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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Présidente através dos 
liltimos mandates ïxoCamôes 
de Harrow (Ontârio), Delfina 
pôs aquele elube no mapa e 
ficou muito feliz ao anunciar 
aos sens sôeios que o Govemo 
McGuinty tinha-lhes oferecido 
$275.000 dôlares para ajuda 
das obras da nova sede. Esta 
foi a melhor noticia para a 
nossa comunidade, declarou 
a Sra. Présidente! 

(Veja reportagem de A. 
Carvalho na pag. 14) 

Pastor da Igreja Baptista 

Portuguesa de London 
Novos Horizontes, o 

pensador açoriano prova 
ser eximio intérprete da 

Palavra de Deus no seu 

liltimo livro, Apocalipse. 

Viagem ao Encontro da 

Eternidade. hâ dias 

publicado pela Editorial 

Prom-Art. Como bom 

teôlogo, guia-nos através da dificil exegética do iiltimo 

livro da Biblia, corn a mestria e clareza da sua 

linguagem e do seu grande saber. 
(V'eja reportagem na Pg. 5) 

Sërena de Legge 
& Damien J. Hiorth, D.D. 

Proprietaries da 
empresa North London 
Denture Specialists 
oferecem os seus 
serviços ao povo 
português do S.O. do 
Ontârio, pondo ao seu 
dispor um serviço 
impecâvel e as téenieas 
mais avançadas na 
preparaçâo de denta- 
duras. A primeira 

consulta é GRATIS! Let’s check them out! 

(Mais informaçào na pg. 5) 

Celebra-se em Março esta data assinalada para 
nos lembrar que hoje em muitos parses sâo negados à 
mulher os direitos que lhe pertencem, como um ser 
criado em paridade corn o homem. E emblemâtica a 
foto da mulher à sombra duma ârvore em Kabul, seu 
rosto e corpo ocultos por trâs da burka. Apôs anos 
continues de guerra, o uso da burka é apontado no 
Afeganistâo como violaçâo dos direitos da mulher . 

O mesmo acontece noutros parses e instituiçôes. 
No Canada hâ apenas 15 % de presença feminina no 
Parlamento Federal. Na Diâspora portuguesa hâ hoje 
mulheres maltratadas pelos seus maridos, hâ clubes 
(pasmem-se) onde a mulher nâo tem direito a voto, 
porque sô 0 mari do é membre daquela associaçâo. 

No mundo judeo-cristâo, a mulher fica excluida 
ainda do ministério sagrado em sinagogas e igrejas que 
pregam a caridade e a uniâo entre os povos. Tudo pela 
falsa ideia de que um fenômeno natural, a menstruaçâo, 
toma a mulher um ser impuro! 

Antonio Seara 

McGuinty Government invests $275,000 to improve 
"Camoes Portuguese Club of Harrow" 

Bruce Crozier, MPP for Essex announced last 
Saturday, March 16, that the Government of Ontario is 
investing $275,000 in the Camées Portuguese Club of 
Harrow to make capital improvements to the new 
facility. 

Our government is fast-tracking key projects 
around Ontario, Crozier said. This investment will 
build the capacity of the club to serve the community 
over a long term. 

We 're very grateful for this announcement, said 
Delfina Pedro, the Club’s President. This funding is 
great news for our community. 

The money will be used to purchase and install a 
roof, windows, doors and finish walls as part of the 
construction of a building to replace the old facility on 
the same site, which will be demolished once the new 
one is completed. 

The funding comes from the government’s $190 
million economic stimulus package, which is a key 
component of the govermnent’s plan to foster a stronger 
workforce and a stronger economy. Announced in the 
2006 Fall Economic Outlook and Fiscal Review, the 
stimulus package aims to boost jobs and growth through 
a focus on four areas: 
-Fast-tracking infrastructure projects to generate 
immediate economic activity and job creation 

-Targeted training and 
employment services 
to help job-threatened 
and laid-off workers 
find new jobs and 
bridge training and 
other services to help 
newcomers 
- Encouraging Ontario 
tourism to boost 
economic activity and 
tourism related jobs 
- Strengthening inter- 
provincial trade to 
match industrial needs 

Bruce Crozier, 
MPP of Essex 

in Alberta with Ontario’s industrial capacity. 
While the economy remains basically strong, it 

is important to remember that slower growth has a 
real impact on people and communities, said Greg 
Solbara, the Finance Minister. The four areas we are 
focusing on represent the building blocks of a sound 
economic foundation. Investing in these areas now 
means a more prosperous and competitive future in 
Ontario 

For more information: Bruce Crozier, MPP 
Tel (519) 776-6420 
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QUATRO ANOS DE GUERRA NO IRAQUE 
Como um ! em vez dum ? mudou a Histôria! 

Hans Blix, o chefe da diplomacia de Estocolmo em 
1978 -79, nâo tem dû vidas: A invasâo do Iraque foi 
claramente ilegal. Tivesse sido dado mais tempo à équipa 
de inspectores da ONU que ele chefiava e o mais 
provâvel era que a tragédia iraquiana nâo teria 
acontecido, declarou à Sky News. 

Das bombas que o ex-inspector-chefe da ONU 
lançou sobre a aliança Washington-Londres ou entre 
George W. Bush e Tony Blair, a primeira foi a 9 de Março/ 
2004, dias antes do primeiro aniversârio da invasâo, corn 
0 seu livro: Disarming Iraq. 

Outra foi lançada agora, a poucos dias dum novo 
aniversârio, quando Blair, agastado por escândalos, esta 
de saida. Puseram sinais de exclamaçâo em vez de 
interrogaçâo. Onde estavam perguntas, eles mudaram 
para afirmaçôes. Mas, quatro anos e milhares de mortos 
depois (30.000 civis iraquianos, 3100 soldados dos EUA 
e 130 RU), estâo a receber o castigo politico por isso e 
perderam todos os apoios, Bush e Blair. Nâo havia armas 
de destruiçâo maciça, nenhuma, nos arsenais que os 
serviços de infomiaçâo mal informados achavam estar 
ao dispor de Saddam Hussein, se necessârio, em 45 
minutos. Tudo foi hiperbolizado para justificar a guerra. 

Eles queriam a invasâo. Eles e alguns iraquianos da 
diaspora. O principal deles. Ahmed Chalabi, um exilado 

Ataques de morcegos no Peru 
Uma vaga de morcegos semeou o pânico na aldeia 

de Tocache (nordeste) e em Piura, uma cidade do Norte 
do Peru, pais andino onde jâ morreram 21 pessoas de 
raiva em oito meses em virtude destas mordeduras.O 
govemo afirma que a partir de Julho outras 527 pessoas 
foram mordidas nas provincias de Madré de Dios e de 
Puno no Sudeste do pais. 

Em Tocache, localizada na Amazonia peruana, 47 
pessoas foram atacadas e em Piura os morcegos 
semearam o pânico até em pleno dia num colégio, 
afirmaram as autoridades de saùde do pais. 

As vitimas, na maioria crianças, ficaram em 
observaçâo até serem capturados alguns mamiferos, 
para saber se eram portadores de raiva. Em Piura, as 
autoridades jâ mataram 120 morcegos â bastonada e 
pedradas. 

Os animais mordem de preferência a cabeça das 
crianças e os dedos dos pés dos adultos, explicou um 
dos medicos, precisando que “se a mordedura for na 
cabeça, o periodo de incubaçâo do virus da raiva é mais 
râpido do que quando a pessoa é ferida no pé”. 

Hâ vârios meses que as autoridades sanitârias, 
empenhadas uma campanha de vacinaçâo, tratam de 
reduzir o numéro de morcegos, disse um responsâvel 
regional da saùde. 

Lusa/Fim 
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nos EUA, chamado o George Washington do Iraque. 
como lider do Congresso Nacional Iraquiano, Chalabi, 
recebeu milhôes de dôlares dos EUA pelo que se pensava 
ser informaçâo privilegiada. Sô em 2004 começou a 
suspeita de que algo nâo batia certo, que o xiita Chalabi 
era um agente duplo, pago por EUA e pelo Irâo. Se eles 
tivessem deixado realizar a inspecçâo durante mais uns 
meses como defendia a UE, disse Blix, teria-se 
comprovado que nâo havia, de facto, armas nenhumas. 

Contas feitas, o desaparecimento de Saddam foi a 
ùnica coisa positiva. Mas um novo perigo espreita. O 
Irâo poderâ tomar-se um Iraque II, embora os EUA 
estejam fartos de aventuras militares. A tensâo estâ a 
aumentar corn novas queixas ao Conselho da ONU. 

Ao ser publicado o livro de Blix sô nâo percebeu o 
que lâ estava escrito quem nâo queria perceber. 

Cadi Fernandes 

Périplo do Présidente Bush pela 
America Latina 

Lula da Silva e George Bush assinaram em Sâo 
Paulo um acordo para a produçâo de combustiveis 
altemativos. A visita do Présidente norte-americano ao 
Brasil faz parte de um tour pela América do Sul para 
melhorar as relaçôes entre os EUA e vârias repùblicas 
do hemisfério Sul. Deste encontro entre os dois 
présidentes saiu um acordo para desenvolver 
biocombustiveis. 

No Brasil a visita foi contestada por milhares de 
pessoas portando taijas onde podia ler-se: Bush Go Home 
e Bush FORA. A révolta dos brasileiros era também con- 
tra Lula da Silva, pois os manifestantes acusam o 
Présidente brasileiro de se ter vendido aos EUA por 40 
moedas ao receber o lider americano em Sâo Paulo. 

O Iraque e as politicas econômicas dos EUA no 
continente sulamericano motivaram a contestaçâo. Mas 
os gritos de proteste nâo chegaram a ouvir-se no hotel 
onde Lula da Silva recebeu George Bush pois um forte 
cordâo policial impedia a aproximaçâo dos 
manifestantes. 

A segurança foi reforçada para evitar a repetiçâo da 
violêneia e as manifestaçôes acabaram em séries 
confrontes corn a policia nos quais pelo menos 20 
pessoas ficaram feridas. 

Depois do Brasil, Bush visitou o Uruguai neste 
périplo pela América Latina que incluiu a Colombia, 
Guatemala e México. 

Quando chegou à Casa Branca, Bush anunciou a 
sua intençâo de privilegiar as relaçôes entre os EUA e a 
América Latina. 
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Intensa violêneia leva os medicos 
a abandonarem o Iraque 

Cerca de 16 mil médicos do Iraque abandonaram o 
pais devido â intensa violêneia desde a queda do 
présidente Saddam Hussein, em Março de 2003, revelou 
0 Sindicato de Médicos daquela naçâo ao jornai 
iraquiano Al Mashraq. Um alto funcionârio do 
Ministério da Saùde, revelou que a principal causa do 
êxodo é o sequestro e assassinio de centenas de médicos 
por grupos armados nos ùltimos anos. 

Além disso, muitos médicos e enfermeiras foram 
obrigados, sob ameaça, a fechar as suas clinicas. A 
escassez de especialistas no pais tem causado graves 
problemas nos hospitals do Ministério da Saùde e nas 
clinicas particulares frequentadas pela populaçâo corn 
menos recursos. 

Metade das linguas vivas hoje no 
mundo sob ameaça de extinçâo 

Hâ cerca de 6500 linguas diferentes no mundo e a 
metade delas sô é falada corn pouca freqüência. Hâ 
linguas minoritârias e dialectos que estâo sob forte 
ameaça de extinçâo. 

A informaçâo vem da UNESCO a partir de um 
estudo que analisa a pressâo exercida pelas linguas 
dominantes, como o inglês, e pela repressâo politica, 
responsâveis pelo exterminio duma metade dos 6500 
idiomas falados hoje no mundo. Esta reduçâo pode 
representar séries danos para a riqueza linguistica do 
mundo, como afirma o relatôrio. O desaparecimento 
duma lingua implica a perda defmitiva de uma parte 
insubstituivel do conhecimento humano. Quando uma 
lingua morre leva consigo a cultura do povo que falava 
aquele idioma e isso é irreversivel. 
Linguas dominantes x linguas minoritârias 

No ùltimo século, morreram centenas de linguas 
aborigènes na Austrâlia e outras estâo em processo de 
desaparecimento em decorrêneia da politica de 
assimilaçâo cultural, em voga até a década dos 70. O 
pais prezava o idioma inglês como lingua oficial, em 
detrimento das minoritârias. Nos EUA, 150 linguas 
indigenas, sobreviveram à chegada dos europeus hâ uns 
séculos e hoje estâo ameaçadas de extinçâo. O mesmo 
acontece corn muitas linguas do grupo tupi e guarani 
faladas pelos indios no interior do Brasil. 

Na Europa falam-se 230 linguas, no continente 
asiâtico 2200, e de 1400 linguas existentes na Africa, 
540 poderâo sumir em poucos anos. O estudo cita paises 
como Japâo, Pilipinas e Papua (Nova Guiné) onde hoje 
concentra-se um terço de todas as linguas faladas no 
mundo. 

O francês, espanhol, chinés (mandarim) e russo 
sufocaram as linguas minoritârias em seus paises. A 
principal causa séria a globalizaçâo, que padroniza 
indirectamente o idioma de cada naçâo e, por isso, a 
lingua nâo-oficial acaba sendo pouco valorizada e passa 
a ser falada por um nùmero cada vez menor de pessoas. 
Dialectos em extinçâo 

Nâo sô estâo ameaçadas de desaparecimento as 
linguas minoritârias em vârias partes do mundo. O 
dialecto ou modalidade regional com peculiaridades 
fonéticas, gramaticais e léxicas diferentes da lingua, 
segue também o mesmo rumo em muitos paises. Na 
Alemanha falam-se diverses dialetos, especialmente 
nas cidades do interior. O dialeto praticado bâvaro, no 
sul do pais, é tâo complexe e rico quanto o falado no 
norte do pais. Prova disso é que a compreensâo entre 
ambos é difîcil. O ùnico elo entre Norte e Sul é o alemâo 
oficial (hoch deutch). 
De volta às raizes 

Sâo poucos os paises que tem uma consciência da 
seriedade da preservaçâo de linguas minoritârias. Um 
exemple é a Irlanda. Nos séculos 17 e 18, corn a 
ocupaçâo inglesa, a lingua galesa (o antigo celta) foi 
proibida de ser falada. Os irlandeses, entretanto, nâo 
se deixaram intimidar pela proibiçâo e continuaram 
comunicando-se às escondidas em galês. 

Em 1921, a lingua galesa voltou a ser aceite sem 
restriçôes e hoje é ensinada nas escolas. A chamada 
Lei da Lingua Galesa, de 1993, estimula a difùsâo de 
um idioma que hoje é falado por cerca de 19% da 
populaçâo. 



Fev / Março 2007 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 3 

Santa Comba de Dao,Povo deu 
vivas a Salazar 

Reagindo à criaçâo do 
Museu Salazar em Santa 
Comba a Uniào de 
ResistentesAnti-Fascistas 
tratou de impedir a 
implantaçâo do Museu, 
mas eentenas de populares 
receberam-nos com vivas 
a Salazar. No exterior do 
salao municipal os 
antifascistas ouviram o 

povo dar vivas a Salazar enquanto os promotores da 
iniciativa gritavam: 25 de Abril sempre.fascismo nunca 
mais. 

Nào se viu na cidade a presença de grupos de 
extrema-direita, funçào que foi assumida pelo povo, 
desde o Largo do Balcâo, no centro de Santa Comba. 
Por entre os protestos, uma viatura passou pelo largo e 
lançou dezenas de panfletos anônimos de louvor a 
Salazar onde era visto como o obreiro e maior patriota 
português defendendo que Salazar tinha nascido para 
a vida etema e que, corn a sua morte, o pais tinha ficado 
empobrecido nos valores humanos. 

A situaçâo levou a GNR a reforçar em quase uma 
centena os seus efectivos em Santa Comba Dâo, onde 
habitualmente hâ apenas duas a très dezenas de 
militares. 

PSD contra os impostos do PS 
Marques Mendes, lider do PSD, tem criticado o 

aumento da carga fiscal do governo PS, assinalando 
que, em média, cada português estâ a pagar mais 330 
euros de impostos anualmente. 

Em Santarém, Mendes afirmou que os impostos 
aumentaram nos ùltimos dois anos para engordar a 
mâquina do Estado, mas o caminho é criar condiçôes 
para baixar impostos, mas na governaçâo injusta do 
executivo PS, nâo hâ sensibilidade social. No seu 
balanço de dois anos de governaçâo PS, Mendes 
criticou a propaganda do Governo e lamentou que o 
pais esteja anestesiado neste pântano em que a naçâo 
caiu. 

Rejeitou a ideia de que o PSD seja um partido de 
direita, por ser um partido social-democrata e liberal 
na economia. Ao longo do seu discurso. Marques 
Mendes falou repetidas vezes de «credibilidade» e 
«seriedade» reforçando a necessidade do partido ter 
«convicçôes, determinaçào e coragem». 

MP abre inquérito sobre alegados 
voos ilegais da CIA em Portugal 

o Ministério Pùblico decidiu abrir um inquérito- 
criifie sobre a alegada utilizaçâo de Portugal para voos 
ilegais da CIA de transporte de prisioneiros. A revelaçâo 
foi feita pela procuradora-geral adjunta, Cândida 
Almeida, que chefia o Departamento Central de 
Investigaçào e Acçào Penal (DCIAP), no final duma 
reuniào corn Pinto Monteiro, procurador-geral da 
Repùblica. 

Os dirigeâtes dos Partidos de esquerda saudaram 
efiisivamente a decisâo do Ministério Pùblico ao tempo 
que evidenciam o contraste corn a atitude do Governo e, 
em particular do ministro dos Negôcios Estrangeiros que 
tem colocado objecçôes ao cabal apuramento da verdade. 
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WACIOMAL 
Privadas abrem clinicas em centros 
de saude que o Governo fechou 

Très empresas e as Misericôrdias Portuguesas sâo 
entidades privadas e da rede social que puseram em 
marcha um ambicioso programa de abertura de 
unidades de saùde para ocupar o vazio deixado pelo 
Estado ao fechar urgências, centros de atendimento 
permanente e matemidades. 

Mirandela, Espinho e Cerveira sâo localidades onde 
jâ estâ prevista a abertura de novas unidades de saùde, 
apôs o Ministério ter anunciado a intençào de 
desinvestir. No entanto, na Mealhada a Misericôrdia 
local inaugurou recentemente o serviço de urgências. 
e em Vila do Conde, onde as urgências vâo encerrar, 
segundo o relatôrio do Ministério da Saùde, também 
funciona hâ um mês o atendimento permanente na 
Misericôrdia local. 
Complementar Estado 

Manuel Lemos, da UMP, référé que a filosofia 
destas instituiçôes é serem substitutives do Estado e as 
decisôes do Governo vâo influir na defmiçâo das ofertas 
futuras. 

Por falta de comparticipaçào estatal no custo das 
urgências, o cidadâo pagarâ mais. A taxa actual é de 
15 euros. Mas mesmo que a pessoa tenha de pagar 25 
euros, compensa por ter o serviço ao pé da porta, 
explicou Lemos, no caso de urgências bâsicas, para um 
primeiro conforte. 
Investimentos privados 

A banca, sector da actividade econômica dos mais 
actives no dominio da saùde, estâ présente em todas as 
anunciadas intençôes dos grupos privados, de investir 
em zonas, que o Ministério da Saùde se prépara para 
deixar. 

Outres empresas privadas poderâo beneficiar da 
nova politica no Ministério da Saùde, como o grupo 
Mello que tem previsto abrir uma clinica em Torres 
Vedras corn atendimento permanente. O hospital desta 
eidade vai receber um acréscimo significative de 
afluência, dado o encerramento das urgências de 
Peniche. O que poderâ, por isso, suscitar procura por 
um serviço mais diferenciado e personalizado como o 
que 0 grupo privado pretende oferecer. 

Um investimento jâ estava previsto antes de ser 
conhecida a nova politica do ministério da Saùde no 
que diz respeito ao desenho da rede hospitalar de 
atendimentos permanentes. As decisôes foram feitas 
antes do Executivo decidir encerrar urgências, segundo 
afirmou uma fonte do grupo. 

Eisa Costa e Silva & Joâo Paulo Mendes 

Aquacultura - Fargo deverà ser 
produzido este ano 

0 pargo é uma das espécies que tem suscitado muito 
interesse por parte dos privados na Madeira porque é 
muito consumido no mercado regional. Tendo em conta 
a situaçâo, o Centro de Maricultura da Calheta tem 
desenvolvido um projecto que visa o estudo do ciclo 
de reproduçâo desta espécie. 

Dado que o projecto começa a dar resultados, o 
centro considéra que vai ser possivel avançar logo corn 
0 projecto-piloto para produçâo industrial em 
aquacultura em grande escala de produçâo de pargo. A 
passagem para uma produçâo piloto vai permitir avaliar 
a capacidade de produzir a escala industrial. 

Tudo irâ depender da época de reproduçâo e das 
posturas dos ovos dos peixes reprodutores que existem 
no Centro e a tentativa de iniciar um ciclo para produzir 
os juvenis deverâ acontecer cedo. A produçâo serâ, 
depois, encaminhada para a engorda em jaulas e 
posterior venda. 

Se tudo correr como previsto, entre Fevereiro e 
Março poderâo eclodir as primeiras larvas de pargo e, 
de Julho aAgosto vâo sair do Centro da Calheta juvenis 
em quantidades industriais para aquacultura. Sô quando 
0 peixe estiver maior é que deverâ ser lançado ao mar 
tendo em vista o repovoamento. 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

548WinblestAve„ FREE ESTIMATES 
London, Ont. N6C 3C1 685-6726 

Cavaco Silva vai publicar livre 
No dia em que 

assinalava um ano de 
mandate, o Présidente da 
Repùblica, Cavaco Silva, 
prometeu escrever um livre 
sobre o exercicio dos seus 
poderes presidenciais, onde 
ficarâ realçada a impor- 
tâneia do compromisse da 
palavra dada aos 
portugueses. 

Cavaco Silva falava no Luxemburgo, junto da 
comunidade portuguesa, na data em que se cumpria 
um ano no Palâcio de Belém. Apesar de se recusar a 
fazer um balanço do mandate, o chefe de Estado 
assegurou que tem sido fiel aos seus compromisses e 
às promessas que fez enquanto candidate. 

“Vou explicar claramente o meu entendimento 
sobre aquilo que deve ser a actuaçâo dum Présidente 
da Repùblica e também referir a importâneia do 
cumprimento da palavra dada. Tenho procurado ser fiel 
ao compromisse assumido na minha campanha 
eleitoral, pois queria que a palavra anunciada fosse, de 
facto, uma palavra de honra”, declarou. 

O chefe de Estado confessou ainda que, para o 
exercicio do cargo, contaram os anos que ele passou 
como PM e como observador da politica portuguesa. 
“Foram ùteis os dez anos de primeiro-ministro, mas 
também os dez anos em que fùi observador atento, ao 
mesmo tempo que era professor da realidade 
portuguesa, mas nâo vou fazer um balanço à volta desta 
mesa”, sublinhou. 

Noutras palavras, quem quiser, de facto, saber de 
toda a histôria terâ que comprar o livro! 

Empregados contra segmentafâo 
do grupo SATA 

A Comissâo de Trabalhadores manifestou-se 
contrâria à segmentaçâo do grupo SATA e considéra 
que a criaçâo de uma empresa de handling é o passo 
principal deste processo. O organisme nunca viu corn 
bons olhos a segmentaçâo do grupo SATA, no âmbito 
da constituiçâo de uma SATA SGPS. 

O despacho oficial que para a cisâo da SATA - Air 
Azores e a criaçâo de uma empresa autônoma de 
assistência em terra {handling) e de auto-assistência, 
foi publicado no Jomal Oficial. A comissâo laboral foi 
ouvida no processo e seu lider quer que tudo seja feito 
corn regras e sejam salvaguardadas as regalias dos 
trabalhadores. A comissâo sindical e o Governo 
chegaram a acordo sobre as regalias, mas falta por 
assinar o protocole para que a representatividade dos 
trabalhadores no conselho de administraçâo seja 
reconhecida 

Para o Governo, os trabalhadores e pensionistas a 
serem integrados na nova empresa de assistência em 
terra e de auto-assistência mantem os direitos (incluindo 
a antiguidade), regalias e obrigaçôes que detiveram até 
à data de efectivaçâo da fusâo. 

Segundo o diploma, o capital da firma résultante 
da cisâo serâ inicialmente subscrito pela SATA Air 
Azores, até ser transferido para a SATA, SGPS. 

Portai Açores 

Mulheres Portuguesas corn menos 
conhecimentos em informàtica 
Na Uniâo Europeia (UE), seis em cada dez mulheres 
portuguesas corn idades entre os 16 e os 74 anos nâo 
têm qualquer formaçâo informàtica, segundo valores 
de um relatôrio publicado pelo Eurostat. Entre os paises 
da UE, apenas a Bulgâria (69%) e a Itâlia (64%) 
mostram percentagens mais elevadas de mulheres sem 
formaçâo no uso de um computador. 

Dasilva Mornes J ne. 
Custom Ëuilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and VVestmount 

David Dasilva 
50 Glenridge Cr. Phone:(519)471-8202 
London, ON N6G 4W6 Fax; (519) 850-1273 
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ENCONTRO DE JOVENS 
Gerindo Mudanças - Toronto/2007 

O govemo Regional dos Açores, por iniciativa da 
DRC (Direcçâo Regional das Comunidades) leva a efeito 
de 7 - 10 de Junho o Encontre Gerindo Mudanças- 
Toronto/2007, para jovens com idades compreendidas 
entre 21 e 30 anos que provem a sua descendência 
açoriana e que tenham capacidade de comunicaçâo em 
ligua portuguesa. Preferência serâ dada àqueles que 
estejam envolvidos em projectos culturais comunitârios. 

O Encontre tem como objectives proporcionar um 
espaço de reflexâo e debate aos jovens oriundos das 
comunidades açorianas radicadas no Canadâ e nos EUA, 
sensibilizando-os para a realidade social, econômica e 
cultural dos Açores de hoje, bem como para dialogar 
sobre os problemas que existem nas suas comunidades. 

A reuniâo vai juntar mais de 100 jovens, alguns dos 
quais foram participantes em ediçôes anteriores do 
encontre, entre 2003 e 2006, e oriundos de varias 
comunidades do Canadâ e dos EUA, 

O prazo para inscriçâo de novas candidaturas vai 
até ao dia 31 de Março e deverâo ser remetidas para 
(DRC) Direcçâo Regional das Comunidades - email: 
drc@azores.gov.pt para eventuais esclarecimentos. 

Alzira Maria Serpa Silva, Directora Regional 

DiitcçAo 
ALZIRA MARIA SERPA SILVA 

Colonia Alemâ. Apartado 96 Tel. 292 208100 
9901 014 HORTA (FAIAL) Fax. 292 391854 
AÇORES alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

Repatriada de Toronto fomilio 
Mouro chego nos Açores 

Mais uma familia açoriana que se encontrava no 
Canadâ em situaçào ilegal, foi repatriada para as ilhas 
pela autoridade canadiana. Trata-se de Carlos e Sonia 
Moura e sens quatre filhos, Bernardo, Camila, Steven e 
Michael, que partiram de Toronto num voo da SATA 
corn destine a Ponta Delgada. 

Em declaraçôes à Lusa, Sônia Moura manifestou o 
seu desejo de regressar dentro de alguns meses ao Canadâ 
e ficar numa situaçào legal. Referiu ter jâ a garantia das 
autoridades canadianas de que a familia poderâ regressar 
ao Canadâ, dado que o marido tem jâ um contrato de 
trabalho de uma empresa de construçâo civil em Toronto, 

A 10 de Fevereiro, a familia Moura recusara-se 
deixar o pais, por o filho mais novo, Michael de 11 meses, 
nascido no Canadâ, nào ter ainda passaporte canadiano. 
Mas, apôs receberem aquele documente, foi marcada 
aos Mouras nova data de repatriamento o dia 09 de 
Março. À sua chegada a Ponta Delgada a familia foi 
recebida por um elemento da Direcçâo Regional das 
Comunidades (DRC) do Govemo regional açoriano. 

Hâ seis anos em situaçào clandestina no Canadâ, â 
familia Moura foi-lhe recusado o seu pedido de 
imigraçâo, corn base no estatuto de refugiado. 

ACOBES/IWAPEIHA 
Grupo Vila Hovavm gravar CD 

Eliseu Monteiro 
O Grupo de Serenatas e Cantares Vila Nova, do 

Concelho de Vila Franca do Campo, tem vindo a ser 
muito solicitado por entidades da ilha e de fora, o que 
torna imprescindivel a gravaçâo de um trabalho 
discogrâfico para responder â grande aderêneia das 
pessoas ao estilo musical do Vila Nova. 

Para Nuno Ventura, um représentante do grupo, o 
Vila Nova tem hoje um estilo de serenatas prôprio, nâo 
sô pelo ritmo corn que compôem os seus temas, mas 
também pela letra e instmmental corn que estes sâo 
executados. Por isso, estâ em curso a elaboraçâo do 
primeiro CD do grupo, onde deverâo incluir 10 temas, 
como: Serena ta, Mae das Estrelas, Alvorada e outros 
da selecçâo, 

Nascido hâ vinte anos, resultando duma tradiçâo 
quase mitica, ano apôs ano tem vindo a se alterar, 
expandindo o seu crescimento e acentuado o numéro 
de participantes, Em 1957 quando as filhas de Maria 
Imaculada promoveram a devoçâo â Mâe de Jesus, o 
Vila Nova nasceu entre o grupo de jovens que corn 
cânticos acordavam as religiosas, na manhà do dia 8 
de Dezembro, feriado nacional e Festa da Imaculada. 
Passades anos surgiu alguém que decidiu reavivar 
aquela tradiçâo. 

José Ventura, natural da mesma Vila, adepto da 
viola e das serenatas ao luar, encarregou-se de levar a 
tradiçâo pela frente por largos anos. Corn cançôes 
populares e religiosas ao som de tambores, guitarras, 
violas e acordeôes, faziam serenata por toda a Vila, 
anunciando a alvorada da festa e enriquecendo a beleza 
damanhâ corn bêlas melodias. Partilhavam assimcom 
entusiasmo e pela noite fora, a chegada do grande dia. 

Este agmpamento musical vai contar logo corn a 
aderêneia doutros elementos das freguesias de Vila e 
até de fora da mesma. O seu objective é garantir a 
continuidade das tradiçôes antigas e ser um elo entre o 
passade histôrico e o future desta geraçâo. Querem 
assegurar na juventude o gosto e o entusiasmo pelas 
serenatas corn um incentive pela mùsica tradicional. 
Corn sede na freguesia de Sâo Pedro, o grupo conta 
corn 70 elementos, 13 instmmentos, 37 vozes femininas 
e 20 vozes masculinas. 

Os instmmentalistas do agmpamento têm grande 
profissionalismo sendo integrados por 1 clarinete, 2 
flautas em primeira e segunda voz, 1 trompeta, 1 
saxofone alto, 3 acordeôes, 2 violas e instrumentes de 
perçus sâo. 

A Daizy Limousine Services 
Travel in Style... 

Let Daizy Make you Smile! 

CORPORATE • PROMS • WEDDINGS ' 
AIRPORTS • STAGS • ANNIVERSARIES 

DINNER RUNS, ETC. 

Your professional chauffeur: 
' * JIM FONSECA 

adaizylimousine@rogers.com (519) 657-1148 

Apoios financeiros ao Jornal da 
Madeira 

Alberto Joâo Jardim, em resposta ao relatôrio do 
Tribunal de Contas, disse que os apoios financeiros do 
seu governo ao Jornal da Madeira servem para manter 
o pluralisme na comunicaçâo social. 

Fluxos Financeiros entre aAdministraçào Pûblica 
Regional e as entidades de comunicaçâo social, révéla 
que o Govemo Regional da Madeira concedeu, em 
2005, mais de 4,6 milhôes de euros ao Jornal da 
Madeira em suprimentos e compra de publicidade. 
Justificando os apoios, Jardim declarou que o Jomal 
da Madeira é uma guerra de regime e nâo alinha pelo 
pensamento ùnico, nem pela falta de pluralisme hoje 
vigente em Portugal. 

No seu estilo contundente, Jardim afirmou ainda 
que Portugal é, hoje, nma. democracia de opereta onde 
nâo hâ pluralisme ideolôgico, nem pluralisme na 
comunicaçâo social e, por isso, considéra o Jomal da 
Madeira [como] um marco dessa luta. Custe o que 
custar o jomal madeirense tem de ser mantido para 
continuar a desenvolver a luta contra o sistema imposte. 

Numa farpa ao Tribunal de Contas, Jardim fez 
questào de vincar que este orgâo tem como missâo 
constitucional avaliar a legalidade da receita e da 
despesa e nâo os critérios do govemo regional. Os 
critérios do governo jà nâo sâo da conta do tribunal, 
sâo do âmbito dopoder executivo e, quando os tribunals 
desatam a fazer comentàrios aos critérios executivos 
do Governo, estâo a quebrar o principio sagrado em 
democracia que é o da independência dos poderes, 
concluiu. 

O Jornal da Madeira é detido maioritariamente 
pelo executivo regional, embora o estatuto editorial seja 
da Diocese do Funchal. Jardim foi director desta 
publicaçâo apôs o 25 de Abril de 1974 e antes de 
assumir a presidência do govemo regional, em 1978, 
altura em que a regiâo adquiriu a quase totalidade do 
capital do jornal, onde o govemante assina a pâgina de 
opiniâo quase diariamente. 

^it)aponte ô CUSTOM DRAPERIES INC. 

CORTINADOS PARA 

JANELAS 
ÉANOSSA 

ESPECIALIDADE 

Residencial • Comercial 

• CORTINADOS 
• ESTORES 

VERTICAIS 
• COLCHAS 
• ALTERAÇÔES 

Visite 0 nosso showroom 
ou vamos a sua casa 

ORÇAMENTOS GRATIS! 

Contacte: Carlos DaPonte 
664 HAMILTON RD., LONDON, ON N5Z1T3 
www.dapontesdraperies.coin (519) 453-8640 

DE ANGARIAÇÂO DE FUNDOS 

Um Tractor Agrîcola 
para Huambo (Angola) 

ESTA AREA DE ANGOLA 
PRECISA DE UM TRACTOR 
COM CHARRUA E REBOQUE 
PARA PRODUZIR ALIMENTOS 
E SOBREVIVER O TRAUMA 
DA PÔS-GUERRA! 

VAMOS AJUDAR 

ENVIE HOJE MESMO O SEU DONATIVO PARA 
Ail Saints Parish • Tractor para Angola 

124 Front St. East, Strathroy, ON N7G 1Y9 
Tel. 519*245*0644 

c/o Pe. JORGE CHIMBINDA 

FAMILIAS, INDIVIDUOS, EMPRESAS, 
ASSOCIAÇÔES, CLUBES, ETC. 
A VOSSA AJUDA PODE SALVAR 

VIDAS E ISTO FAZ UMA DIFERENÇA! 
COLABOREM! 
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SECÇÂ0 PSD-London (Ginadd) com Direc^do Eleita e Pergaminhos LONDOW 

O sr. Deputado com os militantes da Assembleia-Geral 

Escri.0 per: Aptonio Seora ^ da 
oposiçâo em Portugal, sempre 
gozou de grande simpatia entre 
0 povo português do SO do 
Ontario. Além da Secçâo de 
Toronto criada hâ anos e que 
ultimamente atravessa uma forte 
crise de liderança, uma outra foi 
aberta no S.O. do Ontario nos 
anos 70 por Tony do Forno, 
natural de Valpassos (Trâs-os- 

Montes) e empresârio, residente em Chatham. Mas teve 
que abandonar o contrôle da mesma ao ser eleito 
conselheiro do CCP. A secçâo de Chatham desapareceu 
do mapa, como era de esperar. 

Quando no inicio do século XXI foi criada em 
London uma Comissào ad hoc para obtermos do 
Governo Português uma resposta positiva à situaçào 

tâo carenciada de 
serviços consulares 
que sofriamos, foi o 
entâo Secretârio de 
Estado das Comuni- 
dades, José de 
Almeida Cesàrio, 
quem atendeu o 
nosso pedido e 
deslocou-se até nos 
para analisar in situ 
a realidade, visi- 
tando vârias comu- 
nidades do Ontario. 

Prometeu dar soluçôes e estas chegaram, mas devagar, 
corn a criaçâo de très consulados honorârios no Ontario 
(London, Leamington e Kingston). Tarde chegou o 

remédie, pois, corn a 
transferêneia de Durâo 
Barroso para a liderança da 
UE, O Governo PSD entrou 
em crise galopante e caiu 
pou cos meses depois. 

Nas legislativas vence 
a altemativa Socialista e, 
como era de esperar, o 
Governo PS cancelou 
muitas das medidas 
tomadas pelo PSD. Os 
Consulados Honorârios do 
Ontario foram para a 
necrologia, sem pena nem 
glôria. 

A actividade politica 
entre os portugueses de 
London e José de Almeida 
Cesârio que agora, como 
Deputado pelo Circulo 
Fora da Europa, représenta os nossos interesses na 
Assembleia da Repùblica, deu azo a que se iniciasse 
em London o processo para criar uma Secçâo-PSD, 
ùnico partido que tinha, de facto, ouvido os anseios do 
povo. Uns 40 militantes registaram-se logo, embora os 
sens cartôes levaram bastante tempo a serem 
processados pela Comissào Administrativa de Lisboa. 

Findas as formalidades, chegou o dia de dar a carta 
oficial à Secçâo PSD - London (Canada) e isto 
aconteceu no Domingo, 4 de Março passado, apôs um 
Jantar no Restaurante Le Chef desta cidade. O nobre 
deputado em digressâo pela América do Norte e o 
Canada, visitou-nos para estar présente no acto eleitoral. 

Abertas as nomeaçôes, foi apresentada apenas uma 

lista de Directores, a quai ficou naturalmente 
confirmada pelos 26 militantes lâ reunidos. 
Assembleia Gérai 

Pte. Antonio Trigo 
V. Pte. Antonio Azevedo 
Sec.“ Josefina Azevedo 

Direcçâo Executiva 
Pte. Antonio Costa 

V. Pte. Alfredo Marques 
Sec. Fernando da Silva 

Tes. Paulo Marques 
Vogais: Carlos da Ponte 

Fernando Ferreira 

APOCALIPSE - Viagem ao encontro da Eternidade - Samuel Andrade 
Como muito bem diz o autor, o ultimo livro da 

Sagrada Biblia, chamado o Apocalipse, ou Livro da 
Revelaçâo, foi sempre obra de dificil compreensâo e 
tem sido pouco popular, havendo até igrejas que, embora 
nao sejam avessas ao seu estudo, analisam-no sem 
grande profundidade. Como os discipulos de Emaùs, 
nos poderiamos dizer: Como vamos saber o que diz o 
Livro Sagrado sem alguém que nos explique corn 
paciência e em palavras simples os mistérios da Fé? 

É esse O propôsito de Apocalipse. O autor, leva- 
nos pela mâo, capitule a capitule, analisando os escolhos 
e abismos, à primeira vista insondâveis, para que 
chegando às ùltimas paginas, possamos ter uma visâo 
mais concreta e clara desta Epifania que o Senhor 
manifestou ao discipulo amado, Joâo, filho de Zebedeu, 
O mais jovem dos Doze a quem Jesus, antes de morrer 
ho Calvârio, entregou o cuidado da sua Mâe, Maria de 
Nazaré. 

O livro nào podia vir numa hora mais adequada, 
quando o mundo debruça-se sobre problemas sérios que 
afectam o planeta, como o aquecimento global, guerras 
que nâo tem fim, como a invasâo do Iraque e a volâtil 
situçâo no Oriente Médio. Mais do que nunca, nosso 
mundo vive corn medo duma hécatombe global 
provocada por um mal-entendido entre as naçôes corn 
armamento nuclear ou pela ameaça de um meteorito de 
vârios Kms quadrados que na sua ôrbita venha a cair na 
atmosfera terrestre. 

Working hard 
to give you the kind of 

representation 
you deserve! 

Deb Matthews, MPP 
London North Centre 
805 Richmond Street 

London, ON N6A3H6 
P: (519) 432-7339 

dmatthews.mpp.co@liberal.ola.org 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guki 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

Perante tais 
cenârios, o livro do 
Apocalipse traz um 
raio de esperança na 
sua visâo escato- 
lôgica aos santos, 
isto é, aos que 
acreditam no 
Salvador, Jesus 
Cristo, apresentado 
como Cordeiro 
Imolado perante o 
qual esta reunida a 
multidâo dos eleitos 
apôs este mundo ter 
sido purificado pelo 
fogo. 

APOCALIPSE 
VIAGEM AO 

0 livro de Capa da primeira ediçâo de 
Samuel Andrade, lê- Apocalipse 
se com fruiçâo e agrado e tem um grande valor 
informativo para todo o povo cristâo, catôlico, 
protestante, adventista, etc. Todos nos vivemos no mundo 
à espera da parousia, o segundo advento de Cristo. 
Maranata! ARedaegao 

Do you want the federal government to raise 
minimum wage, eliminate ATM fees, or cre- 
ate more child care spaces? Then visit 
www.irenemathvssen.ca and click on the pe- 
tition tab. There you can print off a petition 
and send a message to the federal government 
that average Canadians deserve a break too. 
Irene will be happy to deliver your petitions 
to Parliament. 

JOB OPPORTUNITY 
Firma americana lança no mercado do Japao, China, Europa 
México, EUA e Canadà um novo produto que promove o nosso 
bem-estar e ainda é bom para o meio-ambiente. 
Precisamos pessoas com séria ambiçâo empresarial, 
interessadas em construir um négocié a nivel global com a 
possibilidade de ampliar os seus horizontes financeiros 
pessoais. Contactos: Tel. 519.668-2217 

www.nhtalobal.com/rosemarvblais 

ou chame Helena Pereira Tel. 519-495-9167 

North London Denture Specialists 
A Qualidade é que faz a Diferença 

Damien John 
Hiorth, proprietârio da 
nova firma especia- 
lizada no serviço e 
preparaçâo de denta- 
duras, preza-se de dar 
ao cliente a mais alta 
qualidade e um preço 
assessivel. A sua firma 
abriu ao pùblico hâ um 
ano e meio e o trabalho é feito no seu laboratôrio por 
técnicos especializados neste serviço. 
Primeira Consulta Gratis 

North London Denture aceita todos os clientes, 
mesmo sem referêneias do dentista, seja para um so 
dente ou para dentadura parcial ou total. A North 
London Denture usa téenicas modemas, materials e 
equipamento importados da Europa, sendo a ùnica 
firma em London que faz visitas ao domicilio. 

A dentadura tem aproximadamente uma vida de 
cineo anos e quando experimentar falta de aderêneia, 
dificuldades para mastigar o alimento, incomodo e dor, 
estâ na hora de fazer uma visita à North London 
Denture. 
Nâo espere mais. 

Hâ sempre a tendência a adiar a visita, pensando 
que o mal vai desaparecer. Mas nâo é assim. Via de 
regra, a dor aumenta e o mal sô fiea pior. Por isso: Nâo 
Sofra Mais! Chame North London Denture Specialists! 
Serena DiLegge e Damien John Hiorth, D. D. podem 
ajudâ-lo a viver eom mais conforto e sem problemas. 
Contacte-os hoje mesmo pelo Tel. 519.455-5900 para 
uma Primeira Consulta Grâtis. 

(Veja anuncio na Primeira Pagina) 

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

Website: 
www.londonstair.coP' 

;ustom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative TO 
ootr I iMza r“r£ic/-or^t • I onrJr^n Ontario • NfiM 1 AQ 
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Coisas e... Loisas! 
Coleccion adores 

José Régie, 0 grande professor e poeta, teve um 
sonho, coleccionar crucifixos e outres objectes de arte 
sacra, principalmente. Por uma imagem de Sta. Catarina 
de Alexandria pagou ele o salarie dum mês de trabalho, 
$400 escudos, jâ lâ vâo muitos anos... Toda esta sua 
memorabilia encontra-se na Casa-Museu que leva o seu 
nome em Portalegre, onde, entre outres sem-nùmero 
de objectes, existe uma coleccçâo de 400 crucifixos de 
toda a qualidade de materiais e idades, Terâ sido José 
Régie um homem corn um sentimento religiose muito 
arreigado? Que durma em Paz! 

Crise 
Sempre houve desemprego. Sou do tempo em que 

qualquer pessoa, ao obter um trabalho, logo se 
considerava feliz, pois era sinônimo de ter o sustente 
seu e dos seus assegurado. Milhares de pessoas sô 
tiveram um emprego até ao fim das suas faculdades e à 
reforma. Bons tempos foram aqueles! 

Hoje jâ nâo hâ nada disse. De um dia para outre e, 
às vezes, sem aviso, o trabalhador pode perder o seu 
emprego, e zâs, tudo começa a descer... É que quem 
perde hoje em dia um trabalho, nunca sabe se voltarâ a 
encontrar outre. Culpa? Sim, a tecnologia e também a 
ambiçâo desmedida do patrâo que nâo tem consideraçâo 
nenhuma pelos seus empregados. É assim em todo o 
mundo! 

Segundo as estatisticas recentes hâ hoje perte de 
196 milhôes de desempregados no mundo e a OIT 
(Organizaçâo Internacional do Trabalho) calcula que o 
numéro de desempregados tende a aumentar. Que fazer? 

Fenômenos 
A existência do planeta Terra, como a de todos os 

outres, é de facto um mistério insondâvel! Rios de tinta 
foram escritos acerca do assunto que ainda continua 
sem soluçâo à vista... Supôe-se, calcula-se, pensa-se... 
mas de concrete nâo existe nada! 

Isto vem a propôsito dos fenômenos que existem 
em certes lugares da Terra, por exemple, os muitos 
tremortes de terra nos Açores, as âguas sulfüricas na 
Nova Zelândia, os muitos vulcôes nas ilha Canârias, 
arquipélago de sete ilhas onde a de Lanzarote é mais 
conhecida como a Ilha dos Vulcôes por ser o lugar do 
planeta onde se localizam mais vulcôes por Km. 
quadrado. Na ultima erupçâo, a mais violenta na histôria 
da ilha, deu-se onde se encontra actualmente o Parque 
de Timanfaya que desde 1974 passou a ser Patrimônio 
Mundial da Humanidade, na UNESCO. 

Hâ nesta ilha mais de 100 vulcôes corn cerca de 300 
crateras e grandes planicies de lava petrificada. Hâ mais 
de 3000 anos formou-se na ilha uma fenda de 45 metros 
de profundidade e um comprimento de 13 Kms. Um 
fenômeno bem estranho. 

De 1730-1736 deram-se 
erupçôes continuas e 32 vulcôes 
vomitaram rios de lava 
incandescente.- Em 1730 teve lugar a hecatolmbe 
conhecida como a mais terrivel e violenta da histôria 
da humanidade. Minerais liquides sairam de uma 
profundidade de 70.000 metros durante dois anos a fio. 
A terra tremia 32 vezes por dia, formando-se 
montanhas, algumas das quais atingiram 650 metros 
de altura. 

Um fenônmeo muito estranho mas, mesmo assim e 
apesar de tudo, a ilha é habitada e o nosso Prémio Nobel 
de Literatura, José Saramago, reside hâ anos nesta ilha 
corn Pilar, sua mulher que é espanhola. 

Medîcamentos 
Sempre que se compra um medicamento, é de toda 

a conveniência 1er corn atençâo o que a bula do fârmaco 
diz. E que hâ medicamentos que se alteram sempre que 
misturados corn outros e, muitas vezes, até corn os 
alimentos que ingerimos. Por exemplo: O câlcio e o 
ferro, quando tornados com châ ou café, vêem os seus 
efeitos serem diminuidos, porque sâo mal absorvidos. 
- Alguns antidepressivos nâo podem ser tornados com: 
queijo, toranja, abacate, cafeina ou cerveja. A 
associaçâo corn estes medicamentos vai desencadear 
uma crise hipertensiva grave. 
- Anbtibiôticos, tetraciclina, penicilina e anoxilina, 
devem ser tornados sô corn âgua e até mesmo o leite 
diminui o seu efeito curativo. 
- Os anti-hipertensores têm o seu efeito diminuido 
quando tornados com os alimentos e deve evitar-se o 
sal e o âlcool. 
- Alguns diuréticos sâo aumentados na sua absorçâo 
quando tornados com alimentos. 
- O givastetina, tomada para controlar o colesterol, nâo 
deve ser ingerida corn toranja. 
- Os antialérgicos, antihistaminicos, se tornados com 
âlcool causam sonolêneia e corn toranja causam uma 
arritmia cardiaca grave. 

Haveria mais conselhos a dar, mas ficamos sô por 
aqui. Use sempre âgua a acompanhar qualquer remédio 
e é bom ouvir o famacêutico. Leia sempre, leia tudo o 
que diz respeito ao fârmaco que voeê vai tomar! 

PENSAMENTOS 
Oihe cada um para as suas quedas e conhecerâ as 
suas cegueiras - Padre Antônio Vieira 

Vancouver, BC 

Nota da Redaeçâo 
Na ediçâo anterior do Portugal Notîcias-News, na 
rubrica Coisas e... Loisas, leia-se 3.000 e nâo 3!!!, 
como numéro das ârvores arrancadas de raiz no 
nosso Stanley Park de Vancouver, aquando dos 
vendavais desde o prindpio do Inverno. De facto, 
sô por très ârvores, nâo valia a pena ... a notlcia! 

ESTRO POETICO 
Realidade da Guerra 

Fernanda T. Raimndo 
I 

Rubro de sangue o campo de batalha, 
nele tombou inerte o mârtir soldado 
que â flor da vida foi ele roubado. 
Cobre-lhe terra vermelha por mortalha 

II 

Embalado em Amor, nele floresceu... 
inda moço, foi pela guerra arrebatado. 
Cor de cera, gélido... e ignorado, 
jâ farrapo, longe da terra, pereceu! 

III 

No verdor dos anos, tudo atrâs deixou, 
levando a imagem dos pais no coraçâo. 
Os sonhos de rapaz foram-se em turbilhâo, 
desfeitos pela metralha que o matou. 

Corn rôtulo honroso, manto a tapar 
a ignominia, forjada... sô para matar 

Richmond, BC 

De AUpio Rama a Mario Simôes 
Oh, minha amada e pequenina aldeia. 
Que me amortalha de saudade o teu encanto... 
Choro-te, invocando a alegria â hora da ceia, 
Ao abrigo da moleza da luz duma candeia, 
E do xaile de minha avô que me queria tanto... 

Oh, terra amada, por ti troco a saudade pela alegria; 
Alvorecidas sejam as lâgrimas que por ti chorei... 
Minha etema amante, minha luz do dia, 
Jâ a minha voz tenra corn temura te pedia, 
Nâo me esqueças nem quanto eu sempre te amei... 

Coroar-te-ei corn as saudades que a minh’alma aflora, 
E sobre os teus penedos elas se abrirâo em flor... 
Oh Pena, mâe amada que a minh’alma chora. 
Tens nos versos dos teus poetas a voz que o povo adora, 
Poemas da minha e d’outras vozes que te falam d’amor! 

Ainda hoje me aflora o teu sorriso de Primavera, 
Mistério da saudade a desvendar a face da esp’rança, 
Voz de teus lendârios penedos que me quisera 
Abrir porta florida, para que em minha quimera. 
Aspire o teu aroma pelas mâos duma criança! 

London, Ontario 
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SECÇAO DO PSD - LONDON 
Deputado José Cesario e a realidade da 
Emigrafâo Portuguesa 

Eleito pelo circulo da Emigraçào fora da Europa, 
0 deputado José de Almeida Cesario no seu discurso 
de grande impacto em Dezembro ultimo pôs a claro na 
AR a forma deselegante como o PS nos trata. Com seu 
empenho para defender o emigrante e sens mais 
prementes anseios, apontou para soluçôes que até hoje 
nào têm sido atendidas pelo govemo. 

Afirmou que cinco milhôes de émigrantes estâo a 
ser sistematicamente esquecidos, embora eles hoje 
constituam uma das principais fontes de divisas, têm 
potencialidades politicas e sociais impressionantes, via 
de regra desperdiçadas, e mantêm uma ligaçào à terra 
de origem, onde sâo importantes factores 
do desenvolvimento local. 

A opiniâo pùblica, por seu lado, nâo 
tem fugido a esta indiferença, apenas 
quebrada quando, por iniciativa do PSD, 
foram atriburdos aos émigrantes direitos 
de participaçâo em eleiçôes presidenciais 
e legislativas, ao criar o Conselho das 
Comunidades Portuguesas e a RTPi, 
iniciativa do lider actual do PSD, Luis 
Marques Mendes, e discutir questôes de 
segurança e sociais que têm afectado a 
vida das nossas comunidades. 

No que respeita à acçâo deste 
Governo, Cesârio afirmou que uma 
situaçâo, que jâera grave, mais se agravou 
ainda corn as decisôes dos ùltimos meses 
pelo actual Govemo que, ao contrârio de quanto tinha 
anunciado na campanha eleitoral, as Comunidades têm 
sido bombardeadas por um conjunto de medidas 
negativas: As contas de poupança-emigrante foram 
extintas; os passaportes nâo sâo emitidos nos postos 
consulares; o porte pago para enviar a imprensa às 
comunidades, desapareceu; a falta de pluralisme da 
comunicaçào social do Estado, como na RTPi, é algo 
escandaloso; o fluxo migratôrio de nossos cidadâos que 
aumentou de forma alarmante corn a politica econômica 
do Governo, teve um acompanhamento consular 
praticamente nulo, sendo cada vez mais frequente a 
exploraçào de portugueses a trabalharem fora do pais; 
as alteraçôes introduzidas no modelo do ensino do 
Português no estrangeiro produziram um caos no inicio 
deste ano lectivo, mantendo-se hoje situaçôes de falta 
de regularidade no ensino. 

E acabamos de ser confrontados corn o anüncio de 
uma proposta de reestruturaçào da rede consular, cujo 
objecte parece apontar exclusivamente para o 
encerramento de 24 postos consulares. 

E, lembrando aquilo que em Dezembro de 2002 o 
deputado tinha apresentado como posiçâo do PSD em 
relaçào à restmturaçâo da rede consular, disse: 

A nossa rede consular nâo pode ser estàtica e 
imutàvel. Deve adaptar-se às prioridades da nossa 
politica externa e às necessidades da Emigraçào. E 
indispensàvel abrir e fechar postos e procéder à 
modernizaçâo e desburocratizaçâo dos mesmos. 

Foi por isso que entâo foram promovidas varias 
medidas no dominio da abertura e do encerramento de 
postos consulares, da informatizaçào da rede, da 
emissâo on line dos BI fora do territôrio nacional, da 
formaçâo da chefia e pessoal dos consulados e do 
reforço dos postos problemâticos, entre outras. 

Denunciando a demagogia do PS que, na altura, 
tudo fez para impedir que o PSD levasse a efeito as 
importantes medidas em causa, admirou-se de ser o PS 
quem hoje apresenta uma reestruturaçào da rede 
consular orientada apenas ao encerramento de 24 postos 
consulares, corn sérios prejuizos para nossas 
Comunidades e para a acçâo extema do Estado. 

Na sua maneira constmtiva de intervir, Cesârio, 
corn base na sua experiência nesta area, aponta mais 
uma vez o caminho ao PS, chamando a atençâo para os 
aspectos essenciais a serem levados em conta: 
1 - A rede de consulados deve ser um instrumento activo 
de desenvolvimento da nossa politica externa, 
conjugando a relaçâo institucional e pessoal corn toda 
a comunidade internacional em acçôes integradas de 
diplomacia econômica, cultural e medidas de apoio e 
acompanhamento das nossas Comunidades; 
2 - Nâo deverâo ser encerrados postos importantes em 
cada uma destas valências, corn especial ênfase, dado 

o auge da emigraçào portuguesa nos ùltimos dois anos 
- para os postos que servem comunidades corn razoâvel 
expressâo; 
3 - Devem ser identificadas as neeessidades da rede 
consular em matéria de novas estruturas a abrir num 
futuro mais ou menos proximo; 
4 - E fundamental dar continuidade à modernizaçâo da 
rede consular lançada nos ùltimos anos que corn o 
Govemo actual sofreu uma inversâo, aumentando a 
burocracia e o formalismo, ao contrârio do que tinha 
sido anunciado corn o simplex, 
5 - Séria desejâvel que se prévisse uma relaçâo mais 

directa e articulada entre os consulados 
e 0 Instituto Camôes, o quai deveria estar 
cada vez mais ligado à ârea das 
Comunidades; 
6 - As mudanças deverâo respeitar os 
direitos dos funcionârios da rede consular 
(diplomatas, técnicos e administrativos) 
que corn zelo têm ajudado a superar as 
carências do présente e do passado. 

Estas justas propostas têm como 
objectivo dar âs Comunidades da 
diâspora a possibilidade de usufmir de 
um apoio digno de Portugal e dos seus 
govemos. 

O deputado vincou o seu empenho 
em defender os nossos anseios que o PSD 
vai manter, dando seu apoio a uma 

politica activa para corn as comunidades portuguesas e 
gerar uma aproximaçâo forte entre os Portugueses, seja 
quai for o local onde vivem. 

Afirmando que, para ele, primeiro estâ Portugal e 
os Portugueses, o deputado deixou claro que nâo 
alienaria o mandato de que estava investido em nome 
do que quer que fosse. 

Mostrou ao Parlamento seu empenho na reforma 
do Ensino da Lingua Portuguesa no estrangeiro; na 
divulgaçâo da nossa Cultura, tomando-a mais visivel 
perante os luso-descendentes. A modernizaçâo dos 
serviços consulares, sua adaptaçâo âs dinâmicas das 
nossas comunidades, incluindo o despertar da rede 
diplomâtica para a diplomacia econômica e cultural, 
em estreita ligaçâo corn os sectores mais dinâmicos das 
comunidades foi outro dos temas. 

Ao encerrar a sua intervençâo fechou corn estas 
palavras: Tentaremos sempre fazer o melhor que 
pudermos para servir Portugal e os Portugueses da 
Diâspora. 

Texto com base no discurso do deputado 

MOVIMENTO 
EÀMILIÀR CRI8TÀ0 

J Holy Cross Church - London 
25 Anos de Serviço à Familia Cristà 

Paul & Luisa Reigota, Alberto & Fernanda Figueiredo, 
Floriano & Margarida Furtado, Conceiçâo & Gil Brandâo 

Para informaçôes sobre o Movimento 
contacte Conceiçâo/Gil Brandâo: Tel. (519) 668-2918 

New Casa Abril 
RESTAURANT 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 

januàrio Barras & ’"“"y Licensed • Uve Entertainment 
Cesârio Bras Catering 

Weddings, Baptisms, Banquets, 
Communions and other events 

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

Carta do Alfrede Belisario 
Prezadissemo e sempre alembrado senhor 
derector do jornale: 

Ôdespois de ter ido âs ilhas açoreanas de Sâo 
Meguel e andare por lâ quase dous meses averdade é 
queu jâ me sentia descolado até na minha pôpria terra 
e foiu uma lévesa quando botei os pés na terra em 
Taronto. Nos Azores agora é amigues amigues, 
negôssios àpàrte. 

Premêro cada veiz â menos amigues duquel meu 
tempo na Vila e ôdespois jâ ninguem me conhecia a 
nâo sere aqueles que queriam comere â minha custa. 
Era o que fârtava corn eu a trabalhare aqui e os gajos lâ 
a me aleviarem as algiberas. Vê-se que na nossa terra 
dinheiro nâm falta mas quanto a trabalho é vâte imbora. 
Anda tudo aguentando as paredes dos cafés. Nesta 
minha viage fequei passado foi corn as arvores ao pé 
das estradas e nos jardins. Tantas delas tavam 
completamente capadas. Antigamente no tempo do 
sinhor Visconde as ârvores eram podadas aqui e ali e 
ôdespois fecavam corn uma força terrivele. Das dagora 
couitadas fica sô aquele pau grosso da arvore espetado 
prô are, sem mais nada e uns ramos raquitecos qué de 
bradar aos cés. Ô cagente chegou! é precise tere 
paciença de santo. E os do gueveme? Aquilo é tudo 
labregues corn rouipas das mâs caras e andam corn uns 
carrâes da mercedes e dos bemedebles corn choiféres 
de boné â banda. 
E um tal de 
fartar vilanaje. 
As barrigas 
deles é sempre a 
ingordar e os 
pobres, como 
antigamente 
esses lixam-se. 
Andam vredes 
coa tiseca â 
porta. 

Mundado 
dassunto. Corn 
que intanses ouive festa rija corn a nauguraçâm do 
Partido PSD aqui de London e o Frede Belizârio nâo 
arrecebeu ninum convite? Passa fôra! Intanses nâm é 
que Frede serve é sô pra botar o voto neles e ôdespois 
quando é prôs jantares o Frede é esquecide? Mais ainda 
estou raivose porque teve câ o sinhor deputado doitore 
José Sezâiro qué daqueles cagente pode contare e eu 
cria falar co ele sobre uma terras lâ na Povoaçâo e que 
as fenanças me levarem couro e cabele nas sinzas. 

Na minha viage aproveitei para vendere umas terras 
de vinhas que tinha na Costa. Nâo é eas finanças me 
infiaram uma grande buxa? E ainda me deziam co 
goveme era amigue dos émigrantes. Eles sô querem é 
o nosso denheiro lâ, o resto sâ cantigas. Lembran-se da 
permesa do consolado aqui em London? Lâ foi um tal 
paga e nâm abufa. 

Quero le fazere uma vesita dentre dalguns dias pois 
o senhor diretore précisa tirar um novo retrate meiu 
pra botar no jomale porque a minha aparença estâ 
difrente. Agora lâ em S. Meguel fui a um doitore 
curadore pra me tratar da pelada que jâ tava atacando o 
mê cabele. Ele botou-me uma mézinha de duzentas 
dôlas, como a gente vê na telaveja e eu esfreguei por 
très semanas e logo começou a cair o resto do cabele, 
mas tive a premessa dele que dali a um mes o cabele ia 
nascer de novo. No intretante ele vendê-me por um bom 
preço, uma cabeleira toda loura que fezeram corn 
cabeles raspades do Bréde Pitte qué um grande atore 
de cenema. Aquile fica-me qué uma classe e custou 
500 dôlas mas disseme o tal doitore curador quera 
denheiro im câxa porque ôdespois podia vendêla pra 
trâs por mâs denheiro, porque sô um cabele daquele 
atore vale 100 dôlas. Jâ falta poucos dias prô cabelo 
vir patrâs e nada. Terefonei prô consultôro e ninguém 
responde e, o diabo seja cego, surde e mude, mas a 
Irondina diz queu cai no conte do vigâro e que o tal 
produto que faz os carecas fecarem corn cabelo é oile 
da banha da cobra e que a tal cabelêra corn cabeles do 
Bréde Pitte de certeiza é feita de cabeles de buires 
pintada corn corante de bolos pra infiare na cabeça de 
gente semartes coma eu. 

Serâ ca corisca da Irondina tâ coa razâm e quê fiquei 
sim cabele, e aleviado das minhas seiscentas dôlas? 

José de Almeida Cesârio 
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New Canadians' Growing Income Gap big concern for NDP 
Highly skilled immigrants struggling with low incomes 

Jack Layton 

Why the prosperity 

gap between immi- 
grants and Cana- 
dian-born people 
continues to grow at 
such an alarming 
rate? This is a ques- 
tion that needs an- 
swers from a gov- 
ernment that was 
elected to improve 
the lives of all Cana- 
dians. Statistics 
Canada released a 
study on the income 
gap between new 

immigrants and Canadian-born people, examining the 
situation of immigrant families, assessing their eco- 
nomic condition, their chronic low income and the im- 
pact of changes in education and skill classes on their 
economic well-being since 1993. 

What really disappoints me is that low-income rates 
among immigrants on their first year in Canada were 
3.5 times higher than those of Canadian-born people. 
These rates were higher than at any time during the 
1990s than the previous decade. 

That means if you are bom in Canada, you are 3.5 
times less likely to be in a low-income family than a 
new immigrant. This is how Canada’s current immi- 
gration policies are failing immigrants as they struggle 
to use their degrees, qualifications, skills and experi- 
ence that they bring to Canadian society. Despite dou- 
bling the number of immigrants with university degrees 
over the last 15 years, the number of low-income im- 
migrant families continues to climb. 

sutton group-select inc. 

250 Wharncliffe Rd. North, London, ON N6H 2B8 
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I feel like Canada is breaking a promise to new 
Canadians when we cannot provide them with jobs, 
steady incomes and a stable quality of life. All the im- 
migrants and new Canadians I’ve met across this coun- 
try are hard working and constantly trying to provide 
the best for their families. We must not turn our backs 
on them. 

Thé immigrants I have met and spent time with are 
highly educated with very specialized skills. Why can’t 
they find suitable jobs with suitable pay? For Statistics 
Canada the economic situation of new immigrants to 
Canada showed no improvement after the turn of the 
millennium. This is despite the fact that they had pro- 
fessional degrees, higher levels of education and more 
specialized skills than a decade earlier. 

NDP has fought to ensure educated immigrants with 
a quick access to jobs that match their skills. We want 
the government to take direct action to recognize and 
provide accreditation of experience and foreign creden- 
tials. When a doctor immigrates to Canada but cannot 
practice medicine because his degree is not recognized 
in Canada, that is a loss not only for that family, but for 
Canada. 

Canada’s immigrant population is hard working and 
care about the issues the NDP stands for such as health 
care, the environment, and the quality of life for their 
children. The NDP has made many strides on issues 
specific to immigrants like the continued call for the 
full elimination of landing fees and fees for refugees. 
They have fought for an apology and compensation for 
Chinese regarding the head tax and to bring forth re- 
forms in immigration such as the Once in a Lifetime 
bill, allowing Canadians to make a once in a lifetime 
sponsorship of a relative to Canada. 

Bill Siksay is the NDP Immigration Critic 

Irene Mathyssen 
Member of Parliament, 
For London-Fansfiawe 

Constituency Office: 
1700—D Oundas St. 

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

Email: 
Mathyi@parl.gc.ca 

Website: 
www.irenemathyssen.ca 
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RoyGDias a I.A., CMA, CFP 

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

Tclefone e Fax 
Suite #3 - 295 Wolfe St., fClOA A'XA 1110 
London, Out. 
N6B 2C4 email: roydias@uniserve.com 

Sabia que... 
- Gafa, uma doença das oliveiras, nào deixa o fruto 

amadurecer no devido tempo e acaba por apodrecer 
na ârvore, ainda mesmo verde? 

- A palavra azeite vem do arabe az-zait, lingua na qual 
quer dizer o sumo da azeitonal 

- A Oliveira, originaria da regiâo Sirio-Israelita, foi 
cultivada desde hâ milhares de anos antes de Cristo 
naquela area? 

- O Azeite esverdeado é produzido com azeitonas 
pouco maduras, enquanto da azeitona madura sai um 
azeite mais dourado? 

- Até Dezembro/2007 comemora-se o centenario do 
nascimento do artista e grande homem, Pe. Augusto 
Nunes Pereira, que foi ainda jomalista e pedagogo? 

- Branquinho da Fonseca, nado em Mortâgua (1905) e 
falecido em Malveira da Serra (1945), foi escritor, 
poeta e dramaturgo. O pseudonimo literario,Anfdrao 
Madeira, tomou-o um dos vultos mais famosos das 
nossas letras no século XX? 

- Florbela Espanca, a grande poétisa alentejana, nasceu 
em 1895 e suicidou-se aos 35 anos de idade, em 1930? 

- Jesus nasceu no ano 749 da fiindaçâo de Roma e foi 
crucificado no ano 33 da Era Crista? 

- S. Geraldo, monge beneditino, nasceu em Cahors 
(França) e iniciou a sua obra na Espanha, donde veio 
para Portugal como Arcebispo de Braga, no s. XII? 

- Foi pela mesma época que subiu ao papado um 
português, Petrus Hispanus, que ficou conhecido 
como o Papa Joao XXI? 

- 0 Vinho da Madeira é usado para variar o menu na 
preparaçâo de algumas comidas consumidas pelos 
astonautas no espaço? 

ANEDOTAS 
Manteiga 
- Pedro, por très vezes te esqueceste de comprar a 

manteiga! 
- Pudera, maezinha, ela é tào escorregadia que se me 

escapou da memorial 

OMar 
- Joao, sabes a razao de todos os rios correrem para o 

Mar e este e este nunca aumenta de volume? 
- Nâo sei... Mas talvez seja porque os peixes bebem 

muita agua! 

Carta de Conduçâo 
Tristào Bemand tirou a carta de conduçâo e no dia 

do exame acertou em todas as questoes que Ihe foram 
feitas. Na ultima sobre marcha atrâs e marcha à fiente, 
o examinador pergunta: 
- Se o seu carro se atravessasse no meio duma linha 
férrea e visse o combôio vir la longe, o que faria? 
- O que eu faria era tocar eMarcha Fûnebre de Chopin! 

declarou o espirituoso escritor. 
Regina T. Calado, Vancouver, BC 

Luise Lavandeira, 
Gerente 

Bank of Montreal 
(519) 768-1433 

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

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

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

\...ConM 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL ^ nosnossos 

serviços pois 
Jpdo 0 cuidado 

.é pouco!. 
0 mais compléta serviço para o envio do seu 

contenter e carga solta. 

Grande Especial 

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

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

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIC 

- TU DO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

Contentores 
para o 
Brasil e 

Carga solta • FOGOES (A GAS E ELECTRICOS) 

• FRIGORIFICOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RADIOS E TELEVISÔES 

• FOGÔES A LENHA E A GAS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

GRANDE SELECÇAO EM 

ELECTRODOMÉSTICOS PEQUENOS 

FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

PORTAS DE GARAGEM 

TANGUES DE AQUECIMENTO 

MOTORES DE GARAGEM 

ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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Some advice for beating Insomnia 
Glenn Miller points out some steps for 
people that have problems to sleep 
1. Establish a Regular Bedtime Routine 

Professional golfers in order to make sure that they 
adhere to the fundamentals of the swing, follow a pre- 
shot routine before every stroke. You can do the same 
when it is time to go to sleep. Scheduling a relaxing 
activity away from bright lights just before it is time to 
go to bed may be the perfect way to keep your mind 
from racing. Instead of paying bills or arguing about 
problems late at night, why not take a hot bath or prac- 
tice meditation? 
2. Create a Comfortable Sleep Environment 

Take the computer and TV out of your bedroom. 
Remove bright lights and stop reading in bed. Use in- 
stead your bed only for sleep and sex, in order to cre- 
ate the right kind of associations in your mind. And 
speaking of your bed, make sure you have a comfort- 
able mattress and plenty of pillows. Quality mattresses 
only last for about nine to ten years in most cases be- 
fore they need to be replaced. Check the bedroom for 
heat, noise and any distractions that may interrupt your 
sleep. You may want to install a ceiling fan, wear ear 
plugs or listen to white noise. 
3. Adopt an Exercise Regimen 

Though it is best to finish your workouts at least a 
few hours before you go to sleep, research shows that 
regular exercise contributes to a sounder sleep. Another 
great reason to make time for exercise! You should also 
finish eating at least three hours before bedtime and avoid 
drinking all cafifeinated beverages after 4:00 p.m. Oh, 
and you may think that drinking alcoholic beverages late 
at night will help you sleep, but they really won’t. Alco- 
hol disrupts the body and doesn’t promote natural sleep. 
4. Keep a Sleep Journal 

Samuel Taylor Coleridge claimed that the poem 
Kubla Khan came to him in a dream. Although you 
may not win any literary awards for the contents of a 
bedside diary, it’s important to keep a record of your 
sleep-related activities. Do you tend to wake up at the 
same time every night? Write it down. Are you waking 
up every hour on the hour? Write that down, too. If 
your sleep problems persist, it is important to consult a 
personal physician. There are medications that can help 
you if it becomes necessary. Bring your sleep journal 
to the doctor’s office with you in order to discuss it. 

Glenn Mueller's areas of expertise include 
controlled carbohydrate living and diabetes. 

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

ARRENDAMENTOS 
^ Apartamentos com 1 e 2 quartos 

Cü Qualidade e ôptimas localidades para viver 
ÇÜ 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 

PA(3INA rEnmiM 
Para tornar seus filhos mais inteligentes 

A inteligência, é um présenté herdado ou pode ser 
criada e realçada pelo ambiente certo? Ambas as 
respostas estâo certas. Enquanto a inteligência tem uma 
componente genética, a pesquisa cientifica esta a provar 
que hâ actividades que podem fomentar o nosso 
desenvolvimento mental. Os seguintes pontos resumem 
as estratégias provadas para a construçâo da 
intelectualidade do seu filho. 
Faça mùsica 

Ouvir o seu filho a tocar trombone nem sempre é 
uma experiência intéressante, mas 
as liçôes de mùsica podem ser um 
divertido modo de empenho na 
aprendizagem do hemisfério direito 
do cérebro. Segundo uma pesquisa 
da Universidade de Toronto, liçôes 
de mùsica e a realizaçâo académica 
parecem beneficiar o QI de 
crianças- e quanto mais anos o 
estudante tiver liçôes, maior o 
efeito. A pesquisa achou que ter 
liçôes de mùsica na infâneia 
prenuncia melhores notas na escola 
secundaria e um mais alto QI na 
idade adulta. Portanto ajude os seus 
filhos a descobrir o seu Mozart, 
inscreva-os na filarmônica ou em 
liçôes privadas. 
Amamentaçâo 

O leite materno é um poderoso alimente para o 
cérebro. A amamentaçâo tem mùltiplos beneficios na 
criança em crescimento, pois previne infecçôes e 
fornece a nutriçâo essencial. Investigadores da 
Dinamarca descobriram que a amamentaçâo pode fazer 
que o bébé seja mais sâo e mais inteligente. O estudo 
encontrou que as crianças que amamentaram durante 9 
meses cresceram significativamente sendo mais 
inteligentes do que aquelas que amamentaram durante 
um mês ou menos. Se a amamentaçâo nâo lhe cria 
constrangimentos, invista na saùde do filho. A 
amamentaçâo pode dar dividendes a longo prazo. 
Fomente o exercicio fîsico 

Pesquisadores da Univ. de Illinois mostraram uma 
forte relaçâo entre a ginâstica e a realizaçâo académica 
em crianças da primâria. A participaçâo no desporto 
promove a confiança, trabalho de équipa e liderança, 
segundo a pesquisa. O estudo descobriu que 81% das 
mulheres executivas praticaram o desporto quando 
eram meninas. Assim, em vez de se instalar à frente da 
TV depois do jantar, considéré lançar uma bola ou dar 
um passeio. Estimule a sua criança a se envolver no 
desporto escolar. 
Jogos de Video 

Têm a mâ reputaçâo de muitos serem violentos, 
mas apoie aqueles que desenvolvem o pensamento 
estratégico, o planeamento de habilidades e os que 

promovem o trabalho de équipa ou a criatividade. Um 
estudo recente descobriu que os participantes que 
jogaram jogos de video reconhecem e aprendem 
sugestôes visuais muito mais depressa do que os seus 
companheiros que nâo jogam. Os professores britânicos 
começaram a utilizar alguns jogos de video na sala de 
aula. 
Deite fora a comida sem valor nutritivo 

Cortar no açùcar, nas gorduras trans e comidas sem 
grande valor nutritivo da dieta dos seus filhos, e dar- 

Ihes outras mais nutritivas vai fazer 
maravilhas no desenvolvimento 
mental e motor nos primeiros anos 
de vida. Por exemple, as crianças 
precisam de ferro para um 
desenvolvimento do tecido cere- 
bral, pois os impulses nervosos 
deslocam-se mais devagar quando 
a criança o consome em pouca 
quantidade. As crianças mal 
nutridas têm problemas no combate 
de infecçôes, o que faz corn que 
faltem às aulas e fiquem atrâs dos 
colegas. Guide mais do que os filhos 
comem e as notas poderâo 
aumentar. 
Leia! 

Este método provado é às vezes 
contemplado de forma descuidada, por causa do impeto 
em adoptar a ùltima tecnologia que empurra o QI, mas 
a leitura é o modo seguro e de baixa tecnologia para 
melhorar a aprendizagem e desenvolvimento mental 
na criança em todas as idades. Leia livres aos seus 
filhos, peça-lhes um cartâo da biblioteca e mantenha a 
casa repleta de livres (ou jornais também). 
O pequeno almoço cria campeôes 

Pesquisas que datam dos anos 1970 mostram que 
tomar o pequeno almoço melhora a memôria, a 
concentraçâo e a aprendizagem. As crianças que nâo 
tomam o pequeno almoço tendem a cansar-se mais 
facilmente, a serem mais irritâveis e a reagir de forma 
menos râpida do que aqueles que começam o dia corn 
uma refeiçâo sôlida. Hoje, um pequeno almoço 
descansado nem sempre é possivel. Mas até uma barra 
energética e um copo de leite podem ajudar a manter 
as crianças atentas e interessadas durante as horas de 
escola. 
Faça jogos mentais 

Xadrez, palavras cruzadas, enigmas... todos eles 
treinam o cérebro na execuçâo de uma ginâstica men- 
tal. Jogos como o Sudoku podem ser divertidos, 
promovendo o pensamento estratégico, a resoluçâo de 
problemas e a tomada de uma decisâo complexa. 
Guarde quebra-cabeças em casa e desafie os filhos a 
ajudâ-lo a resolver problemas complicados. 

Bob Condor (Trad. Sandrina dos Santos) 

Sprechen zie afforddable? 
Introducing the 2007 City Golf and 

$14/900* to start / $1 6/700*/to start 

2007 City Jetta 

Drivers wanted? 
(519) 455-2580 

EAST LONDON 
416 FIRST ST., 

LONDON, ON N5W 4N1 

,, .leavens Volkswagen 
WSINCE1958 

www.leavensvw.com 

Everyone's entitled to own German engineering. And these cars are loaded 
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. 
•plus Freight, PDI, Licence, Insurance and Applicable Taxes 



“PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Fev / Março 2007 

Cabo Verde nos Anes 80 Henrique Lacerda Ramalho 

Vista panorâmica da capital, Mindelo, que é a pérola de Cabo Verde 

Na capital existe uma réplica da Torre de Belém, a 
ünica fiel reproduçâo do monumento lisboeta 

espectâculo grandioso sâo as de pedras basâlticas como 
tubos de ôrgâo apontados ao céu. 

Aproveitei as camionetes-taxis de oito lugares na 

Em Cabo Verde quern compléta o liceu, répété o 
exame para melhorar a nota e concorrer a boisa de estudo 
no estrangeiro. É fâcil encontrar là quem jâ viajou pelo 
mundo fora continuando os estudos. 

Apresentado a um grupo de quatro professores, um 
deles me levou a conhecer a Cidade Velha num fiisca de 
pneus carecas pois a naçào nâo tem dôlares para importar 
bens nâo considerados essenciais. Até 
nas farmâcias os titulos eram muito 
reduzidos, mas eficazes, apôs prévio 
julgamento feito pelo govemo. 

Foi uma aula de histôria, nâo 
decorada, mas sim vivenciada. Como se 
tivesse nascido naquela cidade 
abandonada, cada um falava de cada 
edificio como se estivéssemos no tempo 
dos assaltos dos piratas. 

Cada lugar da ilha e da cidade é um 
postal, tudo tâo bem conservado, na 
compreensâo de que o cabo-verdiano é 
parte intégrante da nossa Histôria, a quai 
é também parte da Histôria daquele 
pais. Num povo tâo hospitaleiro eu tinha 
cicerones voluntârios ou vai conhecer 
fiilano tal que lhe vai mostrar (...). Assim 
descobri a sua culinâria, como a Salada 
de Bùzio na cidade da Praia, prato feito 
de pedaços da carne dos énormes 
moluscos e servido corn gentileza por gente de ffacos 
recursos. Isto ocorreu em fosse quai fosse a ilha daquele 
arquipélago. 

Fui corner lagosta à moda local e que desilusâo para 
o paladar! Serviram acabada de cozer, quente e mole como 
papa, contra o hâbito nosso de servi-la enrigecida e gelada. 

Para adquirir lembranças para os amigos, além dos 
quilos de lagosta encomendados, recomendaram que fosse 
à cadeia. Cheguei la e bâti ao portâo. Ouvi vozes: 
- Vai chamar o guarda, estào batendo! 

Este chegou corn uma chave enorme e antiga. Indicou- 
me o caminho para a sala onde os presos me mostrariam 
suas artes. No châo se poderia colocar o prato, tal a 

limpeza. Fui assaltado por artistas e seus 
amigos com pequenos quadros, objectas 
em casca de coco ou de carapaça de 
tartaruga e estabeleceram-se logo laços 
de amizade. Comprei-lhes uma carapaça 
de tartaruga polida. Vieram comigo até 
ao portâo e um preso touxe a chave para 
abrir! 

Tinha adoptado um miüdo, 
acompanhante fosse onde fosse e me 
deliciava ao vê-lo escolher o prato no 
restaurante, sempre bife corn batata frita! 
La ia levando às costas a carapaça de 
tartaruga de modo que sô se viam as 
pemas. Um homem bateu com os nôs 
dos dedos e perguntou: Tem bicho 
dentro? 

Viajâmos pela estrada de 
paralelepipedos, corn trechos como no 
topo de parede a unir os montes e sem 
guardas laterais. Olhando para baixo, 

pensava: Se derrapar, nem a aima se aproveita! No Pico 
da Antonia (1.300m), em Sâo Lourenço dos Ôrgâos, o 

A mulher cabo-verdiana reflecte 
no seu rosto a força da sua 

beleza e coragem 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 
09H45 - Culto de Louvor 
10HOO - English Sunday School 
11H15 - English Worship Service 
19H00-Estudo BIblico 

OUARTAS FEIRAS: 
19H00-Culto deOraçâo 

t 
TO DOS SÂÔ 

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

caixa para zig-zaguear pela ilha e conhecer novas 
localidades da costa. As estradas eram feitas e consertadas 
com homens partindo pedra e mulheres com cestas rasas 
à cabeça, sem qualquer mâquina, num aproveitamento da 
farta mâo de obra. Na parte rural a construçâo de casas 
era livre, mas na cidade sô se podia construir onde fora 
estabelecido pelo planeamento urbanistico, A construçâo 
era realizada por um formigueiro humano, trabalhando 
familiares e amigos, pois tinha havido ou haveria 
colaboraçâo para as suas residências. 

Outre facto que apreciei foi que cada semana a 
populaçâo ia ao monte cavar meias-luas e colocava lâ très 
mudas de arbustes para o re-florestamento. Os montes na 
distâneia pareciam como que revestidos de escamas de 
peixes. O pessoal se juntava, discutia e cada um ia para o 
sitio determinado. Era seu verde flituro que transportavam. 

Para contrôle de âguas pluviais havia por tado o lado 
barreiras e diques. As nuvens iam carregadas de âgua, 
mas os ventes quentes ascendentes do solo as impeliam 
para o oceano. Era precise domesticar um liquide tâo 
apreciado na hora em que aquelas chuvas torrenciais 
começassem a cair. Sô restava esperar! 

Admirei a beleza da mulher cabo-verdiana e ao ver 
alguma delas murmurava; Oh, meu Deus! Havia tanta 
mulher linda e afâvel que pensei ser dificilimo para um 
homem lâ permanecer solteiro! 

0 Segredo duma Boa Relafâo 
Sabe porque 

alguns matrimônios 
nâo dâo certo? Porque 
réservâmes a nossa 
gentileza para as 
pessoas estranhas e 
maltratamos os seres 
mais queridos. Foi a 
conclusâo tirada por 
David Niven no livro 
Os Cem segredos do 
bom relacionamento, 
onde nos révéla como 
manter firme e forte 
uma relaçâo humana. 
Um grande desafio, 

nâo acha? Ponto bâsico é respeitar a diferença e re- 
solver todos os conflictos duma forma civilizada. Sô o 
amor e a paixâo nâo bastam. 

De facto nâo existe uma fôrmula que garanta um 
feliz relacionamento, mas hâ atitudes que podem 
melhorar a convivência entre duas passoas. 
Cuidado corn as pequenas imperfeiçôes 

Quando lhe perguntem sobre o seu parceiro nâo 
pense nos seu valores negaitivos, trate de lembrar o 
que tem de positive e esquecer as falhas do outre. 
Sentido de humor ajuda 

Sorrir é o melhor remédie para tudo e até pode 
salvar a relaçâo de um casai. Uma piada abrilhanta o 
dia, traz alegria a quem a conta e a quem a escuta. Tome 
mais alegre a vida diminuindo o fardo pesado dos tem- 
pos ruins.. 
Dividam entre si as tarefas domésticas 

Ninguém os escolhe por gosto, mas os trabalhos 
domésticas precisam ser feitos. Os relacionamentos 
flmcionam melhor quando os parceiros reconhecem este 
simples facto e assumem uma parcela da carga diâria 
de trabalho. 
Goste da sua aparêneia 

Se nâo se sente bem corn a sua prôpria imagem 
fisica, entâo nâo vai conseguir imaginar o muito que 
as outras pessoas apreciam a sua aparêneia. Isso até 
pode dar lugar a problemas para encontrar ou manter 
um relacionamento normal corn os outres. A pessoa 
corn uma auto-imagem positiva, confia sempre mais 
em seu poder de atraeçâo. 

Feminissima 

SEAilSWAY 
PLUMBING & HEATING 
CANALIZADOR PORTUGUÊS 
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686-3967 
610 Newbold St., Unit 12 
London, Ontario N6E 2T6 
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WIRSBO^*^ 
IN-FLOOP HEATINQ 

CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 
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DA RODA DOS ALCATRUZES DA MEMORIA Barbosa Tavares 

0 sino da minha aldeia 
Minha aldeia!...Doze anos depois. la sedento por 

reviver carreiros, saborear os sons da infância, a 
sinfonia do vento sussurrando no tal enorme carvalho, 
do qual recolhiamos anéis das carapuças das bolotas, 
contemplar os recantos da saudade onde se acoitavam 
as memôrias do peao, da bola em trapos tecida, dos 
botôes arrancados à braguilha. E do largo, onde os 
homens folgavam em grupos. Na camisa, de saltitante 
brancura, apertada com um colete, alojava-se, 
garbosamente, o relogio domingueiro; sobre os ombros, 
o casaco pendente. Falavam dos pinheirais, de permeio 
com alguma garfada em ninharias da vida alheia... 

Minha aldeia!... La estavam as casitas alcantiladas, 
dormitando, impavidas no sen esbelto granito nas 
abas da serra, entre tojeiros, pinheiros, eucaliptos 
e alguns imberbes e esgrouviados sobreiros com 
vestigios de doma sepultada na terra, uma canastra 
semi-devorada pelo tempo, eira ao fiindo - pedras 
milenares onde o malho no ar ensarilhado, os 
mùsculos e o suor esbagoaram rimas de loiras 
espigas. 

Os carreirinhos, moldados por botarras de 
aldeào para abreviar caminhadas, eram os mesmos, 
agora ladeados e invadidos por silvedos e ervas, 
que cresciam a esmo e estoiravam pletoricos, por 
entre as nesgas das pedras. Soerguia-se viva a 
memôria de minha avô. O rosto, sulcado da vida 
inclemente de chuva, sol e vento, e o lenço, tâo 
negro, os olhinhos a bailarem, ajoujada ente a 
ramagem de um desumano e enorme molho-podao, 
intercalado entre a corda e um graveto de pinheiro. 

Minha aldeia!... Evocaçâo da falta de braços, a 
desolaçào de um pais que vê partir seus filhos para 
franças e araganças. Uma chaminé lança no ar poéticos 
rolos de fumo que se esvaem em espirais caprichosas 
entre uns fios de luz, o vento e o azulino das nuvens. 
Logo ocorre o cheiro dos torresmos, retirados do fundo 
do cântaro em unto atafulhados. E o estrépito do aroma 
resinoso da ramagem fiimegante-borralho em labaredas. 

As silvas, corn seus espinhos, rasgam no espirito a 

dor de emigrar por um naco de côdea na estranja 
sonhado. Aqui e ali a passarada pipiava indiferente ao 
drama de um pais. Invejei-lhes a melodia. 

Ruela acima, encavalitada entre pinheiros e um 
frondoso carvalho, erguia-se a casa do Pedro, em 
França; ao lado, semi-construida, a do Joào, embarcado 
havia meses para a Venezuela; da banda de além, 
andaimes e pedreiros, numa cadência moma, temperada 
por assobios e um cigarro em lentidâo tragado, erguiam- 
se as paredes da casa do Januârio, que se amanhara de 
caixeiro para as bandas de Lisboa. 

Minha aldeia, de casebres enegrecidos e 
descurados, de velhos resignados, patriarcais, silentes, 
amarrados ao conformismo dos dias, da galinha a 

debicar uns grâozinhos de pedra, da pesada carroça a 
gemicar congosta arriba, do mugido a embasbacar o 
silêncio. Minha aldeia!...Quanta poesia pungente nos 
versos contristados deste abandono. 

A casa da Ti Nazaré, entre as ribanças, enfeitada 
de alecrim e flores silvestres. A pedra gigante, ovular, 
ao lado da porta onde ele repousava a perninha 
manquejante e rogava clemências para o verâo 
esturricante que estiolava os seus filiais milheirinhos. 

Meu avô, obliqua peneira sobre o ombro erguida. 

rogando ao vento que joeirasse os feijôes, e eles caindo 
em fio de cascata sobre uma manta em mil retalhos 
tecida. Eu, absorto naquele cenârio, gozando as delicias 
da brisa numa tarde de canicula em que sem o saber - 
sei-o agora - sorvi nacos de vida, verdadeiramente 
paradisiacos. 

Minha aldeia-fantasma, pela ausência da juventude, 
dos arados imobilizados, do sangue novo que reconstrôi 
franças e araganças e nos deixa o acre sabor do 
abandono. Meu Portugal, minha aldeia, corpo 
moribundo de veias esclerosadas, o sangue dos teus 
braços reparte-se pelo mundo na ventura de pào menos 
agreste, a troco de construçâo de mundos-outros. 

Desventurado povo... Que isto de emigrar é uma 
aventura/desventura da aima transplantada para 
solo alheio, espirito que persiste em vaguear no 
terrunho genésico, onde moram petrificadas as 
memôrias cruciais da vida. O Ti Joâo da Aurora, O 
Manel Silvestre, a barbearia ao ar livre, sob a 
umbrosa cùpula da vinha do Joaquim da Eira, a 
tabema desoladamente térrea corn arroz, cigarros 
e duas pipas, e o Ti Angelo da Cuca, mais o seu 
belo apelido que respondia dos milheirais a 
dessedentar num eco gutural a um apupo que lhe 
faziam do cimo da serra, inquirindo sobre o correio. 

Ah!... Aquela caixa vermelha que retratava um 
homem sobre um cavalo trombeteando novas, era 
0 repositôrio da esperança que trazia da 
“Brenzelas”, dos brasis e das araganças a garantia 
de leiras e prometia pinheirais de regresso e en- 
laces matrimoniais fartos e requintados. Ninguém 

poderâ negar: o largo da igreja. O coreto, os homens 
que testemunharam os nossos sonhos da infância e tudo 
o mais que nos haverâ de acompanhar vida fora, até ao 
fim ultimo dos dias. 

Somos émigrantes. Transpusemos fronteiras. 
Jamais transporemos o espaço-vivência na terra mâtria. 

Dai, porque a saudade sera um sino a badalar 
plangente na aima emigrada. O sino da minha aldeia. 

Janeiro/2001- Brampton (Ontario) 

Sete Fdtias de Saudade Emigramada 
IV 

Miguel Torga, corn a presciência animica que lhe 
é reconhecida, afirmara, discorrendo sobre a emigraçâo: 
Regressar é quebrar o encanto; permanecer, perpetuar 
o drama. Bem-aventurados serâo aqueles que nem 
quebraram o encanto, nem estào lùcida, nem 
minimamente conscientes do drama e vâo alimentando 
todos os sonhos, exclusivamente do pâo de cada dia. 
flâ destes sâbios que sem o saber o sâo. 

V 
Donde emerge o desejo obstinado de regressar às 

raizes? Sera um desejo inconsciente de inutilmente 
recuperar o tempo da mitica infância? 

Hâ tempos, li algures, um poeta dizer que nossas 
raizes nào residem na terra, mas no tempo. De facto, 
quando regresso a Portugal, percorre-me a alegria de 
um tempo redescoberto. Mas, em abono da verdade, 
nem a terra nem eu somos os mesmos. Contudo, apesar 
desta dorida realidade, nâo hâ desencontros. O 
reencontro é cada vez mais desejado e poético. As 
memôrias avivam-se no desejo obstinado de voltar a 
onde nâo se pode, senâo pela memôria. Ah! O tal espaço 
mitico e verdadeiro da infância... As memôrias fiéis, 
os decénios transcorridos, os sonhos do regresso 
fenecidos e o tempo-algoz a dirimir impiedoso os dias 
sobrantes. Percorre-me a mâgoa de saber o inexorâvel 
da morte. As pessoas idosas da infância jâ se 
escapuliram; os caminhos que abrigavam amoras e 
silvedos estâo abarrotados de casario. Até o velho 
alpendre, corn o seu portâo carcomido de histôrias, onde 
mais de um namoro se abrigou dos chuviscos, entre o 
aroma da résina, a rama seca de pinheiro e peças 
museolôgicas: um podâo, uma foice, pedaços a esmo 
de charruas desengonçadas, pendentes de pregos 
esturricados de ferrugem, um molho de erva a rever as 
âguas da vessada, o arrulhar duma rola cativa, a chuva 
que adocicava as beijocas fiirtivas e um fio de vento 
que sinfonizava de ventura uns olhos que saciavam 
todas as sedes da aima. Tudo feneceu! Hoje é cimento 

sobre cimento, ferro sobre ferro, sem aima e portâo de 
zinco. 

Abomine! o progresso. Distorceram-me as imagens 
da memôria, desfeitearam o cenârio de dias encantados 
na inebriaçâo dum rosto que era toda a alegria possivel, 
sonho de todos os sonhos: um namorisco na plenitude 
de todas as labaredas da aima. 

VI 
Nâo é impunemente que se desfeiteia o destino. 

Na minh’alma vive um povo, o ressoar duma lingua 
tâo autêntica e intima como o acto de respirar, uma 
lingua adocicada, melôdica e meiga, sem arestas. 
Escuta, amigo! Foram geraçôes que moldaram o sangue 
do sentir. Contra esse facto nada posso, além de me 
defrontar corn a saudade que se grudou no cerne da 
aima e ai reside, defmitivamente. Para que o destino se 
cumpra é necessârio o reencontro vivo corn a terra que 
tatuou no espirito o malfadado jeito de sentir a saudade. 
Sou um pedaço desmembrado de Portugal. Para tais 
padecimentos da aima, haveria a cura do regresso. 

Quereis entâo saber quai a condenaçâo de um 
emigrante? Nenhuma escolha abrange o todo. Entre a 
Pâtria e os filhos haverâ escolha? Digam os herôis do 
silêncio, aqueles que sabem rilhar a saudade, silentes, 
porque entendem que sofrer, publicamente, constitui 
desgraça, despromoçâo. Afinal, nâo somos um 
fragilissimo sopro de espirito em barro vestido? 
Temiveis sâo aqueles que nunca choram, os que 
escamecem de quem padece e nâo sabem perdoar quem 
sofre e nos cortam a prumo a esperança corn a sua 
prôpria desolaçào. Haverâ pecado maior que destituir 
um homem do sonho, ainda que saibamos que apenas 
e tâo-somente do sonho se trata? 

VII 
Nâo sou desta terra onde desemboquei, mercenârio 

de sonhos estrangeirados. Nada aqui testemunhou a 
minha infância, nem viela, nem adro de igreja, nem 
cheiro a jarro em dia de romaria; nem as velhas 
embiocadas a ladainhar pelas esquinas as mazelas 

— (Continuaçâo da mesma rubrica na ediçâo Jan/Fev. 2007) 

alheias; nem gritos da 
garotada pontapeando 
trapos esféricos, clamando 
Passa a bola!', nem cheiro 
a sardinhas invadindo o ar 
de névoas fiimarentas, en- 
tre fogareiro e abanador, 
corn o gato a estraçalhar 
uma espinha 
misericordiosa; nem 
repicar de sinos anunciando 
um baptismo, nem o ressoar 
tétrico de badaladas a 
anunciar o retomo do corpo ao seio da terra. 

Explicada estâ a desolaçào que me assola a aima 
emigrada, tal procela em terra alheia. Sou nâufrago do 
pâo em duas terras madrastas, sem outra bùssola que 
nâo seja a miragem do regresso que vai entretendo este 
sonho corn que me ludibrio. 

Brampton (Canadà) 
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Amor que vence o tempo 
Serafma & Mario Alves, 
comemoraram no 21 de 
Março em London, 42 
anos de vida matrimonial 
e seu amor é tào forte 
como na data do easa- 
mento na Matriz dos Reis 
Magos (Fenais d’Ajuda - 
Sâo Miguel). Seus filhos, 
Belda (Gary Lewis), 
Mario Jr (Regina, née 

Carvalheiro), netas Chantelle, Mariah e Giselle enviam 
beijos e votos de muitos aniversârios. Une-se ao coro 
das filhas, a voz de Stella, anjinho da familia que Deus 
levou aos très anos de idade. 

Kaylee, Undo bébé 
Primicia do casai Cristina 
(Livramento, Sâo Miguel) & 
Mark Bower (Lindsey, Ontario) 
esta linda eriança veio eneher de 
felicidade nào sô o eoraçâo dos 
pais como ainda o dos babados 
avôs. Manuel e Maria Farias, que 
por este meio enviam votos de 
muita saùde e amor aos queridos 
filhos por este présente tào lindo 
nascido na familia. 

Alamo de Oliveira 
Conhecido escritor açoriano, 
residente em Angra e membre da 
Direcçâo Reginal das 
Comunidades, esteve présente 
na Gala àaPortuguese Heritage 
Band, levada a efeito eom brio e 
competêneia pelo Maestro 
Wesley Ferreira em London. 
(Reportagem na Prôxima ediçâo 
a cargo de Antonio Azevedo). 

Maia 
Nome de prineesa dado à filha 
do jovem casai, Paula & Tony 
Câmara, de Strathroy. Corn dois 
anos de idade este anjinho foi o 
primeiro bébé da familia. 

Churrasqueira 

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

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

Proprietaria: D. Rosa Cruz 

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

ECOS DA SOCIEDADE 

Para ajudar a pagar a hipoteea das Obras desta parôquia 
de London, este Grupo de Amigos daH. Cross celebrou 
com grande sucesso a sua festa. Embora nao fomos 
ainda informados do total do lucro, os Sete Amigos 
agradecem a ajuda reeebida de tantas pessoas. Sem vôs, 
0 nosso sueesso séria impossivel! 

Uma longa vida, 
soma e segue! 
0 nosso assinante, Joao Rodrigues, 
entrou na casa dos 80 e, com a sua 
cara metade, a gentil D. Miquelina, 
filhos, noras, netos e bisnetos, 
celebraram o evento no dia 25 de 
Março no Restaurante Nova Lisboa 
de London. Parabéns à familia 
amiga e à sua imensa arvore 
genealogica que continua sempre a 
crescer, sob o comando do capitao 
do navio familiar! 

Os 
Sete 
da 

Holy 
Cross 

Trinta anos de Amor 
Na Casa do Espirito Santo 
de Windsor, Daniel e 
Otilia Lapas ficaram 
surpreendidos com a sala 
lindamente decorada, as 
flores e bolo com a 
fotografia do seu 
casamento hâ 30 anos em 
Otava. Negocios à parte, 
nada como os Bons 
Amigos! Parabéns ao 
correspondente, casai 
amigo e colaborador, com 

votos de muita felicidade para ehegar às Bodas de Ouro! 

Secçâo Feminina 

Eis a seeçâo de voluntârias que prepararam o almoço 
do Domingo e outras iguarias na Festa dos Amigos da 
Holy Cross. Parabéns pelo trabalho ben feito e Muito 
Obrigado às Senhoras Mestras Cozinheiras! 

■N IWElVIOmAiVI 

Maria Felise Calouro 
Faleceu em Cambidge, Mass. 
(EUA) no dia 31 de Janeiro do 
corrente e era casada eom 
Carlos Calouro e mâe de Carlos 
(Nevia), Adélia (Dinis) e ■ Emanuel, sendo avô de seis 

netos e dez bisnetos, e irmâ de 
+Manuel Furtado (Honorinda), + Serafim de Melo 
(Lurdes), +Marcelino Rafeiro (Monica), Antonina 
(Oswaldo Baptista) Atur de Melo (Ilda) e Maria 
Catunto de London, Ontario. Que a sua aima 
descanse na Paz do Senhor! 

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 

Rancho Folclôrico "A Saudade'^ 
Pretende formar este ano um Grupo de Adultes. 

Os dançarinos veteranos desta area 
interessados em participar connosco podem 

contacter Josefina Azevedo pelo 
Tel. 519.451-4335 

Heeppy Bayter 2007 
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EU OPINO... TU OPINAS... ELE/ELA OPINA... US Veterans and the War in Iraq 
The national commander of the nation’s largest or- 

ganization of combat veterans is concerned that the on- 
going debate in Congress about the planned troop buildup 
will be perceived by those in unifonn as a sign that 
America’s lawmakers have given up on them and their 
mission in Iraq. 

My generation learned the hard way that when mili- 
tary decisions are second-guessed by opinion polls or 
overruled by politicians, it’s the common soldier and 
their families who pay the price f said Gary Kurpius, a 
Vietnam veteran from Anchorage, Alaska, who leads the 
Veterans of Foreign Wars of the U.S (VFW), half of 
which 1.8 million members are Vietnam veterans. 

There is no question that mistakes have been made 
in the prosecution of the war in Iraq, he said, citing a list 
revealing more faults in planning than in execution, like 
questionable intelligence assessments at the onset, in- 
vading with insufficient forces, the dismantling of the 
Iraqi army, and the absence of diplomats and civilian 
nation building experts. 

There is no playbook to fight an unconventional war 
against an unconventional enemy that wears no uniform 
and acts without conscience, yet US forces have adapted 
and are performing well said Kurpius, who provided 
Anny convoy security in the central highlands of Viet- 
nam in the 1968 Tet Offensive. 
We have to let our generals be generals and wage this 
war as only they are trained to do, and have hope that 
the announced troop buildup will be the final key that’s 
needed by the Iraqis to build a secure and united coun- 
try, he said. We hope it’s not too late for the US to make 
a difference in Iraq. 

Efforts to pass a non-binding resolution against 
President Bush’s troop buildup have currently stalled in 
the U.S. Senate, but House leaders feel confident in their 
ability to get enough votes for passage. A non-binding 
resolution has no legal authority. It is just a mere ex- 
pression of the Congress feelings. 

For Kurpius, the current debate is just a major dis- 
traction to US forces and does nothing to improve their 
morale or strengthen their resolve. Respecting Congres- 
sional oversight and the First Amendment rights of all 
Americans to debate issues of national importance, VFW 
is concerned with its timing. We need to send the mes- 
sage to our troops that America wants them to succeed 
in Iraq by giving the buildup a chance to succeed. 

The American public needs to remember that Iraq 
is the centerpiece in a war against a new enemy that 
only has one goal: To destroy America. Never forget 
what indiscriminate horrors our enemy is capable of 
never forget that the only reason 3,000 innocent people 
died on Sept. 11 is that this enemy didn’t have the means 
to kill 30,000 or 300,000 or 3 million people, he said. 

They will not leave America or our allies alone if 
we pull out of Iraq prematurely. Our sons and daugh- 
ters in this fight know that, and that’s why they want 
victory, peace and stability in that region, and that’s why 
they want to destroy this new enemy - permanently. Our 
job is to support them. 

Joe Davis (Feb-2007), Washington, DC 

0 Tabu da Homosexualidade 
Porque é que tanta gente acredita na cura da 
homossexualidade? 

Em pleno século XXI muita gente ainda acredita 
que a homossexualidade é algo imoral e décadente, um 
desvio de carâcter, e pensa que os homossexuais 
poderiam ser normais se se esforçassem para isto. 

Quanto às crenças e juizos de valor dos outros, nâo 
hâ muito a fazer. Mas quando os homossexuais sào 
chamados de doentes ou tarados e se afirma que tal forma 
de sexualidade é uma perturbaçào mental, o minimo que 
podemos fazer é esclarecer que na Psicologia modema, 
a homossexualidade nâo é uma doença. 

Vamos voltar no tempo e refazer o percurso da 
homossexualidade na histôria da humanidade. Antes de 
ser considerada uma perturbaçào, era uma prâtica punida 
juridicamente. Em 1869, a legislaçâo alemâ punia corn 
prisâo todas as pessoas que efectuassem prâticas 
sodomitas ou contacto sexual entre pessoas do mesmo 
sexo. Num seu esforço de salvâ-los duma puniçâo 
juridica, o médico Hùngaro Benkert criou o termo 
homossexual. 

A estratégia consistia em dizer que estas prâticas 
eram realizadas por seres doentes, que nâo deveriam ser 
punidos, mas sim tratados. Este médico procurou 
transferir do foro juridico para o da saùde aquela 
manifestaçâo da sexualidade humana 

Ao despenalizar a homossexualidade, isto teve 
consequências que foram potencializadas no século XX, 
no quai via-se o comportamento sexual como uma 
identidade e homossexualidade tomou-se um diagnôstico 
no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor- 
ders (DSM) desde a primeira ediçâo do manual em 1952. 

Posteriormente em 1973, o peso dos dados com a 
mudança das normas sociais e o desenvolvimento duma 
comunidade homossexual politicamente activa nos EUA, 
levou 0 American Psychiatrie Board of Directors a votar 
para remover a homossexualidade do DSM, declarando 
que aquela orientaçâo nâo esta per se associada à 
psicopatologia. 

Desde entâo, tratar a homossexualidade como uma 
forma perversâo ou depravaçâo é fazê-lo de uma forma 
preconceituosa, ignorando as verdadeiras questôes éticas. 

Corn base no DSM, durante muito tempo, inùmeros 
psicôlogos nâo sô efectuavam prâticas que asseguravam 
a cura da homossexualidade, como vinham a pùblico 
fazer propaganda destas mesmas prâticas. Eram as 
chamadas terapias de conversâo que nâo conseguiam 
modificar os desejos sexuais e apenas acentuavam a 
angùstia inerente ao conflito de quem nâo se aceita como 
é. 

Afirma-se hoje que tanto a heterossexualidade como 
a homossexualidade sâo ambas manifestaçôes 
igualmente légitimas da sexualidade e nâo hâ base 
cientifica para argumentaçôes preconceituosas. 

A esperança é que a sociedade possa dar-se conta 
de que nenhum psicôlogo ou cientista tem a ùltima 
palavra sobre a vida sexual de ninguém. 

Texto de Ana Belém 

Resultado do Referendo um sinal 
de mutafâo cultural? 

Manuel Abrantes 
A Conferêneia Episcopal Portuguesa, no final da 

sua assembleia extraordinâria, classifica o resultado 
favorâvel ao Sim no Referendo ao Aborto como um 
sinal da acentuada mutaçào cultural no povo, em 
resultado duma mediatizaçâo globalizada. 

Para a Igreja Catôlica, o individualismo no uso da 
liberdade como maneira de pensar imposta por 
sucessivas politicas é uma severa critica ao ensino por 
lacunas na formaçào da inteligêneia, jâ que o sistema 
educative nâo prépara os alunos para se interrogarem 
sobre a vida e as questôes primordiais do ser humano. 
Foram estas as grandes linhas do seu grito de alerta. 

Os bispos lembram, ainda, na nota pastoral, que o 
facto de o aborto passar a ser legal, nâo o torna 
moralmente légitima, porque o aborto continua a ser 
uma falta grave, por nâo cumprir o mandamento Nâo 
Mataràs. O referendo estava centrado na justeza de 
um projecto de lei que, ao procurar despenalizar, em 
certo modo, acaba por legalizar o aborto. 

Numa nota aos médicos e outros profissionais de 
saùde, os Bispos apelam para nâo hesitarem em recorrer 
ao estatuto de objectores de consciência que a lei lhes 
garante. As posiçôes assumidas pela Igreja Catôlica 
podem ser o motivo para que a questào do aborto nâo 
morra corn a aprovaçâo duma lei. Acima de todas as 
leis humanas estâ a Lei de Deus. 

Este, vai ser o combate que os catôlicos terâo de 
enfrentar. O silêncio, o esquecimento e a conivência 
corn aquilo que é politicamente correcte, nâo podem 
ser apanâgio de todos aqueles que fazem da Lei de Deus 
a sua Lei Suprema. 

SAUDE 
A Depressâo é uma Doença? 

É uma doença do organisme e que compromete o 
fisico, o humor e, em conseqüência, o pensamento. 
Altera a maneira como a pessoa vê o mundo e sente a 
disposiçâo e o prazer da vida. Afecta a forma como a 
pessoa se alimenta e como se sente em relaçâo a si 
propria. A Depressâo é uma doença afectiva, nâo é sô 
um sinal de fraqueza, de falta de atitude positiva, nem 
uma condiçâo que possa ser superada sô corn a força 
de vontade ou o esforço. 

Quem estâ deprimido nâo pode melhorar sô por 
conta prôpria ou corn atitudes positivas, viajando ou 
tirando férias. Os sintomas podem durar semanas ou 
anos se nâo optar pelo tratamento, podendo resultar 
numa inibiçâo global da pessoa e afectar na parte 
psiquica as funçôes nobres da mente humana, como o 
raciocinio, a criatividade, o amor e o sexo. 

A pessoa deprimida nâo desfruta dos prazeres da 
vida que para ela nâo tem sentido. Apesar de saber que 
os motivos do seu estado sentimental nâo sâo lâ tâo 
importantes e de nâo desejar estar dessa forma, a pessoa 
deprimida isola-se no silêncio, na tristeza e na 
necessidade de simpatia por parte dos outros. 
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Companhia Portuguesa ao Serviço da Comunidade para Impressâo Giafica de: 

CARTÔES • ENVELOPES 
FACTURAS • PAPEL DE CARTA 

PANFLETOS 
CONVITES DE CASAMENTO 

CALENDÂRIOS, ETC. 

TRABALHO GRAFICO 
E PRODUCÀO DE: 
QUADRICOMIAS 

REVISTAS • POSTERS 
BROCHU RAS 

COMPANHIA EDITORA 
(desde 1992) 

SERVIMOS 
TODO O ONTÂRIO 

OS NOSSOS TÉCNICOS PODEM AJUDAR A PRODUZIR UMA MELHOR IMAGEM DA SUA COMPANHIA, 
COM CORRECÇÂO DE TEXTOS EM PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL E FRANGÉS 

CONSULTE-NOS PARA ANÜNCIOS NO JORNAL OU TRABALHOS DE TIPOGRAFIA 

Tel. (519) 455-4653 • Toll Free: 1-800-414-3584 • Fax. (519) 455-4683 
(Em todo o Canada e EUA) 
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HARROW 

Anseimo Carvalho 

Progresse na Construfâo da Nova Sede do Camôes 
Governo do Ontario entrega $275,000para ajuda da obra 

Com O chegada da Primavera, 
uma nova era de esperança parece 
brilhar sobre este projecto no quai 
toda a comunidade portuguesa de 
Harrow esta firmemente empenhada. 
A notîcia mais importante para dar 
aos leitores é que, por intermédio do 
nosso représentante no Queens Park, 

Hon. Bruce Crozier, Deputado no Essex County pelo 
Partido Liberal, foi recebida a quantia de $275.000 
dôlares para as despesas de portas, janelas e o 
acabamento interior das paredes da nova sede. Foi uma 
grande ajuda para o sucesso deste projecto que, em 
poucas palavras, define-se como Dar ao Povo 
Português de Harrow o Clube que merece, uma nova 
sede que esteja à altura das exigêneias do século XXL 
Mais do que nunca, começamos agora a ver o prédio 
erguendo-se no ar e reina em todos a confiança de que 
a obra vai ser inaugurada antes do fim do ano. 

A sequêneia histôrica atravessou varias etapas entre 
as quais baralhou-se a proposta de renovar a sede antiga, 
dando-lhe uma capacidade maior e um aspecto mais 
moderno. Mas as nossas mâes sabiam bem que para 
remendar roupa velha nâo se usa um pedaço de bom 
pano. Prevaleceu, portante, a ideia da maioria: Démolir 
a roupa velha e vestir-se à rigor com um Clube moderno 
e mais fimcional. 

Nâo faltou a voz dos derrotistas nesta e noutras 
comunidades, profetizando que nés, os portugueses de 
Harrow, nem tinhamos condiçôes fmanceiras nem 
capacidade para uma empresa desta envergadura, por 
sermos uma comunidade tào pequena. Mas tais vozes 
cairam ultimamente no silêncio na reuniào de sôcios 
onde foi anunciado o donativo do Governo do Ontario. 
O entusiasmo de todos foi algo excepcional. 

Embora sem a 
confirmaçào oficial da 
parte do Executivo, sabe- 
se que muitos se 
pronunciaram corn 
donatives em dinheiro 
entregues ao Clube, além 
de vârios empréstimos sem 
juros para que o projecto 
continue avante. O 
Mordomo do Império de 
Harrow, sr. Daniel 
Carreira, disse que a 

Fotografia recente do novo prédio do “Camôes’ 

Comissào de Pestas decidiu disponibilizar os fiindos 
que tinha no banco para serem usados na construçâo 
da sede. Por outre lado, a venda de bilhetes do sorteio 
duma Viagem a Portugal, cortesia da SATA Express 
International vai correndo bem, embora ainda tenhamos 
alguns livres para serem distribuidos. Se ainda nâo 
comprou o seu bilhete, faça-o jâ e sera bafejado pela 
fortuna. 

No Sâbado, 14 de Abril proximo, vai celebrar-se 
pela ùltima vez na sede velha o 37.” Aniversârio do 

Clube corn programa que, na hora de redigirmos esta 
crônica, ainda nâo tinha sido definido. Espero ver nesse 
dia todos os sôcios e suas familia a celebrarem corn 
Bolo e Champanhe a efeméride dando o ùltimo adeus 
ao prédio antes de ser demolido e oferecerem o seu 
apoio moral e nâo sô, ao grupo da Direcçâo que corn 
tanto zelo e dedicaçâo tem desempenhado as ârduas 
fiinçôes de atender aos trabalhos da obra. 

Harrow, Ontario 

Jantar e Baile da Pinha no PCCM MISSISSAIIGA 

A Tuna da Faruldade de Eionomia do Porto cativou a audîênda 
Noite divertida no Centro Cultural corn Jantar e Baile 

da Pinha, que reuniu à volta de 300 pessoas na sala. 
Destaque para aTunaAcadémica do Porto, apresentada 
pelo présidente do PCCM, sr. Gilberto Moniz, que 
informou sobre as renovaçôes no Centro e a construçâo 
do novo palco. A ajuda monetâria dos mil sôcios para a 
despesa da obra représenta apenas $50 dôlares/pessoa. 

FOTOETEXTO 

Joôo G. Silva 

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

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

Delfina Pedro (519) 738-2189 

ACTIVIDADES COMUNTTÂRÏAS 
24 de Março - Jantar e Baile corn o Duo Santos, 
organizado peo Império do E. Santo, Mordomo 
Daniel Carreira. 
14 de Abril - Aniversârio do Clube corn programa 
a anunciar. 

LEAIVlINGTON 

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

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

Apôs o jantar tivemos o Baile da Pinha corn Som Luso 
de Nelson Câmara e Carlos Borges na parte musical. O 
afortunado casai que achasse durante o baile a tal Pinha, 
recebia o prémio de uma viagem de férias. 

A TunaAcadémica da Universidade do Porto, corn 
27 estudantes, realizou uma boa actuaçâo corn mùsica 

tradicional do teor de Uma casa 
portuguesa, Dà cà um beijo, 
Guantanamera, e Afonso, cançâoesta 
que fez vibrar o pùblico que em coro 
marcou o ritmo corn as palmas. Um 
espectâculo acabou corn todos os ares 
de um karaoke de multidâo. 

Pela 
conversa 
corn o 
Magister da Tuna, Pedro 
Lajas soubemos que o 
grupo foi formado em 1992 
e foram convidados a 
participar no Festival de 
Tunas de Toronto corn a 
Luso-Can Tuna. O 

conjunto tem visitado a 
Holanda, França, Espanha, 
EUA e esta foi a vez de vir 
ao Canadâ, onde foram 

muito bem recebidos. A Universidade do Porto conta 
também corn uma Tuna feminina. 

Desejando uma feliz estadia no Canadâ aos jovens 
da Tuna Académica, enviamos Parabéns pela sua 
excelente actuaçâo! 

Brampton, Ontario 

DA DA’ C POOD EQUIPMENT LIMITED NEW & USED 
HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES SINCE1990 

OP 

I Pat, the only shareholder, is about to retire and a prosperous 
hotel & restaurant supplies business is 

EVERYTHING TO BE SOLD! . 

Buy the Business DNLY^^ 
& Rent One or Both Prope 

OP 
Buy the Business & 
One or Both Properties 

EnoeUm Location! 
Dundas $t, Opposite London Airport 

Owner is willinutustay 
for a period of time to help in a 

smooth & proper transition. a 

Oxlo^d St. 

V 

SvndasS! 

“Ü 
i IMndsof Toronto d 

1“PROPERTY 
Front: 200’ x 400’ 

with Second Hand Shop 
Salvage Yard Licence 

2"'* PROPERTY 
Front: 250’ x 400’ 

FOR MORE INFORMATION 
CONTACT PAT PAPAS 

Tel. 519-659-4644 • Fax. 519-659-574 

2867 DUNDAS ST., LONDON, ONT. N5V 5B5 
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WINDSOR NO XVIANIVERSARIO DE "PORTUGAL NOTKIAS/News" 
Os meus 16 Anos de Jornalismo Amador 

Reportagem/Fotos 

Daniel Lapas 
Nâo gosto de me gabar, pois esta 

provado que a servil bajulaçâo e a 
auto-adulaçâo foram sempre o pecado 
cardial nos burgos da Diâspora: 
Porque Eu fiz... Eu mandei vir... Eu 
organizei isto ou aquilo... Eu fui o 
primeiro que... enchem os ouvidos do 
povo nos nossos eventos sendo 
berrados pelos altifalantes. Mas, 
como o Director deste jornal, por 

esquecimento ou pelo que quer que seja, ainda nâo o 
fez, entre os portugueses de Windsor, a data do 
Aniversârio nâo pode passar esquecida. 

Com a publicaçâo da ediçào N“ 181, Portugal 
NoHcias/News cumpriu os sens 16 anos de serviço à 
Comunicaçào Soeial escrita nestas comunidades do 
S.O. do Ontârio e nâo sô. Antes do seu nascimento, em 
1992, lembro-me dalguns projectos isolados em 
Strathroy e Windsor. Tive o privilégio de participar 
neste ùltimo corn alguns colegas desta area. Foram 
iniciativas que, apôs as primeiras ediçôes, morreram, 
mas fizeram nascer em nos o incentivo de criar algo 
sôlido e permanente onde pudessem ser destacados os 
valores reais e autênticos das nossas comunidades 
emigradas, valores que doutro modo, iam perder-se no 
esquecimento do tempo que tudo eonsome. 

Corn Otilia, minha mulher, fizemos uma anâlise 
de meus 16 ands de serviço voluntârio, a informar sobre 
a comunidade de Windsor aos nossos leitores. 
Pereorremos centenas de fotografias e crônicas sobre 
o que aconteceu neste meio. Quantas esferogrâficas e 
quantas boras de redacçâo gastas no empenho de 
informar sobre eventos tristes ou gloriosos, funèbres 
ou trâgicos que a comunidade atravessou. Obrigado, 
“Portugal Notieias”! Sem as tuas pâginas, se ealhar, 
minhas crônicas e os êxitos mais importantes deste 
nobre povo emigrante nâo ficariam escritos. Guardo 
corn carinho a colecçâo compléta de exemplares que 
foi até hoje publicada... Postos uns sobre os outros, o 
seu volume eleva-se até os meus joelhos! O homem 
sonha e a obra nasce, como dizia Fernando Pessoa. 

COU.ORNAO VOT 
AOTARQlii/* 

mSMW SUCPEI/eMSiRSiMPRECmmOMAMS 

2 DE JULHO ☆ ☆ 10 OE MNHO 

Oortucsa! 
ctas news 

pwgçoiHjo asr; 

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

Tel. (519) 250-9200 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

minhas crônicas desde o inicio, defender a verdade e 
dar os galôes a quem os merece por ter lutado por eles. 
Os dias mais inesqueciveis dos meus 16 anos como 
reporter foram, sem dùvida, quando em 1998 recebi 
do Governo Português um passe de imprensa, 
garantindo-me entrada livre ao recinto da EXPO/98 
para fazer varias reportagens sobre aquele grande 
empreendimento de Portugal nos fins do século XX. 
Foi maravilhoso passar la uns dias, lado a lado corn 
profissionais da imprensa mundial, reunidos como bons 
irmâos em Lisboa e de lâ divulgar estas fontes de 
amizade cultural entre todas as raças do mundo. 

Obrigado, Portugal Notieias! Parabéns ao seu 
Director e grande amigo. Antonio Seara, e aos meus 
colegas-correspondentes que, desde vârios pontos da 
diâspora, mês a mês, ano a ano enviam as suas crônicas, 
poesias e artigos de opiniâo! 

Windsor. Ontârio 

nJk DA9S (NEW & USED) 
9 FOOD EQUIPMENT 

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

Vamos esquecer os momentos menos saudâveis e 
os eventos trâgicos do passado. Tenciono manter, 
porém, o jomalismo honesto que sempre motivou as 

WHDLESALE / RETAIL 
RESTAURANTS 

' DONUT SHOPS 
> BUTCHER SHOPS 

VARIETY STORES 
CLUBS 

' BAKERIES 
' CATERERS 
' PIZZERIAS 
'CHURCHES 
■ INSTITUTIONS 

• HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 
SPECIALIZING IN: 

• DINNER & GLASS WARE 
• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPEN TO THE PUBLIC" 
- VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

VII Romaria na llha Graciosa 
Pelo sétimo ano 

consecutivo, mas por 
motivos de saùde sem o 
Mestre A. Tabico, impul- 
sionador das romarias 
quaresmais na Graciosa, 
efectuou-se a VII Romaria 
à volta da llha Branca com 
31 irmâos que percorreram 
em 2 dias os velhos 
caminhos, templos e 
ermidas desta ilha. 

A ideia nasceu no ano 
2000 com um desafio de 
José Bettencourt ao Mestre 
Tabico, que se efectuasse 
uma Romaria na Graciosa, pois foi a partir desse ano e 
até hoje, que nunca mais parâmos com um numéro cada 
vez maior de irmâos a participar. 

Saindo do Monte de N"* S** da Saùde às 5H00 da 
madrugada do 06 de Março, passaram pela Igreja de 
Santa Quitéria/Senhora do Livramento, Sâo Mateus, 
Sto Antônio, Capela da Misericôrdia, onde serviram o 
pequeno-almoço. Continuamos a caminhada até à 
Ermida da Senhora da Guia, Santa Ana, Senhora da 
Ajuda, Igreja Matriz e Santo Cristo, as très ùltimas na 
Vila de Santa Cruz. A Santa Casa da Misericôrdia de 
Santa Cruz, serviu-nos um requintado almoço. 

Apôs o descanso, o itinerârio passou pela ermida 
de Sto. Antônio, S'* da Boa Nova, Capela do Lar de 
Sto. Cristo, S“ das Dores, Bom Jesus, S“ da Vitôria, 
Sto. Antônio e N“ S® da Esperança na Ribeirinha, lugar 
onde fizemos a pernoita e nos foi oferecido um jantar 
pela Câmara Municipal de Santa Cruz, corn a presença 
do Présidente, José Ramos de Aguiar. 

TonyTrigo 

No outro dia âs 06H00, partimos para a ùltima etapa 
passando pela Ermida de S. Miguel Arcanjo, Igreja de 
N® S® de Guadalupe onde âs 7FI00 ouvimos o repicar 
do sino porTomâs Picanço. À saida desta igreja. Roque 
Ortins e sua esposa, nos serviram o pequeno-almoço. 
Indo para o Sul da ilha, visitamos a ermida de Sto. 
Antônio da Folga, Igreja de N® S® da Luz, Ermida de N"* 
S® de Lurdes no Carapacho, ponto final da Romaria 
corn o Pe Francisco Xavier, que celebrou a Eucaristia. 
O encerramento foi feito no almoço, servido pela Santa 
Casa da Misericôrdia da Vila da Praia. 

Destaque para os irmâos Luso-Canadianos Joâo 
Silva, José Silva e Manuel Amaral, porque sem eles 
séria impossivel a realizaçâo da Romaria. Obrigado pelo 
seu sacrificio e que Deus lhes recompense por tamanho 
empenho, visto que tinham previamente efectuado uma 
Romaria de 8 dias em S. Miguel. 

Enviado Por: Joâo G Silva 
Texto: Tony Silveira / Foto: Bruno Silveira 

CHATHAM 

Acthridades Comunitàrias 
No dia 17 de Março, o Clube 

Português levou a efeito a 
Matança Tradicional, funçâo que 
hâ anos faz parte do seu programa 
anual. O evento reuniu mais duma 
centena de pessoas que provaram 
os produtos porcinos num buffet 
preparado para o efeito. O vinho 
generoso acompanhou o petisco 
e apôs 0 bom corner veio o 
bailarico corn um DJ local. 
Desapareceram logo sem deixar 
rasto todos os frutos do flimeiro: chouriços, morcelas, 
alheiras, etc. Tudo foi vendido e, se mais houvesse, 
mais venderiam. 

Passamos a dar a lista do novo Executivo: 
Direcçâo Administrativa 
Près - Domingos do Fomo 
V. Près - Joâo Vilaranda 
Sec. - Carlos Pisquém 
2.° Sec. - Nelson Cavacas 
Tes. - Tracy Manso 
2.° Tes. - Joâo Manso 
Vogais: Laurie McCarthy 
& Lisa Watson 

Chatham, Ontârio 

Assembleia Gérai 
Près. - Adelino Torres 
Sec. - Victor de Oliveira 
Conselho Fiscal 
Près. - Manuel da Silva 
Sec. - David Constâncio 

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@ckportuguesecIub.ca 
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Specialists in: 

• Hardwood Floors • Crown Mouldings 

• Bars 

AU expertly & beautifully custom crafted in noble woods 

to meet your good taste & high expectations 

20 YEARS EXPERIENCE 
IN RESIDENTIAL WORK 

lo ÇDelcUé/ 

SINCE 1993 

WOODWORKING LTD. 

We are always seeking individuals with carpentry experience 

C0cO4tVCL 
(INSPIRED PORTUGUESE CUISINE) OPEN 7 DAYS/WEEK 

SUNDAY LUNCH BUFFET 
Lanche aos Domingos (12H00 - 15H30) 

Featuring: 

Portuguese 
Fish Filet 

Pork w/Clams 

Chicken Piri-Piri 
Seafood Rice 

Pasta Buffet 

Soups, Salads, Dessert Buffet & Coffee/Tea 

Incluindo: 
Filetes de Peixe 

Carne de Porco 
à Alentejana 

Frango com 
Molho Piri-Piri 

Arroz de Marisco 

Pasta Buffet 

Sopas, Saladas, Sobremesa e Café ou Cha 

$15.95 
Adultos/ Adults 

PREÇO/ 
PRICE: 

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

FREE PARKING 
@ the Michelin Tire Parking Lot 
215 PICCADILLY ST, LONDON 

JEL. 519*435*0616 FAX. 519* 435*0545 
Email: fg_international{gbellnet.ca 

Second as a 
LANGUAGE 
ALL LEVELS taught in a friendly environment 

'-k Call: 519-675-4436 
Start Classes Anytime! IT’S FREE! 
Assessments every Weijnesday at 1:00 p.m. 

X CENTREfor 
V” ^ LIFELONG 
%miiwr LEARNING 

"Personalizing Adult Education" 

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

LONDON DISTRICT 

Catholic School 
BOARD 

Bus Routes 
#2 Dundas 
#7 Wavell 
#14 Highbury 
#22 Trafalgar 
#4 Oxford East 
#17 Oxford West 

CLASSES BEGIN APRIL 16, 2007 

A-1 WELDING 
Due to Owner's Retirement 
A Prosperous Welding Firm is For Sale 

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. 


