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MADDIE, Crionça Desaparecida 
Quem poderâ calculât 
O sofrimento dos pais 
deste anjinho, 
sequestrado num 
complexo turistico de 
Praia da Luz (Algarve) 
a primeiros de Maio. A 
sua fotografia 
percorreu todo o 
mundo, mas apôs um 
mês sem noticias nem 
pistas, a possibilidade de Maddie voltar à custôdia dos 
pais toma-se cada vez mais remota. No Vaticano, o 
Papa benzeu a foto de Maddie numa entrevista corn os 
pais, Katie & Gerry McCann, e prometeu orar para 
que a criança apareça e volte ao seio da sua familia. 

Frei Antonio 
Gaivâo 
Na sua vida este frade 
franciseano foi um 
humilde servidor do 
povo cristâo e passou 
a ser o primeiro fiel 
nascido no Brasil que 
oficialmente foi 
declarado santo. 

Pe. Nelson Cabrai HCoordenador da Pastoral 
entre as comunidades 
portuguesas da Diocese de 
London e Pâroeo da Our 
Lady of Perpetual Help 
em Windsor (Ontârio), Pe. 
Nelson nasceu na 
Povoaçào (Sâo Miguel) e 
veio ainda novo para o 
Canadâ tendo se formado 
no St. Peter’s Seminary de 
London. Celebrou 25 anos 
de serviço ao povo cristâo 
desta area em Maio. 

Parabéns ao jovem presbitero, primeiro filho de 
émigrantes portugueses a ser ordenado nesta Diocese! 

ROBERTSON 

H ALL ao Serviço 
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VISITA PAPAL AO BRASIL 
Bento XVI canoniza fiei Gaivâo, o primeiro santo brasileiro 

O Papa Bento XVI canonizou em Sâo Paulo o beato 
Antonio de Sant’Anna Gaivâo, primeiro santo nascido 
no Brasil. Um milhâo e meio de fiéis esteve présenté 
no acto da canonizaçâo durante uma missa campai 
realizada num aeroporto, ao norte da cidade. Havia lâ 
fiéis de todas as regiôes brasileiras. 

Pela fé catôlica e pelo crescimento da vida cristâ, 
pela autoridade de nosso senhor Jesus Cristo e dos 
apôstolos Pedro e Paulo, disse o Papa, apôs reflectir 
longamente, invocando o auxilio divino e ouvindo 
o parecer de muitos irmâos no episcopado, 
declaramos e defmimos como santo o beato Antonio 
de Sant’Anna Gaivâo. Doravante, salientou o Papa, 
frei Gaivâo estarâ inscrito na lista dos santos para ser 
honrado em toda a Igreja. 

Nascido em 1739 em Guaratinguetâ, perto do 
Santuârio de N** S” de Aparecida, no Estado de Sâo 
Paulo, frei Antônio de Sant’Ana Gaivâo foi ordenado 
sacerdote em 1762. Estudou no Seminârio Jesuita de 
Belém, em Cachoeira, Baia, na regiâo Nordeste do pais, 
especializando-se em artes e arquitectura. 

Aos 21 anos, foi para o Rio de Janeiro, onde foi 
ordenado, passando mais tarde ao Convento de Sâo 
Francisco em Sâo Paulo, onde viveu por 60 anos, até à 

sua morte a 23 de 
Dezembrode 1822. 

O governador 
da capitania de Sâo 
Paulo, Luis Antônio 
de Souza Mourâo 
ordenou a reforma 
da capela dedicada 
a Nossa Senhora da 
Luz em 1793 corn 
uma imagem trazida 
de Portugal. Frei 
Gaivâo, o respon- 
sâvel da obra, foi o 
arquitecto, carpin- 
teiro e servente. 
Desde a morte, o 
seu tùmulo passou a ser local de peregrinaçâo para 
honrar a memôria deste homem da paz e da caridade. 

O Papa participou na abertura da V Conferêneia 
do Episcopado da América Latina e das Caraibas 
(CELAM), que decorreu até 31 de Maio, corn a 
presença de 176 bispos de 35 paises. 

Lusa 

Papa Bento XVI 

Grurgia funcional permite controlar doenja de Parkinson 
Portugal na Vanguada da Luta Contra Este Mat 

Virginia Alves 

Para as 25 mil pessoas corn o mal de Parkinson 
em Portugal, quando o tratamento falha, a soluçâo é 
uma operaçâo cirùrgica que, embora nâo seja a cura, 
produz uma forte reduçâo dos efeitos da doença. No 
Porto, 0 Hospital de Sâo Joâo, pioneiro neste tipo de 
cirurgia no pais, celebrou cinco anos de atençâo a gente 
que sofre esta doença. 

Segundo o Dr. Rui Vaz, neurologista da secçâo onde 
a operaçâo é realizada, a cirurgia nâo se aplica a todos. 
Sô aos pacientes totalmente incapacitados de qualquer 
tarefa do dia-a-dia e que nâo respondem aos 
medicamentos. 

Iniciada corn experiências em 1990 e autorizada 
em 2001, a cirurgia nâo cura o mal, mas o paciente 
pode controlar melhor as funçôes alteradas. O mal de 

Parkinson consiste na degenerescência de células 
nervosas que produzem uma determinada substâneia e 
isto provoca limitaçôes no doente. Na cirurgia sâo 
colocados nos hemisférios cerebrais dois implantes 
ligados a uma bateria corn carga para cinco anos. Os 
estimulos eléctricos dos implantes melhoram muito as 
capacidades do doente. 
Custos elevados 

A cirurgia tem custos elevados, 25 mil euros, o que 
é uma quantia apreciâvel mas nâo cara, porque em 
quatro anos sô em medicamentos é poupado este valor 
monetârio. Por outro lado, o preço nâo conta se olharmos 
para a qualidade de vida da pessoa que muda 
drasticamente duma semana para a outra. 

(continua na pg. 2) 

PESTAS DO VERÂO 
leamington celebrou o Pentecostes corn grandiosidade (pg M) 

Festas do Sto. Cristo e do Divino em London (pg s) 
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Faleceu Boris leltsin 
A notîcia foi dada no 

23 de Abril via Interfax sem 
avançar mais detalhes sobre 
O caso, mas havia semanas 
que O ex-presidente da 
Russia se econtrava 
afastado da vida pùblica. 
Apôs ter sido operado ao 
coraçâo, segundo 
informaçôes recebidas, a 

causa da sua morte foi dévida a deficiência cardiaca. 
leltsin tinha problemas corn a bebida e no passado fo- 
ram publicadas imagens onde ele apareceia embriagado. 

Passarâ a histôria da Rùssia modema porque em 
1991, foi O principal opositor do golpe de estado que 
pretendia derrubar Gorbachev, tomando-se naquele ano 
O primeiro présidente eleito democraticamente na 
Rùssia. Cinco anos depois foi reeleito e em 1999 
demitiu-se do cargo de chefe de Estado. 

Gordon Brown pora PM do 
Reino Unido 

O primeiro-ministro britânico. Tony Blair, deu o 
seu apoio ao ministro das Finanças, Gordon Brown, 
para o suceder na chefia do govemo e na liderança do 
PartidoTrabalhista, quando ele se retirar no 27 de Junho 

Estou encantado por dar o meu apoio a Gordon 
como lîder do Partido Trabalhista e PM britânico, disse 
Blair no final de um encontre, em Downing Street, corn 
0 Présidente do Iraque, Jalal Talabani. 

Blair elogiou o sucesso da gestâo de Brown da 
economia britânica, que hoje desfruta um periodo de 
prosperidade sem precedentes. 

Ele acredita que o candidate reùne tudo quanto é 
necessârio para liderar o Partido Trabalhista e o pais 
corn distinçâo. Gordon Brown foi o melhor ministro 
das Finanças do Reino Unido e tem a experiência para 
o cargo supremo do govemo. Proximamente, Brown 
deverâ iniciar a campanha para a liderança trabalhista 
que lhe permitirâ aceder ao govemo. 

Blair apresentarâ à Rainha Isabel II a demissâo da 
liderança do partido Trabalhista no 27 de Junho. 

Lusa 

Cirurgia funcional... 
(vem da pg. 1) 

A cimrgia sô é feita em quatro hospitais no pais e 
a lista de espera é grande. Em 2006, no Hospital de 
Sâo Joâo foram feitas 18 operaçôes e querem atingir 
as 24 em 2007. A meta é fazer très cirargias por mês e 
uma por semana em 2009. No Sâo Joâo foram jâ 
operadas mais de 70 pessoas desde 2002. 
Um caso ciïnico: Luisa Mîeiro, Professora 

Fiz o meu diagnôstico. Tinha 40 anos e nem o 
médico podia acreditar por causa da idade. Mas os 
tremores existiam e nào paravam, nem em repouso. 
Foram 15 anos de evoluçâo e enquanto a terapêutica 
resultou a situaçâo nâo era muito ma, mas logo tudo 
mudou. Esquelética, sem autonomia para nada, a sua 
vida era um inferno. 

Ela estava a ser seguida em Coimbra, mas como 
diziam que nâo tinha indicaçôes para a cimrgia, até 
tentou a sorte em Espanha. Mas foi no Hospital de S. 
Joâo onde Luisa obteve a resposta. 

Operada em Maio/2006, a sua vida mudou, foi 
como nascer de novo. Quando me retiraram os tubos e 
o soro, subi para cima da cama sozinha, sem ajuda. 
Nem pensei no que estava a fazer, foi algo instintivo, 
uma alegria que nâo tem explicaçâo, declarou a 
paciente. 

No site www.parkinson.pt doentes e familiares 
podem obter algum apoio. A doença é progressiva e o 
tratamento é feito corn base em medicamentos. Ignora- 
se se hâ um factor hereditârio que causa este mal que 
tem uma maior incidência nos idosos. 

A cimrgia tem riscos naturalmente e o tempo de 
internamento varia entre cinco a sete dias, seguindo 
logo 0 acompanhamento por especialistas. Sô podem 
realizar a cimrgia centres que garantam 65 a 75% de 
melhoras e um corte de 40 a 60% nos fârmacos. 
Critérios 

O paciente deverâ ter menos de 70 anos e mais de 
cinco corn a doença, uma ressonância magnética que 
confirme boas condiçôes para a cimrgia e, por ultimo, 
requere-se que o doente esteja sempre mal e nâo esteja 
intelectualmente deteriorado. 

■NTERMACIOMAL 

Irlanda do Norte 

Novo govemo toma posse 
A Assembleia da Irlanda do Norte reuniu-se em 

sessâo histôrica, para dar posse ao novo PM e Vice- 
PM, 0 protestante lan Paisley e o catôlico Martin 
McGuinness, velhos rivais de longa data. Ambos os 
politicos chegaram ao Parlamento corn pouco tempo 
de intervalo, mostrando-se confiantes sobre o futuro 
govemo. Peter Hain, ministro de SM para a Irlanda do 
Norte, considerou impossivel que Londres venha a sus- 
pender a autonomia da provincia depois da formaçâo 
deste govemo. 

Os dois lideres unidos deram a sua liderança à 
primeira iniciativa de sucesso na amarga histôria do 
Ulster e sera mais difîcil voltar ao sectarismo. Para 
Paisley, 81 anos, lider do partido DUP, foi um novo 
começo, o inicio de um caminho que levarâ à paz e à 
prosperidade no pais. Para Martin McGuinness, 56 
anos, seu velho inimigo, ex-dirigente do IRA, braço 
armado do partido Sinn Fein, tudo vai correr bem pois 
a sua experiência de trabalho corn lan Paisley tem sido 
muito boa. 

Pelo DUP, Peter Robinson, Nigel Dodds, Edwin 
Poots e Arlene Foster estâo jâ nomeados para as 
Finanças, Empresas, Cultura e Meio Ambiente, corn 
lam, filho do reverendo, e o exprisioneiro do IRA, Gerry 
Kelly, como secretârios de Estado. 

O Sinn Fein escolheu Conor Murphy, Michelle 
Gildemew e Catriona Ruane para Desenvolvimento 
Regional, Agricultura e Educaçâo, respectivamente. 

Ao lider do partido UUP Reg Empey, deram-lhe a 
pasta do Trabalho e Formaçâo e a da Saùde foi para 
Michael McGimpsey. O partido SDLP dirigirâ o 
Ministério do Desenvolvimento Social através de Mar- 
garet Ritchie. 

Lusa 

As prioridades de Romos-Horta 
Apôs as eleiçôes do dia 9 de Maio, a Repùblica 

Democrâtica de Timor-Leste aguarda que Ramos-Horta 
assuma a Presidência. O candidate da Fretilin, Lu Olo 
Guterres, disse respeitar o resultado eleitoral e 
cumprimentou Ramos-Horta, o novo présidente de 
Timor-Leste que venceu corn 70% dos votos. 

Espera-se ainda a confirmaçâo final do resultado 
final pelo Tribunal Supremo, mas os observadores 
intemacionais validaram jâ os resultados da segunda 
volta das eleiçôes, mas criticaram o comportamento 
imprôprio e apelos à violência de alguns politicos no 
periodo da campanha eleitoral. 

Até à sua tomada de posse oficial (Ramos-Horta, 
ainda é chefe de govemo), o lider jâ anunciou as duas 
prioridades para o seu mandato: estabilizar o pais e 
combater a pobreza extrema. 

O prémio Nobel esteve corn Xanana Gusmâo, o 
actual Présidente de Timor Leste e candidate a PM em 
Junho, na revista âs Forças Armadas timorenses, as 
Falintil. Ambos mostraram-se interessados na 
mensagem de conciliaçâo e estabilidade que querem 
para Timor-Leste. 
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Marlene Cabral 

French train breaks world record 
France’s high-speed TGV train smashed its own 

world record and reached speeds of up to 580 Km per 
hour in a move that manufacturer Alstom hopes will 
help it trounce its Japanese and German rivals in a rap- 
idly expanding market. 

A black VI50 train rocketed along a stretch of the 
new high-speed line Paris-Strasbourg on France’s bor- 
der with Germany. The experimental version of the 
Train a Grande Vitesse (TGV) broke the current 17- 
year-old record of 515.3 Km/hour. 

The current world speed record for a train was 581 
Km/h reached in 2003 by a Japanese magnetic levita- 
tion train. But as these trains don’t use ordinary rail 
tracks, this record cannot be compared with what they 
achieved on the Paris-Strasbourg line. 

A supercharged version of France’s TGVfast train is 
parked at the Reims Bezannes station 

The Velaro, a high-speed train built by German 
electrical engineering giant SIEMENS, was holding the 
world speed record, 404 Km/h, since 2006. 

The TGV record attempted for several months of 
tests that have cost an estimated 30 million euros was 
on a specially modified experimental train. 

Another aim upon achieveing this record was to 
show off French engineering and boost Alstom’s sales 
of TGVs abroad, a multi-billion-dollar market compet- 
ing with regional air links, where Japan’s Shinkansen 
and Germany’s Siemens are the major players. Beat- 
ing this record has put us in a good position with our 
competitors who do not have this technology, said 
Philippe Mellier, head of the Alstom’s train unit. China, 
Korea and Taiwan are already big clients for high-speed 
trains. Turkey, Argentina and Brazil are also entering 
the market. Currently, average travelling speeds for the 
TGV are around 300 Km/hour, while these latest-gen- 
eration Paris-Strasbourg line are to run at 320 Km/hour. 

Paris-Strasbourg TGV line will open olficially to 
the public on June 10. One of the biggest rail projects 
in Europe, mobilised some 10,000 workers and required 
78,000 tonnes of steel, enough to build eight Eiffel tow- 
ers. 
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Em Praia da luz, PJ investiga Portugal pais de passagem de 
desaparecimento de Madeleine extremistas islamicos 

Cerca de 180 agentes da Policia Judiciâria estâo a 
investigar o desaparecimento da menina britânica 
Madeleine, a que se juntam 60 militares da GNR, 
bombeiros e um grupo de 20 populares. Ao longo dos 
ùltimos dias as brigadas de Faro e Portimào da PJ têm 
sido reforçadas por elementos da Direcçâo Central de 
Combate ao Banditismo e de sectores da policia em 
Lisboa. 

O semicirculo em volta do Ocean Club donde a 
criança desapareceu no dia 3 de Maio tern um raio de 
15 quilômetros e poderâ ser alargado. Meios da GNR 
estâo a repetir a inspecçâo a locals jâ batidos em areas 
rurais de Lagos e Vila do Bispo. 

Tudo é passado a pente fmo nas zonas rurais de 
Barâo de S. Joâo e Espiche, disse David Shelton, 38 
anos, que reside no Algarve hâ 10 anos. 

As autoridades locals estâo a fazer um trabalho 
fantâstico e muito dificil, disse David em resposta às 
criticas de jornais britânicos sobre deficiências na 
investigaçâo. 

Nos ùltimos dias, elementos da Judiciâria foram 
contactando habitantes e turistas, entrando nas casas 
ocupadas e vazias dos aldeamentos vizinhos. Horas 
depois do desaparecimento, eles estiveram atentos às 
rotinas da populaçâo residente e dos turistas. 

Um pedôfilo tem um periodo de encantamento da 
vitima que pode levar dias pelo que é importante 
verificar se alguém viu alguma coisa de suspeito nos 
dias anteriores ao desaparecimento, explicou fonte 
policial. 

A policia questionou os comerciantes sobre a 
presença dum homem vestido corn um blusâo azul, corn 
pelo na gola e calças brancas ou bege de linho na noite 
da tragédia. O suspeito é moreno, tem cerca de 40 anos, 
cabelo curto, mas ligeiramente comprido atrâs. 

Terroristas islâmicos, alguns até daAl-Qaeda, tem 
usado Portugal como pais de passagem, onde praticaram 
impunemente crimes de falsificaçâo de documentes, 
fraude e roubo, revelou Helena Rego, do Serviço de 
Informaçôes e Segurança (SIS). 

A revelaçâo foi feita num seminârio sobre As 
Informaçôes na era global, levado a efeito pela 
Associaçâo para as Comunicaçôes e Electrônica nas 
Forças Armadas, no Institute de Estudos Superiores 
Militares, em Lisboa, com especialistas portugueses e 
estrangeiros. 

Convidada a falar sobre estratégia para combater 
o terrorisme, Helena Rego mostrou vârias fotos de 
extremistas e actividades registadas pela policia em 
Portugal. Apenas um deles, o argelino Sofïane Laib, 
foi libertado. 

Ela nâo deu detalhes sobre actividades daAl-Qaeda 
no pais, mas falou das medidas tomadas para combater 
o fenômeno. Para os extremistas Portugal foi um ponto 
de passagem. Alguns foram detidos por crimes como 
fraude, falsificaçâo de documentes e roubos. 

Em 2003, durante o julgamento de Sofiane, a 
Direcçâo de Investigaçâo e Aeçâo Penal concluiu que 
elementos do grupo de Hamburgo responsâvel pelo 
ataque terrorista em Nova lorque, deslocaram-se para 
Portugal ou Reino Unido apôs o atentado. 

Portugal nâo tem tido grandes problemas corn os 
muçulmanos, pouco numerosos, bem integrados por 
ter tido origem nas ex-colônias portuguesas. Disse que 
na abordagem corn a comunidade islâmica hâ-de 
valorizar-se o bom que existe e o facto de Portugal ser 
um pais que respeita todas as religiôes. 

Para Helena Rego, membros da Al-Qaeda sâo os 
que subscrevem a sua ideologia e nâo apenas os que 
frequentaram os campos de treino de Bin Laden. 

A policia nâo exclui a hipôtese de o suspeito ter 
inanimado a criança e perguntou na ùnica farmâcia lo- 
cal se tinham vendido produtos entorpecentes, éter, 
clorofôrmio ou congénères, suspeita que nâo se 
confirmou. 

A PJ questionou proprietârios e empregados de 
lojas de roupas, supermercados e pastelarias para tentar 
apurar se nos ùltimos dias foram compradas roupas ou 
guloseimas por alguém correspondente à descriçâo do 
suspeito. 

Lusa 

Üteratura Infantil Portuguesa 
apresenta trabalhos na Galiza 

A ilustradora Margarida Botelho apresentou na 
Universidade de Santiago de Compostela os ùltimos 
trabalhos, realizando sessôes didâcticas orientadas para 
os alunos das escolas locals. A sua deslocaçâo à Galiza 
foi uma iniciativa do Instituto Camôes e da Embaixada 
Escritores Portugueses na Galiza, no 10 e 11 de Maio 
em Compostela. 

Margarida Botelho é ilustradora dos livros “Os 
Quatro Comandantes da Cama Voadora” e “O Meu 
Primeiro Livro de Bicicletas” e autora dos titulos “A 
Casa da Àrvore” e “Os Lugares de Maria”, obra que 
foi distinguida em 2003 corn o Prémio Branquinho da 
Fonseca da Fundaçâo Calouste Gulbenkian, na 
modalidade de Literatura Infantil. 

Para os responsâveis da iniciativa, o evento foi de 
muito relevo para a sensibilizaçâo do ensino do 
português na Galiza, na medida em que permitirâ um 
contacte muito intense entre a escritora e ilustradora e 
o pùblico infantil que cedo reconhecerâ elementos 
comuns em ambos os idiomas. 

Lusa 

'h’atado da UE - Uma Inutilidade 
Hélio Bernardo Lopes 

Na opiniâo de Durâo Barroso e Cavaco Silva, é 
melhor evitar em Portugal o referendo ao Tratado 
Constitucional Europeu e eu concorde em pleno corn 
eles. 

Nâo esqueçam que o regime da Constituiçâo de 
1933 vigorou entre nos cerca de meio século, sem 
grandes protestes da parte da nossa populaçâo que, 
embora nâo andava aos vivas ao regime do tempo, 
consentia no que estava em vigor. 

Desde a adesâo de Portugal à UE até hoje nunca 
foi dada ao povo a opçâo de se pronunciar sobre tal 
facto, sendo também realidade que os portugueses 
nunca se preocuparam corn isso porque a maioria do 
povo estâ-se nas tintas para a politica e para os politicos. 
Por isso nâo hâ motive para procéder a um referendo. 

Por um lado, apenas uma infima minoria iria votar. 
O povo estâ farto de discursos, promessas, especialistas 
ou catedrâticos sem consequêneias que se sintam nos 
bolsos ou na estabilidade das suas vidas. Embora 
minoritâria, a votaçâo poderia fazer surgir uma maioria 
que derrotasse o tratado, ainda que sem valor 
vinculativo... 

Por tudo isto, e porque os portugueses vêem hoje a 
classe politica corn uma terrivel desconfiança a todos 
os niveis, o melhor é seguirmos o conselho de Durâo 
Barroso e Cavaco Silva. 

E bom lembrar as palavras de Joâo Cravinho: Vivi 
em Inglaterra muitos anos, e hà uma grande diferença 
entre a Iglaterra e Portugal. E que là hâ ingleses e cà 
hà portugueses. A evidência! 

Hélio Bernardo Lopes 

Lusa 

a ^ Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiâo Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sâbados 
ACEITAMOS NOVOS 

PACIENTES E EMERGÊNCLAS 
Tratamentos Dentàrios Estéticos 

Branqueamento de Dentes Dr. FrankL. Ferreira 

Implantes, Pontes e Coroas ~Servrndo a comunidade 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. Fbrtuguesa desde 1990 

Nossos preços estâo dentro das tabelas da ‘Labourers’ Union’ G86-0OOG 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

SECÇÂO DO PSD-LONDON (Canada) 

Présidente: Antonio Costa 
Tel. (519)652-5419 

1925 Whamcliffe Rd. S. 
London ON N6P 1K9 

MACIOMAL 

Cavaco Silva defende reforma das 
universidades 

Todos reconhecemos quefaz falta uma reforma das 
universidades, do governo das universidades, da 
avaliaçâo das universidades e da acreditaçâo das 
universidades, afirmou Cavaco Silva na sua visita ao 
Colégio Intemato dos Carvalhos, em Gaia. 

Questionado sobre a proposta de regime juridico 
das instituiçôes do ensino superior aprovada pelo 
Governo, Cavaco Silva afirmou que esperava que a 
reforma viesse afirmar as universidades portuguesas 
como escolas de excelêneia a nivel internacional. 

Quando toda a Europa estâ preocupada corn a 
competiçâo internacional no ensino superior, o pais nâo 
pode ficar para trâs. A reforma deverâ ser um contributo 
para mais excelêneia nas universidades e institutes 
politécnicos portugueses. 

O Conselho de Ministros aprovou um projecto que 
impôe mais exigêneias para o funcionamento de 
instituiçôes pùblicas e privadas de ensino superior e 
obriga à renovaçâo em direcçôes cientifîcas. Trata-se 
dum diploma que revê os principios de organizaçâo do 
sistema de ensino superior. A proposta impôe niveis de 
pessoal doutorado a tempo inteiro em funçâo da 
dimensâo das instituiçôes. 

Desemprego 

A taxa mais alla em nove anos 
A taxa de desemprego de 8,4% estimada para o primeiro 
trimestre do ano é a mais alta desde o inicio de 1998, 
quando o Instituto Nacional de Estatisticas (INE) 
começou esta série. O ministre do Trabalho afirmou 
que hâ dados que contrariam a tendência de aumento 
do desemprego mostrada pelo INE e disse que corn a 
aceleraçâo do crescimento econômico, o pais estâ em 
condiçôes de conter e começar a reduzir o desemprego. 

Tùnel entre Marrocos e Espanha 
A decisâo de construir um tùnel ferroviârio entre 

Marrocos e Espanha que ligarâ Africa à Europa, e cujas 
obras vâo começar em 2008, foi tomada apôs 25 anos 
de estudos e reflexôes. 

Corn 300 metros de profundidade, o Estreito de 
Gibraltar nâo daria para constuir, como foi aventado, 
uma ponte fixa, nem mesmo uma flutuante. Ambas as 
opçôes criariam problemas à navegaçâo. 

A escolha final recaiu na construçâo de um tùnel 
ferroviârio similar ao do Canal da Mancha, entre a 
França e a Inglaterra. O de Gibraltar serâ construido a 
uma profundidade de 450 metros e terâ 40 quilômetros 
de extensâo ligando Tarifa a Tânger. 

ANEDOTAS 
No Velôrio 

Ainda nova e rica, a viùva chora inconsolâvel e 
em triste pranto. Um solteirâo vizinho acerca-se e 
diz-lhe ao ouvido: 
- Isabel, nâo chores mais. Eu prometo que caso 
contigo. 

Ela assoa-se corn um formidâvel estrondo e 
responde-lhe: 
- Jâ nâo é preciso. O meu cunhado falou primeiro! 

No Consultôrio 
- Senhor Doutor, segui o seu conselho e dormi corn a 
janela aberta. 
- E desapareceram as dores?, pergunda o Doutor. 
- Nâo. Desapareceram-me foi a telefonia e a TV. 

Na Mercearia 
- Sr. merceeiro, tem abôbora coberta? 
- Tenho sim, minha senhora... 
- Entâo descubra-a porque vai passar a Procissâo! 

Regina T. Calado, Vancouver BC 

Dasilva Mornes J ne. 
Custom J^uilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

David Dasilva 

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



4 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Abril / Maio 2007 

ESTRO POÉTICO ACORES/IVIADEIRA 

Pétalas Cai'das... 
(À memôria da nossa Mae) 

Fernanda Torres Raimundo 

Eu sou velha parte duma flor 
Que em pequena me quis; acarinhou... 
Como em sonho que borboleta levou 
Para longe... Num sibilar de Amor! 

Naquele jardim de Malva e Macela, 
Foi corola que bons estâmes gerou... 
Foi mâe que pétalas aeetinou 
Trazendo-as sempre rente a ela. 

Foi pequena Magnolia que murchou. 
Partiu em brisa - que por ela chamou, 
Paciente apesar do sofnmento... 

E a roda da corola desandou. 
Pétalas e estâmes, tudo murchou... 
Perece a flor no rodar do tempo! 

Richmond, B.C. 

Amor sem palavras 
Fâtima R Antunes 

Como uma chama ardente 
Escaldante 
Que nos invade 
O coraçào; 
Como uma tempestade 
Ou vulcào. 
Este amor que a gente sente! 

. . . E quando nos encontramos, 
Nem palavras trocamos! 

...Os dois, frente a frente, 
Ficas mudo... 
E eu seduzida, incentivada!... 
- Nossos olhos dizem tudo - 
E os lâbios nào dizem nada! 

Thunder Bay, Ontàrio Tel. 807-345-4487 
Do livro “O Meu Mundo ” (Toronto, 2005) 

J CUSTOM DRAPERIES INC. 

CORTINADOS PARA 

JANELAS 
É A NOSSA 

ESPECIALIDADE 

Residencial • Comercial 

• CORTINADOS 
• ESTORES 

VERTICAIS 
• COLCHAS 
• ALTERAÇÔES 

Visite 0 nosso showroom 
ou vamos a sua casa 

ORÇAMENTOS GRATIS! 
Contacte; Carlos DaPonte 

(519) 453-8640 

0 Discurso de vitôria de Alberto 
Joâo Jardim 
O Partido Social Democrata venceu as eleiçôes por 
maioria absoluta. E a nossa quadragésima vitôria 
eleitoral, a nona em eleiçôes regionais sempre por 
maioria absoluta. Agradeço, do coraçào, ao Povo 
Madeirense e aos Militantes do Partido Social 
Democrata, bem como ao Lider nacional. Marques 
Mendes, aos dirigentes nacionais e a todos os Militantes 
pelo Pais fora, que tanto nos apoiaram. 
(...) 

Nào hâ muito tempo para euforias. As eleiçôes estào 
decididas. Celebremo-las.Hâ trabalhos grandes pela 
frente. Vamos enfrentar tudo isso corn firmeza. Uma 
Democracia civilizada respeita a vontade do Povo.E a 
leitura responsâvel que os Portugueses da Madeira 
esperam dos Orgâos do Estado. 
O Intéressé Nacional exige bom-senso, calma, isençâo 
e responsabilidade, tanto aos Orgâos do Estado, como 
aos Orgâos de govemo prôprio da Regiâo Autônoma. 
Portugal e os Portugueses podem contar connosco na 
construçâo de um future que considéré ao nosso 
alcance. Deixem a Madeira e o seu Povo trabalhar. 
Deixem, porque é Portugal a se desenvolver. O pais 
nâo pode continuar doente, corn permissividades em 
males sociais graves, como a droga. Doente corn 
absurdos, a que chamam “causas fracturantes”, mas que 
mais nâo sâo do que decadência, inversâo de Valores, 
ausência de Cultura, tragédias familiares e aumento da 
criminalidade. 

(...) 

Defendo o Principio da Unidade Diferenciada, em que 
a Madeira, no quadro da unidade nacional, tem Direito 
ao seu sistema de desenvolvimento prôprio e diferente, 
ficando para o Estado as competêneias que 
consubstanciam a essência - e sô esta - da mesma 
unidade nacional. 
A Politica da Madeira assenta nos nossos Valores e 
Causas, nos nossos Objectives. Sem Valores, nâo hâ 
politicas crediveis e é impossivel a mobilizaçâo de um 
Povo. Ninguém é etemo em Politica. Hoje, na Madeira, 
fechou-se um tempo politico-eleitoral, pois sem 
Valores, nâo é viâvel o Desenvolvimento. 
Ninguém é etemo em Politica. 
Os autonomistas, e sobretudo os sociais-democratas, 
têm agora de reflectir 2011, sempre corn discriçâo, 
inteligêneia e lealdade, pois 2011 é jâ amanhâ. Nâo hâ 
lugar para erros que comprometam o futuro da Ma- 
deira. 
Celebremos a Festa da Vitôria, porque amanhâ toca a 
trabalhar!” 

H i»Ki.sn>f,S{'îA î«» C<n tRSQ, 

C^’^'^MUNIDAt 
. 0IRÏCÇÂO KEGIO^'.ài - AÇÜMS 

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 

Joâo Jardim nova vitôria nas 
legislativas regionais 

o lider do PSD/M conquistou a sua nona vitôria 
consecutiva nas legislativas regionais corn 64,20 % do 
voto que lhe dâ uma representaçâo parlamentar de 33 
deputados. Jardim provocou este processo corn o pedido 
de demissâo do cargo de présidente do Govemo Regional 
que exercia hâ cerca de 30 anos. 

Fundador e lider do PSD-Madeira desde 1974 e chefe 
do executivo madeirense desde 1978, Jardim nasceu em 
1943 é licenciado em Direito, ex-director do matutino 
regional Jomal da Madeira. Em termes de cargos europeus, 
desde 1978-1996 foi présidente da Conferêneia das 
Regiôes Periféricas da UE, do quai é chefe honorârio. 
Resultado: Jardim 64,2% - Os outros, 35,8% 

O PSD obteve 90339 votos nas regionais, uma 
percentagem que foi a segunda melhor de sempre e elegeu 
33 postos na Assembleia Legislativa. O PS conseguiu 
apenas 21699 votos, ou 15,42% e sete postos na ALR 
(Hâ très anos tinha conseguido 27,5 pc). Corn estes 
resultados, o PSD conquistou 33 dos 47 deputados 
regionais, o PS sete, a CDU dois e o CDS/PP outros tantos, 
e um cada para o BE, o MPT e o PND. 

Nas outras eleiçôes foram eleitos 68 deputados na 
Madeira e hoje, devido â alteraçâo da lei eleitoral, apenas 
47. O PSD conta corn uma maioria ampla para poder 
govemar à vontade 
Barroso congratula Jardim 

O présidente da Comissâo Europeia, Durâo Barroso, 
felicitou Joâo Jardim pela sua reconduçâo à fi-ente do 
govemo regional da Madeira, considerando isto um sinal 
do apoio que tem da sua populaçâo, 

Lembrando que Jardirn é hoje o présidente dum govemo 
regional hâ mais tempo em fünçôes em toda a Europa e 
eleito democraticamente o antigo lider do PSD comentou 
que tal demonstra o reconhecimento pelo trabalho feito. É 
sem dievida um sinal do apoio que tem da sua populaçâo e 
do reconhecimento dos cidadâos da sua regiâo autônoma 
pelo trabalho feito ao serviço do desenvolvimento da regiâo, 
disse Durâo Barroso em Bmxelas. 

460 Egerton Street @ Florence St., London 

ACEITAMOS 
Aplicafôes de Emprego 

"Part-time & Full-time" 

Candidatos devem falar português e inglês 

Envie a sua aplicaçâo para 
VICTOR ou SUZETE MARTINS 

martinsbk73@hotmail.com 
ou chame: Tel. 519*281 «2768 

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

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

i...Conm 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL^ nos nossos 

0 mais compléta serviço para o envio do seu i todoTclld°ada 
contenter e carga solta. é poucol 

Grande Especial 
Contentores 

para o 
Brasil e 

Carga solta 

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

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

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIO 

- TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

• FOGÔES (A GÂS E ELÉCTRICOS) 

• FRlGORiFICOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RADIOS E TELEVISÙES 

• FOGÔES A LENHA E A GÂS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÀO EM 

ELECTRODOMÉSTICOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARA6EM 

• TANGUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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Inicio das Festas de Verâo 
Uma semana depois de Ponta 

Delgada, Toronto e Cambridge, 
a comunidade de London célébra 
as Festas do Santo Cristo. O 
motivo prende-se com a actuaçâo 
da banda local. Lira do E. Santo, 
na festa de Toronto. A vantagem 
é que assim muitas familias 
participam das duas. Este ano, 
porém, a ocasiao teve pouco 
aspecto de Verâo. O dia estava 
frio e a chuva no Sabado impediu 

a saida do Cortejo da Mudança da Imagem à rua. Foi 
feito simplesmente no interior da Holy Cross Church. 
A frente da organizaçâo do evento encontrava-se o 
grupo veterano da Coroa de S. Pedro que assumiu muito 
bem a responsabilidade e mostrou o seu bem fazer e 
experiência. 

Mas no Domingo a imagem do Ecce Homo foi 
transportada no seu andor pelas ruas vizinhas da igreja, 
acompanhada pelas duas bandas locals. Lira do E. Santo 
e Banda de Santa Cecilia que pela tarde nos brindaram 
com um formidâvel arraial na festa popular que segue 
às celebraçôes religiosas. 

A festa tem uma longa tradiçào na area, pois de 
acordo corn as informaçôes de pessoas que a viram 
nascer, a festa foi iniciada pelo Pe. Martins em 1970 
corn esta mesma imagem, realizada por uma fâbrica de 
arte sacra em Braga. Nâo falta quem pense que toda 
estâtua religiosa é um idolo, na força bâsica da palavra 
e a sua veneraçâo nâo passa duma forma de idolatria. 
No entanto, para os devotos, esta estâtua de madeira é 
apenas uma lembrança visual da hora em que Jesus, 
apo6 ser vilipendiado, açoitado e coroado de espinhos, 
foi apresentado ao povo de Israel pelo Procurador 

romano, Pôncio Pilatos, no 
Pretôrio de Jerusalém. 
Como diz o Evangelho, 
levava na mâo uma cana 
por ceptro real e na cabeça 
uma coroa de espinhos, 
feito rei de mofa e envolto 
num manto de pùrpura, a 
cor dos monarcas. A 
imagem reune em si, além 
do seu valor pedagôgico, o 
sofrimento humano do 
Redentor. Corn seu olhar 
cheio de compaixâo e 
misericôrdia parece dizer- 
nos: Meu povo, que te fiz 
eu ou em que te contristei... 

A célébré lamentaçâo biblica reproduzida duma 
maneira plâstica no rosto do Santo Cristo. 

O povo emigrante sofre na Diaspora a ausência da 
terra natal e dos sens entes queridos. Por isso sente-se 
reflectido nesse momento da vida do Nosso Salvador e 
ao acompanhar o Cortejo sintoniza corn os mesmos 
sentimentos do Senhor Jesus. E por isso que, atrâs do 
andor, segue um grupo de pagadores de promessas, indo 
uns descalços, outros andando de joelhos ou levando 
um cirio na mâo... Sâo gente que sentiu passar perto 
deles a mâo divina que faz o milagre, ou sofreram a 
dor deste mesmo abandono e desprezo, mas as suas 

preces foram ouvidas no céu... Ninguém sabe! Cada 
um é um mistério, um milagre que Deus fez em resposta 
ao desesperado desafio! 

No Pentecostes, 
London honrou o Espirito 
Santo seguindo a tradiçào 
popular que a festa tem 
entre o povo português em 
gérai. Depois a celebraçâo 
da Eucaristia e aos acordes 
do Hino do Divino 
interpretados por um grupo 
de müsicos da Lira do E. 
Santo, quatro crianças 
foram coroadas, enquando 
a versâo portuguesa do 
Vent Creator era anunciada 
verbalmente pelo pâroco. A 
cerimônia é como uma 
consagraçâo da criança 
entregando-a à protecçâo 
do Espirito Santo, 
Consolador que Cristo 
enviou para acompanhar a histôria e o progresso da 
sua Igreja neste mundo. A madrinha mantém a Coroa 
sobre a cabeça da criança durante a cerimônia que tem 
um grande valor religioso. 

O Clube Português foi o cenârio onde a parte social 
da festa teve lugar, apôs a chegada do Cortejo onde 
desfilaram as coroas doutras irmandades locals e 
forasteiras. O programa agendado foi seguido corn 
precisâo e competência. Bobby Ferreira, Mordomo de 
2007, nâo poupou esforços para que a festa social e 
religiosa revestisse o brilho das de outros anos. Para 
isso ele contou corn a grande ajuda da sua familia e de 
elementos da Lira do Espirito Santo que desde hâ uns 

LONDON 

CURIOSIDADES 
Nosso Joâo XXI morreu hà 730 anos 

A 20 de Maio ocorreu o 730.° aniversârio da morte 
do papa Joâo XXI ou Pedro Hispano, o primeiro e, até 
ao présenté, ùnico papa português. 

Pedro Juliâo, conhecido como Pedro Hispano, 
nasceu em Lisboa em 1215 e faleceu em Viterbo, Itâlia, 
vitima de acidente em 1277. Filho do médico Juliâo 
Rebelo e Teresa Gil, seguindo as pisadas do pai, foi 
também médico afamado e matemâtico. 

Da Escola Catedralicia de Lisboa foi à Sorbona e 
Montpellier, onde estudou medicina e a filosofia 
aristotélica. Entre 1245 e 1250 ensinou em Siena na 
câtedra de medicina. Escreveu Summulæ Logicales, 
livro de referêneia da filosofia aristotélica nos 300 anos 
seguintes que em Coimbra era conhecido como As 
Sebentas. 

Nomeado em 1272 arcebispo de Braga, recebe o 
munus de cardeal em 1274 e participa no conclave que 
o ia eleger Papa. Tomou o nome de Joâo XXI 

Faleceu apôs ficar gravemente ferido ao desabar o 
tecto durante as obras da Catedral de Viterbo, onde o 
Papa ficaria sepultado até aos dias de hoje. 

Aroma Mediterranean Restaurant 
anos recebe os lucros da festa e decide a escolha do 
novo mordomo. 

Além da Coroa do Espirito Santo, a Primeira, como 
muitos a chamam, hâ outras duas em London, a Coroa 
de Sâo Joâo, ligada ao Clube Português, e a Coroa de 
Sâo Pedro hoje unida â Banda de Santa Cecilia. 

Irene Mathyssen 
Member of Parliament, 
For London-Fanshawe 

Constituency Office: 
1700-D DundasSt. 

London ON NSW 3C9 
Tel: 685-4745 Fax: 685-1462 

Email: 
Matfiyi@parl.gcca 

Website: 
www.irenemathyssen.ca 

Hou$tof Comtens 
dK CcmEUict 

1^1 
Citizenship and Immigration Permanent Residency 
(PR) Cards issued after June 2002 will start to 
expire starting this June. 
Those without valid PR cards will be able to leave 
Canada, but will not be able to re-enter. In order to 
re-enter, a visit to the closest Canadian embassy, a 
$50 charge and a wait from 1 day to 2 weeks 
(outside Canada) is required. It is best to ensure 
you have a valid PR Card before leaving the 
country. 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

CONTACTE UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS 
QUE LHE PODERÂO AJUDAR NA SELECÇÂO 

DOS NOSSOS SERVIÇOS 

Tel. (519) 451^9120 

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

Espectàculos Agendados 
Sexta, 8 de Junho, 8:00-10:30pm: Noite de Fado com 
Blue Duo. Catarina Cardeal & Mike Siracusa. 
Sâbado, 23 de Junho, 8:00-19:30 - Fado Cançâo com 
Paulo Filipe. 
Réservas: Contacte Phyllis Anderson 435-1616 ou 
Email to fg internationaK^bellnet. ca 

% 
/ ■ 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 

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

OUARTAS FEIRAS: 

19H00-Cultode0raçào 

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

/X 

W/////ÆWA''' 
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Coisas e... Loisas... 
Algo que nos Leva a Pensar... 

Para o que estaremos nos guardando? É o caso de 
uma pobre senhora de idade - nos oitentas ou quase - 
que ao tentar atravessar a linha do combôio que passava 
quase a sua porta e que ela tantas vezes na vida tinha 
atravessado ligeira, desta vez tropeçou e caiu... 

Tentou levantar-se mas as pernas nào ajudaram. 
Aguardou inutilmente que alguém aparecesse nos 
campos vizinhos e a quem ela pudesse gritar... Mas 
nada! Passado m quarto de hora, tenta levantar-se e, 
nada! De repente, vê ao longe o comboio. 

Imagine-se a afliçào da pobre mulher que rogou, 
rezou, fez sinais corn o braço levantado e o combôio 
sempre a avançar... Ignoro se alguma vez teria ela visto 
um daqueles filmes americanos, corn cenas do comboio 
a passar por cima do herôi da fita. O certo é que a 
coitada teve a intuiçâo de se estender ao longo dos 
carris. conseguiu fazê-lo e o combôio, claro, passou 
e... parou... mas mais adiante! 

O maquinista sô tinha visto o gesto ao longe e ainda 
tentou parar para ver o que era. Acontece que a ùltima 
carruagem parou sobre o corpo da senhora. O 
maquinista e passageiros correram e, milagre dos 
milagres! Sô foi necessârio ajudarem-na a erguer-se. 

Levada ao Hospital, a mulherzinha sofrera sô o 
susto, mas que Susto! Uma coisa é certa: Ela nâo tomarâ 
tentar atravessar a linha do combôio. Uff! 

Elefantes 
Segundo os cientistas, os elefantes evitam subir 

colinas e lugares altos de qualquer espécie, devido à 
dose de energia que dispendem ser muito elevada. Sabe- 
se que invariavelmente o elefante alimenta-se 18 horas 
por dia e teria que corner uma quantidade extra de pasto 
para poder subir qualquer elevaçâo de terreno. Por isso 
procuram contomar o obstâculo. Sào ou nâo espertos? 
Segredos dos elefantes, afmal, e também de outras 
espécies, pois cada uma tem a sua maneira de viver, 
obedecendo sempre às leis da natureza. A Natureza é 
mestra! Sô os humanos é que teimam em contrariâ-la! 

Ainda os Elefantes 
Cientistas afirmam ser possivel fazer reviver o 

maior animal do mundo, o Mastodonte, extinto hâ 
milhares de anos. Como? Extraindo o esperma dum 
animal macho enterrado a grandes profiindidades no 
gelo polar e implantando-o num elefante fémea dos que 
nôs conhecemos e que pertencem geneticamente à 
mesma familia 

Serâ isto viâvel? Eles assim o afimam, mas eu 
pergunto: Para quê? Quai é a finalidade, se jâ quase 
nâo hâ espaço para os animais poderem viver no meio 
da Natureza, devido ao avanço da civilizaçâo que 
invade todo o globo! Sâo cidades, estradas e mais 
estradas, invadindo o habitat dos irracionais. .. E depois 
admiram-se de certas pessoas serem atacadas por feras ... 

Nâo sâo elas que vêm à cidade; 
é a cidade que vai até ao local 
desses seres! 

Hâ dias viu-se na TV um 
urso que se alojou para hibemar 
sob a varanda duma casa habitada por uma familia. 
Claro que, dado o alarme, logo foi trasladado para bem 
longe. Mas isto sucede constantemente corn outros 
animais como racoons (mofetas em Port.), esquilos, 
etc. Faz pensar! 

O mundo louco onde vivemos! 
Agora, a personalidade de D. Afonso Henriques, o 

primeiro rei de Portugal, parece estar na berlinda. Hâ 
oitocentos e tal anos que se considéra que este grande 
e audaz fundador do nosso pais nasceu em Guimarâes, 
a primeira capital do Reino. Até aqui tudo bem! 

Muita gente nasceu, estudou, viveu e morreu 
Julgando ser essa a verdade. Parece que nâo adiantou 
nem atrasou a vida a ninguém tal acontecimento. O 
facto deste rei-menino ser atrofiado, raquitico, etc. 
também reza a histôria nos tempos modemos, mas o 
mundo continua a girar e nenhuma diferença existe se 
isto foi ou nâo foi verdade. Mas hâ tempo atrâs surgiu 
a novidade de se ir estudar os restos mortais deste 
grande chefe, para se averiguar se ele era ou nâo alto, 
baixo, grande, etc., como se isso pudesse alterar o giro 
do globo onde vivemos. 

Logo, meses apôs, vieram corn outra novidade: Este 
rei terâ sido o filho de Egas Moniz, o aio do principe 
herdeiro de D. Teresa, e nâo o verdadeiro principezinho, 
por este ter morrido precocemente, dada a fragilidade 
da sua condiçâo e pouca saùde. Portante, quem ocupou 
o trono foi o intruso que era da mesma idade, criança 
ainda. A maior novidade ainda é que aquele rei teria 
nascido em Viseu... 
- Que mais? 

O que é que isso importa, se geraçôes e geraçôes 
de escolares e nâo sô, aprenderam que D. Afonso 
Henriques nascera em Guimarâes? Para que vir agora 
corn estas novidades deitar a dùvida sobre um passado 
que jâ nâo altera de modo nenhum a evoluçâo do pais 
que essa personagem criou corn a força da sua espada 
e do seu patriotismo? 
Pensamento 
Se queres ser respeitado, dâ-te a respeitar! 

Vancouver, BC 

A Daizy Limousine Services 
Travel in Style... 

Let Daizy Make you Smile! 
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DINNER RUNS, ETC. 

5 Your professional chauffeur: 

JIM FONSECA 
adaizylimousine@rogers.com (519) 657-1148 

Avisos aos Incautos... 
Se recolheres um câo abandonado e cheio de fome, tens 
um amigo que nunca vai morder a tua mâo. Esta é a 
diferença entre os câes e o homem! 

Sâbios sâo os que procuram a Sabedoria, pois sô o 
vaidoso e os estouvados pensam tê-la jâ encontrado! 

Muitos, quando exercem o poder viram isso, idolos! 
if: :|c 3|c ^ 

Hoje, para ser livre, a pessoa é obrigada a renunciar â 
sua liberdade individual! is watching You! 

Esta vida sô tem sentido se, para além de mim, os 
outros puderem viver corn dignidade! 

Cuidado corn as despesas insignificantes! Um navio 
imenso pode afundar corn um pequeno vazamento! 

)|( )|C 9|« 

O sucesso na vida nâo se mede pela posiçâo social 
que ocupas mas pelas dificuldades que venceste para 
lâ chegar. 

Se tens um dôlar e eu tenho um dôlar e fazemos uma 
troca, ficamos tâo pobres como d’antes. Mas se tens 
uma ideia e eu tenho outra e trocamos ideias, entâo 
ficamos mais ricos pois tu tens duas ideias e eu tenho 
duas ideais. 

Uma vela acesa nâo perde o brilho por passar a sua 
luz a outra vela. 

Se queres ter sucesso na vida, trabalha corn tanta 
perfeiçâo que ninguém possa ignorar a tua presença. 

Hipôcritas sâo os que se queixam da violência, sexo 
e linguagem que eles vêem no seu VCR! 

O Dinheiro nâo é o mais importante na vida, mas é o 
Amor! Dâ-se o caso, porém, que alguns sentem um 
amor irresistivel pelo Dinheiro! 

Podemos afirmar que nâo existe uma maneira direita 
de fazer algo errado, nem viceversa! 

Quem guarda silêncio num momento da ira, poupa 
cem dias de miséria e lamentaçôes! 

Ninguém quer saber do fracasso. Na vida conta sô o 
sucesso! Mas o sucesso estâ em proporçâo directa 
das vezes que apôs um fracasso continuaste a lutar 
para ter bom sucesso! 

Antonio Seara, London 
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Acordo Ortogrdfico da Lingua Portuguesa SABIA QUE...? Regina T Calado 

O alfabeto vai ter 26 letras quando entrât em vigor a unijlcaçâo da Lingua Portuguesa 
Tudo indica que na frase A frequência com que 

eles leem no voo é heroica possui quatre erros de 
ortografia, mas no fim do ano, ao entrar em vigor o 
Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa, a frase 
estarâ correcta. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné- 
Bissau, Moçambique, Portugal, Sao Tomé e Principe e 
Timor-Leste vao ter uma unica forma de escrever. Très 
dos membres da CPLP (Comunidade de Parses de 
Lingua Portuguesa) ratificaram todas as regras do 
documente proposto em 1990. Brasil e Cabo Verde jâ 
tinham assinado o acordo e faltava so a terceira adesâo, 
Sâo Tomé e Principe que veio em 2006. 

Quando as regras forem incorporadas ao idioma, 
começa um période de transiçâo, para as associaçôes 
de letras receberem as novas regras ortogrâficas e 
gradativamente passar a imprimir dicionârios, livres, 
etc. dentro da normativa gérai aprovada. 

Apôs 0 inglês e o espanhol, o português é hoje no 
mundo a terceira lingua mais falada entre o grupo 
ocidental. O caso de ter duas ortografias atrapalhou a 
sua divulgaçâo e uso em eventos intemacionais. Mas a 
présenté unificaçâo do Acordo poderâ facilitar a 
definiçâo de critérios para exames e certificados de 
falantes estrangeiros. 

O Acordo possibilita criar normas ortogrâficas 
iguais para as variantes da lingua portuguesa, facilita a 
difiisâo bibliogrâfica e de novas tecnologias, reduz o 
custo na ediçâo de livros e documentos e permite 
aproflmdar a cooperaçào entre as naçôes que falam 
português, Vai aumentar, pois, o fluxo de livros em 
todas as areas e favorecer a produçâo de materiais para 
a educaçâo a distâneia. A transiçâo, porém, sera graduai 
corn os materiais didâcticos e dicionârios que sô serâo 
substituidos quando for necessâria a sua reposiçâo nas 
escolas do ciclo bâsico. 

Corn as modificaçôes propostas, calcula-se que 
1,6% do vocabulârio de Portugal vai ser modificado. 
No Brasil, porém, apenas 0,45% das palavras vào ter 
sua representaçào grâfica alterada. Apesar destas 
mudanças ortogrâficas, a pronùncia tipica de cada pais 
vai ser preservada. 

O que muda 
1- As novas normas farào corn que os portugueses 
deixem de escrever hûmido para escrever ùmido. 
2- Desaparecem da lingua escrita em Portugal, oc ep 
quando nâo sâo pronunciados, como nas palavras 
aeçâo, acto, adopçào, baptismo, optima e Egipto. 
3- As paroxitonas terminadas em oo nâo levam mais o 
circunflexo. Em vez de abençôo, vôo, enjôo, os 
brasileiros têm que escrever abençoo, voo e enjoo. 

PELO MUWDO SINPICAL 

4- Nâo se usarâ mais o circunflexo na 3.* do plural do 
présenté de indicative ou subjuntivo de crer, dar, 1er, 
ver e derivados, ficando a grafia: creem, deem, leem e 
veem. 
5- Nâo hâ tréma. Sera correcto linguiça, sequêneia, 
frequência e quinquênio sem tréma no u. 
6- O alfabeto passa a ter 26 letras, incorporando très 
letras mais: k,wQy. 
1- O acento deixarâ de ser usado para diferenciar para 
(verbo) de para (preposiçâo). 

Outras duas mudanças 
a) Criaçâo de casos de dupla grafia para diferenciar 
duas palavras idênticas, como o acento agudo na l.“ 
do plural do pretérito perfeito da 1.^ conjugaçâo: 
louvâmos em oposiçâo ao près, louvamos; amàmos em 
oposiçâo a amamos. 
b) Eliminaçâo do acento agudo nos ditongos abertos ei 
e oi de palavras paroxitonas, como: assembléia, idéia 
e jibôia. 

A escrita padronizada para todos os utentes da 
lingua portuguesa foi estandarte de Antônio Houaiss 
(falecido em 1999) um grande homem de letras do 
Brasil contemporâneo. Para ele era capital que todos 
os paises lusôfonos usassem a mesma ortografia. No 
livro Suçestôes para umapolitica da lingua, defende a 
essência de ter uma base comum nas variedades do 
português faladas no Brasil e em Portugal. 

Rio de Janeiro, Brasil 

1 
Boletim de Assinatura 

Desejo receber o jomal “Portugal Noticias” em 
minha casa. {Escreva corn letra maiüscula) 
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Morada 

Local idade. 
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Estados Unidos - $50.00 US 
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Envie Cheque ou Vale Postal (Money Order) 
para: Prom-Art Printing 

1756 Blindas St. East. London, ON N5W 3E2 (Canada) 
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Tel. 1-800414-3584 

ou envie-nos um fax para o numéro acima indicado) 

0$ melhores acerdes de sempre ne LIUNA-Local 183 
Local 183 Labourers’ Union ratificou para os 

prôximos très anos os melhores acordos colectivos na 
indüstria da Construçâo e conseguiu aumentos em 
salaries de mais de $4/hora, beneficios e aumentos de 
pensées. 

Os centrâtes afectam mais de 25.000 membros da 
Local 183 que trabalham em sectores da construçâo, 
desde estradas até prédios residenciais e comerciais. 
Foram os melhores acordos nos 55 anos de histôria 
deste Sindicato, dando centenas de milhôes de dôlares 
aos nossos membros”, disseram Durval Terceira e 
Daniel Avero, os co-administradores. 

A nossa produtividade ocupam o patamar mais alto 
e nos ultimes anos os empreiteiros fizeram o seu melhor. 
Por isso estes acordos sâo o reconhecimento de que 
muitos dos seus lucres sâo devidos ao ârduo trabalho 
dos membros da Local 183. 

Os beneficios vâo melhorar a vida das âreas onde 
os nossos membros vivem. Mais dinheiro vai ser 

canalizado para os negôcios comunitârios e os filhos 
terâo mais possibilidades de ir para ensino secundârio. 
Enfim todos desfrutarâo de um futuro mais seguro. 

Os acordos arruinaram a tentativa da CAW que 
tratou de pescar membros entre a Local 183. A CAW 
avançou corn $ 1.000.000 para o deposto ex-gerente de 
negôcios, Antônio Dionisio pôr em pé a chamada 
Canadian Construction Workers Union. No 30 deAbril, 
final da temporada aberta, um grupo de dez empregados 
a tempo inteiro sô conseguiu certificar nove membros 
da Local 183. A. Dionisio previra no começo do ano, 
que 15,000 membros iriam seguir corn ele para as 
fileiras da CAW. 

A LIUNA-Local 183 é na América do Norte o maior 
sindicato de construçâo. Représenta mais de 30.000 
empregados no sector da construçâo, fâbricas e 
serviços. Seu centro estâ em Toronto corn escritôrios 
satélites em Barrie e Cobourg. 

Daniel Avero or Durval Terceira. 416-241-1183 
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A Coca-Cola, um xarope inventado por John S. 
Pemberton, foi servida pela primeira vez em Atlanta 
(Georgia, EU A) em 1885, na Jacob’s Pharmacy? 

- A Suécia aboliu a pena de morte no ano de 1921? 
- O dia 8 de Maio/1945 foi o primeiro Dia de Paz na 

Europa com a declaraçâo oficial do fim da II Grande 
Guerra Mundial? 

- Em 1984, o Comité Olimpico Russo anunciou a sua 
nâo-participaçâo nos Olimpicos de Los Angeles? 

- Cerca de 20 milhôes de russos sâo islamitas? 
- O terremoto que abalou Java, além de 20 mil feridos, 

causou a morte de aprox. seis mil pessoas e deixou 
sem abrigo mais de 200 mil? 

- As grandes fortunas pertencem hoje aos donos de 
poços de petrôleo e estâo no Oriente Médio corn o 
Sultâo de Brunei, o Emir de Dubai e o Présidente 
dos Emirados Arabes Unidos? 

- No mundo da riqueza encontram-se na vanguarda 
Fidel Castro, Isabel II, rainha da Inglaterra e Beatriz, 
rainha da Holanda? 

- O Prémio Camôes, o maior galardâo literârio para 
escritores em lingua portuguesa, tem hoje um valor 
de cem mil euros? 

- Hâ 250 milhôes de anos a Terra sofreu um choque 
brutal ao cair na sua superficie um imenso cometa e 
corn o efeito da colisâo ficou destruido o continente 
Gondwana que incluia a América do Sul, a Africa e 
Antârctica, Madagascar, a India, outras partes do Sul 
da Asia e a Austrâlia? 

- Hâ cinco milhôes de anos, outro cometa de tamanho 
menor teria chocado corn a Terra acabando corn os 
dinossâurios? 

- Na Romaria da Senhora Aparecida que tem lugar no 
14 de Agosto em Lousada, Porto, sâo de realçar os 
dois majestosos andores que ocupam cerca de 120 
pessoas cada, para os deslocarem na Procissâo? 

- Os morcegos podem propagar a raiva ao morderem 
qualquer outro animal, incluindo o homem? 

- Das quase mil espécies de morcegos, apenas très se 
alimentam sô de sangue, os vampiros, e uma delas 
vive na América Latina e ataca os mamiferos? 

- O Dia Mundial da Poesia foi comemorado no 21 de 
Março, como é de praxe? 

- A ôpera nasceu hâ 400 anos? 
- O châ é originârio da China mas sô no século VIII é 

que chegou ao Japâo? 
- Diz a histôria que Jefferson, o terceiro présidente dos 

EUA, e G. Wahington, o pai da pâtria, saudaram a 
Independência do seu pais corn vinho da Madeira? 
Nâo tiveram mau gosto! 

- O mandarim é a lingua oficial da China e 900 milhôes 
de pessoas usam-na no seu dia-a-dia? 

- A China tem 56 etnias diferentes e quase todas têm 
a sua lingua prôpria, embora 90% da populaçâo actual 
pertença ao grupo étnico Hang? 

- Os defuntos passarâo, em futuro prôximo, a serem 
cremados, dado o aumento de solicitaçôes para este 
método de sepultura? 

- E bom que se procéda a este hâbito porque a terra 
dos cemitérios estâ a ser cada vez mais cobiçada para 
a construçâo de casas, os caixotes dos vivos? 

- O pagamento minimo de um funeral modesto foi 
estipulado em Portugal em 347 euros, uma bagatela 
se comparado corn o que se paga nestas praias da 
diâspora! 

Vancouver, BC 
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Accreditation for Mortgage Brokers 
Mortgage brokers are gaining an increasing share 

of the market as more and more Canadians seek their 
guidance and knowledge. This is great news because 
you should consult with a mortgage professional when 
you’re making one of the most important financial de- 
cisions of your life. But, keep in mind, that not all 
mortgage brokers have the same level of training and 
experience. That’s why it’s such great news for Cana- 
dians that the industry now has national accreditation: 
the Accredited Mortgage Professional (AMP). When 
you meet a mortgage broker with an AMP, you’ll be 
assured that your business is in the hands of a profes- 
sional. 

Canadians are accustomed to purchasing financial 
products like investments and insurance from an ac- 
credited professional. Now they can look for a similar 
professional designation from their mortgage expert. 

Introduced by Canadian Institute of Mortgage Bro- 
kers and Lenders (CIMBL), as similar programs for 
mutual fund sales people or stock brokers, the AMP is 
designed to ensure an appropriate level of training and 
experience. Mortgage professionals from every field 
are eligible to acquire the accreditation: from mortgage 
brokers on the front lines to those who specialize in 
lending or mortgage insurance, for example. 

While a majority of Canadian mortgage brokers 
take seriously the important responsibility they have 
to their clients, the designation provides mortgage cus- 
tomers with a tool to help select their mortgage expert. 

Roy GuDlflS B.A.,CMA,CFP 

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

Suite #3 - 295 Wolfe St., 
London, Ont. 
N6B 2C4 

Telefone e Fax 

(519) 434-1119 
email: roydias@uniserve.com 

This kind of designation is very valuable in an indus- 
try where provincial regulations vary - and so a vari- 
ety of practice standards are in place. A single national 
proficiency standard brings mortgage brokers in line 
with other financial professionals. 

The AMP designation offers you confidence that 
your mortgage broker has industry experience, has 
taken ethics and industry training, and is committed to 
a program of ongoing education to retain his/her des- 
ignation. 

To qualify for the designation, candidates must have 
at least five years experience or successfully complete 
a recognized mortgage professional course, and take 
an ethics training course. They must also commit each 
year to a minimum ten hours of continuing education, 
and agree to be governed by the professional code of 
the CIMBL. 

With a growing number of Canadians seeking the 
services of independent mortgage brokers to help them 
assess their mortgage options - in a $600 billion in- 
dustry - a national designation will become increas- 
ingly important for customers. 

It’s your money, aft:er all, and you should have the 
tools to make the best possible decision. An indepen- 
dent mortgage broker can offer you the broadest range 
of mortgage rates and options. Now they can also offer 
you the added assurance of national accreditation, the 
AMP. 

© Copyright 2005, Mortgage Intelligence Inc. 
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Mike De Sousa, AMP 
Mortgage Planner 

519.630.5414 
mike@joeornalo.com 

• Debt consolidation • Lower than posted bonk rates 
• First-time buyers • No fee for consultant services* 
• Renewals • Portuguese services available 

" Irodemoik of Mortgoge Inteiligence Inc. ® Registeied irodemoik of Moitgoge 
Intelligence Inc (D 2007, Moitgoge Intelligence Inc, oil righh leierved. *0.A.C. 

ECONOIVIIA 

Urn Preço recorde eiti Nova lorque 
Uma pintura abstracta de Mark Rothko tomou-se a mais 
cara obra de arte contemporânea vendida em leilao ao 
ser arrematada por $72,8 milhoes US. 

Centro branco (amarelo, rosa e lavanda), nome do 
quadro previamente estimado em $40 milhoes, foi 
adquirido por um anonimo e através do telefone, num 
leilao da Sotheby’s. O preço de venda, além de bâter 
um novo recorde para o artista (o anterior era de $22,4 
milhoes) toma o quadro pintado em 1950, na obra mais 
valiosa de arte modemoa criada depois da segunda 
guerra mundial e vendida em leilâo. 

O anterior recorde de obra contemporânea a ser vendida 
em leilâo ($27,1 milhôes) for a alcançado em 
Novembro/2006 pelo artista americano Willem de 
Kooning, um mestre do expressionismo abstracto. O 
interesse pela obra de Rothko radicava no facto de 
procéder da colecçào de David Rockfeller e ter sido 
realizada num momento crucial da vida do artista. 

O présidente da secçâo de arte contemporânea da 
Sotheby’s, Tobias Meyer disse: Cada artista tem um 
quadro pelo quai é reconhecido e para Rothko é esta 
a obra. 

Nunca previamente leiloado, o quadro tinha sido 
adquirido por D. Rockfeller em 1960 por $8.500 US e 
estava no Centro Rockfeller de Manhattan. Ele pôs o 
quadro à venda por ser o mais apreciado da sua colecçào 
e tenciona canalizar o dinheiro arrecadado para obras 
de beneficência. 

Dois compradores pagaram $130 milhôes o ano passado 
por obras de Willem de Kooning e Jackson Pollock 
mas foi em transacçôes privadas. 

No mesmo dia foram batidos outros recordes na 
Sotheby’s: Estudo do Papa Inocêncio X, de Francis 
Bacon, foi arrematado por $52,6 milhôes, e o auto- 
retrato de Jean Michel Basquiat por $14,6 milhôes. 

Lusa 

sutton group-select inc. 
250 Wharncliffe Rd. North, London, ON N6H 2B8 

PARA A COMPRA OU VENDA 
DE PROPRIEDADES 

CONTACTE: 

Ray Figueiredo 
Agente de Vendes 

Ao serviço da comunidade 
por mais de 30 anos 

SERVIÇO HONESTO, EFICIENTE 
E PROFISSIONAL 

Bus: 519-433-4331 Fax: 519-433-6894 
Cell. 519-868-2060 E-Mail: rayfig_1@yahoo.ca 

Totta entre os Melhores Bancos Mundiais - Ràdo de EHâêiKÎa 
O Santander Totta esta entre os melhores bancos 

mundiais ao nivel do râcio de eficiência. No final do 
primeiro trimestre do ano, o cost-to-income do banco 
melhorou 3,3 pontos percentuais para 36,9%, ficando 
muito proximo do Banco Popular e do Banesto. 

A performance da instituiçâo ao nivel do râcio de 
eficiência, permitiu lançar uma “revoluçào” no sistema 
financeiro nacional corn a isençâo de comissôes a cerca 
de metade dos clientes vinculados do banco. Esta 
estratégia significa deixar de cobrar quase dez milhôes 
de euros/ano, o que sô é possivel dada a excepcional 
saùde financeira do banco e os râcios de qualidade dos 
activos. O Santander Totta apresenta a melhor notaçâo 
de rating no sector, um dos melhores core capital e 
tem apenas 0,6% do crédito em incumprimento, cerca 
de metade da média nacional. 

Liderado por Nuno Amado, o banco espera 
recuperar o volume de comissôes nâo cobradas corn a 

adesâo de novos clientes e, no mercado financeiro, a 
estratégia deverâ passar por seguir o mesmo piano de 
pricing competitivo sob pena de deslocaçâo de clientes. 

Em termes de nùmeros do primeiro trimestre, o 
Santander Totta melhorou 23% relativamente ao 
periodo homôlogo anterior, ao atingir os 130,5 milhôes 
de euros, conseguido corn o aumento de 11,1% do 
produto bancârio gerado corn clientes, enquanto o 
resultado de exploraçâo crescia 22.6%. Amado frisa 
que o banco mantém um crescimento de resultados 
acima de 20% hâ dez trimestres consecutivos, a par da 
melhoria da eficiência e da solidez financeira. 

A administraçâo do banco sublinha a importância 
de melhorar o nivel da eficiência e a conséquente 
transferência de vantagens para os clientes. 

Extraido- OJE (4 de Maio-2007) 

GABRIELA CAVACO 
Chief Representative 

Banco Santander Totta 

TORONTO REPRESENTATIVE OFFICE 
Tel.: (416) 538-7111 Toll free: 1 -800-563-3585 
Fax. (416) 538-9048 

E-mail: gabriela.cavaco@totta.pt 

1110 DUNDAS STREET WEST • TORONTO, ONTARIO • M6J 1X2 
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Dr”. Melba Dias Costa 
Médica e comendadora faleceu me Toronto a 12 de 

Maio de 2007. Tinha sido no Canada a primeira médica 
portuguesa no pais. Nascida em Lourenço 
Marques,actual Maputo (Moçambique), a Dra. Costa 

formou-se em Lisboa nos 40 e foi assistente do Prof. 
Gentil Martins, fundador do Institute Português de 
Oncologia, na altura, um dos mais avançados centros de 
pesquisa do mundo na luta contra o cancro. 

Na Sorbonne fez a especialidade em ginecologia e 
em 1950 iniciou a sua pratica clinica em Luanda sendo 
até 1955 a ùnica médica em Angola. De 1955-59 
trabalhou na Organizaçâo Mundial de Saùde na India 
emigrando depois para a América do Norte. Em 1963 
abnu consultorio na College& Manning St. de Toronto 
e estabeleceu uma prâtica de visitas aos sens doentes 
nos hospitais, seguidas de consultas regulares no reste 
do dia. No fim da sua jomada de trabalho fazia visitas 
ao domicilio. Foi a sua vida até à reforma em 1981. Foi 
agraciada corn as insignias de Comendadora da Ordem 
de Mérite em 1991. 

Viùva do Eng° Fernando Barreto e Costa, deixa dois 
filhos Fernando (Filoména) e Motilal (Jaci) e dois netos, 
Francisco e Sofia. Pioneira no seu campo de acçâo, 
enveredou por uma carreira que poucas mulheres tinham 
ousado empreender, corn grandes sacrificios pessoais 
para facilitar e trazer beneficios às geraçôes futuras. A 
sua aptidào para ultrapassar barreiras sociais foi muito 
significativa na sua época, para alguém que era mulher 
e minoria visivel. A formatura pela Faculdade de 
Medicina de Lisboa, em 1940, foi marco raramente 
alcançado por pessoas e mulheres da sua etnia. Desafiou 
as expectativas para a mulher do seu tempo, em busca 
de objectivos profissionais ao invés de se confmar à vida 
do lar. 

Partiu para os EUA e mais tarde para o Canada, 
abrindo caminho para a sua familia anos mais tarde. Esta 
sua ùnica epopeia como emigrante encontra-se 
reconhecida por uma plaça corn o seu nome no Pier 21 
de Halifax. 

Nunca militou em qualquer partido politico, mas as 
suas ideias progressistas chamaram a atençào da PIDE. 
Em 1959, viu-se sujeita a assédio em Lisboa. Foi 
impedida de viajar para Angola e retirada do combôio 
na fronteira espanhola ao tentar viajar para o estrangeiro. 
Mais tarde a PIDE abrandou a sua vigilância e permitiu- 
Ihe sair de Portugal ao ser-lhe concedida uma boisa pela 
Fundaçào Fullbright, para pesquisa oncolôgica no 
Roswell Park Memorial Institute de Buffalo, reunindo- 
se subsequentemente corn sua familia no Canada. 

Congresso Nacional Luso-Canadiano 

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

AMUENI>AMEa>rrOS 
ÇTI Apartamentos corn 1 e 2 quartos 
03 Qualidade e ôptimas localidades para viver 

Ambiente familiar 
Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

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

PAGiNArcnmm^i 
Dislùrbies Alimenfares, Anoréxia e Bulimia 

Um estudo da Universidade do Minho concluiu que 3% das jovens 
portuguesas entre os 12 e os 23 anos sofre de distùrbios alimentares. 
Comprovou-se que a anorexia e a bulimia nâo sâo, nestes casos, as 
doenças mais comuns. 

A pesquisa achou que 25000 jovens portuguesas têm problemas 
corn a comida, problemas que podem estar a ser mal diagnosticados. A 
anorexia e bulimia sâo os distùrbios alimentares mais conhecidos, mas 
nâo sâo os mais frequentes. 

Estas sâo conclusôes extraidas da investigaçâo feita corn uma 
amostra de 2082 raparigas, jovens dos 12 aos 23 anos, alunas do 9 ao 
12° ano, de 11 escolas pùblicas do pais. 

Dos distùrbios analisados, a anorexia nervosa foi identificada em 
quase 0.4%, a bulimia nervosa em 0.3% e o valor mais alto refere-se a 
distùrbios nâo especificados: 2.37%. Estas situaçôes reflectem sintomas 
das duas doenças ou que preenchem apenas alguns dos critérios de uma 
delas. 

O problema surge com a presença simultânea de vârios distùrbios. 
O diagnôstico neste caso nâo pode ser o mais correcte. Enquadram-se 
nesta categoria distùrbios como a privaçâo de comida, episôdios de 
apetite voraz, tomada de laxantes ou a preocupaçâo excessiva corn a 
comida, a forma fisica e o peso. 

Os distùrbios alimentares sem acompanhamento profissional 
adequado, podem levar à morte. Basta relembrar os recentes casos ocorridos no Brasil, em que duas modelos 
morreram. Os efeitos da anorexia levaram a proibir nos desfiles de moda na Espanha a participaçâo de modelos 
corn baixo peso. A decisâo levantou polémica, reacendeu a discussâo e alertou para os perigos da mâ nutriçâo. 

Extraido 

Amamentar, uma funçâo natural que nem todas as mulheres suportam 
Muitos afirmam que o leite 

matemo é o melhor alimento para 
O bébé durante os primeiros meses 
de vida, porém, nem todas as mâes 
conseguem suportar os 
inconvenientes da amamentaçâo: 
Peito inchado e dolorido, mamilos 
gretados e gotas indesejâveis na 
blusa... sâo as principais queixas 
de mulheres que jâ passaram pela 
experiência. 

Tudo começa por volta do 
segundo ou terceiro dia apôs o 
nascimento do bébé. A subida do 
leite endurece o peito, tomando-o 
mais quente e pesado devido à 
quantidade de sangue e fluidos nos 
tecidos mamârios. A temperatura 
do corpo pode aumentar, embora nâo deva ultrapassar 
os 38 °C. 

Esta sensaçâo começa a 
desaparecer à medida que o bébé 
vai puxando o leite, e ao fim de 
poucos dias a mulher volta a 
sentir-se confortâvel. E muito 
importante que nâo deixe 
acumular o leite depois da 
mamada. Sempre que o bébé nâo 
retirar a quantidade suficiente, o 
leite deve ser drenado pela mâe 
através do uso duma bomba, ou 
mesmo corn massagens. 

Caso contrârio ira criar 
caroços, os quais podem dar lugar 
a uma mastite, isto é, uma 
infecçâo no seio. E muito 
importante ter uma boa 
drenagem do leite para que a 

amamentaçâo seja correcta, recomenda a Sociedade 
Portuguesa de Ginecologia (SPG). 

Càtia Jorge 

Luisa Lavandeira, 
Gerente 

Bank of Montreal 
(519) 768-1433 

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

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

Sprechen zie afforddable? 

$14,900 to Start $16,700 to start 

Everyone's entitled to own German engineering. And these cars are loaded with 
it. Features such as a fuel-efficient 2.0L engine, dual front airbags, ABS with 
front and rear disc brakes, a full-sized spare tire and intermittent front 
windshield wipers. And that's just the beginning. It's a whole lot of German 
engineering, starting at only $14,900 and $16,700*. Visit us today for a joyride. 

Drivers wanted? 
(519) 455-2580 

EAST LONDON 
416 FIRST ST., 

LONDON, ON N5W4N1 

..Leavens VM^Volkswagen 
WSINCE1958 

www.leavensvw.com 

Introducing the 2007 City Golf and 2007 City Jetta 

‘Plus Freight, PDI, Licence, Insurance and Applicable Taxes 
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Com O Martelo 
na Bigorna... 

Joâo Pêro daSilveira, 

O Ferreira 

Madeira com Independência à vista? 
Quando o governo PS decidiu cortar o envio de 

importantes flmdos para a Madeira com a nova Lei de 
Finanças Regionais, nâo esperava que a raposa velha, 
Joâo Jardim reagisse como o fez. Apelando a que a 
solidariedade nacional exigia o corte nas transferências 
do Orçamento do Estado e da UE, Socrates, que usou 
uma bitola diferente para os Açores, onde mandam os 
socialistas, pretendeu estrangular o desenvolvimento 
da Madeira e a capacidade de decidir da Assembleia 
Regional que se encontra devidamente contemplada no 
estatuto das regiôes autônomas. 

O tiro saiu pela culatra e, talvez seja o despoletar 
duma situaçâo que pode acabar na independência da 
Madeira. Independência legal e apoiada pela propria 
UE como adiante demonstraremos. 

Ninguém duvidava que face à rasteira do PS, Joâo 
Jardim. demitindo-se e provocando novas eleiçôes iria 
ganhar e ainda subir na votaçâo, como aconteceu. E, 
se 0 governo de Lisboa nâo arrepiar caminho, agora 
que a bola esta no campo de Jardim, a ùnica 
possibilidade para a Madeira é captar investimentos 
do estrangeiro. E dado que na UE, as funçôes de 
soberania. defesa, representaçâo extema e moeda, sâo 
da competência da UE segundo o estatuto da nova 
federaçâo de Estados, nâo hâ dùvida quanto ao facto 
de que a Madeira ao votar massivamente no PSD lançou 
um forte desafio à Assembleia da Repùblica. 

Em 2009 bavera uma revisâo constitucional e, se a 
Madeira nâo for contemplada corn o que é chamado de 
fédéralisme fiscal, de certeza que a Regiâo vai requerer 
a sua independências nacional, no quadro da UE, tal 
como jâ se sabe ira acontecer corn corn a Irlanda do 
Norte e a Escôcia, regiôes que, dentro de très anos se 
separarâo do Reino Unido. 

E, corn mais esta derrota, Socrates mais nâo fez do 
que arranjar mais uma dose de sama para se coçar. 
Atençâo London - Consulado honorârio 

Atençâo socialistas de fresca data, candidates ao 
cargo de cônsul honorârio de London para esta 
mformaçâo, pois temos a receita ideal para a abertura 
dum consulado na nossa cidade. 

Correu mundo que o financiador das Campanhas 
do PS no Brasil estava numa embrulhada das boas pelo 
seu envolvimento numa mal cheirosa histôria de jogo 
ilegal. O tal foi apanhado na Operaçâo Furaçâo e esta 
na cadeia, mas consta que fazia chegar ao largo do Rato 
(sede do PS) chorudas contribuiçôes fmanceiras, e que, 
em contrapartida, tinha sido contemplado corn o posto 
de cônsul honorârio pelo governo socialista. 

Para termes um consulado em London é sô usar a 
massa cinzenta. O candidate ponha de lado uns dôlares 
valentes e envie-os para o PS. É Santo remédie! O tal 
serâ nomeado cônsul corn tratamento de diplomata e o 
povo verâ o fim das suas dores de cabeça consulares, 
ficando muito grato a sua Ex** Sr. Cônsul Honorârio. 

E, por favor, nada de jogatanas !... 

0 Limbo, lai^ado no Hmbo? Escrito por: 

Rev. Mr José A. Viveiros 

MOVIMENTO 
rAMILIÀR CRISTÂO 
Holy Cross Church - London 

25 Anos de Serviço à Familia Cristà 

A ComissâoTeolôgica Intemacional, actuando sob 
a autoridade da Congregaçâo para a Doutrina da Fé no 
Vaticano, publicou em Abril A esperança de salvaçâo 
para as crianças que morrem sent receber o baptismo, 
documente que acabou corn o Limbo de uma maneira, 
até certo ponto, oficial. 

O Limbo passou a ser uma ficçâo teolôgica que 
nunca fora defmida como dogma de fé, mas que se 
tomara incompativel corn a misericôrdia divina. Nâo é 
fâcil anunciar a imagem dum Deus compassivo que 
perdoa o pecador arrependido mas, ao mesmo tempo, 
exclui uma criança inocente sem pecados pessoais, da 
felicidade eterna do céu. 

A nossa fé estâ baseada na Palavra de Deus, 
anunciada pelos Profetas e os Apôstolos. Mas na 
estrutura doutrinâria surgem pensadores que, como 
Cristo fez corn os discipulos a caminho de Emaùs, 
explicam-nos o sentido das Escrituras para vermos â 
luz da Palavra de Deus as realidades présentes e fiituras. 
Esta ciência que existiu desde as origens da Igreja 
Cristâ, chama-seTeologia e seus pensadores, teôlogos. 

Depois da sua Morte na Cruz, Jesus desceu âs 
proflindezas do abismo a libertar as aimas dos justes 
(a descendëncia de Abraào) que morreram antes da 
Sua vinda para remir o mundo. Foi esta realidade a que 
deu azo aos pensadores cristâos para criarem o Limbo 
lugar imaginârio onde viveriam em estado de perpétua 
felicidade as crianças que morreram corn a mâcula do 
Pecado Original por nâo terem recebido o baptismo. 

O caso dos Santos Inocentes que morreram em 
Belém quando Herodes decidiu sacrificar a todas as 
crianças menores de dois anos é diferente e, para 
justificâ-lo foi criado o Baptismo de Sangue que lhes 
abriu as portas do paraiso, assim como aos mârtires 
que morreram pela fé, sem receber o baptismo. 

25 de Abril - Carta do Embaixadore Frede Belizàrio 

Na sua visâo côsmica do 
mistério pascal a igreja cristâ 
primitiva imaginava o mundo 
como uma casa corn très niveis: a 
cave subterrânea (morada dos 
mortos); o rés-do-châo (morada 
dos vivos); primeiro andar 
(Palâcio de Deus). Através do 
sepultamento, ressurreiçâo e 
ascensâo, Jesus penetrou em cada 
uma das très moradas e a descida 
aos Infernos é um sinal do seu triunfo sobre a morte. 

A afirmaçâo peremptôria: Sem o baptismo, nâo hà 
Salvaçâo, levou os doutores da igreja e depois os 
teôlogos, a introduzir nesta visâo côsmica cristâ duas 
realidades que nâo aparecem na Biblia: o Limbo e o 
Purgatôrio. O Limbo séria uma espécie de Seio de 
Abraâo made in Italy para depositar lâ, por uns tempos 
ou para sempre, as aimas das crianças que nâo ficaram 
livres do Pecado Original pelas âguas do Baptismo 
Cristâo. O Purgatôrio, como a prôpria palavra anuncia, 
séria um lugar de purificaçâo das imperfeiçôes do 
defunto que nâo foram limadas pelos seus actos 
penitenciais neste mundo. 

Esta ficçâo nascida da fantasia dos teôlogos, o 
Limbo, tem tido, através dos séculos um impacto no 
hâbito de dar o baptismo aos bébés logo apôs o 
nascimento e mesmo até apôs o parto, em perigo de 
vida. Esta nova atitude da Igreja Catôlica perante a 
salvaçâo das crianças que morrem sem receberem o 
baptismo, vai levar muitos pais de familia a optarem 
por administrar o Baptismo aos filhos ao atingirem a 
idade da razâo corn o discemimento do bem e o mal. 

London, Ontario 

ESCRITA PELO COLABORADOR: FREDE BELIZàRIO 

Eduardo & Maria de Melo, José & Geraldina de Melo, 
José & Alice Ferreira, Frank & Margarete Teves 

Para informaçôes sobre o Movimento 
contacte José & Geraldina: Tel. (519) 686-5759 

Meus prezadîssemos amigues leitores e leîtoras: 
Inspero que ninguém fique sorprendido corn esta messiva sobro dia 

da libardade no queride Portugal. Pois derije-me a todes vôz corne 
embaixadore do nosso paiz nas terras da deaspora. Mas que ninguém 
fique espantade porque quem me botou no cargo foiu o ex-Presidente da 
Repùblica, Jorge Sâo Paio, que diz cagente era os embaixadores de 
Portugal nas estranjas. Nenguem tem mâs autoredade co senhor présidente 
da Repùblica! 

Esta manhâ ao ouvire a RTP do contenente no radio de transisteres 
que tenho ligado na intameta o Sâo Paio tomou a dezer o mesmo. Todos 
dias ele diz isse. De certeiza qué prâ gente salembrare das nossas grandes 
responsabeledades como représentantes do jardim daAiropa â beira mar 
plantado. 

Jurgo cagente na migraçâo somos prô goveme o mesmo cos politecos 
dos partides que dâo tachos aos amigalhaços nomeando-les menistros 
sem pasta. Por outro lado, somos embaixadores sem credenciales oficiales mas embaixadores, lâ isse é que somos... 

Serâ quessa nomeasâo da gente foi o abrir do portâo pra acabare corn os diplematas de carrera? Se o doitor e 
Eng. Sôcrates como também é conhecide lere esta mensagem se calhare pega na deicha e arranja mais umas 
patacas pôs cofres do Estado reciclande os représentantes oficiales e dande âgente o incargo de repersentare 
Portugal na estranja. Por mim tudo bem, pois câ em Thamesford agente nem sabe seles ainda existem. Eu e 
vocemecês samos todes os embaxadores do nosso rico pais das praias lusitanias, do Minhe e do Algarve, do aquém 
e além do mar, dos Azores e, por enquante, da Madeira. Parabans pois âgente todos. Vivô 25 dabril. 

Mas vames ao quinteressa porque os politiques falem falem e nan disem nada. No 25 dabril agente todos 
jurgava que os cravos iam dare em lindes vasos prâgente vendere aos touristas nos mercados da Rebeira em 
Lisboa, no do Bilhâo no Porto e no da Graça em Ponta Delgada. Sô cos coitadinhes logo merreram quando o 
Oitelo, general sem pasta, quiz botare os fascistes na toirada do Campe Pequeno e os democratas da nova vaga se 
incolherem todos borrando-se de meido. 

Logo ai vi no caquile ia dare e disse â minha querida: E rapariga vames prô Canada porque Portugal, adeus 
que te vas àgarra. E foui mesmo. 

Por isse, nâo me sorprendeu ver nas entrevistas da televeja portuguesa, istudandes dos liceuros nâo saberem 
nada da relvolçâo dos cravos. Que vergonha é essa ca tal liberdade troixe? O qué queles agora sabem de côr e 
saltiado, isse eu sei mas nâo posse dezere. Calo-me, porqu’a Honorina souviu-se logue me dava cheta e me mandava 
prô Egipto na fajâ de baixo. 

E aqui por estas bandas? Nim os clubes fizeram nada de geito. Na televeja onde fala todos os dias a menena de 
Taronto amostrou algumas couisinhas mas inté fico de pantanas. Tâo maltratades fomos plos do goveme que 
ninguém quere fazere festa no dia das mintiras? Sim porque o 25 dabril foi uma grandissema mintira. Lâ isse foi! 

Os politecos de lâ é tudo de grandes carrâes â porta, denheirama por todos os lados, mas o povo que se liche. 
Os hospetales estâo à rasca, o povo nâo paga as divedas, as ffeguesias nâo têm doitores e os hospetales tâo cada 
veiz mais longe do povo. 

Dagente sô querem as nossas dôlas e o tourisme é sô o Algarve. Aqui, as escolas ditas de pertuguês nâo 
recebem vitém. Antigamente havia uma doitora em Teronto no consolado cagente ouivia falar das escolas mas 
agora â muinto tempo qué-la nâo dâ um ar de sua graça. Serâ cainda estâ câ? So senhore derectore me autorezar 
ainda voui pedir pra fazer uma entervista na nossa escola de London qué pra pore o preto no branco. 

A comilança dos politecos é qué a razâo da falta de denheiro nos corfes do goveme. Tirem-los pra fôra. Botem 
os scares e sôcrates e marques mentes e portas e portinhas tudo plas escada da assembeleia abaxo. Sem esquecer os 
pintos da costa e majores valentins e vâo vere corne os cravos vâo florir de novo e mais ninguém vai mecher corn 
a mimôria do Salazar dezendo quêle foi o maior português de todo o tempo. Nada é tâo atervido corne a ingnorânça! 
Livra-se e, Pâpa lâ essa! 

Thamesford, no dia dos cravos de 2007, Frede Belizàrio 
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IMA RODA DOS ALCATRUZES DA MEMORIA 
"Bichinho da Seda" e outres Amigalhaf os 

No vaivém das recordaçôes, 
muitas sào as que vêm dos meus 
tempos de rapazola e das 
brincadeiras corn os eompinchas, 
grupo de amigos naquele entâo. 
Falo duma época em que a maioria 
das crianças nâo tinhamos 
brinquedos, pois os que havia nas 
montras eram caros e de dificil 
acesso para a boisa dos pais. 
Passâvamos o tempo dando azo à 

nossa fantasia, inventando e reinventando jogos para 
matar o ôcio. 

Nem sempre era fâcil preencher os dias de folga. 
Jogar à bola no largo da ermida da Boa Viagem, no 
Relvâo do Forte de Sâo Sebastiào, o Castelinho, ou no 
patio da Câmara Municipal, eram o passatempo 
preferido, e isto se houvesse uma bola de borracha para 
podermos fazer o gosto ao pé. 

Outros dias iamos até aos Quatre Cantos fazer uns 
encontros de futebol corn a malta local. Estes desafios 
eram efectuados num terreiro, junto ao pé doutro castelo 
de Angra, o Forte de S. Joào Baptista. Alguns dos jogos 
nâo chegavam ao intervalo, devido a divergências de 
ambas as partes, acabando alguns em escaramuça gérai 
corn pugilato de permeio. 

Neste futebol de rua corn o lugar do calha como 
campo provisôrio, havia alguns colegas que tinham 
bastante habilidade e sabiam manobrar corn mestria a 
redondinha. Alguns até chegaram a ingressar nas 
camadas mais jovens do S. C. Maritimo do bairro de 
Corpo Santo, uma das filiais mais antigas do C.F. 

Belenenses, na divisào principal do nosso futebol. O 
S. C. Maritimo foi um dos viveiros de jogadores que 
mais tarde transitaram para outras équipas da cidade, 
caso do S. C. Angrense e S. C. Lusitânia, a grande 
potência do futebol açoriano naquelas datas. Outros 
fizeram parte do Clube Juvenil Boa Viagem, entre 
outros Ildefonso, Elvino, Jorge Wilson (O Piolho), e 
Agostinho que foram bons jogadores. 

Lùcio Vicente, mais conhecido como Bichinho da 
Seda, porque a sua pequena estatura, cabelo louro e 
andar irrequieto assemelhavam-no aos casulos que estas 
lagartas confeccionam. Além dele, seus irmàos tinham 
queda para o futebol e sabiam manobrar bem a bola, 
sendo, a meu ver, o mais habilidoso na arte oAgostinho, 
que partiu deste vale de lâgrimas ainda na força dos 
seus verdes anos. Flâ certas doenças que nâo perdoam 
novos nem velhos. 

Na minha ultima visita à ilha Terceira encontrei o 
Lùcio Vicente em Corpo Santo, o nosso bairro de 
afeiçào e de tantas brincadeiras e recordaçôes. E agora 
o proprietârio do Café Furâo onde, nas tardes quentes 
de Verào, pode-se iludir a sede corn uma Imperial ou 
outra bebida acompanhada de tremoços ou amendoins, 
ou ainda duma petiscada previamente tratada. Ele 
tomou-se agora um autêntico bichinho da seda corn 
uns quilinhos avultados e a mesma boa disposiçâo de 
sempre no seu pacato modo de viver. 

Além do futebol, na época propria jogava-se ao 
piâo no largo da ermida, ou aos berlindes no Adro Santo. 
No Verâo, alguns eompinchas juntavam-se e iamos para 
o lugar das Aguas tomar banho, apanhar lapas ou à 
pesca submarina. Alguns destes parceiros de aventuras 

PELO FASCIÜAIMTE MUNDO DA MÜSICA 
CD do Starlight: “Vamos à Festa” 

Os cinco elementos que intégrant o Starlight sâo os mesmos 
desde hâ muitos anos! 

proximamente 
apresentado em 
Montreal e em vârias 
areas dos EUA 

Starlight tem 
agendada para o 
proximo Verâo a sua 
digreessâo pelo Velho 
Mundo visitando 
França, Portugal e 
Luxemburgo entre outros paises. 

Parabéns ao conjunto por mais este 
trabalho que muito orgulha a nossa 
comunidade. Para contactos, o Email 
tonvmelo2441 @hotmail. corn ou visite o 
site - www.tonystarlight.ca 

Brampton, Ontàrio 

FOTO E TEXTO 

Joâo G. Silva 

A comunidade foi à festa enchendo o salâo do Re- 
naissance Convention Centre, onde mais de 900 pessoas 
responderam ao convite do grupo Starlight, que prima 
por servir-nos um repertôrio musical dos mais populares 
nesta ârea da Diaspora e nâo sô. 

Desde 1984 quando lançaram Angie e Old Portu- 
gal, levam 23 anos de carreira artistica e como bem 
disse Tony Melo, natural da Ribeira Quente, Sâo 
Miguel, o conjunto nào vai parar por aqui. 

O CD apresenta estas peças de Tony Starlight: 
Vamos à Festa, Maria, As Velhas Portuguesas, 
Desgarrada - Fies e Fias, Agradeço à Força Maior, 
Coraçâo nâo é Brinquedo, Camisa Negra, Sentir 
Saudades, Nova Inglaterra, F Gente da Minha Terra, 
Ser a tua Primavera, Fia é um Amor, e Fevers Mix. 

Fazem parte do conjunto os seguintes elementos: 
Tony Melo - Vocalista, Luis Furtado - Baixo, Danny 
Vieira - Bateria, Jerry Cabral - Guitarra e Danny 
Braga - Teclas. 

Como convidados especiais, actuaram Diniz Paiva 
dos EUA e Michelle Madeira que cantou em inglês e 
português. Depois Starlight brindou-nos uma 
interpretaçâo ao vivo dos temas do CD que serâ 

EMPLOYMEMT 
For Experienced Painters 
to Work in Subdivisions 

• Exterior Jobs • 
(CAR & S.I.N. REQUIRED) 

Oferta de Trabalho 
Pintores com Experiência 
para Trabalhar em Bairros 
da Cidadede • Exteriores 
DEVERA TER CARRO E LICENÇA 

PARA TRABALHAR (S.I.N.) 
Contact/Chame: 

905*814*8629 
Mon.-Fri: 9am-5pm • Seg.-Sexta: 9H00-17H00 

eram José, meu irmâo mais novo, Paulo Jorge - o 
Canadinha, Basilio, Carlinhos - o Ibarra, Jorge - o 
Piolho, e Zeca- o Grande, os dois ùltimos jâ falecidos, 
também na força da idade, pois quando a maquina do 
coraçâo para, nada hâ a fazer. 

Viviamos dias de brincadeira naqueles calhaus à 
beira mar e lâ dâvamos azo as nossas manifestaçôes 
nâuticas a tarde inteira. Um escorregâo no limo das 
pedras e um valente bate-cu arrancavam sonoras 
gargalhadas, contracenando com o esgar de dor e as 
pragas do infortunado. 

O tempo foi passando e cobriu tudo com vârias 
camadas de esquecimento. Nos, com os anos vamos 
ficando mudos, mas estes bons momentos que a vida 
nos proporcionou ficaram na nossa retina tâo vivos 
como aqueles amigalhaços. Memôrias e presenças 
humanas sâo marcos que enchem o silêncio dos que 
atravessamos, enquanto Deus quer, as autoestradas da 
histôria neste mundo tâo apâtico! 

London, Ontàrio - 2007 

Lenda da Porta da Trai^âo 
Numa noite sem luar, o exército de D. Afonso 

Henriques cercava a fortaleza de Obidos onde os 
mouros resistiam jâ por cerca de dois meses. Nosso 
Rei e Gonçalo Mendes da Maia, o Lidador, tinham feito 
a decisâo, antes de se retirarem para a tenda, de atacar 
a fortaleza na madrugada do dia seguinte. 

Dormia o Lidador quando foi acordado por uma 
voz de mulher que lhe pedia para ser conduzida à 
presença do rei de Portugal, pois tinha algo muito 
importante a comunicar-lhe. Tratava-se duma jovem 
que vivia no castelo dos mouros mas nâo sabia ao certo 
se era moura ou cristâ pois nâo conhecia os seus pais. 
Temendo ser tudo uma cilada do inimigo, foi corn certa 
relutância que o Lidador a conduziu â presença do Rei, 
perante o quai a jovem revelou o sonho que se tinha 
repetido hâ très noites. 

No sonho, aparecia um homem novo de barbas 
castanhas e olhar doce que a incumbia de transmitir 
para o Rei de Portugal esta mensagem: Ele deveria 
reunir os soldados e liderâ-los num ataque-surpresa 
contra a frente do castelo, enquanto o Lidador corn dez 
dos melhores homens dirigia-se âs traseiras do edifîcio 
onde a jovem donzela lhes abriria a porta para os deixar 
passar. Aquele homem de olhar doce no seu sonho 
prometia Ôbidos aos cristâos e â jovem donzela, a 
salvaçâo. 

Apesar da hesitaçâo do Lidador, D. Afonso jâ nâo 
se atrevia a duvidar dos designios divinos apôs o 
Milagre de Ourique. Foi assim que no dia seguinte, a 
fortaleza de Ôbidos caiu nas mâos dos portugueses e 
foi conquistada conforme previa o sonho da jovem que 
nunca mais foi vista. 

A porta que franqueou a entrada aos cristâos ficou 
para sempre conhecida corn o nome de Porta daTraiçâo. 
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ECOS DA SOCIEDADE 

Um anjo chamado 
Lilyan 
Lilyan Silva, oito anos de 
idade e neta de Maria 
Lourenço, pousou vestida de 
branco nesta foto junto ao 
Undo Império de Leamington 
nas Pestas do Divino. 

Divino 
Tesouro 

Jennifer Albemaz e 
Steven Mastronardi, 
dois jovens de 
Leamington, 
marcaram presença 
na Pesta do E. 
Santo. De momento 
sâo apenas just 
friends\ A ver 
vamos! 

Dois velhos 
amigos 
Prancisco Pimentel 
e Urbano Amaral 
vieram passar umas 
boras de convivio 
agradavel na Pesta 
do Santo Cristo de 
London. 

As Senhoras do Bazar 

mesmas do ano passado! Sâo uma equipa bem 
coordenada para controlar todas as complicaçôes deste 
balcao da Pesta que sempre deixa lucro, porque tudo é 
voluntario e os artigos foram doados! 

Happy Birthday x Four! 
Em Maio, os quadrigémeos da 
Pamilia Vagueiro de London 
cumpriram o primeiro ano de vida 
e os pais sobreviveram a prova, 
confiantes que doravante tudo vai 
ser mais fâcil! Parabéns da parte 
dos babados avôs! 

Sete Anos de Pastoral 
O Pâroco da Holy Cross 
Church (London), Pe. Luiz 
Carlos, celebrou corn alegria 
sete anos de serviço pastoral 
desde a sua ordenaçâo, vârios 
deles na Diocese de London. 
PARABÉNS e venham mais! 

Adeus Pe. Manuel 
Apôs anos de serviço na Dio- 
cese de London, servindo na 
pastoral portuguesa da ârea 
de Leamington, regressou a 
Angola, deixando entre nés 
muitos amigos e saudades. 
Que Deus lhe pague pelo seu 
desvelo e trabalhos 
realizados entre nos. 

Me and Al Gore! 

Andrew, 16 anos de idade, estudante da Holy Cross 
High School - Strathroy (Ontario) e Amanda Derks, 
prepararam um video sobre o Meio-ambiente que foi 
premiado corn um convite para o Jantar em honra de 
Al Gore ($500/pessoa) no London Convention Centre. 
Andrew é filho de Luis e Helena Perdra, secretâria da 
Holy Cross Church de London. 

Trio de Senlwras 

o coin n 10 que scguiu à Missa deAcçâo de Graças foi 
oiganizado poi estas très senhoras, corn café, bolos 
\aiiados c um soin so de satisfaçâo! 

IN MEMORIAM 
Margarida De Melo (nee Cordeiro) 

- Falecida a 2 de Maio de 2006 - 
Teus pais, Pernando e 

Maria Cordeiro, naturais do 
Nordeste (Sâo Miguel) e 
teus irmâos, Prancisco 
(Hortênsia) do Nordeste, 
Celeste (Joâo Cordeiro) de 
Kingston, Carlos (Ilda), 
Lùcia (Manuel Carvalho), 
Joâo (Senhorinha), José, 
Antonio, Pernando, 
Esmeralda, Eduardo, e 
Zenaide (Paul Rafeiro) de 

London (Ontario) neste Primeiro Aniversàrio da 
tua partida para Deus sentem corn mais força a 
tristeza e amargura da tua ausência e pedem ao 
Senhor que no Céu te dê o prémio dos sofrimentos 
da doença que corn resignada paciência suportaste 
nos ùltimos anos da tua vida. Margarida, filha e 
irmâ querida, foste um raio de Sol nesta familia e 
estarâs sempre corn saudosa memôria no nosso 
coraçâo. Descansa em Paz! 

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

Rosa da Cruz 

Desejando a todos, clientes e amigos um 

detiz/ uv 
Marque a sua réserva para o Domingo 11 de Junho 

Buffet - Todo - Dia 
ou venha homenagear o seu pai corn uma refeiçào à la carte. 

Aceitamos encomendas para Festas Familiares, Banquetas, Reuniôes Executivas, etc. 
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EU OPINO... TU OPINAS... ELE/ELA OPINA... HEALTH/SAÙDE 
Sofrer na pele a fadiga e o cansaço 

Sofia Filipe 
Apresentar um aspecto cansado é sinônimo de 

desidrataçào da pele e os que têm um tipo de pele seca 
sâo os que mais sofrem corn a falta de âgua. Mas hâ 
maneiras de combater o mal-estar cutâneo. 

Na pele do rosto, a fadiga e o cansaço mostram os 
seus efeitos duma forma caracteristica e visivel e, 
segundo o dermatologista, Dr. Miguel Trincheiras, o 
cansaço e fadiga sâo apenas termos populares para 
designar a desidrataçào, ao falarmos da pele. 

Se a terminologia difere, o mesmo nâo acontece corn 
a forma da desidrataçào se manifestar. Assim e em termos 
populares, a pele desidratada revela-se através da falta 
de brilho e do aparecimento de rugas pequenas, atingindo 
um determinado grau de lassidâo cutânea. 

Este fenômeno deve-se à incapacidade da pele reter 
âgua na sua estrutura, sobretudo ao nivel da camada 
dérmica, por duas razôes. Primeiro, porque pode baver 
uma alteraçào da fiinçâo barreira da pele corn maior perda 
transcutânea de âgua ao nivel da epiderme. Em segundo 
lugar, pela diminuiçào de produçâo de moléculas capazes 
de reter a âgua, pelas células existentes na pele. 

E mais susceptivel de sofrer na pele os efeitos da 
fadiga quem tenha uma pele seca. A manifestaçào dos 
sinais da falta de hidrataçâo e fadiga ocorre corn o passar 
dos anos. A pele vai perdendo a capacidade de produzir 
sebo corn a idade e, depois deixa de ser uma boa barreira 
epidérmica, aumentando a perda de âgua transcutânea. 

Hâ outros factures que se repercutem na pele e 
afectam o bem-estar cutâneo, como a falta de sono, o 
consumo de bebidas alcoôlicas, a exposiçâo abusiva ao 
sol, a cafeina, ambientes corn fùmo de cigarros, o 
tabagismo, etc. destacando-se entre todos o enorme 
contributo da exposiçâo solar que tem sérios efeitos na 
desidrataçào da pele. 
Adeus desidrataçào! 

O pior que se pode fazer ao ôrgâo que nos dâ cor é 
deixâ-lo entregue a todos os factures capazes de o 
prejudicar. Para combater a desidrataçào, deve aplicar 
substâncias - gorduras e lipidos - que possam reforçar 
O valor de barreira da pele, nomeadamente através de 
cremes emolientes. 
Combater a “mà cara” 

Oferecer um aspecto menus bom contribui para a 
diminuiçào da auto-estima. Afmal, ninguém gosta de 
se olhar ao éspelho e ver uma pele baça, pequenas 
olheiras e uma cor amarelada. Acontece, porém, que 
uma pele saudavelmente hidratada dépende de certos 
comportamentos. O envelhecimento cutâneo précoce 
pode ser evitado mediante os seguintes hâbitos: 
- Fazer um bom descanso; 
- Uma alimentaçâo equilibrada e variada; 
- Ingestâo diâria de liquides - 1 litro de âgua/dia; 
- Evitar ambientes corn flimo de cigarros; 
- Evitar as bebidas alcoôlicas e o tabaco; 
- Evitar a intensa exposiçâo solar; 
- Usar cremes emolientes. 

Programa de Regularizaçâo para 
Emigrantes Indocumentados 

A prosperidade e os valores humanitàrios do pais 
ficaram comprometidos pelas rigorosas leîs da 
emigraçâo, disseram os représentantes do Congresso 
Nacional Luso-Canadiano (CNLC) no 4 de Maio, Na- 
tional Day of Action for Status for AU. 

As leis da imigraçâo continuam a desqualificar 
milhares de émigrantes que poderiam contribuir para a 
economia do Canadâ mas nâo têm diplomas nem treino 
superior e carecem de meios financeiros ao chegar a 
este pais. “No Canadâ de hoje, carpinteiros, empregados 
da limpeza e outros operârios sâo de facto 
imprescindiveis para o progresso da economia mas sâo 
desqualificados ao aplicarem para emigrar, porque nâo 
têm condiçôes para viver e trabalhar no Canadâ”, disse 
Pedro Barata, director do CNLC em Toronto. 

Embora sem numéros exactos, hâ milhares de 
indocumentados que vivem, trabalham e estudam em 
escolas deste pais. Em situaçôes similares, o govemo 
ofereceu outrora a opçâo de ficar legal a este tipo de 
émigrantes desde que eles provassem ter experiência 
prévia no mercado de trabalho. 

Hâ uns mêses, foi implementado no Ontârio e 
outras provincias um programa para criar uma classe 
de trabalhadores temporârios que iria preencher a la- 
cuna entre as exigências do sectora de Imigraçâo e a 
realidade actual do mercado de trabalho. Alguns grupos 
criticaram a iniciativa que sô traz soluçôes a curto prazo 
e deixa o emigrante numa situaçâo muito precâria, tanto 
econômica como social. 

Familias indocumentadas continuam batendo à 
porta de agências de serviços sociais da comunidade à 
procura de apoios bâsicos. Quem vive à margem da 
sociedade estâ exposto a grandes riscos, como a 
pobreza, o desemprego, a falta de segurança em caso 
de doença ou acidente, e a falta de oportunidades 
recreacionais para as cnanças,” disse Marcie Ponte, 
vice-presidente nacional do CNLC. 

Em parceria corn as associaçôes comunitârias, 
empresârios e sindicatos, o CNLC desenvolveu uma 
proposta de regularizaçâo que atribuiria uma licença 
vâlida para dois anos a quantos estâo a trabalhar no 
Canadâ indocumentados hâ pelo menos dois anos. A 
licença permitiria o estabelecimento legal da familia 
inteira e, apôs este periodo de tempo, se a situaçâo 
laboral se mantiver estâvel, feita a anâlise do registo 
criminal, os trabalhadores poderiam obter o estatuto 
de residência permanente. 

Espera-se que o govemo reformule o sistema de 
emigraçâo do Canadâ para assim poder resolver a crise 
provocada pela falta de mâo-de-obra no pais. 

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 

Destruir, destruir e destruir 
Era de esperar. Depois da aprovaçâo da Lei do 

aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a 
possibilidade deles até adoptarem crianças, era a fase 
seguinte.Foi divulgado que o Côdigo Civil vai ser 
revisto antes do Centenârio da Repùblica (2010) em 
matéria de relaçôes familiares, de acordo corn as no- 
vas realidades sociais. A sugestâo poderâ indiciar mais 
direitos para os homossexuais ao nivel do casamento 
civil e, até, da adopçào de crianças. 

A revisâo do Côdigo Civil é uma das propostas da 
Comissâo de Projectos para as Comemoraçôes do 
Centenârio. Dirigido por Vital Moreira, o grupo em 
Setembro/2006 aconselhava que o Centenârio fosse 
inserido no mainstream da acçâo govemativa e politica, 
corn O aprofiindamento da democracia e da cidadania e 
uma promoçâo da igualdade nos pianos social, de 
género e étnico. E para comemorar a data nada melhor 
que a legalizaçào do casamento entre pessoas do mesmo 
sexo e a adopçâo de crianças. 

Jâ estamos a ver os canais da TV a abrirem as 
ediçôes noticiosas corn casais homossexuais e seus 
novos rebentos. Crianças abandonadas que sâo agora 
criadas por dois papâs ou por duas mamâs. Lindo, 
avançado e até muito democrâtico. 

A pressâo exercida pelos lobbys gays e as suas 
infiltraçôes no poder instituido é o resultado desta 
aberraçâo. As instituidas por lei Uniôes de Facto nâo 
lhes erâo suficientes. Queriam mais. Lindo e cor-de- 
rosa vai ser um casamento entre dois homens, corn o 
enlace final dum grande beijo na boca. E, para 
completar o quadro, uma criancinha sorridente sem 
saber porquê. A TV e as revistas do Jet Set lâ estarâo 
para perpétuar o evento. 

Nâo hâ dùvida de que as hostes socialistas, além 
da destmiçâo das estmturas sociais querem armmar o 
alicerce da familia. É a familia tradicional, na sua 
verdadeira concepçâo, que estâ na mira desta gente. 

Em Portugal, agarraram-se ao que o socialista 
Zapatero fez em Espanha. De um dia para o outro e 
sem grande alarido, fez aprovar a Lei do casamento 
entre pessoas do mesmo sexo e até a Igreja Catôlica de 
Espanha foi apanhada de surpresa. 

Devagar, vâo sendo aniquiladas as estmturas da 
sociedade tradicional. Que raio de estmtura social quer 
esta gente impor? Que é que querem? Destruir, destmir 
e sô destruir. Mas, para constmir o quê? 

Manuel Abrantes 
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CLUBE PORTUGUESDE LEAMINGTON 
217 Talbot St. West, Leamington, Ont. N8H 1N8 

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

Leamington Celebrou o Pentecostes corn Pompa e Solenidade LEAMINGTON 
Sediada à beira do Lago Erie, 

esta comunidade portuguesa é a 
maior no S.O. do Ontârio, depois da 
de London, sendo famosa nesta ârea 
pelo fervor com que lâ se vive a 
tradiçâo das Pestas do Divino. As de 
Fâtima foram as primeiras festas que 
Leamington começou a celebrar a 
partir de 1967 e as do Divino sô 
vieram anos depois (em 1979) e a 
pedido do povo açoriano da ârea. 
Foram crescendo cada ano em 
importância, especialmente desde a 
Mordomia do Sr. Joào Pavào que 
introduziu algumas novidades que 
hoje ainda sobrevivem ao passar do 
tempo, tais como os arcos de triunfo, 
os foguetes, o carro de bois, etc. 

Este ano, a Missa Solene do 
Pentecostes foi celebrada em 
português pelo Pe. Nelson Cabrai na 
St. Michael’s Church, a pouca distância da Sede do Clube 
Português, onde a Festa Social é realizada. O percurso 
do Cortejo que seguiu foi, por isso, mais curto, graças a 
Deus, que o do ano passado quando a Missa foi celebrada 
na St. Joseph’s Church, a vârios Kms. da sede. Uma 
chuva miùda veio perturbar sô levemente a marcha do 
préstito, acompanhado pelas Bandas de Sta. Cecilia - 
London e a da comunidade local. Os Mordomos dos anos 
transactos desfilaram corn uma fîta a tiracolo, indicativa 
da data das suas Mordomias. Lado a lado, seguiam 
crianças vestidas de anjo e garridas jovens levando numa 
bandeja os simbolos da festa. a Coroa, o Ceptro, tudo 
numa harmoniosa combinaçâo de cores e mùsica. 

O estrondo de roqueiras e foguetes subiu ao céu 
desde a extrema dos terrenos do Clube anunciando a 
chegada da Procissào e na entrada principal da sede os 

Luis & Teresa Mariano com suas filh as Ashley, Christine e Jéssica 
na /rente do Império 

Depois de depositar as Coroas no Império que 
ocupava uma esquina do vestibulo do Clube, na Sala 
grande, repleta de gente, foi servido o almoço corn Sopas 
e Came Guisada a um milhar de pessoas ali reunidas. 
Outrora alimento dos pobres, o caldo de came derramado 
sobre grossas fatias de pâo corn folhas de hortelâ, é ainda 
hoje bem apreciado por novos e veUios, uma combinaçâo 
gostosa que fez as delicias de todos! 

Da série musical 
destaque para o arraial das 
bandas no quai o Mestre 
Eduardo Raposo e o Mestre 
Albemaz brindaram o melhor 
dos seus conjuntos ao 
auditôrio veterano que ainda 
sabe apreciar estes valores 
musicais porque os jovens, 
esses sô queriam dar ao pé e 
mantinham-se à espera do 
Além-Mar. Mas antes de 
chegar a hora do Baile social 
ainda tivemos a actuaçâo de 
outras actividades festivas 

Janela Comunitâria-Junho/2007 
Dia 9 e 10 - Dia de Portugal - Portuguese Club 
of London: 13H30 Içar da Bandeira. BBQ. Show 
de Talento e Folclore 
Dia 9 e 10 - Festas do E. Santo - Império de 
Windsor: Missa às 13H00 na St. Angela's Church 
(920 Louis Ave.) e Festa Social no Salâo do 
Massonic Temple 
Dia 16 e 17- Festas de N* S* de Fâtima na sede do 
Portuguese-Canadian Social Club de Chatham: 
Missa e Procissào (St. Joseph’s Church) Festa 
Social na sede do Clube. 
Dia 30 e Dia 1 de Julho - Festas do E. Santo no 
Camôes Portuguese Club of Harrow. Missa às 
IIHOO na St. Anthony’s Church. 

CHATHAM 
PORT. CAN. SOCIAL CLUB OF CHATHAM 

346 Grand Ave. East - P.O. Box 313 
Chatham, Ont. N7M 5K4 

Tel.: (519) 436-0040 • Fax. (519) 436-0636 
www.ckportugueseclub.ca 

Email: rental@ckportugueseclub.ca 

Manuel e Donzilia 
Santos, 

Mordomos de 2008 

LONDON 

UPTOQUN 

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

Website: 
WWW. londonstair. com 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

Os Mordomos dos anos transactos incorporaram-se 
ao Cortejo 

Mordomos Luis e Teresa Mariano rodeados de gente 
vinda das comunidades vizinhas, ouviram em silêncio o 
Hino do Espirito Santo intepretado sucessivamente por 
arnbas as Bandas. Este grandiose espectaculo encheu 
de nostalgia todos os saudosistas que trabalham para 
manter vivas as nossas tradiçôes. 

Ranchos Folcldricos e 
agendadas no programa. 

A bandeira mbra desfilou pelos corredores da Sala 
e foi parar junto ao jovem casai português, D. Donzilia 
e Sr. Manuel Santos, que sentindo-se muito honrados, 
aceitaram com piedosa emoçâo esta encomenda. Manuel 
Santos é o proprietârio da firma Pro-Bid Contractors 
Ltd bem conheeida no mundo da constmçâo civil local. 
Nascido na ffeguesia de Camide, concelho de Pombal 
(Leiria), reside hâ 27 anos no Canada. O casai têm duas 
filhas, Sônia e Catarina. Parabéns! 

Recorrendo a este meio, os Mordomos de 2007, Luis 
e Teresa Mariano, desejam apresentar o seu sincere 
Muito Obrigado a todas as pessoas que estiveram ao 
seu lado para ajuda-los na organizaçâo desta festa que 
passarâ à histôria da comunidade como uma das mais 
brilhantes e sumptuosa^^^^^^^ Furtado & Antonio Seara 

ESCOLAS DE PORTUGUES 
do S. O. do Ontârio 

Immaculate Conception School 
735 Tuscarora St. Windsor, ON N9A 3M7 

Sâbados - 9H30 ao Meio-dia 
Prof. Andréa Zokvic Tel. (519) 251 8292 

St Anthony’s Catholic School 
157 Monger St W. Harrow, ON NOR IGO 

Terças-feiras - das 15H30 às 18H00 
Prof. Ilidia Silva. Tel. (519) 250 5995 

St Louis’ Catholic School 
Talbot Street - Leamington, ON 
Sâbados - das 9H30 ao Meio-dia 

Prof. Lucia Graça - Tel. (519) 326-9775 

New to Canada? 
start here 

point, click, immigrate. 

LONDON & 
Middlesex County 

CANADA 

www.welcome.london.ca 
^ www.welcome.middlesexcounty.ca 
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HARROW NO 37.* Aniversario do Clube Camoes 
FOTOS e TEXTO Os acordes e palavras cheias de 

patriotisme dos hinos nacionais do 
Canadâ e Portugal fizeram tremer 
nesta data as fibras mais intimas de 
muitos eoraçôes no Salâo Nobre do 
Camôes. Embora alguém possa 
pensar que 37 anos nâo é uma idade 
muito avançada para um predio eomo 
aquele, a musica e as vozes cheias 
de energia eram como a Marcha 
Fûnebre do enterro da sede velha e 
também um Hino de Alegria à 

alvorada e future nascimento da nova que, dia a dia, 
vemos avançar a poucos metros dali. 

Na sala, cheia até ao mâximo com sôcios e nâo so 
da comunidade local, entraram os représentantes de 
varias esferas do govemo provincial e municipal. Sua 
Ex'* Mike Colle, actual Ministro da Cidadania e 
Emigraçâo no Ontario, veio acompanhado do nosso 
deputado, Bruce Crozier, a quern coube a parte mais 
activa na ajuda financeira para a nova sede. Da area 
municipal marcaram presença naquela tarde do dia 14 
de Abril, Ron McDermott, présidente da Câmara do 
Essex, e o vereador de 
Harrow, Peter Timmins. 

Depois do 
Banquete presenciamos 
a simbolica entrega 
dum cheque tamanho 
jumbo com o valor de 
$275.000 dôlares. Digo 
simbolica, porque o 
cheque real jâ estava hâ 
semanas nos cofres do 
Clube e serâ usado nas 
portas e janelas do 
prédio assim como no 
acabamento das paredes da modema estrutura. 

No palco, entre ambos os politicos libérais e em 
nome da Direcçâo, Delfma Pedro, a Présidente do 
Executivo, recebeu a magnifica oferta agradecendo em 
breves e sentidas palavras um gesto que tanto nos honra. 
Uma prolongada ovaçâo do publico em pé foi dedicada 

ANSELMO CARVALHO 

a QsX.a.troika. Foi este um momento histôrico que passarâ 
aos anais do Camôes. 

No seu discurso, o Sr. Ministro Mike Colie, 
destacou alguns aspectos da sua propria biografia. Ele 
também emigrou para o Canada desde a Italia, a sua 
terra-màe, quando era ainda rapaz, e hoje na sua 
qualidade de Ministro da Emigraçâo esta em ôptimas 
condiçôes para apreciar as dificuldades que enfrenta 
um famüia quando entra num mundo desconhecido, 
de lingua e costumes diferentes. 

Dedicou sinceros elogios aos luso-canadianos que 
tanto ajudaram a construir o modemo Ontario, fazendo 
desta provincia uma das mais avançadas no continente 
norteamericano. A comunidade merece destaque pela 
seriedade no trabalho, amor à famüia e às suas tradiçôes 
e pelo enriquecimento cultural que a sua presença 

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

Tel.: 519-738-4021 
Para banquetes contacte: Ddfina Pedro 519-738-2189 

Reportagem/Fotos 

Daniel Lapas 

Vârios eventos 
tiveram lugar no mês 
de Abril e Maio para 
lembrar datas 
importantes da 
histôria de Portugal 
ou, simplesmente 
desta linda época do 
ano que estamos 
atravessando, o Fim 
do Invemo! 

A Dança da 
Primavera no 
Centro, o Dia das 

Mâes corn o grupo Piri-Piri de London e os Gémeos 
Eduardo (Acordeâo) e Mario (Viola), sem esquecer a 
Revoluçâo dos Cravos (25 deAbril) na Casa do Espirito 
Santo, eventos que ficam bem vincados na reportagem 
fotogrâfîca que ilustra esta breve nota informativa. 

Por falar em datas memorâves, Fâtima e o Dia 13 
de Maio nâo foram esquecidos entre nos, pois também 

na Casa do E. Santo um grupo 
de pessoas reuniu-se vârios 
dias por volta das 19H00para 
corn suas preces e cânticos de 
louvor agradecer ao Céu por 
ter escolhido o nosso Portugal 
para dar a todo o mundo a 
Mensagem de Paz e Uniâo 
que a Virgem Maria 
transmitiu aos très 
Pastorinhos na Cova dTria e 
à imensa multidâo de fiéis que 
nos ùltimos 90 anos tem 
peregrinado até à esplanada 
do famoso santuârio mariano. 

Tudo isto prova, sem dùvida, que a comunidade de 
Windsor manteve uma agenda festiva e eventos para 
todos os gostos, celebrando a Mâe, a chegada da 
Primavera e do bom tempo que até hâ dias, tem sido 
bastante ffio. Parece mentira que, enquanto os profetas 

Mariazinha saûda feliz 
o 25 deAbril, o Dia da 

Liberdade, da 
Democracia, do Novo 

Portugal! 

do meio-ambiente vâo pregando aos 
quatro ventos que a Terra segue uma 
marcha irreversivel de aquecimento 
térmico, muitos tivemos que activar a 
fomalha dentro de casa para nâo morrer 
de frio em Abril e parte de Maio! 

Jâ nâo acredito nas profecias do 
David Suzuki e do ex-candidato à 
presidência dos EUA, Al Gore e doutros que falam a 
mesma lenga-lenga.. Penso que tudo é para vender carros 
hibridos a gâs e baterias ou lâmpadas fluorescentes, que 
sâo bem mais caras que as outras! 

Estou brincando! Todos sabem muito bem que na 
minha famüia todos acreditamos no que é melhor para o 

O altar de Fâtima da Casa do E. Santo no Triduo de 
preparaçâo do 90.-"Aniversario 

meio-ambiente e, sem pretender ser um dos grandes ou 
pequenos profetas, posso anunciar-vos jâ que os Acordos 
de Quioto vâo-nos sair da algibeira a todos nos e nâo 
dos coffes do Govemo! Como o Sol que nos alumia, 
tenho a certeza que quem vai pagar pelos pratos rotos 
do aquecimento global vai ser. como sempre, o 
consumidor! 

St. Clair Beach, Ontàrio 

Dia a dia pelo nosso burgo... 

trouxe no Canadâ. Esta foi apenas uma pequena 
contribuiçào do Governo pelo vosso bom trabalho e 
pelo esforço realizado nos ùltimos 50 e mais anos, 
concluiu. 

O povo português de Harrow estâ de parabéns por 
receber tantas atençôes da parte das autoridades do pais 
de acolhimento. Ôptimo trabalho realizado pela 
Direcçâo que tudo fez para que a data fosse celebrada 
corn a dignidade e fausto merecidas. 

Cada mês continuaremos avançando corn novas 
informaçôes aos nossos leitores, até chegar o grande 
dia da inauguraçâo oficial da nova sede. 

Harrow, Ontàrio 

DA DA’ S & USED) 
XvrAarxm 9 FOOD EQUIPMENT 

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) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

WINDSOR 
Império do Espirito Santo 

Os Mordomos deste ano, Walter e Lurdes Pedro, 
anunciam que as Festas em Honra do Espirito Santo 
terâo lugar nos dias 9 e 19 de Junho e a parte social vai 
decorrer no salâo do MasonicTemple, como nas ediçôes 
anteriores da festa anual. 

Soudoso Adeus o Emanuel Vaz 
Natural de Angra (ilha 

Terceira) faleceu em 
Windsor com 63 anos de 
idade, apôs a sua corajosa 
luta contra doença 
prolongada. No dia 19 de 
Maio e com resignada 
tristeza, a sua mulher, 
filhos, nora e netos o 
acompanharam no caminho 
para a sua ultima morada, 
acto no qual muitos amigos 
e conhecidos do falecido 
marcaram presença. Na 
comunidade onde residiu 
por muitos anos, foi com sua mulher um dos fimdadores 
do Centro Cultural. Ambos colaboraram em muitas 
iniciativas em prol da cultura e tradiçôes portuguesas 
para dar a conhecer os nossos valores seculares nesta 
ârea da Diâspora 

A famüia enlutada pela dor vem por este meio 
agradecer a todos quantos estiveram ao seu lado, se 
dignaram tomar parte com eles nas exéquias ou se Ihes 
associaram neste horas de intensa saudade que deixaram 
a famüia privada do conforto e presença do seu lider 
natural. Descanse em Paz! 
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J7^, t SINCE 1993 

WOODWORKING LTD. 
sé 0^uc/l 0^'(D/a6A 

itt ^Itte 

Specialists in: 

• Fireplace Mantels 

• Wall Units • Railings 

• Hardwood Floors • Crown Mouldings 

• Window & Door Trimming 

• Bars 

All expertly & beautifully custom crafted in noble woods 

to meet your good taste & high expectations 

20 YEARS EXPERIENCE 
IN RESIDENTIAL WORK 

'We ù> ÇDetm// 
We are always seeking individuals with carpentry experience 

Fax. 519-652»3852 
ruelwoodworking^auracoir 

Sopas, Saladas, Sobremesa e Café ou Cha 

$12.95 
Menor/Child 
(até 12 - under 12) 

$15.95 
Adultos/ Adults 

@ the Michelin Tire Parking Lot 
215 PICCADILLY ST, LONDON 

TEL. 519*435*0616 FAX. 519» 435*0545 
Email: fgJnternational@bellnet.ca 

Réservas/ 
Reservations 

(INSPIRED PORTUGUESE CUISINE) OPEN 7 DAYS/WEEK 

PREÇO/ 
PRICE: 

ALL LEVELS taught in a friendly environment 

Call: 519-6754436 
Start Classes Anytime! ITS FREE! 
Assessments every Wednesday at 1:00 p.m. 

CENTREfor 
LIFELONG 
LEARNING 

"Persoruilizing Adult Education" 

St. Patrick Campus 
1230 King Street, 
London, ON N5W 2Y2 
Fax. 519-659-2282 
vyrww.cfll.on.ca 

ESL Summer School Classes, Daytime July 3 - Aug. 17 
Mon-Fri: 8:00 am ■ 11:00 am • 11:00 am ■ 2:00 pm 

A-1 WELDING 
Due to Owner's Retirement 

A Prosperous Welding Firm is For Sole 

including: 
• Clients List 
• 4300 International Truck (2006) 

Mobile unit with mounted crane & 
two welding machines 

• Compressor 
• Tools related to Trade for Heavy 

Equipment & Welding Repairs 

SERIOUS INQUIRIES CALL: 

Mac Serra • Tel. (519) 461-9090 
Manager is willing to stay for a period 
of three months to assist in o smooth 
business transition. 


