
NTRE r 

0 lugar ideal onde encontrarà 
toda a qualidade de àrvores, plantas, 

adubos, e tudo o que précisa para fazer 
do seu jardim a inveja dos vizinhos! 

LANDSCAPING: Temos um especialista em decoraçào e planificaçào de jardinagem que 
poderà aconselhà-lo na elaboraçâo de um piano decorativo exterior para a sua propriedade 
residenclal, clube, Igreia, casa comercial, etc... — ’ ^ ^ ’ TUDO A PREÇOS 

INCRÊVELMENTE RAZOÂVEÊS! 
KITCHENER 

"GARDEN CENTRE 
2’’MILES FROM 97 & 8 & LANDSCAPING 

JUST OFF NO. 8 

CAMBRIDGE GARDEN CENTRE INC. 
Tel. (519) 622-1173 • Fax. (519)740-7743 
1718 Morrison Road, Cambridge, ON N1R 5S2 

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

Tel: 604.468.7867 Fax: 604.468.7885 Toll Free: 1.888.201.2223 


