
North 
London 

Denture 
Specialists 

Damien John Hiorth 

Serena DiLegge 

For the love 
of your smile 

Brown Beattie O'Donovan. 

JACK SOUSA 
Advogado Português e Notàrio Püblico 
Incorporaçôes e Negôcios, Familia, 
Testamentos. Propriedades, W.C.B., 

Incapacidade, Acidentes de Carro 
#1600-380 Wellington St.. 
London, ON N6A5B5 679-0400 

rairmont 
Dental Centre 

Dr. Tocid Stewart. 
Dr Jennifer Curran e Dr Jason Kruger 

Serviço em Inglès e Português 

Telefone (519) 451-4490 

613 Hamilton Road 
London. Ontario N5Z iSS 

(LONDON) INC. 

519-666-3190 
www.homesmartlondon.com 

email: dgallo(^execulink.com 

Para compra-venda de propriedades 

contacte: JOE PINHEIRO, Broker 

PINHEIRO 
REALTY 
BUS. 451-2696 

^696 HAMILTON RD„ LONDON, ONT, N5Z M6j 

INFORMATIVO 
MENSAL DAS 
COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 
NA DIÂSPORA 

Publications Sales Agreement No. 40009239 

REDACÇÀO: "PROM-ART PRINTING", 1756 Dundas Street East, London, Ontario N5W 3E2 Tel.: 1 -800-414-3584 & (519) 455-4653 Fax: (519) 455-4683, Director: Dr. Antonio Seara, E-mail: promart@on.albn.com 

ROBERTSON 

HALL 

INSURANCE 

20 Anos 

ao Serviço 
da Comunidade 

PARA SEGUROS DE CARRO, CASA, 
OU APARTAMENTO, NEGÔCIO, etc. 

CONTACTE 

Tel. (519) 680-3111 Res. (519) 649-6461 
E-mail: lgaspar@robertsonhall.com 

LEOCADIA 
CASPAR 

Reg. Insurance 
Broker 

395 Wellington Road South, London, Ontario N6C 5Z6 

ANO XVI No. 185 MAIO / JUNHO 2007 

GENTE 

Blair deixa Downing Street 
Apôs dez anos, o lider 
trabalhista mais bem 
sucedido de sempre abriu 
caminho para que Gordon 
Brown lidere os destinos 
da Inglaterra. A demissâo 
foi feita no Palâcio de 
Buckingham, onde 
começou o seu cargo, 
perante a rainha Isabel II 
que, a seguir, recebeu o 
novo lider. Gordon Brown, 
convidando-o a formar 
govemo. Os dez anos sô 

foram ensombrados pela guerra no Iraque onde alinhou 
corn os EUA. Isto levou a que, a partir de 2003, a sua 
popularidade começasse a cair, pondo em crise o valor 
da sua liderança. 

Manuel Barres 
Nas prôximas férias do sr. 
Antonio Furtado, o nosso 
correspondente em 
Leamington, o Sr. Barros 
ofereceu-se para assumir 
a representaçâo do jomal 
naquela ârea. 
Transmontano de pura 
cepa, ele fez parte de 
varias Direcçôes no Clube 
Português e nâo hâ 
ninguém corn tanto 
entusiasmo pela 
comunidade. Obrigado! 

0 Candidate, Ed Helder 
Casado corn a portuguesa 
Judite Filoména, o 
candidate do partido 
Conservador e présidente 
da Stevenson & Hunt Ins. 
Brokers, ira confrontar 
nas eleiçôes fédérais 
vindouras Sue Barnes 
(Liberal) que mantém a 
ârea eleitoral London- 
West desde 1963. Muita 
sorte a Ed Holder nesta 
iniciativa politica. 

Dia de Portugal - Recepfâo Consular 
Dois dias depois da data oficial, finda a azâfama das 

actividades ao ar livre, assistimos no Glen Gould Studio 
de Toronto à Recepçào Consular. D. Maria Amélia Paiva, 
a Sra. Consul, corn o marido e varies flmcionârios, iam 
saudando os convidados à entrada. Além de alguns 
politicos, frequentou o acte um bom numéro de pessoas 
ligadas ao mundo dos negôcios e da comunicaçâo social 
que foram obsequiadas corn a prova de vinhos e licores 
portugueses e petiscos da selecta culinâria, preparados 
por restaurantes e cafés da cidade corn um stand na 
sala, ou ainda por casas comerciais do sector de enchidos 
e da alimentaçâo. Os chefes la présentés continuamente 
tentâvam-nos corn travessas de gostosas iguarias para 
acompanhar a bebida. 

O convivio é ocasiâo de encontro para pessoas que, 
vivendo no mesmo lugar ou em diversas areas do Ontario, 
nâo se vêem hâ tempos. Marcaram lâ presença do S. O. 
do Ontario: Inâcio Mota, jornal Além-Fronteiras 
(Kitchener), Antonio do Forno da Forno ’s Travel 
(Leamington), Felipe Gomes do Restaurante Aroma 
(London), e outros. 

Tinham passado jâ os eventos organizados pela 
ACAPO para celebrar a efeméride: oTomeio de Futebol, 
a Parada e grande Festa no Bellwoods Park. Recolhidas 
as bandeiras e carros alegôricos, faltava apenas fechar 
corn chave de ouro as celebraçôes, e ouro foi o que, na 
nossa ôptica, mereceu a Recepçào do Consulado-Geral. 

No auditôrio anexo ao Studio, o Orfeào Stella Maris, 
do Maestro açoriano José Carlos Rodrigues, natural de 
Feteiras, apôs os discursos da Sra Cônsul e de Peter 
Fonseca (MPP - Mississauga), apresentou o programa 
musical, acomanhado pela Orquestra de Câmara, corn 
coreografia, poesia, o quadro cénico do tâo emblemâtico 
ôleo, O Emigrante (Domingos Rebelo) que hoje se 

D. Maria Amélia Paiva, Cônsul de Portugal 
em Toronto, e seu marido 

encontra em Ponta Delgada e o da chegada dos nossos 
marinheiros à Terra Ignota nas viagens das Descobertas. 

A boa qualidade da interpretaçâo no contraste de 
fortes e pianos do coral mixto, mostraram a grande 
competêneia do Maestro e dos intérpretes solistas. 
Achamos a versâo da cançâo tradicional terceirense, 
Olhos Negros, um pouco lenta para o nosso gosto, mas 
o Cantar da Emigraçâo, corn letra da poétisa galega, 
Rosalia de Castro {È incorrecto escrever Rosàlia) e 
mùsica de José Nisa, foi magistral. (continua 

Pais pelo Sucesso dos Estudontes 
O Congresso Nacional Luso-Canadiano anuncia 

Pais pelo Sucesso dos Estudantes, projecto de seis 
meses fmanciado pelo Ministério da Educaçâo, para 
que os pais luso-canadianos se envolvam mais na 
educaçâo dos sens filhos. 

Ana Fernandes, lider da Rede de Educadores Luso- 
Canadianos, dissse: O envolvimento dos pais é a chave 
para o sucesso dos filhos nos desafws académicos 
da comunidade..Temos que encorajar e dar 
oportunidades para que os pais se envolvam na 
educaçâo dos filhos. 

Em colaboraçâo corn as nossas comunidades de 
Hamilton, Kitchener-Waterloo e Toronto, os pontos 
principals do projecto incluem uma sondagem sobre 
areas mais dificeis para os pais, o desenvolvimento e a 
traduçâo de recursos educativos e a organizaçâo de 
centres de trabalho e sessôes de treino nas très areas 

participantes. Os centres de trabalho terâo lugar no final 
do Verâo ou inicio do Outono e vâo incorporar uma 
componente teatral. 

O nosso présidente, Emanuel Linhares, afirmou: O 
Congresso esta satisfeito corn o lançamento desta 
iniciativa para alertar os pais para a importâneia 
do seu envolvimento na educaçâo dos filhos. Ao 
incutir aos pais que se tornem mais activas na 
educaçâo dos filhos, lançamos a base de um melhor 
aproveitamento escolar. Confiamos levar o projecto 
avante corn sucesso e trabalhar corn as comunidades 
nele envolvidas. 

Empenhado em iniciativas que respondem às 
necessidades comunitârias, o Congresso tem hoje em 
curso: Projecto Força, Projecto Viva! Saûde e Pais 
pelo Sucesso dos Estudantes. 

Vanessa Fernandes Triunfa no Triatio de Madrid (veja na pàgina 2) 
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Cimeira dos G-8 termina corn 
acordo sobre redufôo de gases 

Para travar as mudanças climâticas foi assinado 
um acordo que inclui um compromisso internacional 
sob a égide da ONU, anunciou a chanceler alemâ, An- 
gela Merkel, apôs considerar um grande êxito o 
compromisso, Merkel explicou que os paises do G8 
coincidiram na necessidade de reduzir para metade as 
emissôes de gâs corn efeito estufa até 2050. Ficou assim 
aberto o caminho para que na reuniâo de Bali os 
ministros doAmbientepossam negociar, disse Merkel. 

Este objective proposto pelos Estados europeus, é 
partilhado pelos Estados do G-8 que na cimeira se 
comprometeram a continuar o processo contra o 
aquecimento planetârio no periodo subséquente ao do 
Protocole de Quioto, que vai expirar em 2012 e que 
obriga os signatârios a reduzir as emissôes de diôxido 
de carbone. 

O compromisso de Heiligendamm représenta um 
sinal forte na perspectiva da conferêneia da ONU que 
se realizarâ em Bali em Dezembro para debater o 
seguimento a dar ao Protocole de Quioto, sublinhou a 
chanceler. 

Diàrio Digital / Lusa 

Bush no Vaticano 
Iraque e Aborto forant tentas debatidos 

Bento XVI recebeu no Vaticano pela primeira vez. 
George W. Bush acompanhado pela sua mulher, Laura. 
Foi um encontre privado de 30 minutes no quai o 
Présidente americano e o chefe da Igreja Catôlica 
falaram sobre os temas mais importantes do 
momento.Apôs participar na Cimeira do G8, Bush 
esteve très horas na Polonia e na Itâlia, além do Papa, 
reuniu-se corn o Présidente italiano e almoçou corn 
Romano Prodi, o PM daquele pais. 

A segurança foi reforçada em Roma, pois nas ruas 
manifestaram-se milhares de pessoas contra a politica 
dos EUA no Iraque e Afeganistâo. 

No Itiotlo da Tafa do Mundo, 
Vanessa consegue feho inédito 

Vanessa Fernandes 
venceu, a etapa de 
Madrid da Taça do 
Mundo atingindo numa 
sequêneia de cinco 
vitôrias consecutivas na 
mesma prova, algo 
inédito e a 16.® na sua 
carreira. 

Este seu 3.° triunfo 
do ano permite-lhe 
ampliar a vantagem na 
liderança do ranking 
mundial de 2007 e 

conquistar mais um recorde mundial - cinco êxitos 
seguidos na mesma etapa - na cidade onde se tomou na 
mais jovem atleta de sempre a vencer uma prova da 
Taça do Mundo, entào corn 18 anos. 

A jovem gaiense cumpriu os 5 Kms de nataçâo, 40 
de ciclismo e 10 de corrida em 2:07.33, batendo por 53 
segundos a neo-zelandesa, Andrea Hewitt e a inglesa 
Michelle Dillon, por 57. 

A representaçào portuguesa ficou compléta corn 
Barbara Clemente (19 anos), atleta que projecta o 
apuramento sô para os logos de Londres/12 e que foi 
42.®, a 15.04 minutos da campeà. 

Vanessa Fernandes saiu da âgua a 35 segundos da 
liderança, mas nào tardou a juntar-se às primeiras no 
segmento do ciclismo. A portuguesa vice-campeâ 
mundial e tricampeâ europeia de Elites e sub-23 entrou 
nos 10 km de corrida final em 14.” a sete segundos da 
1.®, mas em escassas centenas de metros liderou, 
arrastando atrâs de si Dillon e Hewitt. 

Bruno Pais foi 16.” na etapa de Madrid, longe do 
quarto lugar obtido o ano passado na mesma capital. O 
campeâo nacional, jâ apurado para os Olimpicos de 
Pequim/08, ficou a 1.43 minutos do checo Filip Ospaly, 
que bateu o atleta espanhol, Javier Gômez, que tinha 
triunfado em Lisboa. 

DIA DE POimiGAL - RECEPÇÂO CONSUIAR 

Afirma-se que as artes nunca foram apanâgio do 
nosso emigrante, pessoa prâtica que opta mais pelo ùltil 
e artesanal, mas o Orfeào Stella Maris provou que, na 
realidade, a aima portuguesa é um diamante sem cortar 
e sô précisa alguém, como por exemplo, o Maestro José 
Carlos, para fazê-lo brilhar em toda a sua magnifica 
dimensâo. 

Dinheiro pela Metade do Prefo 
Um dos 

nossos mais 
assiduos 
leitores, 
daqueles 
que gostam 
de guardar 
tudo quanto 
é ou pode 
chegar a ser 
ùtil, enviou- 
nos uma 
côpia da 
r e V i s t a 
brasileira 
Manchete, 

corn data 9 de Novembre de 1968. Na secçào “O Mundo 
em Machete” aparece a foto acima corn o conhecido 
empresârio de Toronto, Mel Lastman, especilizado na 
venda de mobilias e famoso pela publicidade 
Por uns anos foi Présidente àa. Câmara da mega-cidade e 
hoje, como o sapateito aos sens sapatos, voltou ao trade, 
abrindo, inclusive, em London um armazém da sua cadeia 
de mobilias hâ um mês ou dois. Naturalmente os sehores 
adivinharam! A publicidade esta dia a dia a encher-nos os 
ouvidos corn o grito, NOBODY! 

Na foto acima, Mel Lastman que, antecipando o 
resultado jâ tinha saido à rua vestido corn o uniforme da 
cadeia, foi apanhado pelos gendarmes numa ârea de Roma 
a vender por 500 Liras notas de 1000 Liras, na sua 
campanhazl Metade do Preço. Na Cidade Etema pouco 
habituada a este tipo de troca, reinou a maior conflisâo no 
trânsito. Pena que ele nào tivesse aberto o armazém de 
London, Ontârio, usando uma iniciativa semelhante! 

A. Sear a 

25.® Aniversàrio da Borges Foods 
As Bodas de Prata desta firma luso-canadiana levou 

a Mississauga dezenas de portugueses que nas 
instalaçôes da Borges Fooods foram recebidos corn um 
autêntico festival de sabores, cantares e bailes tipicos da 
nossa terra, organizado por esta firma bem conhecida 
entre a nossa comunidade. Como prova da especialidade 
da casa, foram grelhados e servidos os produtos porcinos, 
especialidade da casa. A seguir a actuaçâo de vârios 
artistas comunitârios animou este convivio onde era 
celebrado o sucesso duma firma cujos produtos sâo 
distribuidos em todo o Canada. 

Anotamos a presença de alguns représentantes 
politicos comunitârios tais como o deputado federal, 
Mârio Silva e MPPs por Mississauga, Peter Fonseca e 
Charles Sousa, assim como a gentil presença de D. Maria 
Amélia Paiva, Cônsul-Geral de Portugal em Toronto. 

Os proprietârios da firma, Mârio Gomes e Mârio 
Romeiro, foram muito louvados pelo seu trabalho e 
sucesso e no final da festa, ofereceram uma medalha 
cpmemorativa dos 25 Anos aos sens empregados e 
colaboradores. Alvo importante da festa foi apoiar os 
que trabalham em prol dos déficientes portugueses. 

Joâo G Silva, Brampton (Ontario) 

Apôs ouvir no fim do Programa a interpretaçâo de 
Conquista do Paraiso do compositor Vangelis, 
adivinhava-se no rosto dos présentés a satisfaçào e o 
orgulho de terem participado naquela homengem ao 
Dia de Portugal tâo fina e tâo bem orquestrada. 

A. Seara, London (Ontârio) 

Socrates foz "marketing'' em 
Moscovo 

Mais uma vez, o nosso PM deu espectâculo no 
estrangeiro. Realmente sua Ex® quando se desloca fora 
do pais veste o fato de treino e, corn receio de ser vaiado, 
como em Setubal no 10 de Junho, puxa das regalias 
protocolares e o pais hospedeiro, lâ tem que encerrar 
ao trânsito as ruas e praças que o nosso PM vai pisar 
corn as suas “nikes”. 

Na recente viagem a Moscovo usou o mesmo 
estratagema e, para surpresa dos moscovitas, a Praça 
Vermelha foi fechada enquanto Sôcrates, a deitar os 
bofes pela boca e rodeado de guardacostas, fazia 
jogging, sentindo-se na aura do gozo excelso que, na 
ânsia de ser gente, tanto deseja atingir. E nào era p’ra 
menos, pois a Praça Vermelha nào é a Praça da Figueira 
nem o Terreiro do Paço... 

Os ossos de Cunhal começaram a mexer na cova 
ao saber que a Praça Vermelha das manifestaçôes 
comunistas, tinha sido fechada por vârias horas para 
que um vaidoso PM do pais da cauda da Europa lâ fosse 
fazer footing\ 

Sô faltou que Putine se intégrasse na corrida... nem 
que fosse de ceroulas. 

RESTAURANT 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. p^Uy Licenc. 

Specializing in L.C.B.O. 

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

^0 ijn Proprietdria: D. Rosa Cruz 

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

Seus problemas financeiros sâo algo muito 
intimo e pessoal - e nos vamos trata-los 

da mesma forma.* 

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

Re-negociaçâo de Dîvida 
Declaraçâo de Bancarrota, etc. 

Administradora de Propriedades 
marlene.d.cabral@ca.pwc.com lUCICIO Clll UUlilaUlU 

Para informaçôes sobre como um dos nossos profissionais da 

PrieeWaterhouseCoopers pode ajudâ-lo, contacte-nos através 
duma das areas seguintes: PRIMEIRA CONSULTA GRATIS! 

London 519 640 8000 Tillsonburg 519 842 9047 

Woodstock 519 421 1605 Strathroy 519 640 8000 

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

 www.pwcdebtsolutions.com  

Marlene Cabral 



Maio / Junho 2007 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 3 

Lei do aborto e entraves que nâo 
eram esperados 

Quando se dâ o caso que 80% dos médicos de 
hospitals de Lisboa e Porto se declaram objectores de 
consciência contra o aborto legal, revelando uma clara 
dessintonia entre a classe médica e a sociedade, o 
Govemo deve tomar algumas atitudes, se se quiser pôr 
em prâtica a vontade expressa nas umas. 

Deve estabelecer quais os serviços pùblicos de 
saùde em condiçôes de realizar o que as utentes do SNS 
requerem, verificar incapacidades e encontrar 
altemativas. E deve também fiscalizar as objecçôes para 
estas nâo desaguarem em negôcio privado, 

Apôs pedir ao povo que se pronunciasse sobre este 
ponto, é obrigaçâo do Estado impedir que uma classe 
profissional desvirtue na prâtica o alcance da sua 
vontade. A primeira consequência da reacçâo dos 
médicos é que os hospitals decidiram aceitar sô as 
mulheres nas suas areas de residência, o que pôe em 
risco O direito ao anonimato, sobretudo nas terras 
pequenas. 

É preciso ter em conta que o que se afirma hoje 
sobre este assunto, baseia-se em dados parciais de 
grandes hospitals centrais do SNS. 

Hospitals so recebem gravidas da 
zona de residência 

Vârios hospitals portugueses afirmam que nâo vâo 
receber gravidas que queiram abortar, se nâo forem 
residentes na zona da instituiçâo médica. E argumentam 
que hâ falta de meios para atender ao nùmero de pessoas 
que procuram este serviço. 

As mulheres que queiram procéder à interrupçâo 
voluntâria da gravidez até às dez semanas, à luz da nova 
lei, terâo de se dirigir apenas ao hospital da sua zona 
de residência, uma vez que muitas unidades nâo querem 
utentes mulheres de outras regiôes, por falta de médicos 
especializados. 

O elevado numéro de profïssionais objectores de 
consciência esta na origem do problema e, por isso, o 
anonimato de quem quiser praticar um aborto, nos 
termos da lei, poderâ estar ameaçado. 

O director-geral de Saùde confirmou hâ dias que a 
regulamentaçâo das alteraçôes â lei estâ em curso de 
ser ultimada e a resposta aos pedidos vai ser feita de 
acordo corn a rede de referenciaçâo, isto é, deve ser 
dada pelos blocos de partos correspondentes â ârea de 
residência da mulher. 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiào Dentista 
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NDP Member of Parliament, Olivia Chow 
introduced a motion in the house to make June 

10, “Canada-Portugal Day” in 
recognition of the history of 
the Portuguese-Canadian 
community and its 
contribution to Canadian 
society. This motion was 
unfortunately defeated by 
Conservative members of the 
House who opposed the 
motion. For more information 

on the motion and how to make your voice 
heard, please contact my office. 

Irene Mathyssen 
Member of Parliament, 
For London-Fanshawe 

Constituency Office: 
1700—0 DundasSt. 

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

Email: 
Mathyi@parl.gc.ca 

Website: 
www.irenemathyssen.ca 
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WACIONAL 
PR avisa que o Estado ^^nâo pode 
demitir-se'^ dos problemas 

Cavaco Silva, advertiu que 
o Estado português nâo pode 
alhear-se nem demitir-se de re- 
solver os problemas dos 
emigrantes num comunicado 
dirigido às comunidades 
portuguesas, em Setùbal. Para o 
Présidente da Repùblica, o 
Estado tern de garantir estraturas 
de apoio aos emigrantes, numa 

referência aos consulados que foram fechados. Hâ que 
garantir estmturas institucionais para que o emigrante 
possa manter contactos com o seu pais de origem, disse, 
na visita a uma exposiçâo sobre o emigrante português. 

É necessârio que o nosso emigrante conheça a 
realidade do pais e acompanhe a sua evoluçâo e veja 
que o pais ofereee hoje novas oportunidades para a 
realizaçâo de investimentos produtivos. 

Recebido à chegada ao antigo edifîcio do Banco 
de Portugal em Setùbal por centenas de pessoas, Cavaco 
Silva visitou a exposiçâo Terra longe, terraperto, apôs 
inaugurar uma estâtua de Sebastiâo da Gama, em 
Azeitâo. 

Diàrio Digital / Lusa 

Governoem sintonia corn a 
mensagem de PR 

Antônio Braga, secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, disse que o Govemo estâ 
em total sintonia corn a mensagem de Cavaco Silva às 
comunidades. Esta comunicaçâo vem no mesmo sentido 
que a do Govemo no 10 de Junho, afirmou na sua visita 
ao Luxemburgo. Antônio Braga disse que a 
reestmturaçâo consular pretende constmir a base para 
o progresse e desenvolvimento e promote um melhor 
serviço e apoio consular. 

Diàrio Digital /Lusa 

Identîficada area do cérebro que 
evHa movimentos involuntârios 

Cientistas britânicos descobriram que as regiôes 
motoras suplementares do cérebro permitem evitar os 
movimentos involuntârios que podemos executar ao 
reconhecermos pessoas, objectes ou situaçôes 
familiares, como pegar numa châvena. 

Até agora sabia-se apenas que as mesmas zonas 
do côrtex cerebral eram responsâveis pelas acçôes 
voluntârias apôs os impactos visuais que chegam à 
mente humana. Por exemplo, quando vemos na mesa 
uma châvena corn a asa à direita, automaticamente é 
activada a parte do cérebro que contrôla o lado direito 
do corpo, ainda que nâo se queira alcançar a châvena, 
afirmou Masud Husain do Institutes de Neurologia da 
Universidade de Londres. 

Parece que as regiôes motoras suplementares do 
cérebro sâo as que fazem inconscientemente, neste caso, 
corn que o braço nâo execute o movimento direccionado 
à châvena. Para conseguirem chegar a esta explicaçâo, 
os investigadores estudaram o caso de doentes que 
tinham soffido pequenas lesôes nas regiôes motoras 
suplementares. ficou provado que os 
pacientes apresentavam dificuldades para controlar os 
movimentos involuntârios. 

Os estimulos visuais activqm automaticamente o 
cérebro mas esta activaçâo pode ser cancelada, para 
evitar que façamos certas coisas de acordo corn os 
objectos que vemos”, precisou Petroc Sumner. Isto 
prova que as regiôes motoras suplementares do cérebro 
estâo também relacionadas corn a doença de Parkinson 
e corn outros distùrbios neurolôgicos, em que algumas 
extremidades do corpo podem reagir por si prôprias, 
mesmo contra a vontade da pessoa. 

Diàrio Digital / Lusa 

SECÇÂO DO PSD-IONDON (Canada) 

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

1925 Whameliffe Rd. S. 
London ON N6P 1K9 

NOTICIAS CURTAS... 

Sâo Joâo da Madeira 
Alarme para os efeitos na saude 

o ar que se respira em volta da Novolivacast tem 
niveis de particulas de ferro e outras acima dos 
permitidos por lei. A empresa jâ foi alertada, mas o 
processo de novos filtros para atingir os niveis legais 
sô darâ resultados em Outubro. Sô depois se decidirâ 
se a metalùrgica continuarâ a laborar ou nâo. Castro 
Almeida, présidente da edilidade, espera paciente, mas 
diz que a Câmara nâo estâ na disposiçâo de ter no 
concelho enmresas a qualquer custo. 

Menos familias numerosas 
Em 1999, 6,3% das familias portuguesas tinham 

quatre ou mais filhos e em 2005 a percentagem jâ estava 
nos 5,2%, e o nùmero de familias corn filhos desceu de 
61% em 1999 para 57,8% em 2005. Em contrapartida, 
as familias corn um filho subiram. Se isto continuar 
por mais uns anos, o pais vai depender da entrada de 
imigrantes para continuar a funcionar de maneira 
normal, ou reclamar os portugueses que estâo 
espalhados pela Diâspora. 

Socrates é a maior decepçâo! 
No final de um congresso que elegeu corn 82,4% a 

nova direcçâo, Paulo Portas disse que Sôcrates era a 
maior decepçâo! 

A Comissâo Politica Nacional do PP foi eleita corn 
82,4% do veto, pelos militantes participantes no 
congresso dos populares em Torres Novas e mesmo 
assim, o ex-lider, Ribeiro e Castro, conseguiu eleger 
oito conselheiros nacionais. Paulo Portas, lider do 
partido, aproveitou para criticar Sôcrates como a maior 
decepçâo politica das ùltimas décadas... 

Prdessores custam milhôes 
Cada educador de infancia reforma-se corn uma 

média de 2364 euros e nos ùltimos 13 meses passaram 
à reforma 4632 docentes. No entanto, o ritmo de saidas 
tem vindo a abrandar desde Dezembro de 2006, pois 
de 567 que começaram a receber a pensâo em 1 de 
Dezembro, passou-se a 222 em 1 de Maio. 

Aeroporto da Ota esta "atrasado'' 
o ministro das Obras Pùblicas, Mârio Lino, disse 

que 0 novo aeroporto de Lisboa estâ atrasado face às 
necessidades do trâfego e às necessidades do turismo. 
O calendârio definido pelo Govemo para o novo 
aeroporto estâ a ser cumprido e o Ministério, se puder, 
anteciparâ a conclusâo, prevista para 2017. 

Novas fragatas em 2008 e 2009 
As duas novas fragatas adquiridas por Portugal à 

Holanda vâo integrar a nossa Marinha no prôximo ano 
e em 2009, anunciou o chefe do Estado-Maior da 
Armada no Dia da Marinha que, este ano, se assinalou 
nos Açores e contou corn a presença do ministro da 
Defesa Nacional. 

^t)aponte S CUSTOM DRAPERIES INC. 
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Tomada de Posse do X Governo Regional na Madeira 
Chefiado por Alberto 

Joâo Jardim, tomou posse no 
dia 19 de Junho na 
Assembleia Legislativa o 
executivo fruto do processo 
eleitoral realizado no dia 6 de 
Maio que deu maioria 
absoluta ao PSD/M de Joâo 
Jardim (64,20% do voto) e 
uma representaçào de 33 
deputados, num parlamento 
constituido por 47 elementos 
de sete forças politicas. 

O executivo madeirense tinha-se demitido no 19 
de Fevereiro em proteste pelos certes financeiros 
impostos pelo Governo da Repùblica à Madeira. 

Este serâ o ùltimo mandata para Jardim que vai, 
reconduzir os elementos do governo anterior, menos o 

secretârio regional doTurismo, Carlos Abreu, que pediu 
para abandonar o executivo, e serâ substituido por 
Conceiçâo Estudante. 

Entre as personalidades que marcam presença na 
cerimônia de posse, destaque para o lider nacional do 
PSD, Luis Marques Mendes, e o secretârio de Estado 
adjunto do primeiro ministre, Filipe Baptista, em 
representaçào de José Socrates, convidado pelo 
présidente do parlamento madeirense. 

Alberto Joâo Jardim, sustentou que a violaçâo do 
Estatuto Politico-Administrative pelos ôrgâos de 
soberania é um autêntico golpe de Estado na sua tomada 
de posse como chefe do X Executivo Regional. 
Trata-se duma lei hierarquicamente superior nas 
autonomias subordinando-se apenas à Constituiçâo da 
Repùblica e a respectiva violaçâo nâo passa de uma 
subversâo do Estado de Direito democrâtico, nâo passa 
de um autêntico “golpe de Estado que as instituiçôes 

Uma Devofâo que hà Séculos Perdura entre o Povo Aforiano 
Vivendo nas ilhas ou emigrados naAmérica, o povo 

açoriano continua a socorrer-se da imagem do Senhor 
Santa Cristo dos Milagres nos mementos de maior 
afliçâo, uma manifestaçâo de fé que perdura hâ mais 
de très séculos. 

Iniciada por uma freira clarissa que suplicava a 
mtervençào de Deus contra cataclismos que atingiam 
ciclicamente as ilhas, a devoçâo ao Santo Cristo leva 
dia a dia ao Convento da 
Esperança centenas de 
fiéis agradecidos por uma 
graça recebida e que 
encontram na fé a ünica 
resposta a uma situaçâo 
dificil. 

A roda ou torno do 
convento, chegam as 
preces de devotos que 
deixam donativos em 
agradecimento ao Santo 
Cristo. O Convento foi 
feito para as freiras 
Clarissas viverem em clausura e tinha vârios tomos que 
permitiam um contacte, nâo visual, mas verbal entre o 
visitante e as religiosas. 

No começo, as freiras viviam dos donativos que o 
povo ia lâ levar, tais como feijâo, batata, etc., e que 
colocavam na roda. Isto ainda hoje acontece, explica a 
irma Margarida Pimentel, responsâvel da Capela do 
Santa Cristo. Séculos depois, hâ ainda pessoas que dâo 
o fruto do seu trabalho para o Senhor como forma de 
agradecimento. 

J Ao Santa Cristo sào atribuidos muitos milagres e 
0 povo sempre foi muito agradecido pelos favores que 
recebe. De segunda a Domingo, uma freira estâ sempre 
atrâs da roda à espera dos devotos que fazem o seu 
donativo e recebem em troca uma recordaçâo. Alguns 
fazem pedidos, mandam celebrar missas no Santuârio 

Portas da Cidade de Ponta Delgada 

e desabafam muito, diz a irmâ Margarida e acrescenta 
que em casos especiais abrem a porta e conversam corn 
a pessoa. Ela tem falado corn gente muito aflita por 
falta de saùde, desentendimentos na familia ou 
problemas no trabalho. 

Expressôes de agradecimento visiveis na Capela 
do Santo Cristo sào flores, um litro de cera liquida 
para iluminar a imagem, ouro, jôias, castiçais, etc. E 

nâo é o valor do objecta, 
mas o gesto da pessoa ao 
se desprender de uma 
coisa em agradecimento a 
Deus. Ao longo do ano, a 
imagem veneranda 
permanece no coro baixo 
da igreja do Convento da 
Esperança. 

Além da solene missa 
campai, um ponto alto da 
festa é a procissâo que 
percorre, durante vârias 
horas as ruas da cidade no 

Domingo, um percurso idêntico ao iniciado pela madré 
Teresa D’Anunciada em 1700. 

Hâ alguns anos, o Santuârio abriu aos devotos a 
possibilidade de estarem junto ao altar da imagem, 
numa proximidade reconfortante para muitos, disse a 
Irmâ Margarida. Nâo passam muitos minutas sem ter 
lâ alguém, entre des, jovens e pessoas que saem do 
trabalho e querem passar um tempo corn o Santa Cristo, 
antes de voltarem âs suas casas. 

Hâ casos que sâo por nos acompanhados, disse 
a irmâ. O envolvimento pessoal em situaçoes 
humanas acaba por criar laços de amizade corn os 
devotos e as perguntas pela saùde do doente ou a 
terrivel crise que a pessoa atravessou, concluiu a 
irmâ Margarida. 

ACOBES I WIADEIBA 
que integram Portugal de modo algum podem eonsentir, 
realçou Joâo Jardim. A Regiâo da Madeira vai propor, 
em 2009, rever a Constituiçâo da Repùblica “E 
ilegitimo e inadmissivel que, por um lado, se afecte a 
Unidade Nacional através de consideraçôes imprôprias 
e mentirosas, sobre o custo financeiro da Madeira para 
a Pâtria comum mas, por outro lado, se negue ao 
territôrio autônomo, o direito a instrumentas que nos 
permitam gerar mais riqueza e mais justiça social. 

Deixemo-nos de brincar aos partidos e, de uma vez 
por todas, que se dê prioridade ao interesse nacional, 
defendeu. 

Jornal da Madeira 

Présidente da Repùblica visita 
comunidades 

Cavaco Silva iniciou no dia 19 uma viagem aos 
EUA, viajando num aviâo comercial da TAP como se 
fosse um eidadâo qualquer. A aterragem teve lugar em 
Newark, donde ele e sua comitiva seguiram de comboio 
até Washington. Na capital, Cavaco Silva foi 
directamente para a exposiçâo sobre Portugal e o 
Mundo nos Séculos XVI e XVII, a maior feita em solo 
norte-americano até hoje. Em Newark e New Bedford 
insistiu na ideia de um Portugal prestigiado pelo povo 
desta naçâo. 

Um dos seus primeiros encontros foi corn Craig de 
Melo, luso-americano galardoado corn o Nobel da 
Medicina no ano passado. 

Sem contactes corn a administraçâo americana por 
nâo ser uma visita oficial, acompanhavam o Présidente 
os ministres da Cultura e da Economia, o secretârio de 
Estado das Comunidades e o Présidente do Governo 
Regional Açoriano Carlos César, assim como Berta 
Cabral, a présidente da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, e o ex-presidente da AR, Joâo Bosco Mota 
Amaral. 

Madeira 

Condutores corn excesso de alcool 
Entre 2005 e o final do mês passado, a Pollcia de 

Segurança Pùblica deteve 1.526 pessoas a conduzir sob 
o efeito do âleool, corn taxas que determinam, por lei, 
a tomada desta decisâo. De acordo corn o comissârio 
Adeline Pimenta, em 2005 foram detidos 603 
condutores, em 2006 as detençôes subiram para 671 e 
até ao final de Abril, chgava a 252 pessoas! 
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Dia 10 de Junho - Pouco Gente no l^or da Bandeira LONPOPI 
Alguém terâ que arrancar o programa das 

Celebraçôes do Dia de Portugal em London da velha 
rotina em que desde hâ tempos ficou ancorado. É 
preciso tomar a data mais dinâmica e popular, como jâ 
o foi outrora. Temos a impressao que o patriotisme 
virou hoje uma chama a ponto de se extinguir nesta 
ârea da Diaspora, embora possamos ver, aqui e acola, 
o brilho dalgumas brasas ainda vivas. 

Agendado em exclusive pelo Portuguese Club of 
London Inc., o programa foi idêntico ao de 2006 que, 
por sua vez, tinha sido igual ao do ano anterior. No 
Sabado, depois do super-Cozido à Portuguesa, a $20/ 
cabeça, o reste da noite foi entregue à Escola de 
Português e, por acréscimo, encenou-se uma peça de 
teatro. Na exposiçào dos trabalhos dos alunos podia-se 

O Maestro Manuel Antonio Melo empunhando a 
bandeira corn alguns elementos do Coral 

Igreja da Santa Crut 

apreciar a ideia que eles têm do Portugal histôrico e 
real. O seu imaginârio prova ser algo fantâstico e 
bastante remoto do que, de facto, o pais é e foi. 

No Domingo, o programa sô abriu depois do fim 
da Missa-Mor, às 13H30, corn o Içar da Bandeira na 

MOMENTO DE REFLEXÂO 
A Celebrafâo da Eucaristia nâo 
deve tornar-se uma rotina 
  A importância da 

José A. Viveiros, participaçào na Eucaristia foi 
Diôcono Permanente posta em relevo pelo Arcebispo 

de Braga. D. Jorge Ortiga, ao 
apontar que nào nos poderemos 
resignar a uma mera presença, 
pois celehrar devotamente nâo 
permite rotinas ou hàbitos. 

Participât na Eucaristia nào 
pode ser uma pausa no nosso dia- 
a-dia, mas um momenta vital, 
indicou aos fiéis que 
participavam na celebraçâo do 
Corpo e Sangue de Cristo na 

catedral de Braga. 
Lembrando a Exortaçâo Pôs-Sinodal, D. Jorge disse 

que se a comunhào é extensiva à criaçâo e aos seres 
humanos, a ùnica maneira de a tomar visivel é a nossa 
solidariedade como compromisso sério corn todos, pois 
ninguém nos é indiferente. Esta acçâo solidâria, a par da 
participaçào eucaristica, deve passar para o dia-a-dia de 
cada um, conforme a sua vocaçâo. Ao clero, lembrou 
que a Eucaristia deve ser celebrada corn solicitude e 
constante preparaçâo. 

Às familias e leigos pediu para que encontrem no 
Sacramento do Amor de Cristo a energia de que precisam 
para transformar a prôpria vida num sinal da presença 
do Senhor nos diversos ambientes da sua vocaçâo, pois 
o mundo do trabalho, da politica e da economia, do 
desporto... precisam da presença do Ressuscitado. 

Às pessoas consagradas pediu que manifestem corn 
a prôpria vida, a beleza de pertencer ao Senhor, pois o 
mundo nécessita de sinais da beleza de Deus. Mas 
indicou que nào é suficiente apenas celebrar e participar. 
Temos de levar à vida o que celebramos e verificar que 
o cristâo nào consegue viver sem a Eucaristia. Précisâmes 
de celebraçôes participadas e vividas por sacerdotes e 
leigos. D. Jorge declarou que talvez iQvihamosEucaristia 
a mais e Eucaristia a menas. 

D. Jorge lembrou que se levâmes Cristo pelas mas 
das cidades nesta festa, temos de colocâ-Lo nas nossas 
vidas mostrando que a Eucaristia marca o ritmo do nosso 
quotidiano. Ousemos, pois, acreditar mais e viver este 
dom precioso, concluiu. 

esplanada na frente do 
Clube. Cerca de 60 
pessoas, incluindo alguns 
directores de serviço (o 
Présidente andava fora do 
pais) e 0 Grupo Coral 
Igreja da Santa Cruz, 
presenciaram o acto e, 
como o coral estava là, 
manteve-se um respeitoso 
silêneio. E que a maioria jâ 
esqueceu a letra do hino e 
este ano nâo havia por là 
côpias corn o texte. 

Um ponto positive foi 
vermos que alguém tinha 
subido là acima corn a 
almotolia para pôr uns 
pingos de ôleo na roda do 
extreme superior da haste. 
Foi por isso que as 
bandeiras de Portugal e do 
Canada subiram até ao topo, em vez de ficarem a meia- 
haste, como aconteceu em anos transactos, 
possivelmente em sinal de luto pela nossa falta de 
patriotisme. 

Outra deficiência imperdoâvel foi que a mùsica dos 
hinos foi acompanhada pelo acordeâo de Tibério 
Furtado e nâo por uma filarmônica, comm 'il faut. A 
Lira do E. Santo estava em Kingston, a ganhar o seu, 
que tanto précisa, pois a despesa das fardas e voltas de 
ouro arminou-lhe o erârio... Mas a Banda de Sta. Cecilia 
estava disponivel e ninguém a convidou! 

Mesmo assim, diga-se em prol da verdade, a 
iniciativa do Clube é meritôria por ser a ùnica que existe 
a nivel comunitârio. Sugerimos, porém, que em novas 
ediçôes sejam convidadas outras entidades para pôr na 
mesa novas ideias. Assistimos hâ dias ao festival OPA 
da eomunidade grega. Em très dias o Clube e Igreja da 
Southdale Rd. estiveram abertos ao povo de London 
para mostrar os valores helénicos, o seu artesanato, 
folclore, culinâria, etc. 

O Dia de Portugal deveria ter uma orientaçâo 
semelhante para fazermos da data algo assim como o 
St. Patrick's Day nos EUA e podermos mostrar aos 
outros, politicos e nâo sô, o que somos e valemos, a 
beleza do nosso pais, jardim à beira-mar plantado, a 

immn 
SENHORA PARA CUIDAR 

DUMA IDOSA INVALIDA 

DOIS DIAS POR SEMANA 

Por trâs dos arbustos, como um milagre, ergue-se da terra lentamente até ao céu 
sem nüvens, a Bandeira Verde-Rubra, simbolo da Pàtria Lusa, nesta terra estranha 

onde passamos o resto da vida, em palavras do Vice-Presidente do Clube 

gloriosa histôria, assim como a realidade actual, os 
contrastes entre o mar e a terra, a nossa mùsica, as letras 
e as artes... Se isto ficar por fazer, entâo a ideia de 
Portugal na aima das geraçôes vindouras ir-se-â 
apagando e nos tomaremos em cidadâos que fîcaram 
perdidos entre uma naçâo e a outra, gente que ficou 
perdida a meio-caminho. 

SEXTAS das 
SÂBADOS das 

13H00-21H00 
6H00-14H00 

Valores da nossa lingua e pais fîcaram representados de 
uma maneira plàstica nos cartazes dos alunos da Escola 

de Português de London 

E por falar no Içar das Bandeiras, a lei deste pais 
manda que quando forem elevadas a Bandeira do 
Canadâ e outras bandeiras nacionais, a nossa, neste caso 
a do Canadâ, naturalmente, terâ que voar acima das 
outras. No acto ao quai assitimos, ambas fîcaram ao 
mesmo nivel, o quai, do ponto de vista legal e até dentro 
dos terrenos do Clube, é imperdoâvel! 

E por quê tanta quezüia? Serâ por falta de amor e 
patriotismo? Nâo senhor! É que alguém hâ-de fazer o 
papel de Advogado do Diabo e, desta vez, o munus 
caiu nas minhas mâos! 

Antonio Seara, London, Ontario 

$15/HORA 
SEM DESCONTOS 
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HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

CONTACTE UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS 
QUE LUE PODERÂO AJUDAR NA SELECÇÂO 

DOS NOSSOS SERVIÇOS 

Tel. (519) 451-9120 

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

COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 

09H45 - Culto de Louvor 
10HOO - English Sunday School 
11H15 - English Worship Service 
19H00-EstudoBiblico 

OUARTAS FEIRAS: 

19H00 - Culto de Oraçâo 

London, Ontario 
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Coisas e... Loisas! 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades... 

Tudo, a pouco e pouco vai mudando, para pior ou 
para melhor, mas muda. Uma seiüiora de 53 anos foi 
ordenada archidiaconisa da histôrica Catedral de 
Cantuâria, pelo chefe da Igreja Anglicana. Isto é sô o 
principio das grandes mudanças, porque em breve vai 
haver idênticas mudanças na Igreja Catôlica Romana. 
É que os padres estâo a tentar o casamento e vai chegar 
O dia de as mulheres serem aceites para desempenhar o 
papel de um verdadeiro padre, seja de que igreja for. 
Porque nâo? O numéro de padres vai sendo cada vez 
menor? 

O sonho do homem é voltar aopassado... 
Removem-se toneladas de entulho à procura de 

ruinas ou de corpos que hâ séculos repousam, quer no 
gelo, quer no duro châo. E um nunca acabar de 
redescobrir entre os cientistas que estudam até ao ùltimo 
ponnenor do que é escavado para chegar à conclusâo 
de que um tal peixe vivia nos oceanos hâ 400 anos ou 
hâ 400 milhôes... Pergunto-me às vezes como podem 
eles garantir estas cifras dos milhôes! 

Reconstituir o passado é um sonho jâ velho, por 
isso, o mito da Area de Noé nâo deixa de empolgar as 
multidôes. Terâ sido verdade? Serâ que, de facto 
aconteceu? E os pregos e as madeiras preparadas para 
a construçâo da casa énorme que começou a ser 
preparada... Foi feita em terra ou sobre a âgua? Se foi 
sobre a âgua, como parece lôgico, estâ bom! Mas se 
foi sobre a terra, como foi removida para a âgua? 

Na Holanda foi inaugurada hâ dias uma réplica da 
Area de Noé, construida por um curioso, Dentro delà 
hâ girafas, elefantes, rinocerontes, etc. Tudo em 
tamanho natural!!! 

E preciso ter muita fé... e paciência e dinheiro. A 
area estâ atracada no porto maritimo de Schagen. 

O Mês de Maio 
Um mês cheio de acontecimentos que nos dizem 

respeito a todos: Mês de Maria, Dia das Apariçôes em 
Fâtima (13), do Autor Português (2), da Europa (9), 
das Telecomunicaçôes (17), dos Museus (18), dos 
Bombeiros (28)... E quantas mais outras datas 
assinaladas haverâ neste mês! E o Mês das Flores! 

Império dos Incas 
J Este poderoso reino atingiu o apogeu em 1197 e 
acabou em 1572. Acabou porque os Conquistadores 
mataram, pilharam, destruiram e apagaram aquela 
civilizaçâo em muitos pontos mais avançada que a 
europeia de entâo. 

Dominavam técnicas sofisticadas na construçâo de 
edificios, pontes, estradas, na agricultura e no sistema 
de regas. Entre outras curiosidades, tinham um sistema 
perfeito de serviços postais ! O lema era: Nâo roubarâs, 
nâo mentiras, nâo seras mandriâo\ Sâbios, eh? 

Foram aproximadamente 15 milhôes que viviam 
numa ârea de 2 milhôes de Kms quadrados. Tudo 
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A Daizy Limousine Services 
Travel in Style.., 

, L0 Daizy Makeyou Smile! 

CORPORATE « PROMS • WEDDINGS 
AIRPORTS • STAGS ‘ ANNIVERSARIES 

DINNER RUNS, ETC. 

Your professional chauffeur: 
JIM FONSECA 

adaizylimousine@rogers.com (519) 657-1148 

Regina Calado SER LUSITANO 

começou no Sul do Perù e o 
império expandiu-se de tal 
maneira que se espalhou por uma ârea desde o actual 
Equador e Sul da Colômbia, seguindo pelos Andes e o 
planalto do Peru e Bolivia, até ao Chile e o Norte da 
Argentina. Seu imenso territôrio foi em poucos anos 
explorado, destruido, devassado e suas gentes 
exterminadas. Um dos horrores da Historia! Mas o 
coraçâo do império nunca foi localizado pelos soldados 
de Pizarro e, passados cinco séculos, um norte- 
americano descobriu o famoso Machu Picchu, 
considerado pela UNESCO uma das maravilhosas 
recordaçôes do passado. 

O turismo faz-se sentir com mais força nesta 
reliquia onde algumas vezes chega a assinalar-se um 
numéro de 400.000 visitantes por ano 

Vancouver, BC 

ANEDOTAS 
- Oh Lurdes, como o seu bébé se parece ao pai... 
- De facto, desde que nasceu nâo tern feito outra coisa 

senâo beber!!! 

Antonito foi o primeiro da classe e o baboso do pai 
deu-lhe de presente uns patins. Mas no mês seguinte, 
Antonito foi o pior da classe, o ùltimo, de facto 
- Como foi isso? pergunta o pai com raiva... 
- Que quer papai! Eu tive que aprender a andar nos 

patins!... 

No pâtio da escola dois garotos jogam ao soco, mas no 
duro. 0 pai dum deles pergunta: 
- Porque se esmurram assim? 
- NÔS estamos a jogar ao flitebol! 
- Mas entâo, o futebol nâo é jogado com os pés? 

pergunta o pai. 
- Pois é, mas nos estâvamos a fazer o papel de... 

pùblico! 
Regina T. Calado, Vancouver - BC 

Regina T. Calado 
O que é ser Lusitano? E um sentimento de orgulho 

ao lembrar um passado que estâ â ffente dos olhos de 
qualquer pessoa que quiser ver! 

E por quê me sinto orgulhosa? Porque conheço a 
histôria deste meu pais que hoje, embora modesto, foi 
grande e poderoso. Foi o mais falado e cobiçado quando, 
no fim da época medieval, Lisboa era a cidade mais rica, 
mais cosmopolita e modema de todo o mundo civilizado 
de entâo! 

Quai é o pais que tem o nome de um herôi seu, dando 
o nome a uma constelaçâo do Zodiaco? A de Magalhâes! 

Quai é o homem que hoje toda a gente conhece como 
grande, valente, inteligente e poderoso? Vasco da Gama. 

E quantos rios, (...), zonas, caminhos e trilhos levam 
hoje o nome dos herôis e marinheiros que os 
descobriram? E quantas palavras portuguesas ainda sâo 
hoje usadas em diverses idiomas por este mundo além? 
Isto volvidos que sâo cinco séculos? Quantas terras e 
possessôes corn um nome inglês, espanhol ou holandês 
hoje em dia, foram descobertas por um dos nossos 
navegantes portugueses? 

Até o primeiro homem que descobriu o caminho 
terrestre da India para a China foi o português Bento de 
Gôis, que morreu em 1607. Considerem apenas que 
Portugal tinha um milhâo da habitantes e pouco mais, o 
que era pouca gente para povoar o Mundo Novo que os 
nossos maiores trouxeram â luz do dia, ao conhecimento 
do mundo civilizado de entâo. 

É corn orgulho, pois, que me assumo lusitrana. 
Corre-me nas veias o sangue de geraçôes e geraçôes da 
descendência de Lùcio, o primeiro dono da terra que 
veio a ser a Lusitânia. Os guerreiros, os santos, os 
marinheiros que deram a sua vida pela Pâtria, gritam em 
nôs neste dia por glorioso orgulho! 

E hâ que tê-lo. Até mesmo os que ficaram na praia, 
acenando um adeus, tantas vezes derradeiro, aos maridos, 
aos filhos, aos pais... Quantas lâgrimas e angùstias, 
quanto desespero e saudades, quantas esperanças mortas 
ao regressarem dois ou très anos mais tarde... As vezes 
aquelas cascas de noz vazias de tripulantes e os poucos 
que a sorte destinou que regressassem, apesar das 
tormentas que viveram, chegaram saudosos, doentes, 
desiludidos! Todos eles foram herôis! 

Que isso foi hâ 500 anos? Para mim foi hâ meia 
dùzia! Como podes esquecer? Como vai tal grandeza 
ficar perdida na nossa memôria para sempre? Porque 
foi Grandeza e foi Tragédia! 

Oxalâ saibamos dar continuidade nesta hora ao 
nosso glorioso Portugal! Respeitemos a memôria dos 
nossos Herôis! 

Vancouver, BC 
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Festival Internacional de Cinema em Vancouver 

À guitarra, José Amaral, com Suzana Rodrigues ao microfone e 
Manuel Redondo, à viola 

Realizado de 22-27 de Maio, 
concorreram no evento cultural 
varios paises entre eles, o nosso, 
com um documentario sobre o 
grupo musical Os Très de 
Portugal, World Premiere do 
filmado em Vancouver em 
Outubro-Dez. de 2005. 

No dia 25 de Maio, a 
Inglaterra apresentou a peça 
sobre a vida duma violista que o 
piiblico viu sereno e impâvido. 
A seguir veio a de Portugal e, no 
fim da exibiçâo, toda a sala da 
Pacific Cinémathèque em pé 
aplaudiu a fita. A pedido do 
realizador. Os Très de Portugal 
deu um concerto ao vivo. O 
publico ficou tao entusiasmado 
com a mùsica que queria saber tudo sobre o Fado e 
sobre Portugal. 

Jordan Paterson e a luso-canadiana Nastacha, sua 
esposa, trataram de responder à barragem de perguntas. 
Encontravam-se no auditôrio représentantes de revistas, 
jornais, TV e radio, assim como realizadores de cinema 
estrangeiros. No fim. Os Très de Portugal anuiu atocar 
mais um fado aos pedidos de um encore. Foi uma noite 
inesquecivel. 

Dias depois tivemos conhecimento de que um juri 
de seis elementos oriundos de diferentes paises, tinha 
atribuido e Primeiro Prémio dos documentârios, ao 

filme de Jordam Paterson, Os Très de Portugal. 
Parabéns aos elementos do famoso trio: José 

Amaral (guitarra). Manuel Redondo (viola) e Suzana 
Rodrigues (fadista) que corn tanto entusiasmo tratam 
de preservar este importante valor musical em terras 
da Diaspora e fazer nascer o espirito do Fado-cançâo 
entre os jovens luso-canadianos. 

É admirâvel constatar serem os estrangeiros, de 
facto, os que sabem ouvir e apreciar o Fado corn um 
silêncio que, ao mesmo tempo, significa respeito, gosto 
e admiraçâo pela nossa mùsica. 

S. Rodrigues, Vancouver - BC 

June - Portuguese Heritage 
Month in BC 

Com muito brilho e relevo 
decorreram as festas realizadas 
por toda a BC, mas mormente na 
cidade de Vancouver, onde o 
povo se tem divertido à contento. 

Vârios espectâculos foram 
apresentados para fazer jus ao 
titulo dado a este mês pelas 
autoridades da provincia, desde 
a Festa da SantissimaTrindade onde os Amigos do Pico 
serviram as gostosas Sopas, corn a actuaçào do Grupo 
Coral do Pico, o Rancho da Saudade, Folclore da 
Madeira com o Rancho Cruz de Cristo e do 
cançonetista, Joâo Pimentel. O Cortejo da festa foi um 
grandioso êxito. 

O City Cooks-City TV Popular Show corn a 
apresentadora D. Gabriela Madeira, mostrou pratos da 
nossa culinâria. Nâo faltaram Filmes e Videos, shows 
brasileiros, como o Pé de Cana, o Festival Cultural 
Português (grandioso êxito corn muita gente e apetitosas 
iguarias...). No Portuguese-Canadian Seniors 
Foundation houve Variedades no 10 de Junho corn Os 
Très de Portugal onde brilhou a voz maravilhosa de 
Suzana Rodrigues, nossa fadista que nada tem de 
invejar às mais famosas da Alfama. E nâo faltaram, 
como sempre, as sardinhas grelhadas, sem as quais nâo 
hâ festa portuguesa! 

Houve tantos eventos que é difïcil mencionâ-los 
todos. Em diverses espectâculos actuaram Helena 
Lavoura, Cesâria Évora, Virginia de Quental, Sara 
Marreiros e um sem-fim de concertos e shows. O do 
ano transacto tinha j a sido um programa bom, mas o 
de 2007 superou todas as expectativas. Temos a certeza 
de que no proximo ano, o Dia da Raça, de Camôes e da 
Tradiçâo Portuguesa sera ainda muito melhor! ! ! 

Vancouver - BC 

Pensamento: 
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■ 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., Phone: (519) 673-4360 
London, Ontario N6B 2L2 Fax: (519) 673-3880 

Faleceu corn 108 anos de idade 
Maria de Jesus, uma das mulheres mais idosas de 

Portugal, faleceu em Ramila, perto de Fâtima, em casa 
da sua filha, Idalina de Jesus. Tinha nascido em 13 de 
Dezembro de 1899 em Casais Espertos, indo morar para 
Vale do Porto depois de casar. Deixou 8 filhos, todos 
vivos, 46 netos, 97 bisnetos e cerca de très dezenas de 
tetranetos. Vivia hâ mais de 50 anos em casa dos filhos, 
à vez, e passava o dia a rezar corn o velho rosârio de 
contas jâ gastas entre os sens dedos curvados pela artrite. 

Parca em palavras, mas sempre corn uma fma ironia 
na ponta da lingua, ao fazer 100 anos de vida, falou de 
vârias histôrias que a sua prolongada idade lhe permitira 
viver. Lembrava muito bem o tempo das apariçôes, antes 
de em Fâtima haver qualquer outra coisa que nâo fosse 
mato. Um dos desejos que na ocasiâo acalentava era ver 
0 Papa nas celebraçôes do dia 13 de Maio de 2000 e 
assistir â beatificaçâo dos pastorinhos, Jacinta e 
Francisco, que ela chegou a conhecer no tempo das 
apariçôes. 

Cortesia do jornal Noticias de Fâtima 

\ Boletim de Assinatura 
* Desejo receber o jornal “Portugal Noticias” em 
' minha casa. (Escreva corn letra maiùscula) 
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I 
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Neiv CasaABriC 
RESTAURANT 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 

Januario Burros Fully Ucensed • Uve Entertainment 
Cesario Bras Catering 

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

SABIA QUE...? 
Regina T Calado 

- O lince Ibérico (linx pardinus), espécie de animal 
que Portugal deveria ter mais orgulho em preservar, 
evitando a sua extinçâo, tem a origem em 1500 AC? 

- Este animal do qual existem poucos exemplares em 
estado selvagem, alimenta-se de lebres e coelhos, 
ratos, esquilos e pâssaros e, â falta deles, come tudo 
quanto mexe, sendo o seu petisco preferido o pombo 
bravo e a perdiz? {Chamem-lo tolo!) 

- A antiga cidade de Roma foi flindada por Rômulo no 
ano 753 AC? 

- A Armada de Pedro Àlvares Cabral avista a Terra da 
Vera Cruz (o Brasil) no dia 21 de Abril de 1500? 

- Apos a morte do irmâo, em 1509 subiu ao trono da 
Inglaterra Herique VIII, casando com a sua cunhada 
viùva, Katherine? 

- 0 célébré escritor americano, Samuel L. Clemens, 
conhecido pelo nome de plume, Mark Twain, e autor 
AQ As Aventuras de Tom Sawyer, morreu em 1910? 

- Em 1960 foi inaugurada Brasilia, a nova capital do 
Brasil, edificada pelo projecto do famoso arquitecto, 
Oscar Niemeyer? 

- O Tratado de Saragoça, assinado por Portugal e a 
Espanha em 1529, defmia os intéressés de ambos os 
paises no Pacifico? 

- Em 1821, D. Joâo VI delega a Regência do Brasil no 
seu filho, D. Pedro? 

- Em 1915, a tropa alemâ lança pela pnmeira vez gâs 
létal sobre o inimigo na Primeira Grande Guerra? 

- A Batalha de Cemeja se deu no ano 1137 entre D. 
Afonso Henriques e o rei de Leâo, D. Afonso VI? 

- O Cavalo Ibérico, notâvel pela inteligêneia, corrida 
e nobreza, tem uma ascedência de 5000 anos? 

- Hemofilia é uma deficiência congénita no processo 
de coagulaçâo do sangue e ataca mais o homem do 
que a mulher? 

- O 11 de Abril foi assinalado como o Dia Mundial da 
Doença de Parkinson? 

- Em 1945, delegados de 45 paises na Conferêneia de 
Sâo Francisco (California) preparam o acordo que 
levaria à assinatura da Carta das Naçôes Unidas? 

- Em 1978, a Africa do Sul aceita o piano ocidental de 
independência do SudoesteAfricano, a Namibia, com 
base num governo de maioria negra? 

- Em 1985 morre Tancredo Neves, dois dias antes de 
começar o seu mandate como primeiro Présidente 
do Brasil apôs o fim da ditadura militar? 

- Maria Ondina Braga ganha o Prémio Literârio Eça 
de Queirôs comNocturno em Macau em 1993? 

- Em 1992 morrem 200 pessoas por terem rebentado, 
uma a seguir âs outras, as condutas de gâs da cidade 
mexicana de Guadalajara? 

- Na Europa, a neve dos Alpes deverâ desaparecer entre 
os anos 2040 e 2050? 

- Na India, o derretimento das geleiras na cadeia do 
Himalaia, vai afectar rios que sâo fundamentais para 
a agricultura do pais, como o Ganges e outres? 

Vancouver, BC 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON- 

Desde Pre-Primària a O.A.C. 
Todos os Sâbados 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 SL, London, ON N5Z 2K2 
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CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 
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Grants scandai ECONOIVIIA 

MORTGAGE INTELLIGENCE 

A OMAC Gimpany 

Mike De Sousa, AMP 
Mortgage Planner 

519.630.5414 
mike@joeornato.com 

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

Trademark at Mortgage IritelligeiKe Inc (D Registered trademark ol Mortgage 
IntelligerKe Inc <D 2007, Mortgage Intelligence Irtc., all rights reserved. 'OJI.C 

Scandal and slush funds were everybody’s lips at 
Queen’s Park, and Liberals were on the defensive try- 
ing to justify millions spent in year-end handouts to 
firms under the heading of newcomer integration. At 
first glance, it didn’t seem bad. Our government should 
be helping newcomers to Canada and support Ontario’s 
multi-cultural commu- 
nities. The problem is 
that over $30 million 
worth over two years, 
was handed out with- 
out any kind of appli- 
cation process, without 
any accountability or 
auditing measures. 
While many firms that 
received this money do 
good work, there was a 
number of them who 
received this money 
under very question- 
able circumstances. 

This is an issue of 
fairness, giving out 
money without any 
kind of process. It’s 
about some groups 
having an inside track 
to a government slush 
fund aa hundreds of other groups that do good work 
and play by the rules have no access. 

The NDP has been asking at Question Period how 
these organizations got their money. One of the likely 
conclusions is that they are groups that have some con- 
nection to the Liberal party. For example, a Bangladeshi 
group with a long record of providing community sup- 
port was not even informed about funding while an- 
other organization with no record received a grant last 
March. The difference? The one that got the grant is 
controlled by supporters of the local Liberal MP. 

This is wrong. Government money needs to be 
properly disbursed. All organizations should have an 
equal opportunity to apply for these dollars, which 
should be awarded on the basis of merit. We need to 
reward and fund organizations that do good work, not 

the ones that know the right people. 
We need to ensure that this money is 
used for what it was intended, sup- 
porting newcomers to our province. 

The NDP asked for the Auditor 
General to come in and review the 
situation, but the government has 
blocked all attempts. We asked for 
the government to come clean on this 
and they have attempted to deceive 
Ontarians. Rather than answer our 
questions they have made outrageous 
accusations. 

Liberals have like to present 
themselves above the fray, refusing 
to engage in dubious attacks. But as 
we get closer to an election, they have 
started to resort to low blows and 
deceit. 

In the context of slush funds and 
MPP pay raises it seems the only 
thing Liberals can think to do is go 
negative. We are confident that 

Ontarians will know what they are doing and will re- 
spond accordingly. 

Santander Totta: lucre sobe 23% 
no printeiro trimestre 

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

PARA A COMPRA OU VENDA 
DE PROPRIEDADES 

CONTACTE: 

Ray Figueiredo 
Agente de Vendes 

Ao serviço da comunidade 
por mais de 30 anos 

SERVIÇO HONESTO, EFICIENTE 
E PROFISSIONAL 

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

O Santander Totta estâ a crescer acima dos 20% 
ha dez trimestres consécutives, tendo neste primeiro 
trimestre de 2007 gerado resultados de 130,5 milhôes 
de euros, isto é 23% acima do periodo homologo 
anterior. 

Q crescimento orgânico, apoiado numa rede de 700 
balcôes, tern permitido ao banco continuar a ser uma 
instituiçâo financeira de mais referência para 
particulares e négociés. 

No mesmo periodo, registou-se um crescimento de 
11,1% no volume de négociés, que atingiu 59.552 
milhôes de euros. O crédite bruto concedido subiu 
7,5%, impulsionado pelo crédite a particulares e a PME. 

Extraido - OJE 

Informational 
EXPENSIVE 
Idylic Dreams in Cottage Country! 
Financial 

Dreams of cottage ownership 
are on the rise. A strong demand is 
pushing prices up even as gas costs 
make more expensive driving to that 
paradise. 

The price of a waterfront prop- 
erty reachable by land averages 
$427,589, a 13% annual increase. 
Demand for recreational property Carvalho, 

exceeds supply in Canada, causing Residential 

cottage prices to rise at a quicker Mortgages 

rate than the overall housing market. 
A national poll indicates more Canadians dream 

of owning a place away from it all than was the case 
last summer. Twelve per cent of those surveyed plan to 
buy a cottage in the next three years. Atlantic Canada 
has most affordable recreational properties at an aver- 
age of $86,500. That is a far cry from Ontario or Que- 
bec, where the desire to escape big city living has 
pushed recreation property prices to the $500,000 mark. 

Owing a facility in Alberta or BC where the 
country’s most expensive cottage real estate is found, 
may be a dream for many. At an average of more than 
$1 million, B.C. leads the country in cottage prices by 
far. Those for whom the call of the wild is too loud to 
ignore say they are willing to make some sacrifices to 
make their cottage dream a reality. 

Some would be prepared to downsize or move into 
a more affordable house so they can buy a cottage, while 
one in three are willing to take on a second job to make 
that happen, the poll finds. Also, almost half of those 
planning to buy a cottage say they might just sell their 
house and make the retreat their home. 

Getting away from it all doesn’t mean getting away 
from it all. The survey finds more than one-in-five 
people say they absolutely must have Internet at their 
cottage. The generation gap is evident, with parents 
who own cottages saying Internet access is not impor- 
tant while their children think otherwise. In fact, 69% 
of parents say part of the reason they go to the cottage 
is to “unplug” their kids and have them spend time 
outdoors. 

TD Canada Trust — Tel. 416.536.9762 

Roy ^> B.A., CM4 c I p 

Serviços de: “Accounting” e “Income Tax” 
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(519)434-1119 
email: roydias@uniserve.com 

GABRIELA CAVACO 
Chief Representative 

Banco Santander Totta 
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Fax. (416) 538-9048 

E-mail: gabriela.cavaco@totta.pt 
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Os Pastéis de Nata 
A receita dos pastéis de nata foi obra dos ffades do 

Mosteiro dos Jeronimos no Portugal quinhentista de 
Belém, e como todas as receitas conventuais esta também 
foi fechada a sete chaves. 

Como saiu à rua e começou a ser fabricada para 
delicia do visitante que tomava o vapor em Lisboa e ia 
visitar o Mosteiro e a Torre de Belém, mantém-se um 
mistério. Conta-se que um dos frades pasteleiros do 
convento terâ um dia confidenciado a receita ao 
armazenista onde se ia abastecer de ingredientes. 

Contudo é mais plausivel a explicaçâo de que a 
Revoluçâo Liberal de 1820, que extinguiu as ordens 
religiosas, deixando ffades e freiras desalojados e muitos 
desempregados, tenha libertado também este segredo 
conventual, como forma de sobrevivência do mosteiro. 

Em 1837 o armazenista Sebastiâo Alfredo da Silva 
e 0 confeiteiro Domingos Rafael Alves fimdaram a 
Sociedade Portuguesa de Confeitaria, no local que ainda 
hoje permanecem as actuals instalaçôes da Fâbrica de 
Pastéis de Belém, em Lisboa. 

A receita foi passada de geraçâo em geraçâo em 
estrito secretismo. Transmitida, e exclusivamente 
conhecida pelos mestres pasteleiros que fabricam 
artesanalmente os bolos na “Oficina do Segredo”, 
mantém-se igual até aos dias de hoje, onde se fabricam 
cerca de 14 mil destas delicias por dia. 

Nâo obstante o secretismo que envolve os Pastéis 
de Belém, jâ é possivel em praticamente qualquer parte 
do mundo saborear o Pastel de Nata: uma deliciosa 
mistura de creme de ovos e nata que repousa em delicadas 
caixinhas de massa folhada e que se tomou o verdadeiro 
ex-libris da doçaria portuguesa. 

Uma Receita 
Ingredientes do Recheio 
5 dl de natas e 9 gemas 
9 colheres de sopa de açùcar 
Ingredientes da Massa 
300 g de farinha 
250 g de margarina para folhados 
Sal e âgua q. b. 

Faz-se a massa folhada corn os ingredientes acima. 
Para o recheio, leve ao fogo em banho-maria as gemas 
batidas corn açùcar e as natas até o preparado engrossar. 
Disponha a massa em forminhas individuais, acrescente 
o recheio, e leve ao fomo a 250° durante 25 minutes. 
Polvilhe corn canela antes de servir. 

Extraido 

 PÂGiisrArcniNiN/1 
Corn barriga e cinto de segurança 

Conselhos Pràticos para a mulher gravida ao volante 
Se vai sair para férias, é este o melhor momento 

para recordar que no carro, o cinto é uma importante 
medida de segurança. Sabemos que quando saimos no 
automôvel devemos utilizar o cinto de segurança, e a 
legislaçâo assim o estabelece. 

No entanto, nâo é necessârio mais do que parar 
numa esquina para ver que, em muitos casos, isso nâo 
se cumpre. A policia estâ mais preocupada em multar o 
condutor que pisou a faixa da passagem de peôes que 
velar pela segurança dos ocupantes do carro, exigindo- 
Ihes o uso do cinto de segurança. 
Um tema para pensar 

A segurança no veiculo e na via pùblica, é algo 
preocupante em muitos paises. Mas em Portugal, nâo 
se toma a sério. Apesar dos falhados intentos de 
campanhas educativas, sâo muitos os que pensam que 
o cinto nâo serve para nada, e usâ-lo é coisa de tontos. 
Muitos reocupam-se mais de que o cinto nâo lhes 
amachuque o fato do que da prôpria segurança. 
Questâo de habita 

Usar sempre o cinto é uma optima medida de 
segurança, tanto na cidade como na estrada. Além disso, 
é questâo de rotina e a mulher que sempre o usa, se nâo 
o tem colocado sente-se desprotegida, como despida. 
Por outro lado, se os pais nâo o usam, como podem 
pedir aos filhos que ponham o cinto? 

O cinto e a barriga 
Algumas mulheres gravidas pensam que usar o 

cinto de segurança pode ser perigoso para o feto. 
Lembre-se, porém que nâo hâ 
melhor maneira de protéger o 
bébé do que protegendo-se a 
si mesma. Se o cinto estiver 
colocado na posiçâo correcta, 
é pouco provâvel que o bébé 
se magoe numa colisâo. Como 
qualquer pessoa, a mulher 
grâvida deve usar o cinto, tanto 
quando ela conduz, como 
quando viaja no assento da 
frente ou no assento traseiro. 
Isto é vâlido tanto para a 
estrada como para as ruas da 
cidade. Se estâ grâvida, ponha o ajuste diagonal por 
cima do ombro e o ajuste inferior por debaixo da 
barriga, tâo baixo quanto possivel. Assim evitarâ que o 

/W» Luisa Lavandeira, 
Gerente 

Bank of Montreal 
(519) 768-1433 

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

bébé se magoe em caso de impacto. 
Se estâ grâvida e conduz, considéré que: 

- Durante a gravidez deve conduzir corn um pouco mais 
de cuidado. O seu estado emocional nâo é o mesmo de 
sempre, sobretudo no primeiro trimestre, pelo que a 
atençâo nâo é tâo précisa e eficaz. 
- Os reflexos diminuem e deve concentrar-se mais nas 
indicaçôes da via e ser objectiva na modalidade de 
conduçâo e corn os sens prôprios limites. Guarde uma 
maior distância entre os outros carros e o seu. 
- Tenha em conta que as grâvidas sentem-se mais 
cansadas que habitualmente e sô devem conduzir em 
trajectos curtos. 

- Os telemôveis sâo causa de 
acidentes e se quando conduz 
tem de falar, faça uma paragem 
no percurso. Se porventura 
toca enquanto vai a conduzir, 
peça a um acompanhante para 
o atender. 

Como deverâ colocar o 
cinto de segurança 
- Segurar o ombro corn o ajuste 
diagonal. 
- O ajuste inferior por debaixo 
da barriga. 
- O encaixe deverâ ser 

colocado o mais baixo possivel. 

Gravidez e moda 
Sentir-se bem ao volante do carro em viagem de 

negôcios ou passeio, passa também por se sentir bem 
consigo prôpria. Durante a sua gravidez tente manter o 
seu estilo e continuar na moda. Se antigamente as 
futuras mamâs nâo tinham grandes opçôes no mercado 
da moda, hoje você, mesmo grâvida, pode sentir-se 
confortâvel. mantendo-se bonita, cômoda e elegante. 

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

to Start Drivers wanted? 
(519) 455-2580 

EAST LONDON 
416 FIRST ST., 

LONDON, ON N5W 4N1 

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

,, ..Leavens Volkswagen 
V/SINCE1958 

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

Joâo Pêro daSilveira, 
O Ferreira 

Dada a alla qualidade do artigo e a judiciosa 
anàlise da situaçào portuguesa, achamos que é digno 
de ser lido pelo maior nùmero de pessoas. 

Os Sinais da Crise 
Qualquer estudante de Econômicas sabe que para 

nâo se estrangular a situaçào econômica de um pais, o 
crédite concedido tem que, pelo menos, ser igual à soma 
da inflaçâo corn o crescimento do PIB (produto 
industrial bruto). Mas, sendo a economia do nosso pais 
baseada na divida (a propria moeda começa por ser 
uma divida dos bancos comerciais ao Banco Central!), 
é, no minimo, conveniente que o crédite concedido ande 
1,5 ou 2 pontes percentuais acima desse somatôrio. 

Acontece que, pelos nùmeros divulgados hâ uns 
dias, ficâmos a saber que o crédite a particulares cresceu 
abaixo da inflaçâo, o que significa que, internamente, 
estâmes a estrangular o pouco dinamismo que vem de 
fora. A politica econômica e de crédite interne, dos 
bancos e do Govemo (em particular do fisco), esta a 
destruir riqueza e valor e a prejudicar o crescimento 
econômico português. Isto é, estâmes a crescer porque 
a Europa estâ a crescer e, ainda assim, hâ factores 
mtemos, como o crédite, os atrasos de pagamentos do 
Estado e a perseguiçâo tola dos contabilistas do fisco, 
que estâo a travar esse crescimento induzido. 

Percebendo isto, Socrates sente-se em risco, apesar 
da inexistência ou ineficâcia da oposiçâo. Ele sabe que 
o Présidente estâ a perceber o jogo e pode agir depois 
da presidência portuguesa da UE. 

Sôcrates sabe que précisa das empresas e da 
sociedade civil para criar emprego, das familias para a 
paz social e dos poderes fâcticos autônomos na 
sociedade civil para que o exercicio do poder por parte 
do Présidente da Repùblica (algures apôs a presidência 
portuguesa da UE) a existir, pareça, aos olhos do 
eleitorado, abuso do poder. 

Portugal provou que nâo sabe gerir em periodo de 
crise. Ferreira Leite e Bagâo Félix sâo a cara da 
incompetêneia em gestâo de crise. Agora, na retoma, 
parece que o pais nâo sabe gerir a situaçào, pois hâ de 
haver flexibilidade e rapidez, em vez de teimosia. 

Para dar um contribute pùblico ao investimento e 
emprego, corn repercussôes em cima das eleiçôes, 
Sôcrates foi buscar a PTA e o TGV, projectos em 
carteira que vinham dos Govemos santanetes. Até aqui 
tudo bem. 

Sô que, criada a polémica (e sempre a haverâ nos 
projfectos pùblicos significatives) o Govemo, em vez 
de arrogante, deveria ser determinado e transparente. 
Deveria articular as politicas e criar um harmonioso 
sistema de reformas. Nâo se pode estar a oferecer 
computadores a 150 euros e a construir aéroportés 
faraônicos e depois, por 18 milhôes de euros, estar a 
colocar taxas nos hospitals para crianças, afectando a 
credibilidade da politica de familia ou ainda as bases 
do Sistema Nacional de Saùde e as promessas de Abril. 

^ MOVIMCNTO 
. TÀMILIÀR CRISTÀO 
J Holy Cross Church - London 
25 Anos de Serviço à Familia Cristà 

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

Para informaçôes sobre o Movimento 

contacte José & Geraldina: Tel. (519) 686-5759 

A soluçâo é crescer e bom Govemo serâ o que deixe o 
Pais crescer. E se depois houver petrôleo em Peniche 
ou gâs no Algarve tudo estâ resolvido! Nâo vale a pena 
esta politica zangada, nem a crispaçâo que vimos no 
Parlamento. 

Nâo pode haver mâo pesada numas coisas e total 
laxismo noutras. Isso foi a desordem dos santanetes e 
0 que justificou o golpe constitucional de Sampaio. E 
isso que estâ a manter apreensivos os portugueses e o 
Présidente da Repùblica, Anibal Cavaco Silva. 

Semanàrio 

G8: Muita Parra e Pouca Uva 
Quem estava â espera de ver luz na reuniâo dos 

dirigeâtes dos paises mais industrializados, acabou na 
maior desilusâo. 

Os especialistas do equilibrio do meio-ambiente têm 
vindo alertando hâ anos para o flagêlo dos gases 
poluentes, responsâveis do efeito de estufa. Até hâ 
pouco, os grandes poluidores mundiais sacudiam a âgua 
do capote atribuindo o descontrolo ambiental a outros 
factores. Mas as provas sâo tâo manifestas que se 
começou a assistir a um volte face, corn os lideres 
mundiais a afmar pelo diapasâo de que havia medidas 
a tomar e que as mesmas seriam levadas em conta na 
ùltima Cimeira dos G8. 

Apesar de verem a necessidade de agir, os oito 
acabaram por assinar um acordo ( fora os EUA, que 
nâo assinaram nada). Comprometeram-se a reduzir para 
metade as emissôes de gâs corn efeito estufa e de 
diôxido de carbono até 2050. 

Como é ôbvio, a montanha pariu um rato e para 
além do reconhecimento da gravidade da situaçào, tudo 
ficou em boas intençôes, isto é, como dantes. E assim, 
mais uma vez fica provado que os grandes lobbies pôem 

e dispôem do planeta, a começar por quem nos govema, 
até chegarmos ao dia em que jâ nâo tenha mais 
consertol... 

Cavaco fala, fala, mas nâo age 
O Présidente da Repùblica, vem advertindo o 

govemo PS sobre a sua aeçâo em diversas âreas, 
nomeadamente na da economia, e parece mostrar-se 
preocupado corn o fraco crescimento econômico de 
Portugal. Isto, apesar do govemo ter vindo poupando 
milhôes corn o corte de serviços em vârios pontos do 
pais, deixando o interior depauperado de estmturas de 
apoio bâsico âs populaçôes que se sentem cada vez mais 
desprotegidas e desesperadas. 

O emigrante têm sofirido na pele a fùria cirùrgica 
do PS e, talvez por isso, Cavaco nos dirija palavras 
elogiosas e, nos recados dirigidos ao govemo tem sido 
prôdigo em dizer que Lisboa nâo pode alhear-se de 
resolver os problemas dos émigrantes. 

No comunicado dirigida âs comunidades no Dia de 
Portugal em Setùbal, o Présidente afirmou que o Estado 
deve garantir estmturas de apoio ao nosso emigrante, 
uma alusâo aos consulados portugueses que têm sido 
encerrados. 

Se é facto que Cavaco Silva fala e fala, e toma a 
falar, a verdade é que, como o représentante mais 
elevado dos portugueses, o Présidente da Repùblica, 
se nâo agir corn determinaçâo, poderâ transformar-se 
noutra figura decorativa. 

O povo, incluindo nôs, os emigrados, estâ jâ farto 
do quero, posso e mando do govemo PS e précisa de 
um Présidente que exija que sejamos respeitados e 
servidos corn empenho e dignidade. Parece ser sina 
nossa que, de um tempo a esta parte, sô tenhamos 
desgovernos. 

Caria do Frede Belizàrio 
Fequei muinto sorprendido quando em Toronto jâ 

a meio das festas do 10 de Junhe vi-o adentrare no salâo. 
Apanhei um suste que mingasguei co bocade de xourice 
à moda dos Azores queu estava comende poise nan le 
esperava ver prali. Odespois Jardelina, a minha prima 
que foiu quem mandou-me os belhetes pra oivirmes o 
conjunte quia tocar me disse que o senhor tinha vinde 
pra fazere a reportage da festa. 

Se nan fosse ela jâ tere pagado as entradas eu de 
certeiza que nan tinha ide a Toronto pois cocalore ando 
meio derreado das cadeiras e sô dir assentade nos 
banques do comboio é um sulpicio dos grandes. Quande 
me deito boto a taie pomada do indio qué qualquer 
couisa de flomenal. Eu nan sei bem quai os tmques 
quistâo ali dentro mas plo cheirete que larga e o calor 
que sâi prâ pele dagente aquilo é remède santo. Mas 
voltemos aos assuntes deste mês. 

O conjunto musical foiu couisa de bom. O povo 
no palco cantava muinto bem e o maiestre, mesme 
dando uns saltes e jogando boqse prô are é o melhor 
cagente tem. Um senhore todo bem posto diz co 
maiestre, no cabele, se pracia corn Arture Toscanino 
quera um grande derector dôrquestra. Embora eu nan 
conhessa o tal Arture julgo caquilo que o intendido 
dizia era um elogio ao nosso de câ, queu concorde a 
cento por cento. 

Fequei sabendo que o 10 de Junhe jâ nan é o dia da 
Raça. Nam diconconcordo porque desde cagente 
entrâmes na democracia estragames a raça toda. Os 
instudantes jâ nan estudem os rios de Portugal todo, o 
minho e o lima e o vouga e mondegue, etc. Nem serras, 
nem caminhes de ferro... Fecou tudo numa disgraça 
dingnorantes. Mas acho que tâsse voltando ao tempo 
da PIDE porque um professore do PSD que disse mal 
da màe do nosso premeiro ministre na frenta dum Judas 
amigue dele e o tal foiu dezere â chefa deles e o 
professor tâ agora entre as malhas da justiça. Mas, ôh 
paciença, também aquilo nan era coiusa que se dessesse 
da mâe do Sôcrates. Sô ca chefa nan apanhou nada. 
Puderas, ela é do P S. Sabe sr. Derectore queu estou 
fecando um fanâteco do nosso Sôcrates? Especialmente 
quande ele é teimoso no fazere das leis e, especialmente 
quando vâi ai pra fôra dar uma corridas plas ruas das 
grandes cedades da airopa. 

Fequei corn tante orgulho caté os botâes da camisa 
iam arrebentando no peito datleta queu tenhe, quando 
fexaram na Rùssia a Praça Vermelha prô nosso premero 

ESCRITA PELO COLABORADOR: FREDE BELIZàRIO correre.Aquele 
foiu um golpe 
de mestre cos 
russos fecarem 
d 0 1 h o s 
arregalados e 
quande 
perguntavem 
porqué que os 
cidadôes nâo 
P 0 d i a m 
atravessar a 
praça, logue 
f e c a V e m 
sabendo quera 
porque o chefe 
de Portugal estava dando umas corridas pra tirar as 
gorduras e os paranhos que tem na cabeça e melhorare 
a mimôria.. Enquanto câ dentro o Sôcrates nos bota 
pra baixo, lâ fora corn as corridas quele dâ, estâmes 
cada veiz mais prô are. O meu avô dizia-me, olha, mê 
néte, que nem sempre o que luje é ouro... 

Talveiz o sinhore derectore sademire de coma carta 
foi-le sendo enviada mas é porque pla premera veiz a 
sério estou iscrevendo na minha computra e a carta sai 
na printa. Jâ faço tudo râpedo e lejeiro. Veja queu sô 
levei duas horas e très quartes pra chegare ao fim da 
carta. Julgue qué questou progredinde... 

Também deve ter viste queu botei umas frases 
muito bem amanhadas. É quélas forem teradas dum 
livro queu comprei na Povoaçâo e que tem lâ dite como 
se deve escrevere algumas sentensas para, por linhas e 
travessas, se percebere a mensage cagente quer dezere. 
Quand’escrevi acima que o premeiro Socrates deu um 
golpe de mestre, tâ lâ escrito qué ingual a uma esperteza 
das boas, porque também â a esperteza saloia, qué igual 
a palavra poHteca queu nan sei o que quer dezere. A lâ 
muintas frases quel dir botando nestas cartas que lenvio. 

Tem outra corn frases em pertuguês vemâclo. O sr. 
sabe o qué isse de vemâclo? Eu tinha botado aqui umas, 
mas a minha Honorina ao lê as cartas riscame tudo, 
como na censura do tempo do Salazare e disse queu 
continuava a ser um desavergonhado se fosse botar 
aqueles dizeres no jomal. Serâ co português vemâclo 
é assim tan mim? 

Inté ao mês que vem. 
Thamesford, Junhe do ano da graça de 2007 
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Serviço Complète de Bate-Chapa e Pintura 
Acabamentos para carros Americanos e Importados 

• Serviço de Reboque • 

Visitando os Velhos Caminhos do nosso Portugal 
Vouzela, a Princesa de Lafoes 

••• 

Na Beira Alta, Vouzela é um dos concelhos do 
distrito de Viseu, encontrando-se a 350 m de altitude 
na margem esquerda do Rio Vouga. Tendo ao lado 
direito a Serra da Gralheira e à esquerda a Serra do 
Caramulo, a vila é sede concelhia de 12 freguesias, com 
uma extensao de 193,7 Km2, e uma populaçâo de 11 
916 habitantes, tendo na sede pouco mais de um milhar 
e meio de habitantes. A vila estâ situada em pleno 
coraçâo da Regiâo de Lafoes. 

Pequena mas airosa, Vouzela é servida por boas 
vias de comunicaçâo, ligada por camionagem a todo o 
concelho com transportes râpidos para os centros e é 
dotada das infra-estruturas que tornam a vida mais 
cômoda e calma. Varias casas quinhentistas atestam 
seu valioso passade, junto as construçôes modernas 
surgidas em zonas novas e espalhadas pela vila. 

Nos arredores hâ paisagens que impressionam o 
visitante: a estrada que leva à foz do Rio Zela tem um 
aspecto realmente alpine, corn a piscina natural do 
Vouga. No Monte do Castelo hâ um magnifico Parque 
de Campismo, corn todas as infra-estruturas para passar 
umas férias, dando acesso ao lugar uma estrada sinuosa 
de 3 Kms. Desde o alto podemos lançar a vista sobre 
um grandiose quadro. O turista mais viajado dirâ que 
jamais viu uma beleza igual de tantos contrastes 
harmoniosos. 

O concelho pode-se percorrer corn agrado e se for 
pela estrada do Caramulo, repare em Paços de 
Vilharigues, de torre altaneira, embora em ruinas, e de 
uma linda panorâmica sobre a vila; demore-se em 
Cambra, lugar de rico artesanato corn suas tecedeiras 
de linho e seu cesteiros de vime; passando logo em 
Cambarinho corn seus Loendros (rododendros) todos 

floridos em Maio; visite 
Campia de motives dignos 
de grande artista e chegue- 
se a Alcofra, antiquissima 
terra do Condado 
Portucalense. 

Por outra estrada 
caramulana, pode ir a 
Ventosa, corn o Cruzeiro da 
Independência, donde se 
avista a vila dum ângulo 
maravilhoso, e subindo 
pela estrada florestal, faça 
0 Circuito da Penoita, corn 
o desvio ao Outeiro das 
Abas, um panorama dos 
mais vastes do Pais, desde 
a Estrela portentosa à 
imensidâo do mar. Metros 
adiante, Covas é a tipica 
aldeia caramulana, tal como Carvalhal de Vermilhas 
que se adivinha ao longe, e Fomelo do Monte, jâ na 
encosta de Vale de Besteiros. 

Pela outra estrada visite Fataùnços, terra nobre de 
casas brasonadas e os recantos de Figueiredo das Donas, 
da tradiçâo do Tribute das Cem Donzelas. Mais longe, 
Queirà e Sâo Miguel do Mato, terras que de rico 
subsolo, hoje modernizado num conjunto ameno aos 
olhos do visitante. 

Sâo estas as terras de Vouzela, ricas de culinâria 
corn a célébré Vitela de Lafoes e o seu agradâvel vinho 
verde (Vinho de Lafoes), a doçaria regional, onde têm 
lugar cimeiro os folares e os inigualâveis Pastéis de 

319 EGERTON SX, LONDON, ON N5Z 2H3 
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Vouzela, terra de tradiçôes e de lendas, pletôrica de 
beleza natural que, juntamente corn as comodidades 
da época, se oferecem ao visitante para lhe proporcionar 
férias agradâveis e apraziveis fms-de-semana. 

LENDAS DE PORTUGAL 

O Milagre das Rosas 
Uma vez viviam muito felizes o Rei D. Dinis e a 

Rainha Santa Isabel, no Castelo de Leiria. Lâ no Castelo 
onde moravam, a Rainha tinha mandado fazer a igreja 
de Nossa Senhora da Penha, na quai trabalhavam muitos 
alvanéis. 

Santa Isabel era muito caridosa e dava muitas 
esmolas aos pobres, o que por vezes contrariava o Rei, 
que era bom administrador da sua fazenda e do reino, 
tanto mais que as esmolas da sua mulher eram grandes 
e repetitivas. 

Aconteceu que um dia, levava a Rainha, numa 
abada do seu manto, grande quantidade de pâes para 
distribuir pelos mais pobres, quando lhe apareceu, de 
surpresa, o marido e Rei, que conhecendo demasiado 
bem O espirito de bem-fazer da Rainha e calculando o 
que ela levava no seu manto, lhe perguntou: 
- Que levais ai, Senhora? 
Ao que a Rainha Santa lhe responde: 
- Rosas, Senhor! 

E abrindo o manto onde a Rainha levava os pâes 
para os pobres, deixou-os cair jâ transformados em 
lindas rosas, frescas e viçosas. O Rei seguiu o seu 
caminho, sorrindo contente e a Rainha ficou mais 
contente ainda. 

O Pajein Inveiose 
O Rei, D Dinis e a Rainha Santa Isabel, estavam a 

estanciar em Monte Real, como faziam sempre que era 
possivel. O Rei foi galopar pelos campos fora, levando 
um pagem que tinha inveja doutro pajem, muito 
valoroso e estimado. Num abrandamento da corrida, o 
invejoso disse ao rei que o pajem valoroso estava 
apaixonado pela Rainha. O Rei acreditou na palavra 
do acompanhante e vendo lâ perto um fomo de cal a 
arder corn grandes labaredas, combinou corn o fomeiro 
de que, no dia seguinte, um pajem o iria procurar e lhe 
diria que vinha para cumprir as ordens do seu Rei e 
Senhor. Logo que tais palavras dissesse o deitasse ao 
fomo, pois que assim convinha ao seu serviço. Mas, 
como O bom povo diz: O homem pôe e Deus dispôe. 

O Rei manda o pajem, vitima inocente da intriga 
do colega invejoso, ir ter corn o forneiro. O pagem, 
além de destemido e considerado, era homem justo e 
temente a Deus e, ao passar por uma capelinha onde se 
dizia missa entrou e cumpriu os preceitos de bom cristâo 
e ali se demorou um pedaço. 

No entanto, o pajem invejoso ansioso por saber se 
a ordem do Rei jâ estava cumprida tâo fielmente como 
fora dada, nâo teve mâo na sua maldade e meteu a 
galope em direcçâo ao fomo para saber se as ordens do 
Rei, seu Senhor, estavam cumpridas. Tais palavras nâo 
eram ditas e o fomeiro e os seus ajudantes pegam no 
pajem invejoso e fomo corn ele. 

E foi assim que morreu queimado um invejoso e 
intriguista. 

QUINTZ 
Autobody 
& Collision 

519-455-8546 
Email: quintz@belln.«t.ca 

Fax: 519-4554976 

SINCE 

  

PELO FASCINANTE MUNDO DA MÜSICA... 
Ana Moura ou a Sensualidade do Fado 

Se o Fado é amda hoje um género musical em boa 
forma, muito o deve a Ana Moura. O convite de Tim 
Ries para cantar no 7'he Rolling Stones Project foi, 
apenas, o despertar mediâtico que faltava. Para Além 
da Saudade, a novidade, foi um comprovar defmitivo 
em disco CD do seu talento fora do comum eAna Moura 
desvenda a razâo do fado ser uma mùsica... tâo sen- 
sual. 

Para Além da Saudade é o terceiro passo duma 
carreira qualitativa e sempre em ascensâo. Este CD é a 
maturidade artistica alcançada. O primeiro disco foi a 
realizaçâo dum sonho, é sempre assim e depois veio o 
segundo trabalho. Mas este surge apôs um periodo de 
très anos sem gravar. Ana tem enriquecido muito no 
contacto corn outras culturas, outros mûsicos... e tudo 
isso reflecte-se no seu canto. 

Disco de colaboraçôes. O momento mais especial 
surge na participaçâo de Fausto, que, pela primeira vez, 
escreve para outra pessoa. Tudo isto significou muito. 
Cresci a ouvir Fausto, o meu pai é um grande 
admirador dele. Logo, anos mais tarde, conhecê-lo e 
oferecer-me um original é algo muito forte. Foi assim 
que nasceu o disco: fui lendo coisas, alguns poemas 
foram-me oferecidos, nào hâ uma histôria concreta que 
una O disco. O elo deste projecto sâo os très anos de 
aprendizagens, encontros, etc. As participaçôes sâo o 

reflexo disso, o ter conhecido o Fausto, o Tim Ries e a 
Amélia Muge, por exemplo, declarou Ana Moura. 

Hoje parece existir um preconceito menor perante 
O fado entre as camadas j ovens e uma maior abertura 
que, hâ tempos, parecia impossivel de se concretizar. 
No Bairro Alto, A Tasca do Chico é cada vez mais 
frequentada por jovens. Claro que continuam a existir 
as clâssicas casas de fado mais caras e mais visitadas 
por geraçôes veteranas. 

Ver Mariza actuar no programa do Tools Holland e 
Ana Moura no projecto dos Rolling Stones, leva-nos a 
perguntar se hoje o Fado estâ mais proximo de registos 
musicais mais convencionais! 

Nâo é assim! Os forasteiros adoram o Fado por ser 
algo ùnico pela sua originalidade e sentimento. Por isso, 
O Fado resistiu à mùsica de gosto anglo-saxônico e hoje, 
corn a sua sonoridade tâo misteriosa e sedutora, tomou- 
se algo absolutamente sem explicaçâo. 

Pedro Figueiredo 
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Merecem Encomio! ECOS DA SOCIEDADE ^no de Beldades 

Happy Birthday, Linda! 

FOTO DANIEL LAPAS 

Paulo Parreira e Bill Melo, semana a semana, no 
programa de radio, Café da Manhà, todos os Domingos 
em Windsor! 

Homem com 
Visdo 
No Outono da sua vida, o 
pioneiro Afonso Tavares, 
residente em Brampton, 
foi o flmdador do que hoje 
é o Centro Cultural Vasco 
da Gama que tomou a 
iniciativa nas celebraçôes 
do Dia de Portugal. 

FOTO JO AO G. SILVA 

DezAnos de Paz eAmor 

Aos seus très lindos filhos, Austin (9 anos), Matthew 
(5 anos) e Logan (um aninho no 21 de Junho) e ao 
casai Joe & Connie Medeiros da parte dos pais, Ilidio 
e Goretti Sampaio e Maria Medeiros, Felicidades e 
votos de muita Saùde! 

À querida filha no seu 37.“ Aniversario, da parte da 
mâe, Fâtima de Melo, e do marido Dominic Trovato e 
filhas Michaela e Isabella. We all love you very, very 
MUCH! 

Grupo de Voluntarios 

Graças a eles a nova sede do Camoes avança! Na altura 
encontrâmos Américo Silva, José Cabral, Albino 
Resendes, Antonio Guardado, Luis Cacilhas e José 
Raposo e o correspondenteAnselmo Carvalho, mas hâ 
muitos mais que lâ nâo estavam! 

Celebrar o Porto 

FOTO ANSELMO CARVALHO 

Os ferrenhos de Harrow José Liberato (fado-cançâo), 
e Domingos Pereira (concertina) com um befiquista que 
invadiu a festa, José Cabral, cobrindo o emblema da 
aguia com a mao, num convivio onde o vinho verde 
correu sem medida! 

Sâo elas, Mariazinha, Teresa e Ana, desfilando no 
Cortejo do Império de Windsor, terra de gente nobre e 
bonita, como pro va a foto do nos so correspondente! 

Jack, o Mais 
Popular 
Nas ultimas Eleiçôes para o 
Conselho Pastoral da Holy 
Cross Church (London), Jack 
Carreiro foi o candidate que 
arrecadou maior numéro de 
votos, o qual confirma o valor 
autêntico da sua liderança na 
Paroquia. Parabéns! 

Mordomos por um Dia 

Daniel & Otilia Lapas tiveram a Mordomia do Império 
de Windsor por apenas um dia, pois sentiram-se 
constrangidos a aceitar o encargo, perante a persistência 
dos Mordomos de 2007! 

Working hard 
to give you the kind of 

representation 
you deserve! 

Deb Matthews, MPP 
London North Centre 
805 Richmond Street 

London, ON N6A 3H6 
P: (519)432-7339 

dmatthew(s.mpp.co@liberal.ola.org 

Manuel & DonizUia Santos 

Mordomos de 2008 

ESPIRITO SANTO - LEAMINGTON 
Desejamos agradecer o voto de confiança que foi em nos depositado 

ao sermos escolhidos para a Mordomia do Império e prometemos fazer 

todo 0 possivel da nossa parte. 

A nossa maior alegria sera que a comunidade, mais 

uma vez, possa sentir-se orgulhosa do nosso 

desempenho na realizaçào destas Pestas Anuais. 

Para toi, apelamos à vossa ajuda e conselho, cientes 

que a nossa porta vai estar sempre aberta às ideias e 

sugestôes de todos os irmàos. 

Desde /a, o nosso sincero agradecimento 
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ESTBO POETICO 
Hà Melodia em Cada Palavra 

Fernanda T. Raintundo 
I 

A Palavra jâ nasceu com melodia 
Muito agradavel para comunicar, 
De regras, arte e sons saiu harmonia, 
Com piano e guitarra se faz o cantar. 

II 
Suspirando, a Primavera escutou 
Do-re-mi-fa-sol-la-si na voz dos animais, 
Logo o musico na harpa se treinou 

Ao reconhecer as notas musicais. 

III 
Em bronze, os sinos-Aleluia retiniam 
Pela Pascoa a tantos noivos casando, 
Foram ventos a formar a sinfomia 

De âgua que asas em tempo batiam 
No espaço a compasso voando 

Na melodia da palavra melodia 
Richmond, BC 

MÂE 
Vasco dos Santos 

Reclinado em teu colo, olhei meu rosto 
Reflectido em anseios de esperança, 
E nos afagos meigos de criança 
Senti 0 relampejo do Sol-posto. 

Foi um clarâo intenso ali reposto. 
Que a luz do sol caida nâo avança, 
‘Stilhaça-se em fiapos a ver se alcança 
O teu olhar fulgente a que me encosto. 

Deixei os devaneios no seu canto, 
A luz do Sol mortiço a clarear. 
Meus sonhos de menino a acalentar 

Cançôes de ti ouvidas no acalanto 
Dum amor tâo sentido em meu ninar! 
. . . E o que resta, ô Mâe, a te ofertar! 

Sào Paulo, 13 de Maio de 2007 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 
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EU OPINO... TU OPINAS... ELE/ELA OPINA 
Acabar corn as deportafôes Miséria e riqueia em Lisboa 

Olivia Chow, 
Dep. do NDP 

Um lobby do CNLC (Congresso Nacional Luso- 
Canadiano) espera que Otava tome iniciativas para 
suspender a deportaçào de émigrantes ilegais, entre as 
quais de Portugueses. 

Corn o sino- e o hispano- 
canadiano, o CNLC fez a 
coligaçâo Apoie, nâo 
Déporté que vai pressionar o 
Govemo a acabar de vez corn 
0 repatriamento de ilegais e 
defender a revisào do sistema 
de imigraçâo. A iniciativa 
tem a ver corn o facto de o 
Parlamento canadiano ter 
aprovado uma moçâo 
favorâvel à suspensâo de 
deportaçôes dos nâo 
documentados no pais e das 
suas familias aprovada corn 
147 votos a favor e 115 
contra do Partido hoje no poder. 

A aprovaçào nâo tendo força legal, disse Pedro 
Barata, director do CNLC por nâo ser uma iniciativa 
do Govemo, que agora tem a opçâo seguir a vontade 
do Parlamento ou ignorâ-la. A moçâo foi feita no 
Parlamento pela deputada Olivia Chow (NDP), que faz 
parte da Comissâo de Imigraçâo do Parlamento. 

Esperamos que a aprovaçào da moçâo seja uma 
porta aberta para uma reuniâo corn a ministra federal 
da Cidadania e Imigraçâo que mantém um silêncio total 
sobre este assunto, referiu Olivia Chow. 

No Outono a coligaçâo realizarâ contactos corn 
partidos e organismos politicos e sensibilizâ-los para o 
problema e para a necessidade da politica federal sobre 
o tema ser revista. 

Na estimativa dos sindicatos da constmçâo, hâ entre 
10 e 15 mil portugueses em situaçâo ilegal na ârea de 
Toronto. O CNLC considéra que o contrato temporârio 
para émigrantes no Canada nâo responde às 
necessidades da imigraçâo a longo prazo do pais. Esta 
prévis to que em 2015 a maioria do crescimento liquido 
do mercado de trabalho no Canadà vira da imigraçâo, 
disse 0 dirigente luso. 

O CNLC defende um sistema em que as pessoas 
tenham acesso a um visto de trabalho por dois anos e 
apôs isto, corn um bom desempenho, emprego fixo e 
ausência de cadastre criminal, possam candidatar-se 
ao estatuto de residente permanente. 

Por outre lado, advoga a alteraçâo ao sistema de 
pontes em que se baseia o processo de imigraçâo, de 
forma a adequâ-lo às necessidades do mercado de 
trabalho de cada provincia canadiana. 

Lusa 

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 

O caos fmanceiro da Câmara de Lisboa esta no 
centre do debate eleitoral. Nâo porque os candidates se 
tenham tornado subitamente mais responsâveis. Mas 
porque Lisboa chegou ao grau zero da indigência 
contabilistica; porque hoje existe uma lei das finanças 
locais e porque o lider nas sondagens foi o autor dessa 
lei. 

Sem resolver o problema das finanças, Lisboa nâo 
tem qualquer future. Sô passade. E o passade é tenebroso. 
Nem é precise explicar porquê. O pais inteiro aprendeu, 
à custa de impostos e desemprego, que sem finanças 
pùblicas saudâveis nâo se faz nada. Em Lisboa nâo é 
diferente. Sô que pôde ser adiado, mas adiar soluçôes 
significa piorar o problema. 

O passive duplicou em cinco anos: 2.382 euros por 
municipe, corn jures de 30 mil euros por dia. O problema 
esta, nâo tanto no que se deve à banca, mas aos 
fomecedores. A tesouraria esta vazia. Os investimentos 
têm receitas abaixo do previsto. Os pianos de 
desinvestimentos (no imobiliârio) nâo sâo cumpridos. 
As suspeitas de corrupçâo estào no Ministério Pùblico. 

Ao limitar o endividamento autârquico, Manuela 
Ferreira Leite referia-se a todo o passive. O seu primeiro- 
ministro Durâo Barroso desautorizou-a e decidiu que o 
garrote se aplicava apenas à divida bancâria. O desvario 
transferiu-se para os leasings, factorings, fomecedores, 
parcerias pùblico-privadas. Ferreira Leite quis que o 
limite ao endividamento fimcionasse para as câmaras 
como o tecto do défice de 3% fiincionou para o Pais. 
Mas como nâo houve Comissâo Europeia para as 
câmaras, muitas delas precisam agora de um FMI. De 
alguém que entre por ali adentro, viabilize empréstimos 
e contrôle a sua aplicaçâo. 

O FMI é, neste caso, o Ministério das Finanças. 
Antônio Costa jâ disse que, se ganhar, vai requerer ao 
Govemo um contrato de saneamento: Lisboa précisa de 
um contrato de reequilibrio fmanceiro. O Govemo 
descongela o endividamento bancârio da Câmara, que 
começa a pagar aos fomecedores; em troca, a Câmara, 
sob a vigilância do Govemo, terâ de prestar contas, 
aumentar taxas, tarifas e derramas, nâo poderâ aumentar 
despesas corn pessoal nem despesas correntes. Foi assim 
corn Setùbal (que jâ incumpriu, sem puniçâo, o acordo) 
e corn Marco de Canaveses (que renegociou). Ourique, 
Gouveia e Guarda estâo perto de pedir socorro. 

Lisboa, se ganhar Costa vai negociar corn o seu ex- 
colega de Govemo uma viabilizaçâo financeira. Aplicarâ 
a lei de finanças locais que desenhou e terâ de aceitar a 
reduçâo de freguesias, que defendeu enquanto ministre. 
Nada disto é por voluntarismo, é por necessidade. Cheira 
a dinheiro em Lisboa. Nâo é à toa que o candidate do PS 
reùne tantos apoios. Nâo é apenas Jùdice que vira o 
volante. Na comissâo de honra de Costa hâ empresârios, 
banqueiros, gestores que nunca devem ter votado à 
esquerda na vida. 

Pedro S. Guerreiro, Director OJN 
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WINDSOR 
Reportagem/Fotos 

Daniel Lapas 

Dia a dia pele nesso burge... 
Excursâo da Terceira Idade 

Entre as mais 
importantes actividades da 
Casa do Espirito Santo | 
destaca, sem dùvida, o 
trabalho em prol do Grupo 
da Terceira Idade que se 
reune na nossa sede 
periodicamente. As pessoas 
que estâo à frente deste 

serviço organizam no Verâo algumas saidas de 
autocarro ou em carrinha corn regresso no 
mesmo dia a Windsor. 

Assim, aproveitando estes dias de sol e 
lazer, foi levada a efeito uma excursâo a um 
viveiro de plantas perto de Kingsville, o 
famoso Colasantis. O nosso grupo, composto 
de vinte e duas pessoas lâ passou uns bons 
momentos. Depois de ter apreciado uma linda variedade 
de plantas, tropicais e nào sô, foi-lhe servido um bom 
almoço, pois respirar o ar puro e o suave perfume das 
flores abre muito o apetite. 

Sem fazer cerimônia, o grupo de idosos comeu e 
bebeu à vontade, seguindo-se o agradâvel convivio que 

Os Mordomos deste ano, Walter e Lurdes Pedro, 
levaram a efeito o programa das Pestas em Honra do 
Espirito Santo nos dias 9 e 10 de Junho corn esmero e 
dedicaçâo, cumprindo bem o seu compromisso. O 
numéro de pessoas na festa social e religiosa, encheu a 
Sala, embora nâo fosse tâo intenso como o do ano 
transacto. Todos elogiaram a boa harmonia e brilho 
destas Pestas anuais, iniciadas hâ mais de 25 anos na 
Casa do Espirito Santo. 

Ao fim do dia, na hora de escolher o Mordomo de 
2008, a bandeira foi dada a Daniel e Otilia Lapas, 
correspondentes do PN. Poi, corn reluctância e para 
nào ofender os Mordomos Walter & Lourdes, que 
Daniel aceitou o encargo, mas sô por um dia. Poram, 
de facto, 24 horas de intenso trabalho. Em nome do 
Iinpério, depositaram $500.00 fazendo a réserva da Sala 
para 2008 e entregaram o prédio em boa ordem e limpo, 
trabalhando toda a noite. No dia seguinte, antes das 
bocas de reacçâo começarem a moenda, foram levar 
Bandeira e Coroa à Direcçâo da Casa do Espirito Santo. 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

Para Banquetas chame; Lùcia Pires: Tel. 972-3835 

CHATHAiVI 
PORT. CAN. SOCIAL CLUB OF CHATHAM 

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

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

Email: rental@ckportugueseclub.ca 

vem sempre apôs o almoço. Todos mostravam-se alegres 
e bem dispostos. Excursôes como esta sô dâo saùde e 
fazem nascer francas amizades. 

Parabéns aos organizadores e oxalâ que corn o apoio 
de todos continuem a oferecer este bom serviço aos 
idosos que estâo sempre em casa e levam uma vida tâo 
monôtona. Clair Beach, Ontario 

0 Pentecostes no Império de Windsor - Mordomia Colectîvo em 2008? 
Dâ-se o caso que Daniel, embora seja pessoa religiosa 
e cristâo, nâo é catôlico romano. 

Nestas terras da Diaspora houve sempre vârios 
tipos de Mordomia: Individual, Mùltiple e Colectiva. 
A segunda, a mùltiple, foi introduzida hâ anos para o 
encargo da Mordomia ficar repartido entre duas ou très 
familias. A terceira, Colectiva, existe desde que os 
clubes de Strathroy, Sâmia, London, a Lira do E. Santo, 
etc. entraram no negôcio dos Impérios para ficarem, 
naturalmente, corn os lucros da festa, se os houver. 
Comprada a Coroa corn o ceptro e bandeira, juntaram 
logo um grupo de irmâos a vender pensôes a $40 e 
mais. O inconveniente é que nâo se coaduna corn a 
nossa consciência que corn as ofertas dos fiéis ao 
Espirito Santo, bandas e clubes paguem fardas, 
instrumentes, hipotecas, cadeiras, renovaçôes... Isto vai 
contra o espirito da festa, mas o libertine diz para os 
sens botôes que o santo nào tem boca e o clube précisa 
do dinheiro (?). AIrmandade Micaelense de Cambridge 
liderada por Joâo de Deus Raposo, é modelo ùnico neste 
ponto e 0 lucre da festa, pouco ou muito, é distribuido 
entre os hospitais da cidade. 

Na minha ôptica, à Casa do E. Santo de Windsor 
que nasceu para promover esta tradiçâo assiste-lhe o 
direito de escolher o tipo de Mordomia adequado às 
condiçôes da comunidade. O nobre geste do casai 
Daniel e Otilia Lapas, Mordomos por um dia, é visto 
por mim como uma repatriaçâo das Pestas do Divine 
ao lugar onde elas pertencem! 

Amtônio Seara 

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

Tel. (519) 250-9200 

AGRADECIMENTO 
Os membres da Comissâo de Festas/2007 vêm por 

deste meio dar um Muito Obrîgado às pessoas que os 
ajudaram a levar a efeito as Pestas anuais em honra da 
Virgem de Pâtima, realizadas este ano nos terrenes do 
Clube Português. Aproveitam ao mesmo tempo o ensejo 
para apresentarem a nova Comissâo de 2008. Sâo eles: 
José & Ana Machado Joe & Silvia Ligério 
Albertino & Jackie Machado Jack & Deodete dos Santos 
Tony & Jean Miranda 
aos que desejam as maiores venturas no desempenho 
do seu cargo. 

Poram as declaraçôes feitas pela Comissâo de 
Pestas apôs a efeméride que atingiu o acostumado 
brilho e sucesso doutros anos nesta ârea. 

Antonio Trigo, Chatham (Ontârio) 

LONDON 

UPTOQ'J'* 

Custom Built Wood Staircases 

1-800-391-6036 
Tel.(519) 455-0704 
Fax (51 9) 455-0720 

Website: 
www.londonstair.com 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

ESCOLAS DE PORTUGUES 
do S. O. do Ontario 

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

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

St Anthony's Catholic School 
157 Munger 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 
Sabados - das 9H30 ao Meio-dia 

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

New to Canada? 
start here 

point, click, immigrate. 

LONDON & 
Middlesex County 

WWW. welcome.lon(jon.ca 
^ www.welcome.mididlesexcounty.ca 

CANADA 
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Centro Cultural Vasco da Gama - 25 Anos Depois 
Em 1980, Afonso Tavares, tomou 

a iniciativa de fundar um Centro 
Comunitario na ârea de Brampton, a 
ideia foi bem acolhida entre um grupo 
de amigos, cientes da necessidade de 
terem um local para se reunir, discutir 
problemas e ajudarem na soluçâo e 
outras actividades de interesse 
comum. 

Lançada a campanha de 
angariaçâo de fimdos, o projecto foi 

avante e adquiriu-se um terreno para o prédio. Corn o 
lucro de festas e as contribuiçôes do povo foi-se 
pagando o empréstimo do banco, mas o terreno, estava 
numa ârea onde a construçâo do tâo almejado clube 
nào era permitida. 

Passado o tempo, o Centro continuou a marcha sem 
sede prôpria, enchendo a agenda corn festas e 
piqueniques e representando Portugal no Carabram, o 
festival multicultural de Brampton. 

Manuel Alexandre, Relaçôes Püblicas, corn o 
Présidente, Basüio Medeiros 

Annus Horribilis foi 1988, quando no principio da 
época a Direcçâo demitiu-se dos cargos que tinha 
voluntariamente aceitado. Alguns deles ficaram sob a 
chefia de Liberal Couto e o novo elenco tratou de dar 
uma nova dimensâo e vida ao centro. 

A Assembleia-Geral decide vender o terreno do 
Centro e com o lucro da venda e o capital efectivo no 
banco, comprar um imôvel para a sede que até entâo 
nâo fora possivel concretizar. 

Nas eleiçôes de Janeiro de 1989 alicerçados corn a 
autorizaçâo e voto de confiança concedidos pelos 
sôcios, a Direcçâo de Liberal Couto lança-se na procura 
de um imôvel. Nâo foi tarefa fâcil, mas optaram pelo 
do Fisherman Dr. O jovem arquitecto Gil Gouveia 
elaborou o projecto mais apropriado para as 
necessidades dos associados. 

É lançada a primeira pedra em Março de 1989 para 
a construçâo do edificio que séria entregue no mês de 
Setembro para ver o fim dos acabamentos interiores a 
meados de Dezembro. 

Apôs ser inaugurado, a primeira preocupaçâo da 
Direcçâo foi a secçâo da Terceira Idade, a menina dos 
olhos desde a fiindaçâo do Centro. D. Graciosa Santos 
e D. Conceiçâo Sousa, foram as assistentes sociais e 
em Janeiro de 1990 corn 16 membros dâ-se inicio à 
primeira reuniâo. 

Hâ 25 anos, o Centro foi fimdado pelo pioneiro 
português, Afonso Maria Tavares, natural da Vila de 
Rabo de Peixe, ilha de Sâo Miguel. Em 2002, este 
Centro, liderado pelo Présidente Manuel Alexandre, 
muda de nome e passa a chamar-se Centro Cultural 
Vasco da Gama. 

Apesar das dificuldades, o Centro continua hoje 
servindo a nossa comunidade corn Basüio Medeiros, 
como présidente. Quanto a actividades no Vasco da 
Gama às terças e quintas, hâ reuniâo da Terceira Idade 
corn transporte gratuite. Os idosos passam lâ o dia corn 
os amigos. Além disse, o Centro oferece aulas de 
cidadania, e vai abrir no future uma secçâo sobre 
investimentos e RRSPs e re-iniciar a escola portuguesa 
para os jovens. 

No Dia de Portugal, foi içada a nossa bandeira em 
frente â Câmara Municipal, corn actuaçôes de folclore 
e a presença do cantor Tony Câmara. 

Em Julho nos dias, 6, 7 e 8 realiza-se o Festival 
Carabram/07 e o Pavilhâo de Portugal vi brilhar nas 
instalaçôes do Vasco da Varna, que representarâ o nosso 
pais nesta Cidade das Flores. 

O Homem sonha, a Obra nasce... 

Panoràmica electrônica da nova sede do Camôes, preparada por Marco Raposo 

Nunca as palavras de Fernando Pessoa vieram â 
baila corn tanta propriedade como na construçâo da 
sede do Clube Camôes que, muitos gostariam ver jâ 
concluida, embora avançando a passo de gigante, lento 
e firme, para poder-se atingir a data da sua conclusâo, 
prospectivamente, no fim de 2007 e celebrar no seu 
interior a Festa da Passagem de Ano. 

Para sôcios e vizinhos que nâo podem esperar, 
adiantamos uma visâo do sonho que avança dia-a-dia 
para se tornar realidade. Marco Raposo criou 
electronicamente a imagem e elevaçâo do exterior da 
sede, uma vez que esteja concluida. A direita temos a 
entrada principal que dâ acesso ao Salâo Nobre corn a 
sua ârea coberta para os convidados poderem sair dos 
carros a pé enxuto. Seguindo as leis da Provincia, o 
prédio estâ preparado para receber pessoas em cadeira 
de rodas. Nâo existe nenhum degrau, entre o exterior e 
0 nivel interior. O projecto foi concebido dentro das 
exigências da comunidade que, prôxima jâ da reforma. 

nâo tem a força dos tempos em que 
emigrou para esta terra. A ârea mais 
mimada pelos arquitéctos foi a Sala 
do Sôcio, corn um pâtio aberto e 
grandes janelas voltadas ao Sol, 
onde poderâo passar tardes 
agradâveis a baralhar o naipe ou 
vendo na TV jogos de futebol e 
programas da RTPi. 

Na altura da visita, os 
trabalhadores estavam pondo odry- 
wall em tectos e paredes, enquanto os técnicos faziam 
a instalaçâo eléctrica do prédio, corn a infraestrutura 
de esgotos interiores jâ concluida, 

A direcçâo do Clube confirmou que, até hoje, todo 
o trabalho tinha sido voluntârio, pagando-se sô aos 
técnicos da instalaçâo eléctrica, esgotos e gâs. 

Harrow, Ontârio 

Anseimo Carvalho 

BHAIVIPTON 

Festa do Santissimo Corpo e 
Sangue de Deus 

A Parôquia de N® S® de Fâtima festejou no 10 de 
Junho, esta tradicional festa cristâ. Na parte social 
actuaram no Sâbado, o artista local Mârio Marinho e a 
Lira Portuguesa de Brampton. 

No Domingo, apôs a Missa Solene a majestosa 
Procissâo saiu pelas ruas adjacentes e terminou corn a 
bençâo do Santissimo em frente ao templo. 

Num dia de Sol corn o céu azul, a Procissâo do 
Corpus Cristi, percorreu as ruas enfeitadas corn tapetes 
de flores e farelo de cores a lembrar as festas de Sâo 
Miguel que mantém esta valiosa tradiçâo. Ao longo do 
percurso parou para uma oraçâo diante de quatre altares 
preparados para o efeito. Incorporaram-se nas filas os 
grupos da Parôquia corn cânticos e a Lira Portuguesa 
tocando marchas religiosas. 

Sob o Pdlio, a Custôdia avança pelas ruas da cidade 
enfeitadas corn tapetes desenhados corn flores 

No adro, ao encerrar o acto, ouvimos um sermâo 
alusivo â Eucaristia por Mons. Eduardo Resendes, que 
lembrou o fündador a parôquia, Pe. Eduardo M. Pon- 
tes, inspirador desta festividade, e concluiu corn a 
Bênçâo do Santissimo. 

Na parte profana, destaque para a actuaçâo do 
grupo folclôrico, para o artista Décio Gonçalves que 
levou o povo a dançar, e para o concerto da Banda. 

Brampton, Ontario 

HABBOW 

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

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

DA DA9 CS 
9 FOOD EQUIPMENT 

HOTEL a RESTAURANT SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 

“WE BUY, SELL AND TRADE” 
WHOLESALE / RETAIL 

> RESTAURANTS 
' DONUT SHOPS 
• BUTCHER SHOPS 
' VARIETY STORES 
' CLUBS 

' BAKERIES 
' CATERERS 
' PIZZERIAS 
• CHURCHES 
• INSTITUTIONS 

• HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 
SPECIALIZING IN: 

• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 

• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 

• TABLES & CHAIRS 

"OPEN TO THE PUBLIC” 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

GREAT PRICES - C/U.L US! 
OPEN: MON-SAT: 9 AM - 5 PM 

Toastmaster Southbend 

LEAMINGTON 

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

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



16 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Maio / Junho 2007 

SINCE 1993 

WOODWORKING LTD. 
iyouc/i o^'^/aâ s 

in ^ine 
Specialists in: 

• Fireplace Mantels 

• Wall Units • Railings 

• Hardwood Floors • Crown Mouldings 

• Window & Door Trimming 

• Bars 

All expertly & beautifully custom crafted in noble woods 

to meet your good taste & high expectations 

20 YEARS EXPERIENCE 
IN RESIDENTIAL WORK 

^7^ ù> ÇDeôa^// 

We are always seeking individuals with carpentry experience 

Fax. 51^*652*3852 
nLtelwoodworking@aiiracom,c,om 

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

Incluindo: 

Filetes de Peixe 

Carne de Porco 
à Alentejana 
Frango com 

Molho Piri-Piri 
Arroz de Marisco 

Pasta Buffet 

Featuring: 

Portuguese 
Fish Filet ■EVPTf ^ 

Pork w/Clams 
Chicken Piri-Piri HT i ; ' « 

Seafood Rice 
Pasta Buffet 

Soups, Salads, Dessert Buffet & Coffee/Tea 
Sopas, Saladas, Sobremesa e Café ou Cha 

$12.95 
Menor/Child 

$15.95 
Adultos/ Adults (até 12 - under 12) 

@ the Michelin Tire Parking Lot 
215 PICCADILLY ST, LONDON 

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

Réservas/ 
Reservations 

(INSPIRED PORTUGUESE CUISINE) OPEN 7 DAYS/WEEKf 

PREÇO/ 
PRICE: 

ALL LEVELS taught in a friendly environment 

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

AL A CENTREfor 
LIFELONG 

^maar LEARNING 
"Personalizing Adult Education" 

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

LONDON DISTRICT 

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

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

AI 11 M AUTOBODY 
I IB I & COLLISION INC. Companhia Portuguesa 

(Desde1995) 

SERVIÇO DE Qualidade GARANTIDO 
OKTiniD 

Trabalhamos com todas as Companhias de Seguros mssL 

AMPLAS E MODERNAS INSTALAÇÔES DE FACILACESSO 

Contacte Euclides Quintaneiro 
para todo serviço de Bate-Chapa 

SISTEMA RÂPIDO E COMPUTADORIZADO 
PARA ORÇAMENTOS, PEÇAS, 

INFORMAÇÔES 
GRÀTIS 

(519) 4S5"854G 
319 Egerton Street, London, ON N5Z 2H3 

SERVIÇO DE ALINHAMENTO 
DE CHASSIS NA NOSSA 

FIRMA 

E-mail: quintz@bellnet.ca 


