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A campanha esta aberta hâ tempo sem ter atingido 
resultados positives. Quando hâ tantas crianças nesta 
area rural de Angola que vivem malnutridas e sens pais 
carecem de meios para trabalhar a terra, como podemos 
sentar-nos a uma mesa farta e esquecer os que sofrem 
a falta do pâo de cada dia? Vamos pôr agua limpa no 
copo e comida no prato vazio dessas crianças que com 
olhar cansado nos pedem ajuda! 
Envie hoje o seu donative! Veja anuncio na Pagina 4 

ORGULHO LUSITANO EM SAULT STE MARIE 

WHITl OAKS MALL 

Urn Tractor Agn'cola 
para Huambo (Angola 

Da cornunidade de Sault 
Ste. Marie, ao Norte do 
Ontario, cortesia do nosso 
amigo, Manuel Barros, o 
proprietario da SteelSpeed, 
chegou até nôs a informaçâo 
que acompanha a fotografia. 

No 15.° Aniversario do 
Sault Community Career 
Centre, a nossa gentil e 
jovem Maggie Alves, 
serviu aos visitantes uma 
prova dos tradicionais 
pastéis de bacalhau, além 
doutras iguarias de peixe e 
came à nossa moda, no dia 
24 de Março no balcâo 
dedicado a Portugal. 

Passport to Unity 
(Passaporte para a Unidade) celebrava no White Pines 
Collegiate a diversidade multicultural do Canada com 
espectaculos, discursos e eventos artistico-culturais. 
Maggie Alves sentiu-se muito orgulhosa de apresentar 
esta exibiçâo de cerâmica, artesanato e culinâria 

Maggie Alves, exibe 

Timor-Leste 

com um sorriso de orgulho os valores da culinâria e 
artesanato portugueses 

portugueses que foi muito visitada pelo publico. Eles 
também gostam do Fiel Amigo, naturalmente! 

Parabéns aos organizadores pelo grande sucesso 
comunitârio deste evento no quai brilhou novamente o 
nome de Portugal na cidade de Saul Ste. Marie 

A Redaeçâo 

lacunas, insuficiências, episédios graves nas elei^es 
O relatôrio da Missâo de Observaçâo Eleitoral da 

UE fala de lacunas, episédios graves, dévidas e 
insuficiências no processo das eleiçôes presidenciais, 
embora tenham decorrido de um modo pacifico, sem 
perturbaçôes. 

O chefe da missâo, Javier Pomes Ruiz, destacou 
os poucos incidentes no dia das eleiçôes, tendo em conta 
a crise de segurança na campanha eleitoral. A missâo 
da UE mobilizou 34 observadores os quais se deslocaram 
para os 13 distritos do pais, visitando no dia das eleiçôes 
160 estaçôes de voto. A missâo lamentou que o corpo 
de leis e regulamentos tenha sido fmalizado tardiamente. 
Houve insuficiências no recenseamento e no 
conséquente rigor dos cadernos eleitorais, 
causados pelo desejo de dar o direito de voto ao 
maior numéro de pessoas, acrescenta o relatôrio. 

Episôdio grave foram as declaraçôes do porta-voz 
da Comissâo Nacional de Eleiçôes, Pe Martinho 
Gusmâo, de apoio ao candidate Fernando Lasama de 
Araùjo. Vârios fimcionârios da administraçâo local, 
dominada pelo Fretilin, foram vistos numa ou noutra 
ocasiâo a apoiar os comicios do partido no poder. Por 
isso a tensâo foi alta entre os protagonistas da crise de 

2006: a Presidência e a Fretilin. As queixas e 
ressentimentos subjacentes, que provocaram o colapso 
do aparelho de segurança de Timor-Leste e a violêneia 
subséquente em 2006, permaneceram, em grande 
medida, por resolver. Foram reavivadas no processo 
eleitoral as clivagens surgidas em 2006. 

Nesta elevada afluência às urnas os eleitores 
exerceram o seu direito de forma paciente e pacifica. 
Em gérai, as eleiçôes em Timor-Leste foram justas e 
livres, corn base nas informaçôes transmitidas pelo 
chefe dos observadores da UE. 

DENTAL CLINIC 

PINHEIRO 
REALTY 
BUS. 451-2696 

GENTE 

SAIAZAR, o Maior Português de 
todos os tempos, diz o povo 

Foi o mais escolhido levou 
41 % do voto, acima de Alvaro 
Cunhal e do cônsul de 
Bordéus, Aristides de Sousa 
Mendes. Esta vitôria pôstuma 
do ditador foi de encontre à 
tendência verificada em 
Outubro, no programa da RTP. 

Nâo faltaram vozes como 
Nào pode ser llder quem 
impôs à força um Estado 

fascista, e vozes em defesa do Salazar, filho duma familia 
modesta de Sta Comba de Dâo, que provou ser capaz 
duma grande visâo politica. 

Ao receber a pasta das Finanças disse: Sei muito 
bem o que quero e para onde vou (1928). Fundou o 
partido Uniâo Nacional (1930), assumiu o govemo do 
pais em 1932 e deu-lhe uma nova Constituiçâo. Criou a 
PIDE, proibindo a oposiçâo e impondo um regime 
totalitârio. Govemou até 1968, altura em que teve de se 
afastar por doença e morreu em 1970. 
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Os 50 anos da Uniâo Europeia 
No 25 de Março reuniram-se 
em Berlim os Hderes dos 27 
paises que compôem a UE 
para comemorar os 50 anos da 
fundaçâo da Uniâo Europeia. 
No cncontro trataram de 
relançar o piano de integraçào 
ameaçado pelo impasse na 
aprovaçào do Tratado 
Constitucional. 
Os chefes de Estado e de 
Governo da UE adoptaram 
uma Declaraçâo solene 
evocativa do processo de 
integraçào europeia, imciado 
em 25 de Março de 1957, corn 
a assinatura, em Roma, dos 
Tratados que criaram a 
Comunidade Econômica 
Europeia (CEE) e a 
Comunidade Europeia da Energia Atômiea (Euratom), 
precursoras da actual Uniâo. 
A capital da Alemanha, responsâvel pela presidência 
da UE até ao ùltimo dia de Junho, quando passarâ a 
Portugal, foi o principal palco das comemoraçôes da 
efeméride, celebrada corn grande pompa em toda a 
Europa. 
Declaraçâo de Berlim 
Curta e compreensivel para os cidadâos, terâ apenas 
duas paginas. O texto estarâ dividido em très partes: 
Primeiro, uma perspectiva da histôria da Europa nos 
ùltimos 50 anos, seguida de uma secçâo carregada de 
emoçâo sobre os valores europeus e em terceiro lugar, 
uma evocaçâo dos desafios flituros. 
Na Declaraçâo, o ano 2009 sera a data limite para obter- 
se um acordo e resolver a crise provocada pela rejeiçâo 
do Tratado Constitucional. 
Moites de festa 
As cerimônias também foram acompanhadas por 
actividades culturais nos museus de Berlim, corn aNoite 
da Beleza Europeia, que incluiu exposiçôes, shows 
musicais e recitais de poesia, corn artistas e intérpretes 
dos 27 Estados membres. 

Papa celebrou 80® aniversàrio 
Bento XVI ofereceu um 

bonus de 500 euros aos 
empregados do Vaticano no dia 
16 de Abril quando celebrou seu 
80“ aniversàrio, feriado nacional 
dentro do estado pontificio. Na 
mesma data, o papa, grande 
amador de mùsica, assistiu a um 
concerto dado em sua honra. 

Os empregados do Vaticano, 
mais de mil, tinham jâ recebido 
dois bonus em 2005, um de 500 
euros e o segundo, no valor de 
mil euros, atribuido durante a vacatura do cargo de papa, 
entre a morte de Joâo Paulo II e a eleiçâo do seu 
sucessor. 

Os Lideres das 27 naçôes da EU ao pé do histôrico monumento de Berlim 

A contribuiçâo de Portugal foi dada aTelmo Pires, luso- 
descendente, que recitou o Poe ma para o Século XXI, 
de Manuel Alegre. 
A cerimônia abriu corn um concerto da Orquestra 
Filarmônica de Berlim, que tocou a 5.** Sinfonia de 
Beethoven, na Berliner Philharmonie, sob a batuta do 
maestro Sir Simon Rattle. 
Antes do regresso aos sens paises os participantes foram 
convidados a um almoço pela chanceler da Alemanha, 
Angela Merkel, no Hotel de Rome, o mais luxuoso da 
cidade, recentemente inaugurado, em pleno centre 
histôrico. 
O Tratado de Roma garantiu à nova Europa meio século 
de prosperidade, estabilidade e paz no Velho 
Continente, devastado por duas Guerras Mundiais 
1914-18 e 1939-45. Seis paises da Europa decidiram 
em 1957 abrir um processo de integraçào e uniâo corn 
objectives econômicos de prosperidade e de segurança 
energética, mas que visava a estabilidade e a paz no 
Continente. 
Varies paises europeus, entre os quais Portugal - em 
Janeiro de 1986 (hâ 21 anos), foram aderindo pouco a 
pouco ao processo e constituem a “Europa dos 27”. 

Diârio Digital 

EUA préparait! comando em Africa 

Seus problemas financeiros sâo algo muito 
întimo e pessoal - e nos vamos tratâ-los 

da mesma forma.* 

• Dividas ao Consumidor 
• Preparaçâo de Pianos Econômicos 
• Anàlise da sua situaçâo financeira 

Re-negociaçâo de Divida 
Declaraçâo de Bancarrota, etc. 

Ideias em contacte 
Marlene Cabrai 
Administradora de Propriedades 
marlene.d.cabral(gca.pwc.com 

Para informaçôes sobre como um dos nossos profissionais da 
PrieeWaterhouseCoopers pode ajudâ-lo, contacte-nos através 

duma das âreas seguintes: PRIMEIRA CONSULTA GRÂTIS! 

London 519 640 8000 Tillsonburg 519 842 9047 

Woodstock 519 421 1605 Strathroy 519 640 8000 

PRICB/VATERHOUS^PERS i 
465 Richmond Street, Suite 300, London, Ontario N6A 5P4 

www.pwcdebtsolutions.com 

Os EUA realizam encontros corn os adidos militares 
para um Comando Americano em Africa (Africom). 
Entre eles estava o angolano, Gen. Jacinto Cavunga, 
da Embaixada de Angola em Washington. Foi este um 
dos encontros que o Gen. Ramsay mantém corn adidos 
militares africanos acreditados nos EUA. 

Africom vai promover a estabilidade no continente 
e melhorar a qualidade de vida dos povos africanos, 
garantiu Ryan Henry, primeiro subsecretârio para a 
Politica do Departamento de Defesa dos EUA. Este 
comando vai reduzir os conflitos para criar um clima 
de segurança e evitar o desenvolvimento de redes 
terroristas, explicou Ryan Henry. 

Anunciado pelo Présidente americano em 
Fevereiro, Africom pretende juntar sob o mesmo 
comando très unidades de combate hoje dispersas e 
permitir uma maior cooperaçâo entre elas. 

As principais missôes do Africom nâo serâo bélicas, 
mas de assistèneia humanitâria, nomeadamente no 
apoio às missôes da Uniâo Africana. Os EUA vâo ajudar 
a consolidar os exércitos dos paises africanos, através 
do treino e da ajuda no equipamento. 

A localizaçâo do Africom nâo foi decidida, estando 
hoje uma équipa a trabalhar em Estugarda para decidir 
o tamanho do quartel-general, a localizaçâo e a rotaçâo 
das tropas. 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON- 

Desde Pre-Primària a O.A.C. 
Todos os Sàbados do Curso Lectivo 

das 8:45 am - 12:15 pm 
Tel. (519) 455-2040 

Informaçôes - Contactem Ana Paula Fernandes, Directora 

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

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

Senado aprova retirada do Iraque 
até 1 de Âbril de 2008 

o Senado americano de maioria democrata aprovou 
por 51 vs 47 votos, o projecto de lei para retirada 
compléta do Iraque das tropas dos EUA até 1 de Abril 
de 2008, e isto apesar da ameaça de veto do Présidente 
George W. Bush. 

Aprovada na câmara alta do Congresso, esta nova 
lei contempla a atribuiçâo de 122.000 milhôes de dôlares 
para as guerras no Afeganistâo e Iraque, pais este donde 
as tropas americanas deverâo começar a sair em Julho, 
para a retirada estar concluida no fim de Março de 2008. 

Antes da votaçâo, Bush disse que tencionava vetar 
o texto, que terâ de ser harmonizado corn o aprovado a 
semana passada pelo Congresso, para ser submetido ao 
Présidente. O texto da câmara baixa condiciona a entrega 
de fundos ao inicio da retirada do Iraque. 

De acordo corn Bush, «os comandantes militares no 
terreno vâo ficar de mâos atadas e a tropa, 140.000 
efectivos, sem meios para combater por escassez de 
verba. 

A bola estâ agora no campo do Présidente, que terâ 
de achar uma soluçâo de compromisso e aprovar o pacote 
classificado de urgente pelo Pentâgono. Para evitar o 
bloqueio e as perigosas consequèneias para o contingente 
americano no Iraque, Bush sempre poderâ requerer uma 
dotaçâo suplementar. 

Desde Março de 2003, data da invasâo do Iraque, a 
guerra custou 350.000 milhôes de dôlares e a vida de 
mais de 3.000 homens aos EUA. 

Cimeira àrabe envia um apelo de 
Abbas a Israel 

A cimeira ârabe de Riade vai relançar uma 
iniciativa de paz corn Israel. Mahmud Abbas apelou a 
Israel exortando-o a aceitar a oferta, embora houvesse 
uma primeira reaeçâo negativa de Israel. 

Das resoluçôes aprovadas, a que respeita a 
iniciativa de paz ârabe, jâ tinha sido adoptada 
originalmente em 2002. Confirma a vontade dos 
palestinianos de estenderem a mâo da paz ao povo 
israelita, declarou Abbas, na sessâo de encerramento 
da cimeira. A este povo e seus dirigentes peço que 
respondam a este sonho e a esta vontade, para que 
possamos realizà-lo Juntos, com o apoio dos Estados 
islâmicos, assim como do conjunto da comunidade 
internacional, e para que nâo se perça mais uma 
oportunidade de resolver o conflito, acrescentou. 

O piano de paz oferece a Israel a normalizaçâo das 
suas relaçôes corn todos os paises ârabes, em troca da 
retirada dos territôrios ârabes ocupados por Israel desde 
1967, a criaçâo do Estado palestiniano corn Jerusalém 
oriental por capital, e a soluçâo da questâo dos 
refugiados palestinianos. 

Os lideres ârabes consideram que Israel deve aceitar 
a iniciativa na sua globalidade, negociando-se logo as 
suas modalidades. 

Os israelitas recusam aceitar um texto que prevè 
uma soluçâo equitativa do problema dos refugiados 
palestinianos (Resoluçâo 194 da Assembleia Gérai da 
ONU). 

A cimeira adverte que a comunidade internacional 
deve tratar de forma igual os paises que possuem 
programas nucleares na regiâo e obrigar Israel a colocar 
as suas instalaçôes nucleares sob fiscalizaçâo da 
Agència AIEA da ONU. Sublinha, a necessidade de 
dar o direito a todos os paises para acederem à 
tecnologia nuclear com fins pacificos. 

D£CIO  GONÇALVES 
I PopularArtista na Diaspora Portuguesa • Autore CompositorAfamado 

ESPEQACULO 
COMPLETO 

Web-sIte: www.deciogoncalves.com 
E-mail: deciogoncalves@hotmail.com 
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Exposifoo dos 50 aims da VisHa da Rainha Isabel II a Portugal 
Aberta ao publico até 
ao 18 de Maio, no 
Museu da Presidência 
da Repùblica, Lisboa, 
a mostra do 50.° 
Aniversârio da visita a 
Portugal da soberana 
inglesa, lembra 

Craveiro Lopes, e pelo présidente do Conselho, Oliveira 
Salazar em Lisboa, no bergantim real que servira o 
casamento de D. Joâo VI e D. Carlota Joaquina em 
1785. 

0 Museu da Presidência da Repùblica dâ-nos a 
conhecer os momentos mais relevantes do programa 
oficial: o banquete no Palacio Nacional da Ajuda, a 
récita no Teatro S. Carlos; o almoço no Mosteiro de 

Viagem de Isabel II a Portugal 

também a visita que fez o nosso 
Présidente à Grà-Bretanha em 
1955. Foram viagens que 
contribuiram para o fortalecimento 
das relaçôes extemas do pais, em 
momentos historicos. 

0 nosso Govemo teve a Grâ- 
Bretanha no século XX como um 
forte aliado que encarava a aliança 
luso-britânica como base relevante 
na salvaguarda das suas posiçôes 
em Portugal e no mundo. O seu 
reforço era um dos vectores 
fundamentals, pelo que a visita da Rainha Isabel II a 
Portugal, em 1957, foi um acontecimento de grande 
relevância na Historia de Portugal do século XX. Ela 
foi recebida pelo Présidente da Repùblica, Francisco 

O povo de Lisboa saüda a Rainha 

Alcobaça; a visita ao Mosteiro da Batalha (onde a 
Rainha visitou o tùmulo de D. Joâo I e D. Filipa de 
Lencastre, casamento que selou em 1387 o Tratado de 
Windsor), e tantos outros eventos da visita real. 

EURO/2008 corn uma procura de Os mais suspeitos de corrupçâo? 
bilhetes superior à do Euro/2004 Polkias e Câmaras 

A UEFA recebeu mais de 10 milhôes de solicitaçôes 
de bilhetes para o EURO/2008 que vai ser levado a 
efeito por Austria e Suiça. Isto supera 18 vezes o que 
na mesma altura era apurado no EURO/2004. Nesta 
primeira fase de venda de ingressos realizada no site 
da UEFA estavam disponiveis 350.000 bilhetes e dada 
a forte procura por parte dos adeptos, a UEFA jâ 
cancelou a segunda fase de venda em Junho. Os mais 
requisitados sâo os bilhetes da final e semi-fmais em 
Viena e Basileia. 

O pais corn maior nùmero de pedido de bilhetes 
foi a Suiça, corn 29%, seguindo-se a Alemanha, corn 
27, a Austria com 21. Aqueles que ficarem de fora deste 
sorteio, podem ainda comprâ-los nas 16 Federaçôes 
Nacionais cujas selecçôes vâo disputar a fase final do 
EURO/2008, jâ que oito por cento dos ingressos serào 
vendidos desta maneira. 

Jogo entre Estrelas 
Figo, o mais internacional dos nossos jogadores de 

futebol, vai organizar um jogo de vedetas no dia 9 de 
Junho no recinto do seu clube de formaçâo, o Sporting. 
Ronaldo, Zidane, Shevchenko, Raul, Bob Charlton vâo 
reunir-se em Alvalade com o alemâo Michael 
Schumacher, heptacampeao de Formula 1. 

Com 34 anos e ao serviço do Inter de Milào, Luis 
Figo vai encerrar a carreira com os sauditas doAl-Ittihad, 
apos ter passado por FC Barcelona e Real Madrid e 
cumpndo 127 intemacionalizaçôes “AA” por Portugal. 

Nas outras très ediçôes do evento, a Fundaçào Figo 
angariou 500 mil euros que foram distribuidos pela 
UNICEF e as fimdaçôes: Laureus e a Ronald McDonald- 
Infantil. 

BLUE PAGES 
LISTA 
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PORTUGUESA 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiâo Dentista 
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ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 
Tratamentos Dentàrios Estéticos 

Branqueamento de Dentes ^r. FrankL Ferreira 
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Aceitamos todos os pianos de Seguro. fbrtuguesa desde i99o- 
Nossospreços estào dentro das tabelas da ‘Labourers' Union' G86"Q006 

151 Pine VaJley Blvd., London. ON N6K 3T6 

Hoje, SÔ hâ oito presos por crimes de corrupçâo 
em Portugal e policias e câmaras municipals sâo as 
âreas mais investigadas, segundo uma pesquisa. No 
sector da politica, nào existe nenhuma pessoa presa por 
corrupçâo no exercicio das suas fùnçôes. Apesar das 
suspeitas e julgamentos se sucederem, o ùltimo caso 
dum politico detido foi o de Abilio Curto (PS), que 
saiu em liberdade condicional no Natal/2006. 

Os péssimos resultados que Portugal tern para 
mostrar em matéria de repressâo da corrupçâo têm a 
investigaçâo criminal como principal problema. Para 
M” José Morgado, os nôdulos do sistema penal sâo os 
maus métodos de trabalho do Ministério Pùblico e a 
pobre estratégia de politica criminal, nebulosa e, por 
vezes, até paradoxal. 

O inspector da Policia Judiciâria, Luis Barbosa, 
defendeu os novos métodos de trabalho no combate ao 
fenômeno. Para o inspector da Direcçâo Central é muito 
urgente a especializaçâo dos magistrados do Ministério 
Pùblico. 

Palàcîo de Beléiti, Monumento 
Nadonal 

o Conselho de Ministres aprovou a reclassificaçâo 
como monumento nacional o Palâcio de Belém, sede 
da Presidência da Repùblica, e todo o seu conjunto 
intramuros. Isto vem substituir a sua classificaçâo 
anterior como imôvel de interesse pùblico. 

O décrété procédé a uma alteraçâo do limite do 
seu conjunto, incluindo jardins e dependências, como 
o picadeiro, onde esta o Museu Nacional dos Coches. 

A classificaçâo atribuida tem em conta o conjunto 
edificado e o acervo artistico e documentai reunido no 
prédio, que représenta um interesse patrimonial e 
cultural de significado para a Naçâo. 

Para além da componente fisica do edificio, jardins 
e picadeiro, o Palâcio de Belém tem um valor artistico 
e documentai que deve ser valorizado como parte 
intégrante do conjunto. 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. pully Licenced 

Specializing in L.C.B.O. 

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

^ Proprietaria: D. Rosa Cruz 

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

MACIOMAL 
Comunistas acusam o Governo e 
a UE de destruirem produçâo 

Os dois grandes senhores, a UE e o govemo do 
pais, destmiram o sistema produtivo nacional, disse 
Jerôniomo de Sousa em Almeirim num balanço da 
adesâo de Portugal â UE dos grandes senhores, do neo- 
liberalismo, do federalismo, do militarismo. Para eles 
os portugueses têm que ter competitividade enquanto 
destroem o nosso aparelho produtivo. 

Ao invés de haver 300 milhôes de europeus a 
ajudarem a escoar os nossos produtos e desenvolver 
Portugal, 0 que aconteceu foi o inverso. Os produtos 
europeus invadiram o mercado nacional. Como pcdir 
ao pequeno empresârio ou agricultor português para 
competir com os espanhôis, que pagam menos IVA, 
menos combustivel e têm mais apoios â produçâo?. 
O lider comunista acusou o Govemo PS de ir por um 
caminho errado quando, na obsessâo do défice, abdica 
do nosso crescimento econômico, da defesa da 
produçâo e criaçâo de empregos. Referiu o facto de 
Portugal enfrentar o maior nivel de desemprego dos 
ùltimos anos, corn mais de 700.000 portugueses corn 
trabalho precârio, situaçâo que atinge sobretudo os 
jovens corn muitos cursos mas a trabalhar sem direitos. 

Acompanhado por um grupo de militantes que 
empunhavam bandeiras do PCP e gritavam palavras 
de ordem, Jeronimo de Sousa chegou, a pé, ao centro 
de trabalho do PCP, que declarou aberto a toda a 
populaçâo de Almeirim. 

Diàrio Digital / Lusa 

Hà irregularidades em empresas 
munkipais, diz o TC 

Uma auditoria do Tribunal de Contas (TC) junto de 
31 empresas municipals durante os anos de 2003 e 2004, 
denuncia a existência de irregularidades no controlo das 
empresas com gestores que recebem rendimentos e 
remuneraçôes acessôrias acima do permitido por lei. O 
relatôrio contém as conclusôes de uma fiscalizaçâo ao 
Sector Pùblico EmpresarialAutârquico (SPEA) realizada 
em 2005. No âmbito desta acçâo, o tribunal auditou os 
vencimentos e remuneraçôes acessôrias dos titulares do 
ôrgâo de gestâo de 29% das 107 Empresas Municipals 
(EM) que prestaram contas ao TC nos anos econômicos 
de 2003 e 2004. As conclusôes sâo arrasadoras. 

O relatôrio destaca o facto de, em 14 empresas (o 
équivalente a 45% da amostra), serem atribuidos aos 
membros do conselho de administraçâo vencimentos- 
base e despesas de representaçâo que ultrapassam o que 
estava previsto no Estatuto dos Gestores Pùblicos (EGP). 

Em vârias empresas a remuneraçâo dos gestores 
ultrapassa os 75% do vencimento do Présidente da 
Repùblica, incluindo despesas de representaçâo. Na 
anâlise à situaçâo financeira das empresas, oTC diz que 
51,6% das empresas apresentaram resultados 
operacionais negativos, e destas, très apresentaram 
resultados liquidos negativos em 2004. 

O TC sugere que se procéda â «urgente revisâo do 
regime remuneratôrio dos gestores municipals por forma 
a garantir o respeito por critérios de legalidade, de 
moralidade e de transparência». 

Offer of Employment 
Is now accepting 

applications for the 
following positions: 

* RECEPTIONIST AND ‘TRAVEL CONSULTANT 
(Experience Required) 

EsBa0Ti’iiM 

Fax resume to: 519»432»2930 

DASILVA 

'Dasilva Monies Jne. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

David Dasilva 

50 Glenridge Cr. 
London, ON N6G 4W6 

Phone: (519) 471-8202 
Fax: (519) 850-1273 
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Aniversario da morte de Natàlia 
Correia 

Nascida em Sao 
Miguel (Fajâ de Baixo) em 
1923, a poétisa Natâlia 
Correia estudou em Lisboa 
iniciando la a sua 
actividade literaria. Além 
da poesia, o seu talento 

despontou em ensaios, traduçôes, no teatro e na 
investigaçâo literâria. 

A censura proibiu a publicaçào de varias obras suas, 
chegando até a condenâ-la à prisâo por abuso de 
liberdade de imprensa, mas a pena foi suspensa. 

Apôs O 25 deAbril, Natâlia Correia, manteve a sua 
caracteristica de mulher independente, empenhada em 
escrever obras que a tomaram uma das figuras mais 
emblemâticas da cultura portuguesa. 

Da sua vasta obra poética destacamos: O Sol nas 
Noites e o Luar nos Dias (1993), em ficçào, A llha de 
Orce (1983), QmlQdLiïoErrosMeus, MàFortuna, Amor 
Ardente ( 1981), e em ensaio UmaEstàtuaparaHerodes 
(1974). 

Natâlia morreu em 1993 na capital da naçâo.. 

Auto-retrato 
Espâduas brancas palpitantes: 
asas no exilio dum corpo. 
Os braços calhas eintüantes 
para o comboio da aima, 
E os olhos émigrantes 
no navio da pâlpebra 
enealhado em renùncia ou cobardia. 
Por vezes fêmea. Por vezes monja. 
Conforme a noite. Conforme o dia. 
Molusco. Esponja 
embebida num filtro de magia. 
Aranha de ouro 
presa na teia dos sens ardis. 
E aos pés um coraçâo de louça 
quebrado em jogos infantis. 

Natàlia Correia 

Sete forças politicas nas eleiçôes 
PSD, PS, CDS-PP, CDU, BE, MPT e PDN que 

concorrem às legislativas regionais anteeipadas no 6 
de Maio, fizeram jâ a sua escolha antes de acabar o 
prazo da apresentaçào de candidaturas, O processo 
iniciou corn a demissâo de Alberto Joâo Jardim do cargo 
de présidente do govemo madeirense, como protesto 
pelos cortes financeiros impostos â Regiâo pelo 
executivo da Repùblica. 

Na nova lei eleitoral, o parlamento madeirense vai 
ter O numéro de deputados reduzido de 68 para 47, 
eleitos por um circulo ùnico. O PSD/Madeira foi o 
primeiro a apresentar a sua lista de candidates corn 
Alberto Joâo Jardim à cabeça, Miguel Mendonça, 
Miguel de Sousa, Joâo Cunha e Silva e Coito Pita. 

O PS, partido da oposiçâo, entregou no tribunal 
Judicial do Funchal a candidatura encabeçada pelo seu 
lider Jacinto Serrâo. Bernardo Trindade, Carlos Fino, 
Bernardo Martins, André Escôrcio e Carlos Pereira, 
integram a lista 

Segundo o Secretariado Técnico para o Processo 
Eleitoral, na Madeira estâo recenseados 230.630 
eleitores, 46% homens e 54 % mulheres. Na ùltima 
eleiçào legislativa regional o PSD/M alcançou 53,7 por 
cento dos votos e o PS ficou corn apenas 27,4. 

ACORES/MAPEIHA 
Protocolo Regional: Carlos César 
à frente do PM, José Socrates 

A César o que é de César! 
o Parlamento açoriano aprovou uma lei que 

contraria o Protocolo de Estado em Portugal, ao pôr o 
présidente do Govemo Regional â frente do PM. Em 
actos do Executivo Regional ou cerimônias nos Açores 
a que assistam César e Sôcrates, o présidente regional 
tem precedência sobre o lider nacional. 

O représentante da Repùblica para os Açores, José 
A, Mesquita, e o présidente da Assembleia Legislativa 
Regional, Fernando Meneses, ao abrigo deste diploma, 
caem na posiçâo protocolar em favor de César, que nas 
cerimônias ofieiais sô nâo passarâ à frente do Présidente 
da Repùblica, Cavaco Silva, e do présidente daAR, Jaime 
Gama. 

A maioria socialista no Parlamento Regional deu a 
César o que é de César, pondo Sôcrates num lugar ancilar 
e terceira figura da hierarquia. O diploma vai levantar 
polémica e viola a Lei das Precedências do Protocolo 
do Estado, aprovada na AR em 2006, que sô dâ o 15.° 
lugar ao présidente do govemo regional. No territôrio 
autônomo, o lider do Govemo regional deve ficar sempre 
depois do PM, do représentante da Repùblica para a 
regiâo e do lider da Assembleia Legislativa Regional. 
Ainda assim. César decidiu o contrârio. 

Teatro Micaelense recebeu trînta 
mil espectadores em 2006 

Foi o total que frequentou os 126 eventos desta 
casa de espectâculos de Ponta Delgada, anunciou Ana 
Teixeira da Silva ao apresentar a programaçâo Abril- 
Junho/07. Corn uma boa sequência de espectâculos 
diversificada foi feita uma gestâo bem equilibrada do 
orçamento disponivel 

Nos prôximos meses, o Teatro Micaelense recebe 
em Abril a fadista Mafalda Amauth, a Companhia de 
Dança de Lisboa e uma exposiçâo corn projectos e obras 
do arquitecto Eduardo Souto Moura, que representou 
Portugal na Bienal de Sâo Paulo/2005. Em Maio haverâ 
concertos pela Filarmônica Gil e o Coro Vox Cordis, e 
serâ encenada Moby Dick de Herman Melville em 
adaptaçâo de Maria Joâo Cmz, e a exposiçâo sobre 
arquitectura popular dos Açores. 

Ainda em Maio A Menina Azul, peça criada pelo 
gmpo Descalças e uma metâfora sobre a histôria do 
povoamento dos Açores. 

O Teatro acolhe um congresso intemaeional sobre 
biotecnologia e o XVII Congresso da Associaçâo 
Nacional de Municipios Portugueses, em Junho. 

Piti'Smi'.wiA i' > {! H ■ 

mmcçkïy ummnki • âçôsis 

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

9901 014 HORTA(FAIAL) Fax. 292 391854 

AÇO RES alzi ra. ms. si lva@azores. gov.pt 

Sensibilidade do Govemo no que 
toca aos consulados criticada 

o Govemo Regional da Madeira criticou a falta d 
sensibilidade do executivo da Repùblica para corn o 
madeirenses corn o encerramento dalguns posto 
consulares no processo reestmturaçâo consular. 
A secretaria regional dos Recursos Humanos, quand 
chamada a pronunciar-se sobre o assunto, pediu a 
manutençâo de certos postos consulares em âreas cor 
uma expressiva comunidade madeirense. Deveriarr 
pois, continuar abertos os consulados de Durbar 
Santos, Namibia e New Bedford, dos quais apenas 
ùltimo nâo foi ainda encerrado 

O govemo regional da Madeira conclui a not 
frizando que acompanhou o sentir das comunidade 
madeirenses sobre esta temâtica, coincidindo sobre 
elevado prejuizo que resultarâ para os conterrâneo 
residentes nas âreas de influência dos consulados agor 
encerrados. 

Serviço Compléta de Bate-Chapa e Pintura 
Acabamentos para carros Americanos e Importado 

• Serviço de Reboque • 

QUINTZ 519-455-8546 ■ • « ■ Emailt (juiau@beUciet.ci 

Autobody 5i9-455-i97e 

& Collision , / 

Endireitamento de Chasis 

Trabalhamos com todas as 
companhias de seguros 

• Orçamentos Gratis • 
aUTIFIED 

BODYSHOP 

Qualidade Garantida Quintan'eiro 

664 HAMILTON RD., LONDON, ON N5Z1T3 

www.dapontesdraperies.com 

'à CUSTOM DRAPERIES INC 

CORTINADOS PARA 

JANELAS 
ÉANOSSA 

ESPECIALIDADE 

Residencial • Comercial 

• CORTINADOS 
• ESTORES 

VERTICAIS 
• COLCHAS 
• ALTERAÇÔES 

Visite 0 nosso showroon 
ou vamos a sua casa 

ORÇAMENTOS GRÀTIS 

Contacte: Carlos DaPonte 

(519) 453-8640 

ESTA AREA DE ANGOLA 
PRECISA DE UM TRACTOR 
COM CHARRUA E REBOQUE 
PARA PRODUZIR ALIMENTOS 
E SOBREVIVER O TRAUMA 
DA POS-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, INDIVlDUOS, EMPRESAS, 
ASSOCIAÇÔES, CLUBES, ETC. 

A VOSSA AJUDA PODE SALVAR 
VIDAS E ISTO PAZ UMA DIFERENÇA! 

COLABOREM! 

DE ANGARIAÇÀO DE FUNDOS 

Um Tractor Agricola 
para Huambo (Angola) 
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Romeiros de london - Peregrines no Sexta-Feira da Paixôo LONDON 
Eijr romeiro^ t/uem és tu? - Eu sou ninguém! 

Antonio Seara  Sob a liderança do Mestre 

Manuel de Melo, um centenar 
de Romeiros, desafiando frios 
e neves no dia 6 de Abril 
passado, lançaram-se 
peregrines pelas ruas de 
London, saindo do St. Peter’s 
Cemetery, onde jâ alguns deles 
esperam a ressurreiçâo dos 
mortes, circulando por ruas de 
pouco trânsito até à Igreja da 
Santa Cruz {Holy Cross 

Church) onde se uniram ao povo fiel para celebrarem a 
cerimônia da Paixào e Morte do Nosso Salvador Jesus. 
O grupo esta composte de homens, mulheres e crianças 
que caminham corn as coloridas roupas e calçam 
sapatos de solas grossas para aguentar melhor a 
caminhada de vârios quilômetros. 

No longo percurso entoam-se cânticos ancestrais 
cuja mùsica monotônica e recitativa remonta-se 
possivelmente às origens desta prâtica e devoçâo 
popular, ao século XVI, quando Sâo Miguel sofreu 
terriveis erupçôes vulcânicas e os fortes abalos de terra 
que as acompanham. Foi nessa altura que Vila Franca 
do Campo ficou totalmente sepultada por um rio de 
lava que desceu até ao mar e a capitania de Sâo Miguel 
passou para Ponta Delgada que, nesta altura, era apenas 
um pequeno porto de Pescadores, um ponto esquecido 
da geografia açoriana. Para lâ mudou-se a nobreza, o 
clero masculino e feminino e a flor e nata da burguesia 
da Vila Franca que mais tarde acabaria por ser 
reedificada no outre lado da ribeira. Sâo dados 
historiées recolhidos pelo Douter Caspar Frutuoso, 
pâroco da Ribeira Grande, no livre Saudades da Terra 
quando restava ainda memôria entre o povo desta 
grande tribulaçâo sofrida pelos micaelenses. 

■> Para aplacar a ira do céu, inflamada pelo pecado 
da raça humana, muitos faziam a promessa de ir em 
peregrinaçâo, mas nâo a Roma, donde vem a palavra 
Romeiro, nem a Terra Santa (peregrinos chamades 
Palmeiros porque traziam como prova da viagem uma 
palma), nem a Santiago de Compostela, na Galiza, ao 
pé do corpo de Tiago, o filho de Zebedeu, e a prova de 
ter visitado o sepülcro do santo era uma vieira. 

Em Sâo Miguel a peregrinaçâo era em volta da ilha, 
percorrendo, uma trâs outra, as freguesias e capelas, 
seguindo velhos caminhos de dificil acesso e 
alimentando-se sô a pâo e âgua. Chegada a noite, o 
romeiro dormia no meio do feno em palheiros ou 
dependências anexas à casa dalgum fiel cristâo que os 
quisesse receber. Era uma semana de penitência que 
transformava a pessoa e a levava a empreender uma 
vida renovada, a seguir um novo caminho na maneira 
de viver a sua fé. Hoje, o efeito parece ser ainda 
semelhante se, no fim da caminhada, olharmos para o 
rosto do romeiro macerado pelo jejum. 

O povo micaelense criou-se vende passar os 
romeiros pelos velhos caminhos da ilha, ouvindo as 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

suas preces cantadas a coro e as récitas da Paixâo do 
Senhor, nâo em latim, que era outrora a tradicional 
lingua do clero e da liturgia, mas sim no vemâculo, 
num português corn forte acento açoriano e corn 
imagens de relative valor poético. Ano apôs ano, a 
mesma experiência repetia-se e muitos chegavam até a 
decorar as quadras interminâveis que recitavam sem 

hesitaçâo alguma, como se fosse o Padre Nosso. Eu 
prôprio, que nâo tenho raizes açorianas, fiquei admirado 
vendo o Mestre Manuel de Melo, no vestibule da Holy 
Cross, recitar numa espécie de cantochâo a histôria da 
Paixâo sem ter na sua frente nem livro nem pagina para 
ajudar a memôria. 

Os que integram o grupo de Romeiros de London 
sâo, na sua maioria, açor-micaelenses, corn algumas 
pessoas, poucas, de outras procedências. Do ponto de 
vista social fazem parte do grupo, donas de casa, 
empregados de fâbrica ou linha de montagem, homens 
da construçâo civil, etc. À frente do Rancho de 
Romeiros caminham os responsâveis: o Mestre, o 
Lembrador e Procurador das Aimas, corn alusôes ao 
Purgatôrio, onde supostamente encontram-se muitas 
aimas dos romeiros defuntos, os Guias, Ajudantes e 
Colaboradores. O clero paroquial que per se sô 
participa, em London, como Director Espiritual, 
mantém uma certa distâneia e de lâ contempla este 
fenômeno de espiritualidade popular, nascida entre o 
povo e preservada pelo povo. Os Romeiros estâo à 
altura das chamadas Ordens Terceiras que os frades 
mendicantes, franciscanos e carmelitas, propalaram 
pelo mundo catôlico no periodo pôs-Tridentino. 

Os Ranchos de Romeiros vieram naturalmente até 
à diaspora trazidos e levados pelos émigrantes. O de 
London apenas começou hâ coisa de onze anos, mas 
noutras areas como a de Toronto-Mississauga, os 
Ranchos jâ existem hâ mais tempo. 

Na minha ôptica, o fenômeno tem os vistos de estar 
condenado a desaparecer quando chegar o dia em que 
os Romeiros de hoje nâo tenham forças para a 
caminhada nem para empunhar o bordâo. A nossa 

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 

terceira geraçâo jâ nâo fala a lingua dos egrégios avôs 
e se na adolescência percebia alguma palavra, cresceu 
para deixâ-la atrâs, como se abandonam os brinquedos 
da meninice. Sem a mùsica e a récita em português 
açorianizado, a caminhada dos Romeiros tomar-se-ia 
um passeio de pessoas disfarçadas de peregrinos. Mas 
esta é sô a minha ôptica e, como ser humano, posso 
errar! 

London, Ontario 
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Coisas e... Loisas! 
Tratado de Roma 

Comemorou-se hâ dias o 50.° Aniversârio da 
assinatura das bases para o que viria a ser a actual Uniào 
Europeia. Logo apareceram a Comunidade Econômica 
Europeia (CEE), Comunidade Europeia de Energia 
Atômica (EURATOM), etc. Portugal viveu a efeméride 
corn estes organismes: Gabinete Europeu, a 
Representaçâo da Comissâo Europeia, a Associaçâo 
Nacional dos Municipios Portugueses, a Confederaçào 
Musical Portuguesa e o Gabinete dos Assuntos Europeus 
e Relaçôes Intemacionais do Ministério da Educaçâo, o 
Clube Europeu, e outres. 

Na mesma data, 25 de Março, foi cantado em todo 
0 mundo europeu o Hino da Europa que, de facto, vem a 
ser o coral da Nona Sinfonia de Beethoven, um hino em 
todos os paises associados da Europa Unida. 

Embora nascida da diversidade de diferentes 
CLilturas, linguas e tradiçôes, a unidade europeia vem 
moldada por valores comuns, como o nosso amor pela 
liberdade, a democracia e a igualdade, valores que devem 
ser partilhados por todos os europeus. 

Dia Mundial da Tuberculose 
Comemorou-se também no dia 25 de Março a data 

desta doença, velha como a humanidade, mas que hoje 
continua a matar cinco mil pessoas por dia, ou seja à 
volta de dois milhôes por ano e, no entante, hâ jâ cura 
para este mal, quando nâo se encontra em estado muito 
avançado. 

Bairrismo 
Num inquérito muito em uso actualmente, visando 

o Turismo, claro, procedeu-se à contagem de votos para 
escolhcr estre os edificios publiées e privados do 
concelho do Barreiro e ârea as Sete Maravilhas da 
Regiâo. Por maioria sairam eleitas as seguintes: 
- Moinhos de Alburrica, jâ muito degradados pelas 
intempéries dos sens 150 anos de histôria. 
- Convento da Madré de Deus de Verderena 
- Avenida da Praia 
- Palâcio de Coina 
- Mata da Machada 
- Parque da Cidade 
- Estaçâo dos Caminhos de Ferro - Sul e Sudeste 

Foi um bom exemple de Bairrismo e uma forma de 
divulgar o patrimônio das regiôes do interior. Que sirva 
de exemple! 

Efeméride 
Morreu o grande escritor brasileiro Gerardo Mello 

Mourâo que foi candidate ao Prémio Nobel de Literatura 
em 1979. Entre outros, escreveu o romance “O Valete 
de Espadas”, o poema épico “A Invençâo do Mar”, etc. 
Tmha nascido no Cearâ em 1917 e morreu corn 90 anos 
de idade. Apôs estudar no seminârio, viveu no Rio de 
Janeiro e em Minas. Foi jomalista, deputado federal, 
lider integralista e correspondente da Folha de Sâo Paulo 
em Pequim. 

Professor de Histôria e 
Cultura da América na Univ. 
Catôlica do Chile, era membre da 
Academia Brasileira de Filosofia 
e do Conselho Nacional de 
Politica do Ministério da Cultura. 

Vigarices 
Haver, hâ-as em todo o lado e sâo praticadas por 

todos quando é necessârio. Ninguém duvida! Por causa 
do vil metal cometem-se as vigarices mais estranhas. 
Quatre garrafas antigas de vinho clarete de Bodéus foram 
compradas por um milionârio americano por 350 mil 
euros, por terem pertencido à garrafeira de Thomas 
Jefferson, terceiro présidente dos EUA que era, ao que 
parece, bom apreciador do liquide. Vâ alguém acreditar 
nos peritos disto e daquilo que afirmam tudo e mais 
alguma coisa sobre velharias... Nesta vigarice, porém, 
estâo envolvidos os peritos do Departamento de Vinhos 
da famosa Christie’s de Londres e um dos seus directores 
que autenticaram o vinho! E o que pasma é que esta 
transaeçâo foi feita em 1988 e sô agora se descobriu o 
logro do tal probrezinho que pagou pelas garrafas de 
vinho 350 mil euros, quando corn 3500 estariam bem 
pagas. 

Eu compro muito mais barato e talvez... melhor! 
Bebo o tintâo dos pobres! 

Arte 
José Franco foi artista desde a mais tenra idade. A 

sua mâe fazia peças de barro, como cafeteiras, taches, 
pùcaros, etc. O menino começou a brincar cedo corn a 
argila e, através da vida inteira (hoje jâ é entrado na 
idade) criou no barro, imagens de santos, vasos, artigos 
de cozinha, miniaturas corn muitas das actividades do 
homem... É notâvel o Museu Salôio que ele criou, onde 
predominam os moinhos, adegas, lagares, a escola, a 
igreja, as casinhas, a mercearia, gente, a barbearia... Tudo 
tipicamente representado. Obra de valor artistico que vai 
mostrar às geraçôes vindouras a vida simples e pobre 
das gentes da sua regiâo, Mafra e arredores. 

ANEDOTAS 
Alpinismo à força 
- Eu câ vou fazer alpinismo 
- Para a Serra da Estrela? 
- Nâo. Vou acompanhar a subida de preços! 

:|c9|c^ 

Alternativa 
- Virgilio, achas que Adâo teria amado Eva? 
- Julgo que sim porque o coitadinho nâo tinha outra 
alternativa! 

Amanhâ 
- Deram-me hoje dois bilhetes para o teatro, diz o 
marido ao entrar na casa 
- Ai quê bom, vou jâ arranjar-me, responde a mulher. 
- Esplêndido! É a maneira de chegarmos a horas. Os 
bilhetes sâo para amanhâ! 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

ESTWO POETICO 
CAMÉLIAS 

Fernanda T. Raimundo 

Em manhâ de orvalho surpreendente 
Num canto do meu jardim, lâ ao ftindo, 
Rompem firmes desafiando o mundo 
Quantas camélias?... Num abrir contente! 

De puro branco, alvas acetinadas 
As folhas verdinhas, linha elegante 
Cheias de vida e viço exubérante, 
Unem-se em profusâo aconchegadas 

Num amoroso abraço pleno de graça 
Corn que o calor do Sol ultrapassa. 
E assim ficam pela calma crestando... 

Ao anoitecer, jâ no châo chorando 
Maceradas, sem brilho, perdidas estâo, 
P’ia noite fora... jâ camélias nâo sâo! 

Richmond, BC 

ALMAS LINDAS 
Mario Sintôes 

Ai! Amores... Amores 
Que me ocorrem na mais sombria solidâo 
Sussurrando coisas que jâ haviam partido... 
As amorosas e sorridentes flores, 
Pendem a face pr’ô châo, 
Encovam os olhos no tempo perdido! 

Aimas lindas... lindas, que o engano 
Do tempo perdeu no caminho 
Traçado pelo perfil da razâo... 
A Primavera tem o seu dano, 
Despe-se e faz o seu ninho 
Nas rugas fondas do coraçâo. 

A vida faz de nôs um mar salgado, 
Porém, a gente enamorada e verdejante, 
Enfeita-se corn as flores mais bêlas. 
Depois, a solidâo cisma a seu lado, 
O olhar fixa-se no espaço distante 
E a aima deixa de viver corn elas. 

E quando jâ sem um sorriso d’oferta, 
A imagem da saudade pôe-se a caminho, 
Batendo as asas do desânimo e da incerteza. 
Entre o passado e o présenté vagueia incerta 
E, como sombra magoada chora baixinho, 
Por ter que amar somente a tristeza! 

London, Ontario 

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 

adaizylimoüsine@rogers.com (519) 657-1148 

Brown Beattie O’Donovan UP 
ADVOGADOS 

Servindo as comunidades do S.O. Do Ontario por mais de 50 anos. 

• Acidentes de Trabalho • Personal Injury • Testamentos 
• Workers’ Compensation & Disability • Lei de Impostes 

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

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

(S19) 679-0400 Falamos Ingies, 
Português e Francês 

16th Floor • 380 Wellington Street, London, ON N6A 5B5 
E-MAIL: bboinfo(gbbo.on.ca Website: WWW.bbO.on.Ca Fax: 679-6350 
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SECÇÂO DO PSD - LONDON 
Mensagem de Agradecimeirto 

O Présidente da 
Comissào Politica desta 
Secçâo, Antonio Costa, 
informa que foi recebida a 
seguinte nota de 
agradecimento da parité do 
Deputado pelo circulo fora 
da Europa, Sr. José de 
Almeida Cesârio, onde 
envia votos de muito 
sucesso e prosperidade à 
nossa Secçâo e agradece 
sinceramente os desvelos e 
atençôes que lhe foram 

José deAlmeida Cesârio dispensadas aquando da sua 
ùltima digressâo pelo 

Canada, em especial na noite em que marcou presença 
no Jantar dos nossos militantes para a eleiçâo da actual 
Comissào Politica em London. 

Ao ser informada pelo nobre deputado sobre o 
nosso acto eleitoral do quai jâ demos uma detalhada 
reportagem na ediçâo anterior, a Comissào Politica de 
Lisboa sentiu-se altamente satisfeita por ter uma nova 
e sôlida representaçâo nesta ârea da diaspora portuguesa 

Ao mesmo tempo. Antonio Costa dirige-se aos 
simpatizantes do ideârio politico do PSD, que é hoje o 
partido da oposiçâo em Portugal, e informa a todos que 
estâo abertas as inscriçôes para novos militantes nesta 
Secçâo. Os interessados podem-nos, para tal efeito, pelo 
Tel. 519.652.5419 e solicitar o envio de um formulârio 
pelo correio. Queremos fazer desta Secçâo, uma das 
mais activas e comprometidas da diaspora portuguesa. 

Novamente damos a Lista Oficial dos Directores 
que foram eleitos naquela noite: 

SE PRECISAR DE UM SERVIÇO 
CRAME UM TÉCNICO PORTUGUÊS 

VAMOS CRESCER JUNTOS! 

Comissào Politica da Secçâo do 
PSD-London (Canada) 

Assembleia Gérai 
Près. Antonio Trigo 
V. Près. Antônio Azevedo 
Sec. Josefina Azevedo 

Commisâo Politica 
Près. Antônio Costa 
V. Près. Fernando Da Silva 

& Alfredo Marques 
Tes. Ricardo Marques 
Vigais: 
José Medeiros, David Da Silva 
Alcinda Da Silva e Carlos Da Ponte 

O Relator da Secçâo PSD-London 

SECÇÂO DO PSD-LONDON (Canada) 

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

1925 Whamcliffe Rd. S. 
London ON N6P 1K9 

ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automâtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

215 Wellington St., 
London, Ontario N6B 2L2 

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

Através do nuir... 0 projecto Portuguese Heritage Band 

0 nosso MFC, 27 Anos Depois 
No Domingo de Ramos, dia   

primeiro de Abril, voltou a reunir- 
se a grande familia doMovimento 
Familiar Cristâo da Parôquia 
Holy Cross. Foi esta a Reuniâo 
Gérai anual para définir melhor a 
agenda de trabalhos, assim como 
outros projectos e pianos para a 
nova caminhada de fé do piano 
pastoral que cada ano se rénova 
corn a celebraçâo da Pâscoa. 

Pe. Luiz Carlos, Pâroco da 
Holy Cross Church, marcou 
presença na reuniâo e no almoço 
preparado corn tanto amor por alguns casais do 
Movimento. Ele deu-nos varias recomendaçôes e 
incentivou-nos a trabalhar juntos e corn entusiasmo 
nesta Vinha do Senhor que é a nossa congregaçâo 
paroquial. 

A Direcçâo do MFC que nesse dia concluia o seu 
mandate, agradeceu a todos os présentes pela sua 
colaboraçâo no passade e, a seguir, foi eleito um novo 
grupo de directores que ficou integrado pelos casais 
seguintes: 

José & Alice Ferreira 
Eduardo & Maria de Melo 
José & Geraldina de Melo 
Frank & Margaret Teves 

Os novos 
Directores do 
MFC 
convidam 
outros casais 
cristâos da 
Parôquia a 
participarem 
corn des no 
trabalho 
pastoral e 
comunitârio. 
Como diz 
Jesus: A seara é grande, mas os trabalhadores sào 
poucos. Vamos pedir ao dono da seara que nos envie 
mais ope rà ri os. r , ^ ■ 

London, Ontario 

Antônio Azevedo 
Boa mùsica foi o que nos 

serviu o Maestro W. Ferreira no dia 
24 de Março passade, corn a sala 
do Clube de London repleta de 
püblico. Apôs O serviço de jantar e 
a bica da praxe, foi la que deu inicio 
O espectâculo. 

Abriram o acto os hinos 
nacionais português e canadiano, 
seguidos de varias peças de 
compositores da nossa terra, cada 
uma das quais saudada corn os mais 

vibrantes aplausos. Encerrou a primeira parte a 
composiçâo do Maestro Ilidio Costa, Pela Ordem e pela 
Pâtria, uma peça de forte aroma nacionalista. 

Seguiu-se um pequeno intervalo para temperar 
forças e tomar um refresco pois o ambiente de estufa 
que reinava no interior fazia-nos transpirar a todos. 
Sâbia inovaçào no espectâculo foi armar o palco no 
meio da Sala corn os espectadores em volta, ideia 
luminosa que veio a dar magnificos resultados. 

Na abertura da segunda 
parte, usou da palavra o 
représentante do Govemo 
Regional dos Açores, Sr. 
Àlamo de Oliveira, 
membre da DRC, eximio 
poeta e escritor terceirense 
que se deslocou ao Canadâ 
em resposta ao convite que 
tinha sido feito. Numa 
breve mensagem, focou a 
importância das 
filarmônicas na diâspora, 

O Maestro, como elo entre os povos e 
W. Ferreira meio formidâvel para 

preservar as nossas 
tradiçôes e raizes no seio das comunidades espalhadas 
pelo mundo. 

A segunda parte do programa viu-.se coroada corn 
a peça Stars and Stripes Forever do compositor luso- 

Os musicos executaram com precisâo os directrizes do Maestro 

americano, John Philip Sousa, autor de mais de uma 
centena de marchas de cunho patriôtico. Foi um final 
apoteôtico que mereceu uma ovaçâo gérai corn o 
pùblico em pé. 

Fazemos votos para que o maestro W. Ferreira, 
cheio de garra musical, leve avante o seu ambicioso 
projecto e que este nâo fique em mais uma iniciativa 
comunitâria condenada a dissipar-se apôs um tempo e 
uns quantos concertos. 

Para os amantes deste género musical e aqueles 
que nâo puderam ir ao concerto, a ùnica soluçâo serâ 
comprarem o CD editado pela Portuguese Heritage 

Band que, em termos de qualidade, é uma gravaçào 
HiFi muito profissional e custa apenas $20.00 

Oxalâ que os afmados acordes chegados até nôs 
através do mar e interpretados por esta banda, como o 
vento que enfunava as vêlas latinas das naus lusas na 
descoberta de novos mundos, levem esta banda a tomar- 
se um eco dos antepassados, nâo no desbravar novas 
terras e mares, mas sim na entrega às geraçôes 
vindouras do nosso rico acervo cultural, um legado que 
é bem percebido por todos os povos porque fala um 
idioma universal, a Mùsica 

London, Ontàrio 

New CasaAôriC 
RESTAURANT 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 

JanuArio Barros & ’"“"V i'censerf • Uve Entertainment 
Cesârio Br& 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 

Rancho Folclorico "A Saudade" 
Pretende formar este ano um Grupo de Adultos. 

Os dançarinos veteranos desta area 
interessados em participer connosco podem 

contacter Josefina Azevedo pelo 
Tel. 519.451-4335 
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THE 2007 FEDERAL BUDGET 
Finance Minister, Hon. Jim Flaherty, presented on 

March a Budget with some measures of interest to the 
Canadian people. Highlights of the personal and busi- 
ness income tax reductions and programs in the Bud- 
get were selected here. Check and see how these pro- 
posals may affect your financial plans. 

Personal Tax Measures for Retirees 
- Increased RRSP, RPP& DPSP Maturity Age 

The Budget increased the age at which people must 
commence receipt of an income from their RRSPs, 
Registered Pension Plans (RPPs) and Deferred Profit 
Sharing Plans (DPSPs) to the year in whieh they turn 
71, instead of 69, the current age maturity requirement. 
This allows older Canadians to continue RRSP contri- 
butions and increases the tax deferral opportunities. The 
proposal will be effective for 2007 and subsequent taxa- 
tion years. 
- Increased Flexibility for Phased Retirement 
The Budget facilitates phased retirement by allowing 
an employee to receive pension benefits from a defined 
benefit RPP while working and accruing other benefits. 
Effective only in 2008, the provision is limited to em- 
ployees at least 55 years old who are eligible for a full 
pension without early retirement reductions and ben- 
efits workers who might want to eontinue working part- 
time while receiving a partial pension and provides 
employers more flexibility in designing employee re- 
tention programs. 
- Pension Income Splitting 
The Budget confirms the government’s intention to 
proceed with the pension income splitting proposals 
announced on October 31 st, 2006, effective for the 2007 
tax year. 

Personal Tax Measures for Families 
- New Child Tax Credit 
The Budget proposes a new non-refimdable child tax 
credit for parents with children under the age of 18 at 
the end of the taxation year, effective for 2007 and fii- 

sutton group-select inc. 

250 Wharncliffe Rd. North, London, ON N6H 2B8 
PARA A COMPRA OU VENDA 

DE PROPRIEDADES 
CONTACTE: 

Ray Figueiredo 
Agente de Vendes 

Ao serviço da comunidade 
por mais de 30 anos 

SERVIÇO HONESTO, EFICIENTE 

E PROFISSIONAL 

ture years. The credit will be calculated based on the 
amount of $2,000 (indexed after 2007) per child, mul- 
tiplied by the lowest personal income tax rate (15.5% 
for 2007), resulting m a saving of $310 per child for 
2007. 
- Increased Spousal or Dependent Tax Credit 
The Budget proposes to increase the credit in respect 
of a spouse, common-law partner or a dependent rela- 
tive from the current $7,581 to $8,929, effective for 
2007, with increases planned to bring the amount to 
$10,000 by 2009. The income threshold above which 
the spouse or dependent’s net income must be taken 
into account is being eliminated. This change will raise 
the spousal/dependent credit to an amount equal to the 
basic personal amount, eliminating the so-called “mar- 
riage penalty”. 
- New Registered Disability Savings Plans 
The Budget proposes to introduce a program called the 
Registered Disability Savings Plan (RDSP), to help save 
for the long-term financial security of a child with a 
severe disability. The RDSP is meant to benefit people 
eligible for Disability Tax Credit and will be similar in 
concept to Registered Education Savings Plans. 
-Additional highlights of this program include: 
-Contributions can be made by anyone, up to a limit of 
$200,000 for a beneficiary’s lifetime. No limit on an- 
nual contributions. 
-Contributions cannot be returned to the contributor, 
but must be paid to the disabled beneficiary and will 
not be taxed to the beneficiary. 
-Contributions must cease at the end of the year in 
which the disabled beneficiary reaches 59 years of age. 
-Annual RDSP contributions may earn grants, called 
Canada Disability Savings Grants, at matching rates 
of 100%, 200% or 300%, depending on family net in- 
come and amount contributed, to a maximum of $3,500/ 
year and a lifetime maximum of $70,000. 
-Other government contributions, Canada Disability 
Savings Bonds, of up to $ 1,000/year and $20,000 per 

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 

Roy G.Di^s B.A.,CMA,CFP 

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

Telefone e Fax 

lifetime will be provided to RDSPs established by lower 
income families. 
-An RDSP is eligible for Canada Disability Savings 
Grants and Canada Disability Savings Bonds until the 
end of the year in which the beneficiary turns 49. 
-The investment income on contributions, Canada Dis- 
ability Savings Grants and Canada Disability Savings 
Bonds will accrue on a tax deferred basis. 
-The beneficiary must begin withdrawing from the 
RDSP by the end of the year when the beneficiary at- 
tains 60 years of age. Withdrawals may be subject to 
maximum annual limits. 
-When Canada Disability Savings Grants, Canada Dis- 
ability Savings Bonds and investment income earned 
in the plan are paid to the beneficiary, they wilt be taxed 
to the beneficiary. 
Enhancements to RESPs 
Contribution limits on Registered Education Savings 
Plans (RESPs), maximum annual amount eligible for 
Canada Education Savings Grants (CESGs), and the 
circumstances in which part-time studies qualify for 
payments under RESPs are as follows: 
-The Budget eliminates the $4,000 limit on annual con- 
tributions, and increases the $42,000 limit on lifetime 
contributions to $50,000. 
- For contributions in 2007 and future years, the maxi- 
mum annual RESP contribution eligible for the 20% 
Basic CESG increases from $2,000 to $2,500, the maxi- 
mum Basic CESG per beneficiary for 2007 and future 
years from $400 to $500. The maximum Basic CESG 
for a year will increase from $800 to $1,000 if there is 
unused grant room because of contributions of less than 
the maximum for previous years. The $7,200 limit on 
lifetime CESGs remains unchanged. 
From 2007 on, more part time students will receive 
Educational Assistance Payments (EAPs) by allowing 
courses of study of only 12 hour/ month to qualify (as 
opposed to the current 10 hours per week requirement). 
But total EAPs in the first 13 weeks of study will be 
limited to $2,500 (currently $5,000). 

This page is to inform you of current developments, not to 
provide legal or tax advice. Consult professional people for 
advice based on your specific circumstances. 

MORTGAGE INTELLIGENCE 

Mike De SOUSQ/ Mortgage Professional 
The Omato Mortgage Planning Team 
• Lower than posted bank rates 
• First-time buyers 
• Renewals 
• Debt consolidation 
• No fee for consultant services (O.A.C.I 

519.630.5414 
mike@joeornato.com 

Gropyrighl 200iMMl9a9aint*li9*n(«lK., tIrighlWMrvtd. A 

Luisa Lavandeira, 

Gerente 
Bank of Montreal 

Bus: 519-433-4331 
Cell. 519-868-2060 

Fax: 519-433-6894 
E-Mail: rayfig_1@yahoo.ca 

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

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

(519) 768-1433 
226 Graham St., WEST LORNE, ON NOL 2P0 

VISO SHIPPING me 
601 Indian Grove., Toronto, ON IVI6P 4J1 

Tel: (416) 533-9127 ou 1-888-263-3154 

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

CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL 

0 mais compléta serviço para a envia do seu 
contentor e carga solta. 

...Confi&t 
nos nossos 

serviços pois 
Jpdo 0 cuidada 

.époucoi. 

Grande Especial 
Contentores 

para o 
Brasil e 

Carga solta 

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

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

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIC 

- TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

• FOGÔES {A GÂS E ELÉCTRICOS) 

• FRIGORÎFICOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RADIOS E TELEVISÔES 

• FOGÔES A LENHA E A GÂS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÂO EM 

ELECTRODOMÉSTICOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANGUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

ENORMAIS 
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Lendas do distrito de Leiria 

A Padeira de Aljubarrota 
Brites d’Almeida nao foi mulher vulgar. Era feia e 

grande com o cabelo crespo e o corpo muito forte que 
nâo se enquadrava no tipico padrao feminino. 0 seu 
comportamento de mulher-macha reflectiu-se nas 
profissoes que desempenhou ao longo da vida. 

Nascida em Faro numa familia pobre e humilde, em 
criança so queria vagabundear e andar à pancada em 
lugar de ajudar os pais na tabema donde tiravam o 
sustento diârio. Aos vinte anos ficou ôrfa, vendeu o que 
herdou e pôs-se a caminho, indo de lugar em lugar e 
convivendo com todo o tipo de gente. 

PAGINA rmmiNfl 

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

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

FREE ESTIMATES 

685-6726 

Aprendeu a manejar a espada e o pau com tal mestria 
que logo alcançou fama de valente. Apesar desta temivel 
reputaçào, um soldado enleado com as suas proezas, 
procurou-a e Ihe propos casamento. E ela, que nâo queria 
perder a independência, impôs a condiçâo de uma luta 
antes do casamento. O soldado ficou ferido de morte e 
Brites fligiu de barco para Castela com medo da justiça. 

Quis o destino que o barco fosse capturado por 
piratas mouros e Brites fosse vendida como escrava. Mas 
com a ajuda doutros dois escravos portugueses, 
conseguiu retomar a Portugal numa embarcaçào que, 
apanhada por uma tempestade, veio dar à praia da 
Ericeira. Procurada ainda pela justiça, ela cortou os 
cabelos. vestiu-se de homem e tomou-se almocreve. Um 
dia, cansada daquela vida, aceitou o trabalho de padeira 
em Aljubarrota e casoq-se com um honesto lavrador..., 
provavelmente tao forte quanto ela. 

No dia 14 de Agosto de 1385 com os clamores da 
batalha de Aljubarrota, Brites pegou na primeira arma 
que achou e uniu-se ao exército português que derrotou 
0 invasor. Ao chegar a casa, ouve um ruido no fomo. La 
estavam setc castelhanos escondidos e Brites pegou na 
pa e matou-os logo ali. Tomada de patriotismo, com 
outras mulheres ajudou a perseguir os soldados fugitivos 
pelas redondezas. 

Conta a histôria que Brites acabou seus dias em paz 
junto do seu lavrador mas a memôria dos seus feitos 
heroicos ficou para sempre como simbolo da 
independência de Portugal. A pâ foi religiosamente 
guardada como estandarte de Aljubarrota por muitos 
séculos, fazendo parte da procissâo do 14 de Agosto. 

Aquecimento e Poluifao global - A culpa foi do Madiismo! 
A proposito do livro Internal Combustion de Edwin Black 

Alex Gutenberg 

Durante varios anos 
anunciâmos que a industria do 
automobilismo manda no 
mundo. E verdade. Eles 
controlam a indiistria de 
transformaçào e a de base, 
influenciando a economia de 
qualquer naçâo, porque 
empregam mais pessoas que 
qualquer outro sector e 
distribuem acçôes e dividendos 
em toneladas. Mais, nos EUA 
as fabricas de carros elegem 
présidentes e possuem fortes 
lobbies nos diversos 
parlamentos pelo mundo afora. 
Tudo isto, é claro, dentro da 
mais estricta legalidade. 

Hâ pouco, o americano 
Edwin Black, lançou o Mvxolntemal Combustion, onde 
conta isto tudo e vai até afirmar que hâ 300 anos, a 
Revoluçâo Industrial pretendia favorecer a energia 
electrica, isto é, poluir menos o planeta, menos guerras 
e menos mortes inùteis. 

O livro é algo genial. O autor com um grupo de 60 
escritores pesquisaram durante uns anos a opçâo que 
os magnatas fizeram do motor a combustao. No inicio 
do século XX, estes oligarcas armaram uma forte 
conspiraçâo para que o motor a gasolina e o de gasôleo 
derrubassem o eléctrico. Venceram e assim o mundo 
começou a ficar poluido. 

Estes oligarcas do petrôleo com os govérnos 
ocidentais abortaram as tecnologias limpas para 
atrelarem a humanidade à era da fuligem, afirma Black. 
No final do século XIX, a maioria dos carros eram 
eléctricos. Os autocarrros publicos e o metro eram 
eléctricos e os trens com percursos de longa distância 
estavam começando a se electrificar. Ao contrârio do 
que o mundo pensa hoje, a humanidade jâ se 
preocupava com a poluiçâo e a preservaçâo da natureza 
no inicio da revoluçâo industrial, a meados do século 
XVIII. 

Nos EUA, a empresa chamada EVC, que geria tâxis 
e estaçôes de recarga, dominava o mercado e até chegou 
a processar os que tentavam produzir veiculos a 
gasolina. Mas, apos algum tempo, EVC teve que coder 
aos apelos das fabricas de carros e com elas, criou um 
forte monopolio que controlava a industria de bicicletas, 
com a dos carros elétricos e de combustâo em todo o 
pais. Foi escolhido nessa época o carro a petrôleo e 
esquecido para sempre o carro a eletricidade. O motivo 
até beirava na idiotice humana. Os magnatas achavam 

Peças de gelo maiores que a superficie do Portugal continental desligaram-se 
da plataforma gelada que hâ séculos rodeava aAntârctica para iniciarem uma 

dériva pelo oceano, derretendo-se no mar 

que o carro eléctrico era silencioso demais e até parecia 
feminino. Mas o motor a gasolina corn o barulho da 
explosâo ia atrair mais os homens. Venceu o machismo! 

Henry Ford e Thomas Edison tentaram produzir 
ainda carros eléctricos. O supermonopôlio sabotou o 
seu laboratôrio em 1914 e um incêndio arruinou para 
sempre a opçâo da humanidade de viver num mundo 
mais limpo. Dai em diante, o motor a combustâo venceu 
e 0 nosso planeta corn a humanidade estâo em petiçâo 
de miséria. 

Hoje pouco pode ser feito. A indùstria de autos e 
as petroleiras mandam. Existe toda uma estrutura de 
fornecimento de peças e acessôrios, além da rede de 
distribuiçâo do combustivel, que nâo poderâo ser 
eliminadas do nosso cotidiano nos prôximos anos. A 
soluçâo paliativa é o combustivel a âlcool. mas nâo vai 
melhorar a situaçâo do aquecimento global, pois que, 
se todos os motores do mundo forem movidos por 
âlcool, a poluiçâo sô desceria 17 por cento. 

Extraido - Paranà on line 

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

ARRENDAMENTOS 
Cfa Apartamentos com 1 e 2 quartos 
Cü) Qualidade e ôptimas localidades para viver 

Ambiente familiar 
Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

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

Sprechen zîe afforddable? 
Introducing the 2007 City Golf and 2007 City Jetta 

$14/900* to start / $16/700*/to start Drivers wanted? 
^5^9) 455-2580 

EAST LONDON 
416 FIRST ST., 

LONDON, ON N5W4N1 

Everyone's entitled to own German engineering. Ana 
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. 

,, .leavens Volkswagen 
V/SINCE1958 

www.leavensvw.com 
‘Plus Freight, PDI, Licence, Insurance and Applicable Taxes 
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Carta ao Senhore Dereclore 
Prezade Amigue: 

Inspero que a Pâscoa na sua casa tenha side 
acompanhada por uns bons folares e oivos emcima. 
Aqui em Thamesforde eu e minha senhora Honorina 
consolarein-se corn umas postas de bacalhau com batata 
cozida com grao de bique, coives e uns copos dum vinhe 
de cheiro que fiz no Vrào passado. E per trâs, umas 
fofas da Povoaçâo corn café ca comadre Maria, viùva 
do meu alembrade compadre Manel da Chica mandou 
por mâo prôpia prâ gente. 

Consolei-me e ôdespois dromi como um anjinhe. 
A Honorina, questâ uma xata desde ca Aninhas e o 
Danile da novela Checlate corne Pementa andam cada 
um prâ sua banda, deu pra emplicar comigue e nan me 
deixa bâter uma soma incima do jantare. Sô ouvire queu 
dromira como um anjinhe, resmungou logo: 
- Anjinhe! Quai anjinhe? Tiveste a roncar comum 
marrâo e dizes anjinhe, passa fôra. 

Também me consolei todo corn o tocar da banda 
no Clube. Foi coisa nunca vista com um maiestre tâo 
novinhe, mas corn sabederia a deregir aquela mùseca 
toda. O palco no meio foi belissemo e sô nâo dou os 
parabans a cento pro cento porcagente ia merrendo de 
calore. Os mùsecos e o povo todo era um tal soar inbica 
queu penei o gadelho. A paparoca estava boa e da banda 
nada a dezere. Queremos é mais museca. 

Nas notiças que vejo de Portugal fequei sabende 
que o nosso premeiro menistre é inginheiro e nâo é. A 
lâ umas estôrias queu nan sei inrredar bem ainda, mas 
isso nâo é novedade ninuma porque lâ todes sào doitores 

ESCRITA PELO COLABORADOR: FREDE BELIZâRIO 

e eu jâ tomei uma decisâm. Precise que me faça um 
deploma bem amanhado duma neversidade de nome 
arrevesado porque, ôdespois ninguém vai procurar 
nada, plo menos inté eu entrare na politeca. 

Escreve-se lâ queu sou doitore de leises qué uma 
cousa queu conhesso bem, Lembra-me destudare na 
escola a lei das seis marias, lâ do tempo dos reises. 
Odespois quando andava de pâ e pica nas ruas sabia 
das leises do macadame que inventou os caminhes de 
terra como os da nossa vila antes do isfalte. Mas desde 
que vinhe prâ ritaira e pra nâo ter enquerencas ca 
Honorina, minha amada e prefumada corn cheire de 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

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

OUARTAS FEIRAS: 
19H00-Cultode0raçâo 

ouvrr, e o ouvrr 
é pela palavra de Cristo 

Com o Martelo na Bigorna... 
Hans Blix, o Iraque e os praticados por Blair/Bush? serâ que 

Joào Pêro daSilveira, 
O Ferreira 

Criminosos 
Causou surpresa o conteüdo 

das declaraçôes do présidente da 
Comissao de Inquérido da ONU 
para o Iraque, antes da guerra. No 
relatôrio, diz Blix, nâo havia 
informaçâo alguma de que Iraque 
possuisse armas de destruiçâo 
massiva. O que havia em certas 
âreas do relatôrio eram simples 

frases corn pontos de interrogaçâo. Sô que George W. 
Bush e Tony Blair, trocaram os pontos de interrogaçâo 
por pontos de exclamaçâo, 

O duo Bush/Blair tudo mudou para a afirmativa e, 
sem atender os que recomendavam calma, eles entraram 
em força por uma naçâo independente, destruindo, 
matando e tomando uma ârea sensivel do globo numa 
zona de instabilidade que levou o Iraque a uma guerra 
que se tem saldado por milhares de vitimas civis 
inocentes e milhares de soldados caidos naquela luta sem 
fjm. 

Onde anda o juiz Garzon, tâo lesto em passar 
mandate de captura a Pinochet mas nâo vê os crimes 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

virou covarde ou estâ amordaçado pelo 
Tio Sam?. 

O maior porta gués de sempre? 
SALAZAR 

A surpresa foi tâo grande que as 
sumidades na psicologia de massas 
ficaram sem justificaçôes para uma tal 
decisâo nacional. Esquecem que Salazar foi colocado 
no topo pelo povo porque a democracia em Portugal é 
fandanga por natureza. Os politicos nâo têm nivel, sâo 
vaidosos e incompetentes. O povo sente-se espoliado 
por estes anafados no vos ricos, 

Por 40 anos Salazar roubou ao pais a capacidade de 
pensar. Govemou como pai exigente, mas pôs direitas 
as finanças e fez Portugal ser considerado entre as naçôes 
do seu tempo. Jogando corn um pau de dois bicos livrou- 
nos da guerra e nâo roubou, nem deixou que roubassem. 
Amontoou toneladas de ouro que dilapidaram os 
democratas da nova vaga apôs o 25 de Abril. 

O prémio nâo aquece nem arrefece, mas foi uma 
liçâo para esses pavôes de meia tigela, os politicos que 
hoje (des)govemam a naçâo. E, por falar em ditadores, 
basta seguir as arremetidas do PM que nos govema na 
base do quero, posso e mandol 

Cônsules e Consulados 
Nunca estiveram os émigrantes tâo mal servidos. 

Os govemos PS sâo sempre uma autêntica caixinha de 
surpresas, tanto para os cidadâos do rectângulo como 
para os emigrados. 

O encerramento de consulados atingiu foros de 
escândalo noutros paises. No Canadâ é verdade que, por 
uns tempos, viviamos debaixo de um nâo fazer ondas 
pela forma como os cônsules desempenhavam as suas 
funçôes, visitando as comunidades locals e defendendo 
os nossos anseios junto dos govemos. 

Em London e Leamington, logo que entrou o PS 
espoliou-nos dos consulados honorârios que foram 
criados pelo PSD. Além disso, as benesses ligadas a 
passaportes e a outros serviços anunciados para os 
consulados e que nos facilitariam a vida, continuam no 
roi dos esquecidos. 

Prometemos estar atentos e, nâo ficar por aqui... 

Reféns britânicos: da cobardia aos pmcaros 
dafama 

Como é possivel que marinheiros britânicos, apôs 
mostrarem-se faladores de sorriso aberto para o mundo 
quando estiveram nas garras dos iranianos, chegados a 
Londres viraram uns coitadinhos que iam ser vitimas 
das mais atrozes represâlias se nâo confessassem o seu 
crime na TV iraniana, E fâcil ver que o Irâo desejava 
tirar dividendes e conseguiu-os! A atitude dos 

cravo, jâ conhesso os segredes da lei da rolha. 
Àxo-me corn calidades mais que sofecientes p’ra 

sere chamado de Doitore Mister Belizârio. Talveis eu 
arranje também um bizenesse carde corn o nome Frede 
Belizeirio e abaxo letrinhas pequenininas desendo; 
Doctore of Los. 

Quero le dezere ainda ca minha comadre nos 
mandou por mâo prôpia uma cacéta corn a novela dos 
azores chamada Ilha dos Amores. Ainda sô vi uns 
pisôdios mas ia fecando de pantanas. Nâo é que Sâo 
Miguele jâ nam tâ de frente pra Santa Maria, mas prâ 
ilha do Pique e que o vurcâo dos capelinhes também 
veio pra S. Miguele? 

Fequei menente. Serâ cos termores de terra couve 
â dias lâ xocalharam e mudaram as ilhas? A Honorina 
que nam sabia disso, quando vio tamanha alterassâo 
benzeu-se toda e disse: créde abernunsa, e eu meio 
narvoso sô poude responder, amena. 

Até à prôxema. 

Frede Belizârio 

y\iAY 
PLUMBING & HEATING 
CANALIZADOR PORTUGUES 

• RESiDENCIAL • COMERCIAL • INDUSTRIAL 

686-3967 

Certified tester of 

Backflow Preventers 

WIR5BO™ 
IN-FLOOR HEATINQ 

CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

610 Newbold St., Unit 12 Cel: 495-3967 
London, Ontario N6E 2T6 Fax: 686-3956 

marinheiros e a jâ proibida venda das suas historias â 
TV, SÔ sâo tmnfos para o Irâo 

Longe vai o dia em que o militar dignificava a farda 
e a Pâtria quando, feito prisioneiro, limitava-se a dar ao 
inimigo o nome, a patente, o nùmero e a data de 
nascimento. 

Socrates, engenheiro por “lapso”? 
O PM português além de complicar a vida do povo, 

por uma curiosa conjunçâo de factores, acaba de 
complicar a sua prôpria. 

Descobriram que S. Ex® nâo tem licenciatura em 
engenharia civil. A sua reacçâo têm formado jâ um novelo 
(ainda nâo é novela) e tudo anda cada vez mais 
emaranhado. Nâo foi esclarecido se o diploma é falso, 
mas que hâ lapses em demasia, isso hâ. Sendo engenheiro 
técnico e deputado em 1993, a sua biografia na AR 
declarava que ele era licenciado em engenharia civil. 
Mas Sôcrates afirma-se alheio a isso, e diz que deve ter 
sido um lapso. 
- Os diplomas passades sem exames? 
-Lapso... 
- As afirmaçôes de professores e alunos que nâo 
conheciam Sôcrates? 
-Lapso... 
-As datas da passagem dos diplomas? 
-Lapso... 

De memento, tudo ficou na mesma e vais ver que 
ainda vâo provar que o Sôcrates, de facto, era engenheiro 
civil por lapso! 

E, cadê os outres?... 

^ MOVIMCNTO 
.. TÀMILIAR CRISTÂO 
) Holy Cross Church - London 
25 Anos de Serviço à Familia Cristâ 

Eduardo & Maria de Meio, José & Géraldine de Meio, 
José & Alice Ferreira, Frank & Margarete Teves 

Para informaçôes sobre o Movimento 
contacte José & Geraldina: Tel. (519) 686-5759 
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NA RODA DOS ALCATRUZES DA MEMORIA 

Panorâmica da cidade e baia deAngra desde o Monte Brasil 

Os Filmes do Cabral 
Era alto, a dar para o magro, 

com o rosto cheio de arestas. Atrâs 
dos ôculos de lentes grossas que lhe 
davam um ar de peixe assombrado, 
adivinhava-se um par de olhos 
pequenos que denotavam uma certa 
inteligência. Era assim o Cabrai, 
como o chamava a rapaziada. Suas 
iluminaçôes nos impérios do 
Divino, eram famosas na Terceira 
pela eficâcia e simplicidade do 
desenho e a ombrear no preço, pois 

eram o mais barato que se encontrava no burgo. Um 
mercado que, em abono da verdade, nâo andava nada 
bem sortido, pois tirando as do Cabrai, sô tinhamos as 
do Fausto e as do Electro Ribar. 

Bom electricista, como todos os mestres, era o 
Cabrai um tanto alérgieo ao trabalho. Parava pouco na 
oficina, a menos que houvesse uma encomenda de 
lâmpadas para o arraial. Além de bom artista na 
profissâo, gostava de um copito de vinho de cheiro, 
simultâneo estimulante e calmante. Trabalhavam ao 
lado dele nas montagens dois aprendizes e, às vezes, 
um dos filhos que jâ dominava a arte paterna. 

A cinemateca era outro dos hobbies do Cabrai e, 
vez por outra, corria pelo bairro o boato que ia baver 
cinema na esplanada do Maritimo, o clube do Corpo 
Santo. Este era um bairro de gentes ligadas à faina 
maritima e à estiva, carga e descarga da mecadoria dos 

navios que os batelôes 
traziam até ao eais de 
Angra. As tardes de cinema 
eram uma festa para a 
pequenenada, ansiosa à 
espera do lusco-fusco e da 
projecçâo do filme. Jâ de 
noite, na esplanada quase 
repleta, começava o 
desenrolar da pelicula. O 
custo da entrada era sô uns 
cinquenta centavos. 

A gargalhada era gérai 
corn as peripécias do 
Bûcha e Estica, de Abbot e 
Costelo, ou corn as 
palhaçadas do Chariot e 
outros mimos célébrés. A 
multidâo vibrava eom as 
cenas de pancadaria gérai num bar do velho Geste. Isto, 
sem som, saia dum projector de 8 mm que o Cabrai 
tinha adquirido no Cerrado Grande como era 
popularmente conhecido o destacamento militar 
americano da Base das Lajes. Era de la que vinham os 
filmes, muitos tâo velhos que, para gérai desespero 
rebentavam de poueo a pouco, dando-nos o filme sô 
por entregas. Pacientemente, o Cabrai la os colava corn 
fita adesiva uma e outra vez. Elavia outros 
contratempos: o fusivel do clube que dava um estouro 
e tudo ficava negro, a lâmpada do projector que se 

fundia... Isto dava azo aos namorados para fazerem das 
suas no escuro. As vezes a sessào nâo chegava ao 
terminus, para nossa pena e arreliaçâo. 

O Cabrai, porém, nunca desanimava e tempos 
depois nos oferecia para compensar as frustraçôes do 
anterior, uma pelicula de graça. Embora nâo fossem 
sonoros, estes filmes faziam as delicias de miùdos e 
graùdos, nuns tempos jâ longinquos onde os pobres 
sabiam apreciar o pouco que tinham, em contraste corn 
os tempos que eorrem hoje. 

O Cabrai, micaelense por nascimento, foi uma boa 
pessoa. Amigo fiel das gentes daquele bairro simples e 
pacato, do quai eu também fazia parte; um bairro que 
tem o orgulho de se chamar Corpo Santo 

London, Ontario 
PELO FASCINANTE MUNDO DA MÜSICA... 
Nelly Furtado, 5 prémios JUNO 

Nelly Furtado foi a grande vencedora da 36”. ediçâo 
dos prémios musicais Juno do Canadâ, ao arrebatar cinco 
estatuetas nas categorias de Artista do ano. Single do 
ano. Album do ano. Album Pop do ano e Juno Fan 
Choice. Inieiativa da Academia canadiana de Artes e 
Ciências Discogrâficas, JUNO sào os prémios musicais 
de maior relevo no Canadâ, équivalentes aos Grammy 
nos EUA. 

A cantora-compositora açor-canadiana arrebatou o 
Melhor Single corn o tema Promiscuous, do âlbum 
Loose, oJuno Fan Choice Award, fechando o show corn 
a obtençâo do Album do Ano pelo mesmo disco Loose. 

Nunca pensei ganhar o Juno de melhor album, 
desabafou Nelly, evidenciando a sua enorme alegria. Foi 
na mesma gala que a nossa diva se estreou como 
apresentadora, abrindo o show vestida de pâssaro, em 
homenagem ao seu grande êxito 7’m like a bird. 

No seio duma familia de açorianos, oriunda da ilha 
4e Sâo Miguel, Nelly nasceu em Victoria, BC, é màe 
duma filha de très anos e corn um perfil de fama mundial, 
tornou-se hoje um dos nomes mais cotados no mercado 
da mûsica canadiana. 

Lusa 

Telenovela Uhas dos Amores corn 
mùska aforiana 

Na nova telenovela da TVI, llhas dos Amores, 
destaca a mûsica açoriana em pleno horârio nobre na 
TV nacional portuguesa. O açoriano Luis Alberto 
Bettencourt mostra na banda sonora da telenovela os 
temas Por ti, vou de romeiro e As cores do Céu. 

Mùsico dos mais respeitados hoje no panorama 
açoriano e autor de temas como Chamateia, Vapor da 
Madrugada, Sempre que cai uma estrela eLua da minha 
terra, vê agora o seu trabalho em pleno horârio nobre na 
TV nacional corn estes dois temas na banda sonora desta 
telenovela que tem a Ilha de Sâo Miguel como pano de 
fundo e estâ dando muito que falar no mundo do 
espectâculo. O tema central tem lugar hâ trinta anos e 
prende-se corn os amores impossiveis de Jaime e Beatriz, 
dois jovens nascidos em familias muito separadas pelo 
dispar valor social e fortuna. Jaime émigra para o Canadâ 
e a intriga vil dos inimigos vâo levâ-los a seguir diferentes 
rotas na vida. Niguém sabe ainda se haverâ no fim do 
novelo um encontro e reconciliaçâo entre os amantes. 

É outra vez Romeo e Julieta, levando como pano de 
fundo, nâo a cidade de Verona na Itâlia, mas sim esta 
verde ilha do arquipélago açoriano onde estâo as llhas 
dos sens Amores. 

Menina do Vole Formoso gonho 
Gala Caravela IKOuro 

Corn apenas 5 anos, Silvia Borges Amaral, das 
Fumas, ganhou o primeiro lugar e corn a eançâo O 
Mundo dos Brinquedos, arrecadou os prémios de 
Melhor Letra, Melhor Mûsica, Melhor Interpretaçâo e 
Cançâo Recomendada Para Crianças. Ela vai ser a 
embaixadora da Povoaçâo no Festival da Cançâo 
Infantil da Madeira. Em 2° lugar ficou Mafalda 
Medeiros, de 9 anos, da Tomba do Louçâo, freguesia 
de N” S” dos Remédios, corn a cançâo O Sonho, de Sofia 
Amaral e Lucas Freitas, que irâ representar a Povoaçâo 
no Festival Infanto-Juvenil “A Clave de Prata”, da Costa 
do Estoril. 

Nesta ediçâo 12 crianças desfilaram pelo palco na 
noite de 31 de Março corn 42 elementos do Coro 
Infanto-Juvenil da Academia de Mûsica da Câmara e a 
Orquestra Ligeira da Câmara da Povoaçâo, sob a 
direcçâo de Laurindo Araûjo. Supervisou o show 
Liliana Dias em cenârio de Alberto Ferreira. 

O mundo do Noody foi o ambiente escolhido para 
receber as cançôes eoncorrentes. Por seu lado, a 
apresentaçâo da XVI Gala foi da responsabilidade de 
Solange Vieira e Vasco Pemes. 

Azores News 

EMPLOYMENT 
For Experienced Painters 
to Work in Subdivisions 

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

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

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

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

SABIA QUE...? 
Regina T Calado 

- Vâo ser constmidos mais fomos crematôrios no Porto 
e Lisboa? 

- 0 Papa Gregôrio XIII estabeleceu em 1582 o 
Calendârio Gregoriano? 

- Em 1843 nasceu Teôfilo Braga, grande escritor e 
politico português? 

- Em 1500 nasceu o humanista Joâo de Castro, autor 
das Décodas e Vice-rei da India? 

- O Tratado de Aliança e Comércio entre Portugal e o 
Reino Unido foi àssinado em 1808? 

- Alfredo da Costa, médico pioneiro da assistência 
matemo-infantil em Portugal, nasceu em 1859? 

- A Igreja Ortodoxa Russa excomungou em 1901 Leon 
Tolstoi, autor do livro Guerra e Pazl 

- Os EUA adquiriram em Cuba a perpetuidade a Base 
de Guantânamo em 1903 ? 

- Erasmo de Roterdâo (1469-1536), amigo de Damiâo 
de Gôis e de André de Resende, aprendeu o português 
para poder 1er Gil Vicente no original? 

- Almeida Garrett, poeta e escritor romântico, foi 
embaixador de Portugal na Bélgica e grande amigo 
do rei Leopoldo I? 

- A nossa lingua esteve em foco em Bruxelas, capital 
da EU, onde se têm realizado espectâculos de teatro 
e mûsica de autores portugueses? 

- A palavra salôio provém de çalaio (tribute que 
pagavam em Lisboa os padeiros mouriscos) mas a 
palavra em ârabe significa habitante do campol 

- Em Março o fado, a cançâo nacional, foi divulgado 
pelo Institute do Mundo Arabe em Paris e actuaram 
no seu auditôrio Maria da Fé corn o fado castiço de 
Lisboa e Fernando M. Soares com o fado Coimbral 

- O Centro Termal de Caldas da Felgueira, uma 
estância jâ conhecida pelos romanes, hoje dispôe de 
instalaçôes modemas para receber 1300 pessoas por 
dia e o fréquenta muita gente atacada de problemas 
cardio-vasculares, reumâticos, musculares e doenças 
da pele? 

- O Castelo de Almourol, situado numa ilha de granito 
no rio Tejo, foi construido por Gualdim Pais, Mestre 
da Ordem dos Templârios, em 1171? 

- Camôes viveu desterrado da Corte real nos anos de 
1548-50 na vila de Constância? 

- A Barragem de Belver foi a primeira a ser construida 
no Tejo? 

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

Rosa da Cruz 

ECOS DA SOCIEDADE 

No 11 de Maio, Nathan Vieira, faz onze anos e Archana, 
no dia 10, faz seis, mas Alexander, o benjamim, faz 
dois anitos no 1 de Junho. A festa no Império B. Hall 
vai ser de arromba. Eles sao filhos de Luisa e Paul 
Reigota, uma familia feliz. Parabéns& Many returns 
of the day! 

Nelson & Sandra Vieira 

Na gerência àoJmperio Banquet Hall & Catering, firma 
com um impecavel perfil no serviço à nossa 
comunidade de London e arredores, com eles a familia 
Vieira continua e continuarâ à frente desta emblemâtica 
empresa por muitos anos! (Veja anùncio na Pg. 16) 

Capitaes Intrépidos 

Michael, filho de Lino & Isabel Cabral, graduou-se 
como capitao em Março, ocupando agora o terceiro 
lugar a bordo do Teresa Maria, apôs o pai e o irmao 
mais velho. Parabéns e votos de muito sucesso da parte 
dos familiares e amigos. A empresa Cabral Fisheries 
faz capturas no Lago Erie durante a época da pesca. 

Bemvindo 
entre nos! 
Pe. Hilton Virginio Costa 
Gomes de Tapuia (Bahia), 
Reitor do Seminario 
Diocesano de Ilhéus e 
pâroco, encontra-se entre 
nos por très anos para 
ajudar na pastoral 
portuguesa da Diocese de 
London. Boa sorte e muito 
sucesso corn o inglês! 

Irene Mathyssen 
Member of Parliament, 
For London-Fanshawe 

Um Jovem 
Présidente 
Na segunda volta da 
Assembleia Anual Elei- 
toral, Fenando Da Silva foi 
eleito para a Presidência da 
Direcçâo no Sport London 
& Benfica no dia 25 de 
Março passado. Votos de 
muito sucesso! 

Entrada na Reforma 
Aos 57 anos, o casai 
José e Mercês 
Viveiros, embora 
ainda JOVEM, 
decidiu tomar um 
merecido descanso, 
ele da Ford Motor 
Company e ela da 
Siemens. Como 
Diâcono da Igreja 
ele vai trabalhar na 
pastoral e ser 

correspondente do Vaticano em part-time para PN. A 
data foi celebrada no Nova Lisboa e o seu relôgio- 
despertador jâ esta à venda! 

Um dia, Très Aniversàrios 

Look who's 50! 
A gentil locutora do 
programa de râdio, Voz da 
Amizade, D. Josefina 
Azevedo, no 4 de Março 
entrou nos 50 e até parece 
mentira dado o aspecto 
jovem desta nordestense. 
Parabéns e votos de 
felicidade da parte de 
Antonio, seu marido, filhos 
e netos! 

Joâo & Miquelina agradecem as muitas oraçôes, 
chamadas e présentés recebidos de familiares e amigos 
nos 80 anos do sr. Joâo que compos estas quadras para 
dizer a todos THANK YOU! 

Desde o Patamar dos meus Oitenta 
Joâo Rodrigues 

Fiz agora oitenta anos corn alegria e prazer, 
E peço a Deus me dê mais tempo para viver. 

Maus pensamentos sâo a nossa carga 
E tudo quanto nos leva à perdiçâo. 
Gostaria encontrar a resposta certa 

Que possa levar-nos às portas da salvaçào. 

Vivemos na terra corn muita falta de amor... 
Quem entrarâ no Céu onde nos aguarda Jesus? 
Com âgua Deus o mundo todo arrasou 
E sô na Area de Noé oito pessoas salvou. 

Depois os sens netos foram aparecendo 
E a familia humana foi crescendo. 

Desde lâ o mundo nâo ficou santificado 
E agora parece que tudo vai ser queimado. 

Mas antes disso haverâ terrivel afliçâo 
E sô em Jesus vamos ter a Salvaçào 
Neste vale de amarguras tudo é assim 
Oxalâ Deus este) a connosco até ao fim! 

"PORTUGAL 
NOTfCIAS" 

A proprietâria, D. Rosa, deseja a todos os sens clientes uma 

ésfNm/ 
agradecendo-lhes pela sua preferêneia dos nossos serviços 

de Catering e da rica variedade de comidas do nossa 
Menu e Buffet que cada dia é preparada para vos nesta casa. 

Constituency Office: 
1700—D Dundas St. 

London ON N5W 3C9 
Tel: 685-4745 Fax: 685-1462 

Email: 
Mathyi@pari.gc.ca 

Website: 
www.irenemathyssen.ca 

1^1 

Aceitamos encomendas para Festas Familiares, Banquetes, Reuniôes Executivas, etc. 
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HEALTH/SAIJDE EU OPINO... TU OPINAS... ELE/ELA OPINA... 
A Good way to Beat Insomnia 

By Glenn Mueller 
The worst thing in the world is to try to sleep and 

not being able to, said F. Scott Fitzgerald, and insom- 
nia has never been a good thing. Derived from Latin, 
the word means no sleep. When you’re unable to get 
the amount of sleep you need in order to wake up feel- 
ing rested, you may suffer from insomnia and it is most 
common among women and older people. 

The National Center for Sleep Disorders says that 
about 40% of adults claim to experience at least some 
symptoms of insomnia in a given year. The symptoms 
include difficulties falling asleep, waking up often, dif- 
ficulties returning to sleep or waking up too early in 
the morning, a kind of sleep that seems restless and not 
refreshing, sleepiness in daytime, trouble concentrat- 
ing and irritability. 

If an insomnia problem persists for more than a 
month, it is considered chronic. It should be noted that 
insomnia is triggered by stress. So, if you have experi- 
enced the death of a loved one, been through a divorce 
or lost your job, it is common to experience some bouts 
with sleeplessness. If the situation does not improve, 
though, after a few weeks, you need to seek profes- 
sional help. 

The anticipation of life changes, like marriage, a 
vacation and holidays can disrupt your regular sleep 
pattern. Insomnia can even be provoked by frequent 
travel, jet lag or working the night shift. If you have 
trouble sleeping, it is important to determine if some 
kind of disease is causing the problem. Insomnia may 
be just the outward sign of a more serious disorder or 
medical illness. It could also be a s3unptom of depres- 
sion and anxiety. 

Early to bed and early to rise keeps a man healthy, 
wealthy and wise. It is advisable to keep a regular sleep 
schedule. Because our sleep-wake cycle is regulated 
by the circadian clock in the brain, maintaining a regu- 
lar time to go to bed and a regular time to wake up can 
be extremely helpful. Unfortunately, this means you 
should try to adhere to the same schedule on the week- 
ends. 

Quern disse que os baixotes^ào 
os mais bravos? 

Caiu a teoria popular de que os homens baixos sâo 
sempre os mais agressivos, numa pesquisa da 
Universidade de Lancashire (Inglaterra). Este estudo 
provou ser mais provâvel que os mais altos percam as 
estribeiras, enquanto os baixotes mantêm o seu natural 
bonacheirâo e conservam a calma. 

Homens de diferentes estaturas lutaram paus, mas 
um deles, deliberadamente, foi escolhido para provocar 
O parceiro, batendo nos nos dos dedos. Os monitores 
cardiacos acusaram logo que os mais altos perderam a 
cabeça rapidamente, sendo os primeiros a ripostar. 

O dito popular: Homem pequeno, foie de veneno é 
apenas isso, um adagio sem base real. Embora, va lâ, 
tu conheças fulanos e menganos que tâo bem se 
aeomodam à sabedoria do povo! 

Short men not more aggressive 
The theory preaching that short men end up being 

a lot more aggressive than taller ones has been dis- 
missed by a scientific study. A research done at The 
University of Lancashire found that taller men were 
the first to lose their temper. Men of different heights 
duelled with wooden sticks but one of the subjects de- 
liberately provoked the other by rapping thestick across 
the other’s knuckles. Heart monitors revealed that it 
was the taller men who blew off the handle more 
quickly and hit back. 
Chopstick Game 

The research was designed to test what has been 
called Short Man Syndrome or Napoleon complex, an 
opinion that shorter men are more aggressive to domi- 
nate even those who are taller than them. This experi- 
ment called The Chopstick Game, involved 10 men of 
average height and the same number below 5ft 5ins. 
The subject who did the provoking had been briefed to 
do so by the scientists. The other were under the im- 
pression they were being tested for physical attributes, 
reaction times and eye-hand co-ordination. 
Obvious attribute 

The study concluded it makes no more sense to 
say short footballer Dennis Wise was aggressive on the 
pitch because he w'as small, than it was, let’s say, Robbie 
Savage because he was blond. The results proved be- 
yond any reasonable doubt that Small Man Syndrome 
was nothing but a m3dh. 

When people see a short man being aggressive, 
they are likely to think it is due to his size, because that 
attribute is obvious and grabs their attention. 

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

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

Um Apelo ao nosso Primeiro-Ministro 

OS MEUS CEM EUROS... 
Em cada 100 euros que o patrao paga pelo meu 

trabalho, o Estado tira-me 20 para o 1RS e 11 para a 
Segurança Social. O meu patrao, por cada 100 euros 
que paga pelo meu trabalho tern que dar ao Estado, e 
muito bem, 23,75 euros para a Segurança Social. 

Em cada 100 euros que produzo, o Estado retira 
ao meu patrao outros 33 euros. Cada vez que vou ao 
supermercado e gasto os 100 euros com que o patrao 
me pagou, o Estado, e muito bem, fica com 21 euros. 
Em resumo, quando ganho 100 euros, o Estado fica 
com 55. Quando gasto 100 euros, o Estado cobra, no 
minimo, 21. 

Quando lucro 100 euros, o Estado enriquece 33. E 
se comprar um carro, uma casa, herdar um quadro, 
registar os meus negôcios ou pedir uma certidâo, o 
Estado fica com quase metade da verba envolvida no 
caso. 
Eu pago e acho muito bem, portanto exijo: 
- Um sistema de ensino que garanta cultura, civismo e 
emprego para os meus filhos no futuro. 
- Serviços de saùde exemplares. 
- Um hospital bem equipado a menos de 20 Km da 
minha casa. 
- Estradas largas, sem buracos e bem sinalizadas em 
todo o pais. Auto-estradas sem portagens e pontes que 
nâo caiam. 
- Tribunais com capacidade para decidir processos em 
um ano e um fisco que cobre igualitariamente os 
impostos. 
- Pago, e quero ter, quando lâ chegar, uma reforma 
garantida e jardins pùblicos com espaços verdes bem 
tratados e seguros. 
- Policia eficiente e bem equipada e os monumentos 
do pais bem conservados e abertos ao publico. Uma 
orquestra sinfônica e filmes criados em Portugal. 
- E, no minimo, que nâo haja um ùnico easo de fome e 
miséria nesta terra. 
- Os animais errantes esterilizados e vacinados, nâo 
abatidos e acabar com a exploraçâo dos animais em 
circos e em praças de touros... 

Cada 300 euros que circulam no pais garantem ao 
Estado, na pior das hipôteses, uma receita de 100 euros. 
Portanto, Sr. José Socrates, governe-se com o 
dinheirinho que Ihe dou porque quero e tenho direito a 
tudo isto. 

Um portugues contribuinte 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

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

Proitv ^rù 
Portugal noticias 

PRINTING (FUNDADAEM 1984) 
1756 DUNDAS STREET EAST, LONDON, ONTARIO N5W 3E2 

Companhia Portuguesa ao Servico da Comunidade para Impressao Giafica de: 

CARTÔES • ENVELOPES 
EACTURAS • PAPEL DE CARTA 

PANELETOS 
CONVITES DE CASAMENTO 

CALENDARIOS, ETC. 

TRABALHO GRAEICO 
E PRODUÇAO DE: 
QUADRICOMIAS 

REVISTAS • POSTERS 
BROCHURAS 

COMPANHIA EDITORA 
(desde 1992) 

SERVIMOS 
TODO O ONTARIO 

OS NOSSOS TÉCNIC0S PODEM AJUDAR A PRODUZIR UMA MELHOR IMAGEM DA SUA COMPANHIA, 
COM C0RRECÇÂ0 DE TEXTOS EM P0RTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS 

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 EDA) 
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LEAMINGTON 

Jantor dos Criadores 
chegando e entregavam a cada um como lembrança, um 
jogo de castiçais corn vêlas aromâticas. A pontualidade 

que nâo é apanâgio do nosso povo, 
assomou também a cabeça nessa 
tarde e o serviço do Jantar teve que 
esperar até às 18H30, com uma hora 
de atraso sobre o programa. Mas foi 
bom esperar, porque o Menu corn 
que fomos obsequiados bem o 
merecia. Aperitivos, Sopa, Pasta, 
Bacalhau e Frango Assado foram 
uma delicia gastronômica que 
recebeu os elogios de todos. 

No espectâculo musical, a 
Banda de N® S® de Fâtima, a prata 
da casa, nos brindou um concerto 
Baile Social corn Além-Mar e a 

actuaçâo do grupo Senhoritas da Salsa com um gosto 
picante e muito latino. 

Devemos lembrar aos leitores residentes fora do S.O. 
do Ontârio que neste Império do E. Santo hâ très tipos de 
Pensées; Criador ( Min. $250), Média (Min. $120) e 
Normal (Min. $55). Naturalmente que o nivel da Pensâo 
reflecte-se no volume do pacote que o irmâo recebe,e na 
sua presença neste Jantar do dia 7 de Abril, assim como 
no da véspera do grande dia 

Nas celebraçôes do Divino em Leamington, a 
Mordomia tem administrado nalgumas ocasiôes um 
orçamento superior aos $100.000 dôlares, motivo pelo 
quai a grandiosidade das Festas sobrepassa a de outras 
comunidades no Canada. Fall River que célébra o Espirito 
Santo no mês de Agosto na Nova Inglaterra, concerterza 
leva a palma. Mas as Festas de Leamington sâo as mais 
famosas no Canada pela sua relevância e fama que de ano 
para ano continuam a crescer. 

A Redacçâo 

Os Mordomos de 2007, Luis Mariano e Teresa (nee 
Vasconcelos) naturais respectivamente das freguesias de 
Remédies (Bretanha) e Santo 
Antonio (Capelas) na ilha de Sâo 
Miguel, estrearam-se na ocasiào 
como responsâveis mâximos do 
Império desta numerosa comunidade 
do S.O. do Ontârio, onde sâo 
celebradas, sem dùvida, as maiores 
festas em honra do Divino no 
Canada. 

Na noite do Sâbado, 7 de Abril, 
reuniram-se mais de 500 pessoas na 
sede do Clube Português, que no 
evento inaugurava o magnifico châo 
de cerâmica no vestibule da sede. 
Corn um acabamento artistico e cor 
a pintura dos muros, o orçamento de $17.500 dôlares 
brilhava pela elegância e sumptuosidade. O resto do prédio 

Os simbolos do Espirito Santo, a Coroa e a Bandeira 
Vermelha em lugar de honra 

e a Sala Grande ficaram para um flxturo nâo muito distante, 
esperamos. 

Nesta acolhedora sala de entrada do Clube, os 
Mordomos em pé saudavam os convidados que iam 

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

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

Saudoso Adeus ao grande amigo 
ANICETO COIMBRA 

. Oriundo de Vilar de 
Perdizes-Montalegre 
(Trâs-os-Montes) e resi- 

"" dente em Leamington, 
, faleceu no dia 28 de Março 

corn 64 anos de idade, apôs 
levar corn resignaçâo e 
constância as adversidades 
da doença. Foi Présidente 

do Clube Português local e promoter do flitebol 
entre a juventude. Amigo de todos, corn um sorriso 
saudava por igual tanto os conterrâneos como os 
forasteiros, dando corn generosidade o seu apoio 
a todas as iniciativas da comunidade pela quai 
trabalhou sem descanso, enquanto tinha forças. 
O povo de Leamington reuniu-se em grande 
numéro para um ultimo Adeus na Missa de corpo 
présenté no 31 de Março, celebrada pelo Pe. 
Manuel Correia na St. Joseph’s Church, indo 
enterrar ao cemitério Erie Memorial Gardens de 
Leamington. 
A sua esposa, D. Lucilia e familia 
enlutada pela dor, desejam por este 
meio agradecer a todas as pessoas 
que neste dia estiveram ao seu 
lado, enviaram flores ou deram 
sentidos pêsames. DESCANSE 
EM PAZ! 

IMPÉRIO DO DIVINO ESPÎRITO SANTO, LEAMINGTON, ONTâRIO 

FESTAS AhJUAIS 
ANNUAL FESTIVITIES OF THE HOLY SPIRIT • DIAS 26 E 27 DE MAIO, 2007 

Luis & Teresa Mariano 

DOMINGO, DIA 20 DE MAIO • 17H00 - Entrada Solene da Coroa 
para a Casa dos Mordomos. 0 Cortejo saira do cruzamento da Ellison e 

' Carter Ave. até à residência dos Mordomos, 9 Lake Crescent, Leamington. 
SÂBADO, DIA 26 DE MAIO • 7H00 - Bênçâo das Pensôes na sede 
do Clube Português. Distribuiçâo das Pensôes aos Irmâos do Império. 
17H30 - Tradicional Jantar para os Irmâos Criadores na Sede do Clube. 

20H30 - FESTA POPULAR 
ABERTA A TODO O PÜBLICO 
Baile Social corn mùsica ao vivo pelo conjunto “ALEM-MAR”. 
Actuaçâo do RANCHO NAZARENO e 

SENHORITAS DA SALSA Leamington. 
DOMINGO, DIA 27 DE MAIO • 12H30 - Missa Solene 
celebrada pelo Padre Manuel Correia na igreja de St. Michael’s 
corn saida do Cortejo até à sede do Clube, corn as Filarmonicas: 

SANTA CECILIA (Lon.) LIRA DE N^ S^ de FÂTIMA (Leam ). 
f/As crianças poderâo incorporar-se ao Cortejo corn os fatos e 
Vestidos da Primeira Comunhào.) 
15H00 - Tradicional Jantar na sede do Clube servido 
a todo 0 publico présente. 
16H30 - Arraial corn as Bandas local e visitante. 

Entrega da Bandeira aos Mordomos 2008. 
SORTEIOS - ARREMATAÇÔES ■ BAZAR - SERVIÇO DE BAR 

LUIS e leresa ivianano, 
convidam as comunidades portuguesas 

do S.O. do Ontârio a celebrarem connosco 
esta Tradicional Pesta. 

Todos sâo 
Bem-Vindos! 
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XrxAarxA 9 FOOD EQUIPMENT 

HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES 

WHOLESALE / RETAIL 
RESTAURANTS 
DONUT SHOPS 
BUTCHER SHOPS 
VARIETY STORES 
CLUBS 

BAKERIES 
CATERERS 

■ PIZZERIAS 
'CHURCHES 
' INSTITUTIONS 

HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 
SPECIALIZING IN: 

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

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

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

Tel. (519) 250-9200 

SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 

“WE BUY, SELL AND TRADE” 

GREAT PRICES ■ CALL US! 
0PEN;M0N-SAT:9AM-5PM 

Toastmaster Southbend 

CHATHAiVI 

PORT. CAN. SOCIAL CLUB OF CHATHAM 
346 Grand Ave. East - RO. Box 313 

Chatham, Ont. N7M 5K4 
Tel.: (519) 436-0040 • Fax. (519) 436-0636 

www.ckportugueseclub.ca 
Email: rental@ckportuguesedub.ca 

A Sala dos Sôcios mostra-se bem iluminada corn amplas 
janelas abertas ao exterior 

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

Tel.: (519) 738-4021 
Para banquetes contacte: Delfîna Pedro (519) 738-2189 Uma plataforma sobie coliinas protege dos elementos o 

amplo portico de entrada à nova sede 

Na foto pode-se apreciar o tamanho da futur a Sala de 
Banquetes corn capacidade para mais de 400 pessoas 

WINDSOR 

CASA DO ESPIRITO SANTO 
Festa Tradicional 

Reuniâo da Imprensa Reponagem/potos 
Étnica na U de W °" '’'’ 

Portugal Notlcias marcou presença 
na Univ. de Windsor no dia 31 de 
Março, corn pessoas de outras 
nacionalidades num estudo para 
analisar a maneira como os grupos 
émigrantes recebem informaçôes do 
Governo na sua lingua materna. 
Mahmoud Eid, da Faculdade de Artes 
em Otava, dirigiu o estudo 

O Governo canadiano faz dia a dia decisôes no que 
diz respeito a emigraçâo, cidadania, serviços de 
assistência legal, serviços de saùde, ou informaçôes 
sobre a habitaçâo, direitos politicos, etc. e muitas das 
comunidades émigrantes ignoram tais decisôes por nâo 
terem jomais que na sua lingua materna lhes dêem a 
informaçâo. 

A minha mulher, Otilia e eu prôprio, corn muito 
orgulho demos uma descriçâo muito positiva sobre os 
média comunitârios portugueses, comparada corn as 
do Libano, Jamaica, China, Japâo, Siria, Ucrânia, 
Russia, que estavam la reunidos. 

Todos ficaram muito supreendidos ao saber que a 
comunidade portuguesa de Windsor tem cada mês 
noticias dos outros grupos no SO do Ontario, além de 
informaçôes do Governo Canadiano e Português. Nâo 
deixâmos de apontar para o nosso Programa de TV, 
Passatempo de Francisco Santos (Leamington) e o 
programa da Radio, Café da Manhâ, no Domingo das 
10 às IIHOO - 91.5 FM da Univ. de Windsor. 

Comparados corn outros grupos la présentés, os 
portugueses estâmes muito bem arroupados no que diz 
respeito à Comunicaçâo Social escrita e falada na nossa 
lingua materna. 

Windsor, Ontàrio 

Novamente, a tradiçào da Matança foi cumprida 
nesta comunidade. O porco macho, bem tratado e de 
aspecto saudâvel, la estava pendurado pelos tendôes. 
A sua came rija e fresquinha atrâs duma cortina para 
fazer surpresa ao pùblico. 

D. Maria e 
Victor Tavares, 
com o 
esquartejador, 
Antonio 
de Sousa 

O animal estava pronto para a venda mas, como 
nâo apareceu nenhum valente que o levasse para a sua 
area frigorifica, foi precise seguir outre caminho 
diferente, o Piano B. Hoje andam todos corn medo de 
pôr mais uns Kgs de peso. Nâo comem para nâo 
engordar e furtam-se a todo o tipo de cames. 

Consultado o esquartejador, adoptou-se na altura 
a sâbia decisâo de ir por partes e em lugar de vendê-lo 
a grosso, o varrascâo foi leiloado a retalho, deixando 
assim um lucre maior. 

Uma noite das boas, corn ôptima camaradagem e 
amizade; um serâo daqueles que mantêm vivas as 
recordaçôes do torrâo natal onde estas actividades eram 
o apanâgio das nosas aldeias no frio Inverno. 

Para quantos deram do sen tempo ou estiveram 
présentés no convivio, quer corn seu trabalho ou sô 
corn a sua participaçâo, PARABÉNS! Tudo estava 
muito bem coordenado. 

Windsor, Ontàrio 

HARROW 

ESCOLAS DE PORTUGUÊS 
do S. O. do Ontario 

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

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

St Anthony 's Catholic School 
157 Mnnger St W. Harrow, ON NOR IGO 

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

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

Prof. Lùcia Graca - Tel. (519) 326-9775 

O PROGRESSO DUM SONHO QUE SE FAZ REALIDADE 
FOTOS e TEXTO 
ANJELMO CARVALHO 

Dia a dia, mês a mês a obra vai 
avançando. Cada semana o projecto 
toma forma, fronteiras novas sâo 
conquistadas e cresce a ansiedade por 
chegar mais longe até ao fim das 
obras, até a reabdade final da ideia 
desenhada no nosso imaginârio. 

Apôs trinta e sete anos de vida 
clubista, coube a esta geraçâo que vin 
nascer o “Camôes”, o privilégie de 
construir este novo prédio, feito 
exclusivamente à nossa medida e 

edificado pelos nossos bons técnicos e trabalhadores 
da construçâo civil. 

Desta vez sô, vamos deixar falar a nossa câmara, 
para dar-nos em imagens o progresse deste sonho e a 
imagem dalguns dos sens obreiros que, corn grande 
labor, estâo tornando-o real e verdadeiro. Fica, pois, 
aqui um brinde para estas pessoas de coragem e um 
recreio visual, para os que acompanham, mesmo de 
longe o nosso grandiose empreendimento. 

Dois trabalhadores no acabamento da entrada 
principal do prédio 

Oatçado frontalJoge ao formato de caixa qiiadrada doutros 
clube\ \ociai\ corn um fogo de faixas ocres dos blocos 



16 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Mar / Abril 2007 

Specialists in: 

• Fireplace Mantels 

• Wall Units • Railings 
^^■■KiÉ||ÉÉÉQ 

• Hardwood Floors • Crown Mouldings 

• Window &. Door Trimming 

• Bars 

All expertly & beautifully custom crafted in noble woods 

to meet your good taste & high expectations 

SINCE 1993 

WOODWORKING LTD. 
^OUCA 

'me 
(INSPIRED PORTUGUESE CUISINE) OPEN 7 DAYS/WEEK .. J 

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

Featuring: 

Portuguese 
Fish Filet 

Pork w/Clams 

Chicken Piri-Piri 

Seafood Rice 

Pasta Buffet 

Incluindo: 

Filetes de Peixe 
Carne de Porco 

à Alentejana 
Frango com 

Molho Piri-Piri 
Arroz de Marisco 

Pasta Buffet 
Soups, Salads, Dessert Buffet & Coffee/Tea 

Sopas, Saladas, Sobremesa e Café ou Chd 

$15.95 PREÇO/ 
Adultos/ Adults PRICE: 

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

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

RereZüLj^\- 519-435*0616 FAX. 519* 435*0545 
Email: fg_international@bellnet.ca 

BANQUET HALL & CATERING 
109 Falcon Street, London, Ontario 

www.imperiobanquethall.conn 

caieAAAtc^ mceis/ imod^inoUoi^ 
We sincerely thank all of our past clients 

for giving us the opportunity to serve you 
• Weddings/Casamentos • 

• Christenings/Baptizados • 
• Corporate Meetings/Reunioes Executivas • 

• Family Events/Banquetes Familiares • 
We also cater to many communities in S. W. Ontario 

Servimos as comunidades do S.O. do Ontario 
Contacte: NELSON & SANDRA VIEIRA 

519 MSI-4730 

6500 sq. feet at 109 Falcon St., 

AVAILABLE FOR IMMEDIATE LEASE 

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 crone & 
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 a smooth 
business transition. 


