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Catolicos de luto dizem 

Adeus ao Papa Peregrine 

A noticia nâo foi surpresa para ninguém, 
mas nâo deixou de ser um choque 

X Vpara os milhoes de catolicos que acom- 
panharam, na semana passada, o desfaleci- 
mento do Papa Joâo Paulo II: sabado, à 
tarde, chegava a noticia indesejada de que o 
Santo Padre tinha falecido. Vi'tima da doença 
de Parkinson, sobrevivente de um atentado, 
submetido a varias cirûrgias, uma delas para 
Ihe retirar um temor benigno, Joâo Paulo 11 
deixou de luto a igreja catôlica. O Vaticano 
declarou nove dias de luto. 
Joâo Paulo 11 sera lembrado como o Papa 
Peregrino. Foi o pontffice que mais lugares 
visitou no mundo e que falou com maior 
numéro de pessoas na historia da Igreja 
Catôlica Romana. O Santo Padre revolucio- 
nou o pontificado moderno. Enquanto os 
seus antecessores se mantiveram distantes, 
nunca se afastando do Vaticano, Joâo Paulo 
11 manteve uma agenda ocupada por viagens. 
Desde que foi escolhido como Papa a 16 de 
Outubro de 1978, efectuou 102 visitas pas- 
torais fora da Itâlia, e 114 dentro da Italia, 
marcando presença em quase 130 pai'ses 
durante os 26 anos do seu pontificado. 
Sozinho, fez mais quilômetros do que todos 
os outros papas juntos. 
Eleito quando contava apenas 58 anos de 
idade - a 16 de Outubro de 1978 -, Joâo 
Paulo II foi o papa mais jovem do século XX 
e o primeiro nâo-italiano desde o século XV. 
O seu carisma - as pessoas que o conheceram 
descrevlam-no como "resplandecente" - atraia 

multidôes onde quer que se deslocasse. 
A 14 de Março de 2004, Joâo Paulo II 
tornou-se no Papa que mais tempo viveu, 
depois de Pio IX e S. Pedro. 

Estudante durante a ocupaçâo Nazi 

O Papa Joâo Paulo II nasceu Karol Wojtyla, a 
18 de Maio de 1920, em Wadowice, na 
Polonia. A màe morreu quando tinha apenas 
oito anos de idade. Très anos mais tarde, 
perdeu o irmâo mais velho, vitima de febre 
escarlate. O pai de Karol, sargento, morreu 
em 1941. Corn apenas 20 anos de idade, 
tinha perdido très entes queridos. 
Karol Wojtyla era um jovem gregârio que 
adorava esquiar, escalar montanhas, nadar, 
entre muitos outros desportos. Era também 
um aluno perspicaz: era um extraordinârio 
linguista e conseguiu aprender e dominar flu- 
entemente onze linguas. 
Como estudante durante os anos da ocu- 
paçâo Nazi da Polonia, Karol era um 
apaixonado por religiâo. Sempre manteve 
uma devoçâo especial à Santissima Virgem 
Maria, escolhendo o seu lema pessoal Totus 
Tuus, do latim, "Tudo teu", que significa 
Maria. 
Karol Wojtyla tornou-se no bispo mais jovem 
a ser ordenado na historia da Polonia, corn 
apenas 38 anos de idade. Nove anos mais 
tarde, era também o cardeal mais jovem, 
guiando os fiéis num pais que era oficial- 
mente ateu. Em 1978, numa escolha que foi 
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surpreendente para muitos, o Colégio dos 
Cardeais escolheu-o para liderar a Igreja 
Catôlica. 

Ideologias de Joâo Paulo D 

Autor de vârias enciclicas, cartas apostôlicas e 
outros escritos, Joâo Paulo II era, para alguns, 
um revolucionârio. Defendeu vorazmente os 
direitos humanos, criticou ditadores, tentou a 
reconciliaçâo corn o mundo judeu, abriu o 
diâlogo corn outras fés e tentou - sem grande 
èxito - trazer unidade a todos os cristâos do 
mundo. 
Muitos sâo da opiniâo que o apoio dado ao 
Movimento de Solidariedade, na sua Polônia 
natal, ajudou a derrubar o comunismo na 
Europa. Joâo Paulo II também se preocupou 
corn a lacuna existente entre os ricoS e os 
pobres, criticando os excessos do capitalismo 
e o materialismo vazio do ocidente. 
Para os seus criticos, Joâo Paulo II era um 
reaccionârio que tentava negar a realidade 
moderna. Alguns teceram-lhe fortes criticas à 
sua teologia ultra-conservadora, que proibia 
a ordenaçâo de mulheres, os meios contra- 
ceptivos e o aborto. O Santo Padre classificou 
a noçâo de superpopulaçâo como um mito e 
afirmou que o uso de preservativo como 
meio de luta contra a Sida apenas encorajava 
o comportamento que levou à propagaçâo 
da doença. 
Numa carta, escrita em 1993, dirigida aos bis- 
pos, Joâo Paulo 11 disse que tanto o sexo pré- 
nupcial como a contracepçâo eram inerente- 
mente perversos. Debaixo do seu pontificado, 
alargou a definiçâo de pecados mortais para 
incluir o aborto, a eutanâsia, o trâfico e o con- 

sumo de droga. Muitos catôlicos libérais sâo 
da opiniâo que Joâo Paulo II centralizou o 
poder durante o seu pontificado e que blo- 
queou a democratizaçâo da igreja. 
Em Abril de 2002, convocou doze cardeais 
americanos no Vaticano para uma sessâo 
extraordinâria de dois dias para discutir o 
crescente escândalo do abuso sexual de 
padres a crianças nos Estados Unidos. O 
Sumo Pontffice disse aos cardeais que o 
abuso sexual de crianças por padres ou reli- 
giosos é "considerado um crime por direito" e 
é "um pecado aterrador aos olhos de Deus". 

Tentativa de assassinato 

Joâo Paulo 11 interpretou corn grande signifi- 
cado o facto de ter sofrido um atentado, em 
1981, no mesmo dia que se comemorava o 
aniversârio da apariçâo de Nossa Senhora 
aos pastorinhos de Fâtima, o 13 de Maio. O 
Santo Padre sempre acreditou ter sobrevivido 
ao atentado devido à intercepçâo de Maria. 
Algum tempo depois, Joâo Paulo II visitou, 
na cadeia, o homem que o tentou assassiner 
- o turco Mehmet Ali Agca - para o perdoar. 
De igual modo, visitou o santuârio de Fâtima 
para agradecer à Virgem Maria o ter-lhe salvo 
a vida quando, inacreditavelmente, um padre 
o tentou agredir corn um punhal, sem con- 
seguir feri-lo, devido à força de segurança que 
o travou. 

O Papa do povo até ao fim 

Eram numerosas as complicaçôes que afec- 
taram a saûde do Papa no final da sua vida. 
Em 1992, tinha-lhe sido retirado um tumor 
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do côlon, em 1993 deslocou um ombro, par- 

tiu o fémur em 1994 e foi-lhe retirada uma 

apêndice em 1996. Joao Paulo 11 também 

sofria da doença de Parkinson, de um joelho 

artritico, de um quadril dorido e de efeitos 

tardios provocados pela tentativa de assassi- 

nato, em 1981. 

Nâo obstante este sofrimento, o Papa estava 

determinado a continuar a sua missâo pelo 

mundo, fazendo viagens historicas a Cuba, a 

Africa do Sul, à Stria, à Ucrânia e à Grécia, 

tocando a vida de milhôes de pessoas e 

atraindo outros tantos jovens. 

E significante, mas nâo surpreendente, que 

uma das ultimas peregrinaçôes de Jâo Paulo 

II tenha sido à Terra Santa no novo milcnio 

quando visitou o local de nascimento de 

Cristo e disse "Belém é o coraçâo da minha 

peregrinaçâo do Jubileu". Très anos mais 

tarde, durante uma visita à Eslovâquia, em 

Setembro de 2003, o Pâpa nâo conseguiu 

completar a sua observaçâo de chegada a 

um pats, a primeira vez em dezenas de via- 

gens que fez. Em 2004, as suas viagens 

foram resumidas a dois locais: Lurdes e à 

Suiça. 

Em Outubro de 2004, o Papa Joâo Paulo II 

anunciou uma conferência catôlica no 

Québec, para comemorar o 400° aniversârio 

da cidade daquela provtncia. O Sumo 

Ponttfice disse que estaria présente se a 

saûde o permitisse. No entanto, em Fevereiro 

do corrente ano, o Papa foi hospitalizado 

corn severos problemas respira tôrios. 

Semanas mais tarde, foi submetido a uma 

traqueotomia e foi-lhe inserido um tubo na 

garganta para o ajudar a respirar. 

A 27 de Fevereiro de 2005, Joâo Paulo II 
legou a responsabilidade da bençâo de 

domlngo, a Angélus, ao seu assistente. Foi a 
primeira vez que aconteceu durante o seu 
pontificado. Excepta para a bençâo pascal, o 

Papa designou vârios cardeais para liderarem 

as cerimônias da Semana Santa. No 

Domingo de Pâscoa, o Papa apareceu à sua 

janela, no Vaticano para abençoar a multi- 

dâo que estava reunida na Praça de S. Pedro. 

Tentou fazer uma tentativa para falar, mas s6 

conseguiu uma bençâo silenciosa. 
A saûde do Papa começou a deteriorar-se 

rapidamente depois da Pâscoa, mas ele insis- 

tiu em permanecer no Vaticano, em vez de 

ser novamente hospitalizado. O Papa Joâo 

Paulo II faleceu a 2 de Abril de 2005, quan- 

do contava 84 anos de idade. 

Eleiçâo de um novo Papa 

Quando um Papa morre, o Colégio de 

Cardeais reùne-se na Capela Sistina, no 

Vaticano, para escolher o seu sucessor. A 

reuniâo tem que acontecer dentro de vinte 

dias, a seguir à morte do Pâpa. Poderâ haver 

um vota unanime logo no intcio da reuniâo, 

mas tudo indica ser um cenârio quase impos- 

stvel na escolha do sucessor de Joâo Paulo II 

que foi eleito a 16 de Outubro de 1978, o 

que o transformou um dos Pâpas corn o pon- 

tificado mais tango de sempre. Joâo Pâulo II 

era polaco, nascido Karol Wojtyla, o primeiro 

Papa de origem nâo-italiana desde 1522. 

Se nâo houver um vota unânime e imediato, 

poderâ haver uma selecçâo unânime por um 

comité de cardeais, as autoridades mâximas 

da igreja, abaixo do Papa. O processo nor- 

mal é de eleiçâo por escruttnio, corn votas 

individuals dos 134 cardeais reunidos na 

Capela. Estes sâo os cardeais corn menos de 

80 anos de idade. O vencedor do vota, o 

proximo Papa, terâ de conseguir très terços 

dos votas mais um. Se nâo houver vencedor 

ao fim de duas semanas, o conclave papal 

pode decidir, por um vota de maioria, invo- 

car uma lei de que o vencerdor nécessita 

apenas de uma maioria absoluta. 

Dos 134 cardeais, a maioria - 65 - é 

Fidel Castro recorda Papa 
como “amigo inesquecivel" 

Pela primeira vez em 46 anos, o présidente 
cubano assistiu a uma missa na Catedral de 
Havana, em homenagem a Joâo Paulo II. Fidel 
Castro, ateu assumido, decidiu participar numa 
eucaristia para recordar um homem que se 
tornou "um amigo inesquecivel", depois da visi- 
ta que fez a Cuba. 
Antes da ccrimônia, Fidel Castro esteve na nun- 
ciatura apostôlica onde assinou o livro de con- 
dolências. O présidente cubano mostrou o seu 
pesar pela morte do Santo Padre, referindo-se a 
Joâo Pâulo II como um "amigo inesquecivel". 
Fidel Castro lembrou ainda a luta do Papa pela 
paz e as suas criticas ao embargo dos Estados 
Unidos a Cuba. 
Educado por jesuitas, Fidel rompeu os laços 
corn a Igreja Catôlica hé varias décadas, 
declarando-se ateu. Mas, a visita de Joâo Paulo 
II a Cuba, em Janeiro de 1998, fez corn que o 
présidente participasse numa eucaristia pela 
primeira vez em muitas décadas. 

Judeus e arabes 
homenagearam Joâo Paulo II 

No Médio Oriente, o mais alto représentante da 
Igreja catôlica ganhou um estatuto e um 
respeito que nenhum outro Papa conseguiu. 
Joâo Ffeiulo II é visto por érabes e judeus como 
um homem que defendeu a tolerância religiosa 
e respeitado pela oposiçâo manifestada quanto 
aos conflitos no Iraque e entre israelitas e pales- 
tin ianos. 
Nos territôrios autônomos palestinianos, Joâo 
Paulo II foi recordado na Igreja da Natividade, 
em Belém. A Igreja onde Jesus Cristo teré nasci- 
do, a Igreja onde Yasser Arafat comparecia 
todos os Natais num gesto de tolerância reli- 
giosa, a mesma tolerância que Joâo Pâulo II 
teve como bandeira durante todo o pontificado. 
O F^pa ocupa indiscutivelmente um lugar espe- 
cial no coraçâo dos érabes aistâos e de muitos 
muçulmanos que consideram que o sumo pon- 
tifice lhes deu uma atençâo especial. Durante a 
Peregrinaçâo a Belém, no ano de 2000, o Papa 
pediu desculpas aos Muçulmanos pela destru- 
içâo e morte provocadas pelos cruzados. 
Também em Israel, Joâo Paulo II foi recordado 
nas oraçôes na Igreja do Santo Sepulcro em 
Jerusalém. O Ffepa que sempre se opôs ao con- 
flito Israelo-Palestiniano conseguiu unir os dois 
povos no respeito pelas suas convicçôes. Pela 
primeira vez na histôria da Igreja o Vaticano tro- 
cou embaixadorcs corn o Estado Judaico. 
Corn 79 anos, Joâo Paulo II permaneceu sete 
dias em Israel e gravou para sempre na recor- 
daçâo dos judeus. Ficam gravados para sempre 
dois gestos. A visita do Pâpa ao memorial das 
vftimas do holocaüsto e as preces junto ao muro 
das lamentaçôcs seguidas de um pedido de des- 
culpas pela forma como a Igreja tratou os 
Judeus ao longo dos séculos. 
No Médio Oriente, Joâo F^ulo II conseguiu o 
que nenhum outro Papa tinha conseguido, re- 
conciliar a Santa Sé corn iudcus e muçulmanos. 

europeia. A América do Norte tem catorze, 

incluindo très canadianos. Existem, no 

entanto, pela primeira vez mais eleitores ori- 

undos dos paises em desenvolvimento: 24 da 

América Latina, 13 de Africa e 13 da Asia. 

Os restantes cinco sâo da Australia e do 
Pacffico Sul. 
Depois do vota, os boletins sâo queimados. 

Se nâo houver vencedor, os boletins sâo 
queimados corn uma susbstância quimica 
para produzir fumo negro que sai pela cham- 
iné do Palâcio do Vaticano. Este sinal indica 

à multidâo na Praça de S. Pedro que nen- 

hum Papa foi escolhido. Quando existe um 

vencedor, os boletins sâo queimados sem 

nenhuma substância, produzindo um fumo 

branco. O Papa eleito é questionado se quer 
e/ou aceita a decisâo de ser o chefe da igreja 

catôlica, o cardeal mais velho dirige-se à 

plataforma virada para a Praça de S. Pedro e 

anuncia "Habemus papam", em latim, que 

quer dizer "Temos um Pâpa". Segue-se a 

safda do Pâpa eleito até à varanda, acena à 

multidâo e depois abençoa Roma e o 

mundo. 

Uma complexidade intrigante na selecçâo do 

novo Pâpa, desta vez, prende-se corn o papel 

que desempenha a internet, tanta na 

selecçâo do novo Pâpa como no funciona- 

mento da Igreja Catôlica no novo milénio. 

Sempre existiram lobbys dentro da Igreja 

Catôlica, mas o poder e alcance da internet, 

o lobby tornou-se, de repente, em algo mas- 

sivamente decentralizador e globalmente 

democrâtico. 

Desta vez poderâ nâo haver um Pâpa liberal, 

um que possa apoiar, por exempta, a orde- 

naçâo de mulheres, mas pela primeira vez, 

devido à internet, algumas agendas bastante 

libérais estâo a ser dessiminadas a grupos 

importantes dentro da Igreja Catôlica, 

incluindo o Colégio dos Cardeais. Existem 

também os assuntos controversos sobre con- 

trolo de nascimentos, divôrcio, celibato e a 

ordenaçâo de mulheres em padres que Joâo 

Paulo 11 opôs vorazmente. Uma coligaçâo 

internacional de 140 grupos catôlicos lib- 

érais, conhecidos pelo nome "Nôs Somos a 

Igreja", tem vindo a enviar petiçôes, via cor- 

reio electrônico, para todo o mundo, na ten- 

tativa de construir um consenso para a 

mudança. A coligaçâo começou deliberada- 

mente a sua campanha ainda enquanto Joâo 

Paulo II era vivo, na esperança de que o 

Santa Pâdre pudesse participar num diâlogo 

entre cardeais, arcebispos, bispos e laicos. A 

campanha alerta o prôximo Papa para ser 

sensfvel ao "despertar da consciência da mul- 

her", para encorajar a liberdade académica, 

tentar dialogar corn os dissidentes da igreja e 

aceitar como sacerdote "todos os que se 

qualificarem para a posiçâo, sem olhar ao 

sexo, estado civil ou orientaçâo sexual". 

A Igreja Catôlica é a maior e mais antiga 

organizaçâo na histôria do mundo, e a maior 

denominaçâo religiosa, corn mais de um bil- 

iâo de membros em todo o mundo. 

Papas do século XX 
O século XX iniciou corn Léo XIll, Papa 
desde 20 dé Fevereiro a 20 de Julho de 

1903. Seguiu-se Pio X, 4 de Agosto de 1903 

a 20 de Agosto de 1914; Benedito XV, 3 de 

Setembro de 1914 a 22 de Janeiro de 1922; 

Pio XI, 6 de Fevereiro de 1922 a 10 de 

Fevereiro de 1939; Pio XII, 2 de Março de 

1939 a 9 de Outubro de 1958; Joâo XXIIl, 

28 de Outubro de 1958 a 3 de Junho de 

1963; Pâulo VI, 21 de Junho de 1963 a 6 de 

Agosto de 1978; Joâo Paulo 1, 26 de Agosto 

a 28 de Setembro de 1978, o Papa corn o 

pontificado mais curto da histôria, e Joâo 

Paulo II, 16 de Outubro de 1978 a 2 de Abril 

de 2005, o Papa mais viajado da histôria. 
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Paul Martin assistira ao 
de Joâo Paulo II 
Oprimeiro ministro Paul Martin sera 

urn dos cerca de duzentos li'deres 
mundiais que estarâo présentes, 

sexta-feira, no funeral do Papa Joâo Paulo 
II. Urn porta-voz da governadora geral, 
Adrienne Clarkson, informou que as 
autoridades governamentais decidiram, 
quarta-feira, que Paul Martin represen- 
taria o Canada no funeral do Santo Padre. 
Adrienne Clarkson estara em Roma para a 
nomeaçâo do novo Papa. 
Paul Martin, um catolico, ira com a mul- 
her, Sheila Martin, quinta-feira para Roma 
para estar presente no funeral de Joâo 
Paulo 11, apos o qual regressara ao 
Canadâ. 

Durante tributes feitos ao Sumo Pontffice, 
na Câmara dos Comuns, segunda-feira à 
tarde, todos os partidos prestaram home- 
nagem ao Ifder catolico. Paul Martin disse 
que Joâo Paulo II nâo so encorporou um 
ideal religiose, como também o transcen- 
deu. "Quebrou barreiras, construiu 
pontes, esteve ao alcance de todos os 
caminham nesta terra. Defendeu pessoas 
sem olhar à idade, à raça ou à fé. Foi um 
farol de orientaçâo espiritual e um 
campeâo de liberdade Humana. Durante 
o percurso do seu pontificado de 26 anos 
como chefe da Igreja Catôlica, Joâo Paulo 
Il foi um apôstolo incansâvel e influente 
da paz". Paul Martin também prestou 

homenagem às inûmeras viagens do Papa 
a vârios paises, mesmo quando a saûde jâ 
nâo o ajudava. Segundo disse, as "visitas 
do Papa era um testemunho da sua deter- 
minaçâo em aproveitar todas as oportu- 
nidades para promover a reconciliaçâo a 
uma escala internacional e o respeito 
pelos valores democrâtios e pelos direitos 
humanos". 
O lider da oposiçâo, Stephen Harper, 
disse que o Papa foi um lider que tocou 
muitas pessoas através do seu reinado e 
renovou a fé dos catôlicos. O NDP e o 
Bloc Québécois também apresentaram as 
condolências ao Vaticano e a todos os 
catôlicos do mundo. 

funeral 

Wajid Khan, M.R, will be hosting a 
1 

Wajid Khan, MR. 

Town 
Hon. Tony lanno 

Seniors Issues 
The Honourable Tony lanno, 

Minister for State 
(with special responsibilities for seniors) 

will be the keynote speaker. 

1:30PM, Saturday, April 9th, 2005 

Edenwood Seniors Home 
3061 Battle ford Rd. 

(Winston Churchill Bivd. and Battleford Rd.) 

Please contact Wajid Khan’s office if you have any questions 
regarding this event, 905-812-1811. 

Alerta de raptos em 
terminals de lotaria As notificaçôes sobre crianças desapare- 

cidas ou raptadas, através do sistema 
de alerta Amber Alert, serâo distribui- 

dos pelos cerca de nove mil terminais de bil- 
hetes de lotaria, em todo o Ontario. Esta 
medida estende-se a mercearias, estaçôes de 
serviço e mâquinas de lotaria em centros 
comerciais que ajudarâo a espalhar a noticia 
de raptos, aumentando, desta forma, a possi- 
bilidade de salvar as crianças dos seus rap- 
tores, antes que algum mal lhes seja feito. O 
anûncio foi feito pelo primeiro ministro do 
Ontario, Dalton McGuinty. 
O sistema de Alerta Amber é uma estratégia 
râpida de resposta a um rapto que descreve 
as vitimas e os suspeitos na râdio, na televisâo 
e nas plaças de informaçâo da auto-estrada, 
minutas depois de uma criança ter sido rapta- 
da. Os meios de comunicaçâo social devem 
alertar o publico logo que recebam o alerta, 
para que possam contactar a policia. 
Estatisticas recolhidas nos Estados Unidos 
sugerem que a maioria das crianças raptadas 
por pessoas que tencionam fazer-lhes mal, 
sâo mortas num periodo de très horas a 
seguir ao rapto. 
O programa foi nomeado Amber em home- 
nagem a Amber Hagerman, uma menina de 
nove anos, do Texas, que foi raptada e assas- 
sinada em 1996. O alerta foi introduzido na 
provmcia do Ontârio, em 2003, ainda 
durante o governo conservador de Ernie 
Eves. 

Moeda Terry Fox 
em circulaçâo Milhôes de moeda de um dôlar 

corn a gravura de Terry Fox a 
correr na auto-estrada entraram 

em circulaçâo, esta segunda-feira, para 
comemorar o 25° aniversârio da 
Maratona da Esperança de Terry Fox 
para a pesquisa ao cancro. Cerca de onze 
milhôes de moedas estâo a ser distribuf- 
das, corn mais nove milhôes a serem pro- 
duzidas para Setembro. 
A 12 de Abril de 1980, Terry Fox saiu de 
St. John's, na provmcia de 
Newfoundland, com um piano de correr 
através do Canadâ para angariar fundos 
para a pesquisa do cancro, depois de lhe 
ter sido amputada a perna direita, devido 
a um cancro nos ossos. No entanto, foi 
forçado a parar, junto a Thunder bay, no 
Ontârio, a 1 de Setembro, quando foi 
diagnosticado corn cancro dos pulmôes. 
Terry Fox faleceu a 28 de Jùnho de 1981, 
corn 22 anos de idade. 
Desde a sua morte, mais de $350 mil- 
hôes de dôlares foram angariados, em 
seu nome, para a luta contra o cancro. 
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Portugal declarou très dias de luto 
nadonal em homenagem ao Papa 
OGoverno aprovou, em Conselho de 

Ministres extraordinârio. o décrété 
que détermina e lute nacienal em 

hemenagem ae Papa Jeâe Paule II para très 
dias, eu seja, quarta, quinta e sexta-feira, este 
ûltime ceincidente cem e funeral de Santé 
Padre. 
"Cerne expressâe de uma justa hemenagem, 
entende e Geverno declarar, fermalmente, e 
lute nacienal para es dias 6, 7 e 8 de Abril de 
ferma a ceincidir cem as cerimonias fûnebres 
de Sua Santidade, marcadas para sexta- 
feira", lê-se num cemunicade de Censelhe de 
Ministres. 
Ne decumente, e executive recerda e Papa 
Jeâe Paule II, que merreu sâbade, ne 
Vaticane, cerne "uma das maieres e mais 
prestigiadas figuras de sécule XX" e cerne 
"um amige de Pertugal". "Ae Estade per- 

tuguês cumpre recerdar. neste memente, que 
fei e Papa Jeâe Paule II que erientou superi- 
ermente, pele lade de Vaticane, a cenclusâe 
da recente Cencerdata entre Pertugal e a 
Santa Sé, que exprime em neves meldes e 
quadre de especial relacienamente entre e 
nesse Pais e a Igreja Catôlica", sublinha e 
Geverne. 
O primeire-ministre, Jesé Socrates, anunciou 
a decisâo do Geverno de decretar très dias de 
luto nacienal no sâbade, duas horas depois 
de a Santa Sé ter cemunicade a morte de 
Jeâe Paule II. 
Entretanto, Jorge Sampaio convidou os dois 
anteriores présidentes da Repûblica para o 
acompanharem ao funeral do Papa, no 
Vaticane. Ramalho Eanes jâ aceitou, mas a 
nota à imprensa enviada pela Presidència nâo 
especifica a resposta de Mario Soares. 

Provedora da Casa Pia acusada de difamaçâo Oantige provedor da Casa Pia, Luis 
Rebelo, vai processar Catalina 
Pestana pele crime de difamaçâo, 

depois da actual responsâvel pela instituiçâo 
O ter apontado em tribunal corne uma das 
pessoas présentes durante os abuses sexuais 
das alegadas vitimas. 
Um dos jovens, hoje jâ adulte, relatou que foi 
abusado aos seis ânes per Carlos Silvino e 
que aos 10 começou a ser levado para a casa 
de Colares, propriedade da Casa Pia. O 
rapaz fera explicado à provedora que nessa 
casa se passavam fins-de-semana inofen- 
sivos, mas também abuses para filmagens 
apenas corn estrangeiros e orgias corn por- 

tugueses. Foi num desses encontros que o 
jovem disse ter visto o ex-provedor. Luis 
Rebelo e o provedor-adjunto. Manuel 
Abrantes. 
Em cemunicade enviado à Agència Lusa, o 
advogado do ex-provedor, Jeâe Castilho, 
considéra que "Catalina Pestana proferiu 
insinuaçëes e até afirmaçôes completamente 
falsas e demonstrativas de falta de rigor, inad- 
missiveis face ao cargo e às funçôes em que 
esté investida" O defensor acha ainda inad- 
missivel que a provedora tenha tornade corne 
verdadeiras as "afirmaçôes de uma teste- 
munha que a propria investigaçâo nâo valori- 
zou" ■ 

Catalina Pestana revelou que o mesmo aluno 
lhe disse que, aos 12 ânes, começou a fre- 
quentar a "casa dos erres", no Restelo, uma 
vivenda que serviria para os encontros depois 
das aulas, com alcool e droga à disposiçâo. 
Pela primeira vez, Catalina Pestana citou o 
nome de Gertrudes Nunes, jâ que um dos 
jovens lhe disse que costumava ser recebido 
pela arguida, em Elvas, corn dois beijos na 
face, O mesmo rapaz que garante ser o 
preferido de Carlos Cruz e que descreveu por- 
menores fisicos do apresentador à provedora. 
Na trigésima quinta sessâo do julgamento de 
pedofilia da Casa Pia, Catalina Pestana rela- 
tou assim o que lhe contaram 14 dos 29 

jovens que vâo testemunhar contra os argui- 
dos. 
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BREVES NOTICIAS 

Secretaiia de Estado das Comunidades 

Secretaria de Estado anuncia 
criaçâo de forum dos luso-eleitos 

"Farfalha" conhece 
sentença a 27 de Abril 
A leitura da sentença do julgamento do 
processo de abuso sexual de menores da 
Lagoa, ilha de Sào Miguel, ficou marcada 
para 27 de Abril. A data foi marcada, esta 
terça-feira, pelo juiz Araûjo de Barros, référé 
a agência Lusa. 
A data da leitura da sentença foi agendada 
depois de terem terminado as alegaçôes 
finais da acusaçâo e dos advogados de 
defesa, que se iniciaram segunda-feira à 
porta fechada no Tribunal de Ponta 
Delgada. 
O julgamento deste processo, que envolve 
18 arguidos da ilha de Sâo Miguel, iniciou- 
se no final de Março, corn as audiências 
para a produçâo de prova. 

Fàtîma Felgueiras 
multada em 12.500 euros 
Fétima Felgueiras foi condenada a pagar 
uma multa de 12.500 euros pelo crime de 
difamaçâo agravada. O advogado da ex- 
autarca de Felgueiras, Artur Marques, jâ 
anunciou que vai recorrer da decisâo do tri- 
bunal. 
O tribunal de Fafe considerou que Fâtima 
Felgueiras, em entrevista ao jornal 
"Comércio do Porto", injuriou Horâcio 
Costa, ex-vereador e colaborador da argui- 
da. Na entrevista, Fâtima Felgueiras chama, 
entre outras coisas, "terrorista" a Horâcio 
Costa. 
O julgamento foi realizado sem a presença 
da arguida. Fâtima Felgueiras encontra-se 
no Brasil, para onde fugiu para evitar a 
prisâo preventiva. Horâcio Costa foi quem 
denunciou à Policia Judiciâria a alegada 
existência de um "saco azul" na Câmara de 
Felgueiras. Posteriormente à denùncia, o 
ex-vereador e colaborador de Fâtima 
Felgueiras, também foi constitufdo arguido 
no âmbito desse processo. 

A Secretaria de Estado das Comunidades 

Fbrtuguesas anunciou a criaçâo de um fômm 

de luso-eleitos, uma plataforma que pretende 

envolver todos os portugueses corn cargos püblicos 

no estrangeiro. 

A criaçâo da referida estrutura foi abordada durante 

uma reuniâo que o secretârio de Estado das 

Comunidades, Antonio Braga, manteve corn o prési- 

dente da Associaçâo Qvica (que integra os luso- 

eleitos em Fiança) e vereador no municipio Aulnay 

sous Bois (arredores de Paris), Paulo Marques. 

"A constituiçâo de um projecto mundial de portugue- 

ses eleitos em todo o mundo é importante porque 

Entre 35 a 50 por cento da âgua perde- se nos 

sistemas de abastecimento püblicos e nâo 

chega ao destino final, devido a fugas, con- 

sumos fraudulentos e deficiências nos contadores, 

segundo dados de uma associaçâo do sector. 

"Os valores [das perdas] rondam os 35 por cento e 

podem mesmo atingir os 50. Mesmo os sistemas 

mais eficientes, corn tecnologia mais avançada e 

tubagens mais recentes e adequadas, nâo baixam 

além dos 20 por cento", disse à agência Lusa o prés- 

idente da Associaçâo Fbrtuguesa de Distribuiçâo e 

Drenagem de Âgua (APDA), Carlos Mcirtins. 

Os dados da APDA, que représenta 80 por cento das 

entidades gestotas dos 308 sistemas de abastecimen- 

to publico em Fbrtugal leportam-se a um inquérito 

realizado em 2002, estando actualmente a ser actu- 

cüizados os dados lecolhidos em 2004, "que nâo dev- 

erâo ser substancialmente diferentes", na opiniâo do 

présidente da associaçâo. 

As perdas, sublinhou Carlos Martins, acontecem 

sobretudo nos sistemcis em baixa (distribuiçâo), mas 

nem todas correspondem a um desperdicio efectivo. 

"Em muitos sistemas, os consumos fraudulentos sâo 

contabilizados como perdas porque representam, de 

facto, uma perda econômica", explicou este respon- 

sâvel, estimando que este valor poderâ atingir cinco 

através desta plataforma pode-se divulgeir Fbrtugal", 

disse Fbulo Marques. O mesmo responsâvel consider- 

ou ainda que este projecto irâ permitir "intervençôes 

locais, intercâmbios e troca de ideias" entre os por- 

tugueses eleitos em todo o mundo. De acordo corn 

Fâulo Marques, meiis de 220 portugueses foram 

eleitos para as autarquias ftancescis. Fonte da secre- 

taria de Estado das Comunidades explicou que 

aducdmente esta a fazer-se um levantamento do 

numéro de portugueses corn cargos püblicos no 

estrangeiro para posteriormente se criar um forum no 

quai estejam integrados. "Depois desse levantamento 

irâ realizar-se o primeiro forum dos luso-eleitos", disse. 

a sete por cento do total. 

A leitura déficiente e a degradaçâo do parque de 

contadores, que vâo perdendo capacidade de leitura 

ao longo dos anos, também estâo inclui'das na per- 

centagem de "perdas". 

"Em alguns casos, existe fcüta de leitura ou instalaçâo 

de contadores, como, por exemplo, nos sistemas de 

rega de jardins municipais", adiantou Carlos Martins. 

O présidente da APDA ressalvou, contudo, que o 

abastecimento püblico représenta apenas cerca de 

dez por cento do total de usos da âgua. Deste modo, 

estcis perdas correspondem a cerca de 1,5 por cento 

da âgua utilizada em Fbrtugal. 

A melhoria da eficiência dos sistemas püblicos, corn 

a repeiraçâo de fugas visfveis, insteilaçâo de conta- 

dores e aumento de vigilância dos sistemas é uma 

das medidas de "aplicaçâo imediata" referidas na res- 

oluçâo da passada quinta-feira que criou uma 

Comissâo para a Seca e definiu quatro niveis de 

intervençâo adequados à severidade e duraçâo da 

seca. Carlos Martins concorda corn as medidas 

adoptadas, mas entende que tâo ou mais importante 

do que vigiar a eficiência dos sistemas é incentivar os 

comportamentos de poupança de âgua: 

"E muito importante ao nivel doméstico, nâo s6 por 

questôes ambientais, mas também econômicas. 

acrescentando que hâ pxjrtugueses a ocuF>ar cargos 

politicos, a nivel local e nacional, em vârias dezenas 

de pafees. A mesma fonte afirmou ainda que "o pafe 

nâo pode desprerdiçar oportunidades que envolvem 

portugueses e que podem servir de pontos de intér- 

esse de Fbrtugal em vârios dominios como a politica, 

economia e cultura". A Associaçâo Civica compléta 

este ano cinco anos de existência corn vârias iniciati- 

vas, nomeadamente cursos de formaçâo profissional 

sobre a portugalidade. No âmbito das comemo- 

raçôes, a associaçâo dos portugueses luso- eleitos em 

Fiança lança a 22 de Maio, no Senado fiancés, a 

segunda ediçâo de uma brochura sobre Fbrtugal. 

Corn um consumo mais racioneil, cada famflia, que 

consome em média 120 metros cübicos de âgua por 

ano, poderia poupar até 30 euros no seu orçamen- 

to". 

Além disso, continuou, "nas redes nunca se atingirâ 

uma poupança total, até porque abaixo dos 20 por 

cento de perdeis, os investimentos deixam de ser con- 

siderados peleis entidades gestoras porque sâo 

demasiado avultados e as pessoas nâo estâo habitu- 

adas a vê- los reflectidos nas tarifas". 
Carlos Martins adianta que as prâticas relativas à 

melhoria da eficência dos sistemas jâ sâo "rotinciras" 

para a grande maioria deis entidades gestoras 

(câmarcis, serviços municipalizados, empreseis 

municipais e concessôes) e considéra necessârio pro- 

mover uma "grande campanha de sensibilizaçâo" 

junto da populaçâo pxDrtuguesa. 

A APDA é uma deis entidades convidadas para inte- 

grar a Comissâo da Seca e pretende exprimir ao 

Instituto da Âgua, que coordena esta entidade, algu- 

mas preocupaçôes. 

"As recomendaçôes devem ter em conta a realidade 
do sector. 

Algumas ideias, como por exemplo, o aumento das 

tarifas para os consumidores nâo eficientes, podem 

ser boas, meis nâo sâo exequiveis", salientou. 

Entre 35 a 50 por cento da agua 
perde-se nos sistemas - associaçâo 
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The World of Weddings 

Sismo na Indonésia causou 
mais de 2.500 mortos 
As autoridades da Indonésia afirmam que mais de 2.500 

pessoas morreram no sismo que a semana passada 
abalou a ilha de Nias, na primeira divulgaçâo oficial das 

vitimas do désastre. 
Ao fim de mais de uma semana, pelo menos 500 corpos foram 
recuperados, depois de um sismo de magnitude 8.0 ter atingi- 
do a Indonesia, enquanto mais de duas mil pessoas continuam 

desaparecidas, embora as autoridades ja as considerem mor- 
tas. A avaliaçâo foi revelada depois de uma inspecçâo feita 
pelas forças armadas a todas as vilas atingidas pelo sismo. 
Continua a chegar à ilha equipamento para levantar os escom- 
bros dos prédios desmoronados, sobretudo à volta da capital 
da ilha, Gunung Sitoli. Os hospital ja foi reaberto e começou a 
tratar os feridos e sobreviventes do sismo. 

Tradiçâo e conhecimento 
de 150 anos numa 
garrafa so 

Nas lo^s LCBO 
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Promoçôo por tempo limitado 
Em efeito de 20 de Margo até 24 de Abril 

Corpo do Papa transladado 
para a basilica de S. Pedro Os restos mortals de Joâo Paulo II foram 

transladados, segunda-feira, para a 
Basilica de S. Pedro, no Vaticano, onde 

o Papa vai ficar sepultado até sexta-feira, dia 
do funeral. O cortejo durou perto de 45 minu- 
tas, acompanhado por dezenas de cardeais e 
de bispos. 
O momenta mais emocionante da cerimonia 
aconteceu à passagem do corpo pela Praça de 
S. Pedro onde milhares de fiéis estavam con- 
centrados. Seguiu-se depois o percurso para a 
Basilica, que foi aberta aos catôlicos que que- 
riam prestar homenagem ao Papa. 
O porta-voz do Vaticano nâo deu qualquer 
informaçâo sobre a data do conclave que dev- 
erà eleger o sucessor de Joâo Pâulo II. 
No primeiro encontro de segunda-feira estiver- 
am reunidos 65 cardeais, entre eles muitos nâo 
elegiveis, corn idades superiores a 80 anos. No 
conclave deverâo participar 117 cardeais. 

South Africa 
To mark the start of the newly-weds life together, the 
bride and groom's parents traditionally carry fire from 
the hearths in their homes to the home of the new 
couple where a joint fire would be lit. The wedding 
feast that follows the ceremony is traditionally known 
as the Karamu. The 12 symbols of life, including-wine, 
wheat, pepper, salt, bitter herbs, water, a pot and 
spoon, a broom, honey, a spear, a shield and copy of 
the Bible or the holy Koran-are given as part of the 
wedding ceremony. Each represents a different aspect 
of the love and strength that unites two families. 

Sudan 
The bridegroom is welcomed with an auspicious dec- 
oration called the "umbul-umbul", a type of wedding 
announcement as he approaches the wedding site. 
The future mother in law then gives the bridegroom a 
garland of flowers, to welcome him into the family 
and a "keris", a hidden message encouraging him not 
to be disheartened while toiling for his family. In the 
meantime a procession of ladies holding candles is 
completed. The bride and groom sit next to each 
other under an umbrella in front of the entrance to 
their future home with a veil covering their heads. The 
umbrella is held over the couple's head, serving not 
only a practical purpose but symbolizing respect. They 
bend forward and kiss the knees of their parents, 
called "sungkem”, asking for forgiveness. Weddings 
are usually held in front of a gargoyle fountain sug- 
gesting continuous flow of priceless parental love for 
their children. A song called "kidung" is sang on behalf 
of the peirents, advising the couple to be good to each 
other. There is then an ancient egg-breaking ceremo- 
ny, called "nincak endog". Seven broomsticks are 
burnt and thrown away, dramatizing the discarding of 
bad habits which endanger married life. The groom is 
then pronounced master of his house when the egg is 
broken. His bride cleans his foot with water then she 
breaks the "kendf and crosses over a log into the 
house, demonstrating obedience to her future hus- 
band. 
Matrimonial traditions vary in different parts of the 
world but the fundamentals remain the same wherev- 
er you are. 

Peter Ferreira 
Immigration Specialist 
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Many cultures today see marriages as a sacred occa- 
sion in which two people are joined together to create 
another brick in the foundations of society. In other 
cultures the importance of becoming a groom reteiins 
much of its traditional significance with the ceremony 
signifying the extension of the family. As one who has 
traveled, I share with you some of the traditional 
diversity of global weddings. 

Morocco 
A traditional Moroccan wedding ceremony lasts from 
four to seven days. On her wedding day, it is a 
Moroccan wedding custom for the bride to have a cer- 
emonial purification milk bath before a ritual "henna 
painting - beberiska" - of her hands and feet. 
Originally, this purification and painting was the wed- 
ding ceremony in the Arab world 200 years ago. 
Modern Moroccan brides continue this tradition with 
henna. Before the bride moves 
into her new home, she walks around the outside of 
her house three times. 

E®pt 
Arranged marriages in Egypt are very common and 
the groom's family proposes to the bride out of 
respect. A bonanza of festivities takes place one week 
prior to the wedding followed by a march on the wed- 
ding night called the "zaffa". Traditional Egyptian 
music, belly dancers, drums, horns and performers 
with flaming swords fill the neighbourhood of the 
groom. Egyptians believed that the ring finger has the 
"vein amoris" the vein of 
love, which runs straight to the heart. Although 
polygamy is not practiced in Egypt's main cities, it's 
very common in the countryside. 

casamento para sabado 
O Principe Carlos de 

Inglaterra e Camila 
Parker Bowles adiaram o 

casamento por um dia, até sâba- 
do, para que nâo interfira com o 
funeral do Papa Joâo Paulo II, 
que sera sexta-feira, o dia anun- 
ciado para a boda real. 
O principe Carlos viajara até 
Roma para comparecer no 
funeral do Papa, em nome da 
sua mâe, a rainha, anunciou o 
escritorio real, esta segunda- 
feira. 
A cerimonia civil tinha sido mar- 
cada para as 15h00 locals, de 
sexta-feira, na câmara municipal 
de Windsor, a oeste de Londres. 
No entanto, como o Vaticano 
anunciou o funeral do Santo 
Padre para sexta-feira, as 8h00 
locals, os noivos decidiram 

anunciar, por comunicado, que 
devido à "sensibilidade dos 
eventos" o casamento séria adia- 
do para o dia seguinte. 
Depois da cerimonia civil, o 
casai real e os acompanhantes 
deverâo diriglr-se à capela do 
Castelo de Windsor para um 
serviço religioso e dedicatoria 
assistida pela rainha. 
Para além de obrigar os convida- 
dos a mudar os pianos, a 
decisâo também afecta os fabri- 
cantes de souvenirs. Todos, ou 
quase todos, os artigos comemo- 
rativos manufacturados para 
vender até ao dia das nupcias 
terâo a data de "8 de Abril". 
Até à hora de encerramento 
desta ediçâo, nâo se sabia se hâ 
pianos para uma nova produçâo 
de artigos corn a data correcte. 
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Todo O português deve sentir o desejo e o orgulho de conhecer a Histôria do seu povo, que talhada pelas mâos dos nossos primeiros rets, 
nos séculos XII e XIII, possui a invejàvel idade de 850 anos. Estes oito séculos de existência, que enobrecem todo o português e deslum- 
bram qualquer visitante estrangeiro, encerram um passado histôrico, rico de arte, de ciência, de arrojo, de aventuras, de façanhas... 
Tais proezas colocam os nossos antepassados a par dos herôis e personagens de renome universal pelo contributo que deram ao progressa 
da humanidade. Tal testemunho esté patente nos inventas, nos homens de ciência, na poesia, nos monumentos... 

<Do Condadb (Portucaknse ao <!Rçino de (Portu^aC 
A D. Afonso Henhques sucedeu seu filho D. Sancho I. Tanto este rei como os seus sucessores continuaram a luta contra os Muçulmanos. Durante muitos anos. 
Sô em 1249, no reinado de D. Afonso III, a reconquista cristâ chegaua ao fim do territôrio português, corn a conquista do Algarve. Este monarca passou entâo 
a intitular-se "Rei de Portugal e dos Algarves". Analisa corn atençâo o quadro e o mapa que resumem as conquistas alcançadas pelos nossos primeiros reis: 

A partir de 1297, data do Tratado de Alcanizes, 
assinado entre o nosso rei D. Dinis e D. Fernando, 
rei de Leào e Castela, ficaram praticamente estab- 
elecidos os limites do territôrio correspondentes 
aos do actual Portugal Continental. 

î nlinoUw 

D. Afonso Henriques 
1143-1185 

i ^or 
: Stives 

do Sal 

Moura 
Atjustrel 

i Beja 
Mértola 
Alvor ; 
Tavira 

1 

D. Sancho I 
1185-1211 

D. Afonso II 
1211-1223 

D. Sancho 11 
1223-1248 

D. Afonso III 
1248-1279 

liÉsyMI 
- Reino de Leio e Castela. 

- Terrflôrios muçufmaRos. 

- Territôrio português no înicio do reinado. 

- Territôrio conqulstado até ao final do reinado. 

- Territôrios anexados pelo tratado de Alcanizes. 

Como se vivia no sécuCoXlII? 
Os habitantes do 
reino de Portu- 
gal distribuiam- 
se por très class- 
es sociais: clero, 
nobreza e povo. 
O clero era con- 
stituido por 
todos aqueles 

que se dedicavam a actividades religiosas. Era a 
classe mais instrui'da e dividia-se em dois grupos: 
O clero secular - padres, cônegos e bispos que 
viviam perto dos populaçôes; 
O clero regular - monges ou frades que viviam 
em conventos ou mosteiros e estavm integrados 
em ordens religiosas, algumas delas ricas e 
poderosas. 
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City of Brampton's proposed Residential 
Development Cap 

Brampton's Development Cap is a key 
part of a new Strategic Response to 
Growth that also includes the 

Brampton Official Plan Review, advancing 
the City's capital and operating budgets to 
respond to growth, and requesting from sen- 
ior levels of government the additional tools 
to deal with growth. 
The cap is an annual limit of up to 5,500 res- 
idential units to be draft approved. The cap 
would be implemented using the City's block 
plan process in order to ensure development 
is focused on priority areas and managed in 
a manner that ensures communities and 
neighbourhoods proceed in a co-ordinated 
way. 
The cap provides an enhancement to the 
Growth Management Program approved by 

Council in 2003. 
The cap excludes non-residential develop- 
ment and development in Downtown 
Brampton and the Central Area. 
Given the existing volume of applications 
currently submitted to the City, and existing 
plan approvals, it will take approximately two 
years to attain the target level of 5,500 units. 
Recent forecasts completed for the City by 
Hemson Consulting indicate that growth in 
Brampton will be 5 to 9 per cent higher than 
previously forecast. 
By 2011, Brampton's population is forecast- 
ed to increase by up to 122,000 people. 
In 2004, Brampton witnessed more than $2 
billion in residential construction, the highest 
level in the country, ahead of Toronto, 
Calgary, Montreal and Vancouver. Brampton 

currently does not have the physical and 
social infrastructure to adequately manage 
this level of growth. 
Brampton has the largest supply of vacant 
designated and developable residential land 
within 40 kilometres of Lester B. Pearson 
International Airport. 
Brampton is expected to be a primary focus 
of accommodating Greater Toronto Area and 
Hamilton growth in the future. Current trends 
and recent provincial initiatives such as 
Greenbelt Protection and Places to Grow 
Acts are likely to limit opportunities for urban 
bouiidaries. 
The development cap allows the City of 
Brampton to more effectively manage 
growth. Growth at 5,500 units a year, 
although above previously planned levels, is 

more manageable than what would likely 
occur without such a measure. 
The strategic response to growth, including 
the proposed development cap and the 
ongoing Official Plan Review, will be the 
subject of an extensive consultation strategy 
about to be launched. In April, 2005, the 
City of Brampton will be seeking input on 
the proposed development cap. Throughout 
2005, there will be extensive opportunities 
for input into Brampton's Official Plan 
Review. This is an opportunity to influence 
the policies that will guide development. 
Watch for the "Our Brampton Our Future" 
campaign. 
The cap will be in place for some time. When 
Brampton's available Greenfield areas are 
built out, a cap would no longer be useful. 

Movimentaçao para 
naturalizaçâo canadiana 
em Davenport 

O Deputado Federal, Mério Silva, Tony Ruprecht, 

M.P.P, e César Palàcio, conselheiro na Câmara 

Municipal de Toronto organizaram em conjunto um 

movimento para assistirem constituintes pelo cfrculo de 

Davenport a preencherem formulàrios necessérios para 

darem infcio ao processo de inscriçâo para naturalizaçâo 

céuiadiana. 

PG.10 

Brampton approves 
2005 capital and current 
budget 

The City of Brampton has approved its 2005 capital and 
current budget with combined spending of $432 million 

to repair aging inftastructure and serve a rapidly growing 

municipality. 

PG.11 

Canada to work with Egypt 
to monitor egyptian 
housing conditions 

Labour and Housing Minister Joe Fontana 
announced on behalf of International 
Cooperation Minister Aileen Carroll that Canada 
will work with Egypt to establish a housing infor- 
mation centre to monitor and report changing 
housing market conditions. 

PG.13 
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Pee! Regional Police - Safety 

Personal Safety Tips/Police 
Seeking Help from the Public As you may be aware, there have been a 

number of sexual assaults against 
young women in Peel over the past 

months. The most recent attack occurred on 
February 11, at approximately 7:30 p.m., 
where a young female was sexually assaulted 
at gunpoint while walking on a pathway 
across from Bramalea Secondary School, in 
Bramalea. Peel Regional Police have under- 
taken an extensive investigation into these 
assaults and have asked for our help by pro- 
moting awareness of personal security among 
students. In this regard, we will soon be send- 
ing letters to elementary and secondary prin- 
cipals/vice principals for distribution to stu- 
dents. 
This information, in the form of personal safe- 
ty/security tips has been provided by police 
and is as follows: 

On the Street 

tor, do not get on, wait for the next one; 
- once inside, stand near the control panel; 
- depress multiple floors for quick escape 

Be Ready 

- have your keys ready, to avoid lingering 
while searching for them; 
- take a look around as you approach your 
vehicle or a building entrance at any time of 
the day or night 

Building Security 

- never open a locked or access-controlled 
door for a stranger; 
- always ensure that doors latch properly after 
exiting; 
- never prop open doors 

Public Transportation 

- walk assertively; 
- vary your route; 
- avoid being alone if you can; 
- plan your route and avoid shortcuts through 
parks, vacant lots or unlit areas; 
- always be aware of your surroundings 

If you are being followed 

- seek a place of safety or find other people; 
- dismpt the plans of a potential offender by 
selecting a favourable spot to turn around 
and shout in a loud voice, "Are you following 
me?"; 
- if you are being followed in a populated hall- 
way, yell to attract attention; 
- report your suspicions to police (very impor- 
tant) 

Elevators 

- be aware of suspicious people in public 
transportation areas; 
- know the schedules and sit near the driver; 
- use caution in conversation with strangers; 
- during the evenings, ask the driver to let 
you off near your destination; 
- have someone meet you at your stop 

You can also help by sharing with police any 
information you may have that you think 
may be related to these assaults. If you have 
any information you can share with police, 
you can either contact Crime Stoppers at 1- 
800-2222-TIPS (8477), or the sexual assault 
task force at 905-453-2121 extensions 3436 
or 3437. You can also call the Peel Police gen- 
eral office line at 905-453-2121 extension 
3460. 
Thank you for your attention to this important 
matter. 

- stand to one side of the doors; Peter Ferreira 

- if you feel in doubt of people on the eleva- Trustee, Mississauga 

_ 

Free Eye Exams 
#2 

You do not pay for your eyeglasses 

#3 
You do not pay for extras such as tints, 

anti scratch coating, photogrey and 
safety lenses. 

Union Optical Centre 
We make the difference! 

10 years serving Local 183 members 
and their families 

We are conveniently located at the Union Centre. 
For an appointment call the clinic at 

(416) 247.9289 or (416) 240.0855 

1263 Wilson Avenue, Suite 106 - Donwsview, Ontario 

Mario Silva 

Movimentaçâo para Naturallzaçâo 
Canadiana em Davenport 

ODeputado Federal, Mario Silva, Tony 
Ruprecht, M.RR e César Pslacio, con- 
selheiro na Câmara Municipal de 

Toronto organizaram em conjunto um movi- 
mento para assistirem constituintes pelo circu- 
lo de Davenport a preencherem formularios 
necessarios para darem intcio ao processo de 
inscriçâo para naturalizaçâo canadiana. 
"Estou muito contente por ter a oportunidade 
de incentivar constituintes pelo circulo de 
Davenport a naturalizarem-se canadianos." 
Diz Mario Silva. 
O esforço combinado entre os très représen- 
tantes de todos os niveis do governo, que rep- 
résenta O circulo de Davenport, ofereceu 
auxflio aos rnesmos corn o processo de 
inscriçâo. 
"Sou um cidadâo canadiano orgulhoso, e sei 
O quanto é difi'cil preencher a documentaçâo 
necessâria apara nos naturalizar-mos canadi- 
anos. Por isso sinto-me muito satisfeito por 

auxiliar outros a preencherem a inscriçâo 
que os vai encaminhar a sentirem o mesmo 
orgulho que eu. Serem cidadâos canadi- 
anos." Continuou Mario Silva. 
Esta actividade for atendida por aproximada- 
mente 250 constituintes. Sendo esta a 
primeira de uma série de actividades a ter 
lugar em Abril e Maio, em vârios locais den- 
tro do circulo de Davenport. 
Para mais informaçâo, os constituintes de 
Davenport sâo incentivados a contactarem o 
gabinete de seu membro de parlamento, 
membro do parlamento provincial, ou do 
conselheiro da Câmara Municipal de Toronto. 

Mario Silva - Member of Parliament at 416- 
654-8048 
Tony Ruprecht - Member of Provincial 
Parliament at 416-325-7777 
Cesar Palacio - Toronto City Councillor at 
416-392-7011 

BRAMPTON 
■HBRICK 

Brampton Brick builds a better brick - a clay brick. 

...para a sua casa de sonho. 

FABRICADO COM BLLLZA 

TABRICADO PARA DUR^R^ 
A mais perfeita combinaçâo de beleza e valor. 
Fabricado com a melhor quaiidade de barro, na 
maior e mais sofisticada fabrica do seu tipo na 
América do Norte. Numa gama de designs, cores 
e texturas para responder ao seu gosto requintado. 
Rigorosamente testado no que respeita à qualidade 
e resistências duradouras. Brampton Brick. O tijolo a escolher! 

1 

or fàbrica da América do Norte... 

L3COLWA TIJOLO. 

rABRiCAM05 UM TIJOLO MtLWOR^.. 

UM TIJOLO Dt BARÏ^P- 

1-800-GO-BRICK 
bramptonbrick.com 
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Pe. Joâo Mônico lançou "Monografia 
Freguesia S. Cristôvâo da Caranguejeira" 

para além de ter lido o livre, também disse ter 
feito uma pesquisa na internet levada pela 
curiosidade do nome Caranguejeira. Concluiu 
nâo haver certezas sobre a sua origem, embo- 
ra alguns adiantes que venha de Caranguejo, 
mas O prôprio autor do livre confirma nâo se 
saber ao certo. 
Nascido em Caranguejeira, distrito de Leiria, e 
residente no Canada desde 1990, o Pe. Joâo 
Mônico é jâ autor de varies livres, ensaios e 
artigos. Este ultimo, a "Monografia" é um livre 
que levou 33 anos a completar, uma vez que 
é um trabalho de pesquisa complete e que foi 
feito durante as férias, période que Pe. 
Mônico aproveitava para trabalhar na sua 
obra. 
Palavra oriunda do grego, monografia é uma 
descriçâo, tratado ou estudo de um ponto par- 
ticular de uma ciência ou de uma arte, de uma 
sô personagem ou, neste caso, da geografia 
de um determinado ponto de um pais 
('monos' - ûnico). Este livre é, por isso, um 
importante estudo sobre a Freguesia Sâo 
Cristôvâo da Caranguejeira. Tal como infor- 
mou o seu autor, uma parte da receita gerada 
pela venda do livre sera destinada a uma obra 
social em Caranguejeira. 
Entre os présentes, encontrava-se o vereador 
Adam Giambrone. Apôs o lançamento do 
livre, houve um Porto de Honra comemorati- 
vo. O livre jâ se encontra à venda e é um 
tesouro indispensâvel em qualquer biblioteca 
pessoal. 

OPe. Joâo Carreira Mônico, da parôquia 
de Santa Inès, em Toronto, lançou na 
passada quinta-feira, 31 de Março, o 

livre "Monografia Freguesia Sâo Cristôvâo da 
Caranguejeira". O consul gérai de Portugal em 
Toronto, Emidio da Veiga Domingos, iniciou a 
cerimônia, agradecendo ao Pe. Mônico por ter 
escolhido o Consulado Gérai de Portugal para 
o lançamento da sua obra. A apresentaçâo 
do livre coube à Dr® Manuela Marujo que 

Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

Sabado, 9 de Abril 

Grandiose espectâculo de 
variedades corn 

Chico Avila, vindo da 
Califômia e o magnffîco 

conjunto Santa Fé! 

Jantar servido entre as 19.30 e as 21 horas. Faça jâ a sua 
réserva, 905.286.1311 
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Eleiçâo de Miss e Cavalheiro 
Asas do Atlântico 

Um Mundo de Fantasia foi o tema escol- 
hido pela direcçâo do clube Asas do 
Atlântico para a eleiçâo da Miss e 

Cavalheiro Asas, para 2005-2006. O espec- 
tâculo foi sabado passade e contou corn seis 
concorrentes femininas e seis masculines. Do 
grupo feminine, participaram Jennifer de Fraga 
de 15 anos, Ana Domingues de 16 anos, 
Veronica Bolota de 15 anos, Otilia Melo de 15 
anos, Patricia Paulos de 18 anos e Sofia Pereira 
de 15 anos. O grupo masculine era composte 
por Michael Macedo de 18 anos, Daniel 
Gonçalves de 15 anos, Adrian Cavalière de 19 
anos, John Gonçalves de 16 anos, Phil da Silva 
de 19 anos e Claudio Figueiredo de 18 anos. 
Corn a apresentaçâo de Fernando Sousa, o 
espectâculo foi dividido em cinco partes, cada 
uma composta por um desfile e uma mùsica 
especifica. Entre as trocas dos concorrentes, o 
publico pode vibrar corn a mùsica de Steve 
Vieira e Mica. 
Antes cjo anûncio da nova Miss e do 
Cavalheiro, Nadia Araùjo, a Miss de 2004- 
2005, despediu-se ao som da mùsica dos 
Santos e Pecadores "Momenta Final". 

O jùri, composta por Elisa Silva, Nellie Pedro, 
Gabriela Cavaco e Greg Bettencourt, teve difi- 
culdade em escolher os vencedores, mas ao fim 
de tados os desfiles e respostas dadas pelas 
concorrentes, decidiu-se pelas seguintes con- 
correntes: Miss 2005 Patricia Paulos; 1® dama 
Ana Domingues; 2® dama Otilia Melo que tam- 
bém venceu Miss Simpatia. 
Pela primeira vez na histôria do clube Asas do 
Atlântico, houve a eleiçâo do Cavalheiro (Mr.) 
Asas. Assim, o vencedor foi John Gonçalves 
que também levou o prémio de Mr. Simpatia. 
O 1° cavalheiro foi Claudio Figueiredo e o 2° 
Michael Macedo. 
No final, a présidente do Asas do Atlântico, 
Lucilia Simas agradeceu mais um êxito que o 
clube conseguiu. Nâo deixou de referenciar 
que tal espectâculo sô conseguiu realizar-se 
corn a ajuda dos pais dos concorrentes, dos 
membros do jùri, dos directores do clube, dos 
patrocinadores, coreôgrafos, ensaiadores, som 
de TNT productions, os artistas e apresentador, 
para além de agradecer ao tados os que de 
uma forma ou de outra contribuiram para a 
eleiçâo da Miss e Mr. Asas 2005. 
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Por: Bemardete Gouveia 

Convfvio orsanizado pelo portal ouviste.com 
O portal de musica ouviste.com organizou, 
no passado sabado, um jantar convivio, com 
baile, para apresentar os novos membros do 
conjunto Chaves D'Ouro. O salao da Sts. 
Cyril and Methodious Hall foi o local de real- 
izaçâo da festa, cuja apresentaçâo esteve a 
cargo de Jorge Machado, do programa 
Aguarela Portuguesa. 
Logo a seguir ao jantar, Conceiçâo Baptista, 
uma das colaboradoras do portal, apresentou 
um breve historial do ouviste.com e da finali- 
dade para que foi criado, falando no esforço 
do director Eddy Costa, ao longo dos dois 
anos de existência do portal. 
A primeira parte do espectaculo foi preenchi- 
da pelo Chaves D'Ouro que contam agora 
com dois novos elementos. Aos antigos ele- 
mentos, Paulo Marques, Walter Moniz e Alex 
Nakano, juntam-se agora Jorge Carvalho à 
guitarra e voz e Tiffany Costa como principal 
vocalista. O Chaves D'Ouro provaram ser um 
conjunto de êxitos que têm ainda muito para 
oferecer à comunidade. 
O cançonetista convidado para a segunda 
parte do espectaculo foi o conhecido Porfirio 
Ribeiro, membro do ouviste.com. 

Graciosa celebrou bodas de prata corn Semana Cultural 

SUNFLOWER BAKERY 
ta. Pastelaria e Café 

0 melhor Pâo 
cidade de Toronto, 

Pastelaria variada 
para todas as ocasiôes. 

416 537-2993 
Geary Ave., Toronto, ON M6H 2C1 

Padar 

O Graciosa Community Centre of Semana Cultural foi no passado dja 28 de 
Toronto assinalou as bodas de prata Março, corn a inauguraçâo de uma exposiçâo 
corn a realizaçâo da primeira semana de artigos regionais da Ilha Graciosa, seguida 

cultural sobre a ilha branca. A abertura da de comida, doces e bebidas regionais. 

Durante toda a semana, que decorreu até ao 
sâbado, dia 2 de Abril, com o jantar de gala 
comemorativo dos 25 anos, o Graciosa apre- 
sentou exposiçôes de vârios artigos alusivos à 
ilha que représenta, gastronomia e tradiçôes 
regionais. Os espectéculos contaram corn a 
presença de Tony Câmara, Daniel Carvalho, 
Ranchos Folcloricos da Nazaré, do Amor da 
Pâtria e actuaçôes de Violas da Terra. 
O convidado de honra do 25° aniversârio e 
Semana Cultural foi o Dr. Luis Manuel de 
Lemos Reis, présidente da assembleia munici- 
pal de Santa Cruz da Graciosa que, num dis- 

curso simples, mas sentido, falou da beleza, 
histôria e caracten'sticas particulares da ilha 
Graciosa. O jantar comemorativo realizou-se 
no sâbado corn a presença do convidado de 
honra, do juiz de cidadania Lamartine Silva, 
do chanceler Manuel de Sousa, em represen- 
taçâo do Consulado Gérai de Portugal. 
Durante o jantar foi lançada a revista comem- 
orativa do 25° aniversârio. A direcçâo 
aproveitou o momenta para fazer um minuta 
de silêncio pelos socios falecidos e pelo Santa 
Padre Joâo Paulo II que tinha falecido nesse 
dia. 

Noite Tropical no First Portuguese Cansados de um longo Inverno, os 
dlrectores e sôcios do First Pbrtuguese 
resolveram celebrar o inido da 

Primavera corn uma Noite Tropical, na passa- 
de quinta-feira, 31 de Março. 
Corn um jantar confeccionado por Jason 
Ferreira, bem ao estilo das caraïbes, o con- 

vïvio marcou a alegria da chegada da 
Primavera perante uma sala repleta de sôcios 
e amigos do primeiro clube português da 
comunidade. Depois das famosas margaritas, 
foi dançar e divertir-se corn a mûsica do Duo 
Santos que abrilhantaram o espectâculo 
desta noite tropical. 

3635 Cawthra Rd. - Mississauga, Ontario (south east corner of Cawthra & Burnhamthorpe) 
Tel.: 905.270.3198 - Fax: 905.361.0148 

Tony’s Cawthra 4SI4P^< 
Portuguese Fish Market 
Fresh fish from Portugal, USA and around the world, 
including a wide variety of frozen seafood 

CamaraOy lagosta e pernas de caranguejo fresco 

A casa do bom bacalhau! 
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Adeus poeta, adeus Zé Antonio 
Desapareceu do nosso convivio o amigo 

Zé Antonio -o ultimo boémio do 
Funchal-, o poeta José Antonio de 

Freitas Gonçalves, com apenas 50 anos de 
idade, e com muito ainda para dar à Madeira 
e a Portugal. 
O amigo Zé? Nào, o nosso amigo José 
Antonio Gonçalves. Os poetas sâo amigos de 
todos, nâo individualizam o alimenta que 
criam para os seus semelhantes. 0 nosso 
amigo poeta morreu. Morreu, mas ficara eter- 
namente entre e por dentro de nos! 

"Escrever um poema 
é como matar um homem: 
ou hà um grito 
ou um silêncio profundo" 

E verdade, Zé, o teu grito ficara no silêncio de 
todos nos! Ah, poeta, como soubeste retratar 
na perfeiçâo o homem e o mundo no teu belo 
e simples naco de poesia, "O Palhaço Triste"? 
Escreveste: 
"Aos domingos como nos feriados nâo queri- 
am outra coisa; O circo de lona amarela e 
bandeirinhas. As aldeias viravam a "casaca". 
Deixavam os homens a tristeza em casa e 
iam. Embebidos pela resignaçâo mas iam. Os 
filhos a lhes puxarem carinhosamente pela 
manga do casaco. Os brinquedos - io iô(s) - a 
saltitarem-lhes nos dedinhos. E as cabanas 
vazias. As casitas solitârias ficavam no silêncio 
do abandono. Como os ninhos abandonados 
pelos pâssaros crescidos, na sede de chegar 
ao longe. No desejo de conhecer novas para- 

gens e sentir outras sensaçôes. Se banhar no 
mar como as gaivotas ou praticar corridas 
corn as aves-de-ferro. Aviôes indistinguiveis 
divagando na imensidâo da cûpula celeste. 
Os caminhos coloriam-se corn a extravagân- 
cia dos trajes sobejamente conhecidos e usa- 
dos. A de verde é a Maria. O de azul é o 
Joào.E os meninos mais "arremediados" 
ajeitavam as calças de lâ grossa num gesto 
importante a gritar a todos que na volta trari- 
am balôes. E os outros encolhiam-se. O que 
ansiavam ao fim de contas era ver os pal- 
haços. O de "branco" e os outros. Os "pencu- 
dos" corn sapatos énormes. Castanhos. 
Prêtas. E corn laços as bolinhas encarnadas. 
E as suas bofetadas estridentes. As suas habil- 
idades.. Sim que eles sâo todos uma imensa 
habilidade. Tocam mûsica, e dâo pinotes. 
Mas o que eles exigiam corn uma fé ingénua, 
na verdade, era o que todos exigiam dos pal- 
haços - que os fizessem rir. 
Mas o circo desta vez para eles foi muito difer- 
ente dos outros anos. As crianças choravam e 
os adultos entreolhavam-se. O "Pierrot" nâo 
os fazia rir. As pessoas choravam corn pena 
da sua pouca-sorte. E as lâgrimas desgostosas 
dos espectadores ricos-de-espirito-bondoso 
tornavam-nos pobres compadecidos da infeli- 
cidade de palhaço-triste. E este descia do seu 
palco e ia até aos outros. Daquela gente 
humilde que se afastava corn medo da sua 
cara pâlida e totalmente pintada. Alguns 
meninos ainda se lhe aproximaram mas 
quando a sua mâo esquâlida .os ia tocar 
fugiam assustados. No regresso nenhum 

ostentava balôes coloridos. Fora uma exper- 
iência nova. E o "Pierrot", novamente sô, 
entâo tirava a mascara. Mostrava-se um 
homem mais angustiado ainda que o do 
tabalado. E as aldeias levavam-no no 
coraçâo. Levavam-no e vê-lo-iam sempre que 
olhassem o espelho neste torturado circo da 
vida." 
E, como bem sabes, meu caro Zé, nos contin- 
uamos a ir ao circo, a querer que os palhaços 
nos façam rir. Mesmo reconhecendo que os 
palhaços somos nos, a rir de nos prôprios, 
corn a tristeza do velho Pierrot. Somos, afinal, 
bem mais tristes e pobres que o Pierrot. Sem 
disfarces, palhaços sem tinta no rosto, cada 
vez como menos vontade de rir. Como tâo 
bem, escreveste: "Mesmo que se fale em 
amor, nascem-nos as guerras em fogos pelos 
olhos, nascem-nos as contradiçôes e deses- 
peros pelo poros". 
Que fazer? Chorar como os meninos que 
foram ao teu circo? 
Meu caro Zé Antonio, homem de famfla, 
poeta das gentes, nesta altura em que gritaste 
"Eis-me, finalmente, cansado. Ninguém diria 
como dôi o cansaço. E uma constataçâo, um 
facto? Como sair durante o dia, na paixâo 
turbulenta das temperaturas tropicais, respi- 
rando a transpiraçâo das estepes? Algo falta 
ao calor das aimas, no alimentar das palavras 
ou da pele. O solo, isto é, a pele da terra”. 
...Peço desculpa . Eis-me cansado, de notas, 
telefonemas, receitas, endereços, agendas, 
compromissos, orçamentos, surpresas no 
lugar onde se plantam as rosas e os cravos". 

nâo peças desculpa, Zé. Nos é que te pedi- 
mos perdâo por nâo termos compreendido a 
tempo e horas que estavas cansado. Nos tam- 
bém jâ andamos às voltas no labin'ntico circo 
da vida na desesperada procura de uma safda 
sem regresso. Até ti, Zé. Como disseste, do 
fundo do teu coraçâo, no meio da nossa ilha: 

"Levemos em conta a importância do vazio 
na vida de um homem" 

Adeus poeta, adeus Zé Antonio. 

Zé Màrio 
Toronto, Abril de 2005 

Pascoa em famflia 

Acelebraçâo da Pâscoa foi um ponto 
alto em todos os clubes da comu- 
nidade, mas também no seio de muitas 

famflias que optaram por ficar em casa e cel- 
ebrar a ressurreiçào de Crista no seio do seu 
lar. Foi o caso da famflia de Joâo e Teresa 
Freitas, oriundos da ilha da Madeira, que se 
reuniram com todos os entes queridos para 
celebrar a celebraçâo do amor e da paz pascal. 

Tal como manda a tradiçâo religiosa da 
famflia Freitas, uma oraçâo de Acçâo de 
Graças antes do almoço pascal marcou a data 
que ali se comemorava. Um pouco ao jeito 
do Natal, a Pâscoa na famflia Freitas é uma 
forma de celebrar a harmonia que existe no 
seio de cada famflia. Longe das raizes natais, 
a famflia Freitas ainda célébra cada festa do 
ano corn a devoçâo que lhe é digna. 

$ao PALM - NOW $ lO OOP WITH AD 

^READINGS 
by Mrs. De ANNA 

She has been called the woman with the radio mind, 

she can tune in on you and give you true advice 
concerning: Courtship, Divorce, Business speculations, ^ 

Marriage, L-ove, Family affairs. She has been a psychic 

for 20 years, has help many in their quests for happiness 

& success. All readings are private & coinfidental. 
Available for parties and public gatherings, she reads 

daily in her private home, 9:30 to9:30 

For appointment call 
(416) 603-77SS 
447 BATHURST STREET 

(south of college) 

Palm - Card - Crystal - Horoscope 

Fado na Casa de Cha Pavé 

3 0 o 

Aproprietâria de Ana's Tea House Pavé, 
situada na College, junto à Dovercourt, 
realizou uma noite de fado no seu esta- 

belecimento, transformando a sua bela casa 
de châ, numa verdadeira casa de fado bair- 
rista. O fadista convidado para o serâo dedi- 
cado à cançâo de Portugal foi Mario Jorge, 
acompanhado à guitarra e à viola por 
Antonio Amaro e Leonardo Medeiros, 
respectivamente. 

Durante o jantar, os présentes deliciaram-se 
corn a mûsica de Gonir Rodney, ao piano. 
Ana Monteiro tem vindo, assim, a organizar 
varias noites de fado no seu estabelecimento, 
agora casa de châ e estabelecimento de arti- 
gos decorativos. 
Segundo alguns dos présentes, as noites de 
fado na Ana's Tea House Pavé tem "sabor às 
tascas do bairro alto". Ficou a promessa de 
haver mais noites semelhantes a esta. 
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CURCSTAC B/4l\CCy 
PADARIA PORTUGUESA 

Voçê encontra pâo sempre fresco e quentinhoL 
E para maior sqtisfaçâo voçê pode encontrà-lo agora nos supermercados 

Highland Farms e No Frills (Bristol e Creditview, Daniels na Mavis e EgUnton) 

?95 EgUnton Avenue East - Mississauga, Ont. L4Z 3K8 - Phone: 90S. 712.8882 



Pedimos a todos que tocam instrumentas 
coma: violino, guitarra, ôrgâo, trompeta, flau- 
ta, Saxofone, acordeào, harpa e queiram-se 
juntar ao nosso ja famoso Ôrfeào farmada par 
urn grupo de bans amigos e com a regência 
do bem conhecido e famoso Maestro Dr. José 
Carios Rodrigues, Teiefone para o 
905.286.1311 ou 905.567.0567 

FEBBEOtA AND KOACH 
, :^mmigmtion Services 

Over SO years 0/ mmbined experience 

Peter M. Ferreira, B.A 

.Boaner Senka Canadian Immigiaiion Officer 

IMMIGRATION AND CITIZENSHIP SPECIALISTS 
Repi^sentatives in Ask, Middle East, Orient 

905 Cdfcgei&m^Saia: 300 Toronto, On Mfif I lAl. Canada 
. Icl: |416) 653-8938 * Fax: (416) 653-8767 • E-mail: ferkoa@on.aibn.com 

wu’wimmigrationlcanada. ca 

MEMBER Of THE ORGANIZATÏON OF IWOFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTAN-IS 

62 Nassau Street, Toronto 416 596-1566 
Fax: 41S smmm 

Estaçâo de Radio 
emFM 

através do cabo de T.V. 

Rogers Cable nas frequêneias 
FM 90.7 e FM 88.9 

Quer ter a estaçâo Asas do ÂÜântko 
24 haras par dia em lingua portuguesa 

em sua casa? 
Teiefone à sua companhia 

de Cabo TV'. 

A estaçâo de Râdio Portuguesa 
corn mais Noticias, Desportos, etc...! 

- Senhora para limpar casa. House keeper. 3 dias por 
semana. Mais informaçôes telefonar para 416.607.7755 

Opportunity Knocks 

Siemens Business Services is a top 10 globai provider of IT 
Outsourcing Solutions, which operates in over 44 countries 

worldwide. Siemens Business Services in Mississauga is 

looking for Bilingual (Fluent in English and Portuguese) indi- 

viduals to help service our newly acquired customer. Working 
from our Mississauga location you will be available to work in 

our 24X7 Call Centre and understand the importance of supe- 

rior customer service. You will be responsible for taking calls 

from the customers in order to answer specific questions and 

evaluate the technical problem. You will resolve the problems 

where possible and escalate calls when necessary to the 

appropriate specialist. As a result of our continued success we 

are looking for: 

- House keeper for cleaning. 3 days per week. Please call 
416.607.7755 

1272 Dundas St. West 
Toronto. Ontario M6J 1X7 Rui Ramos 

Sales Representative 

Durk Bylsma 
Cellular: 905 577 5177 

Office: 905 319 0443 
Fax: 905 319 2373 

CANAL BLOCK 
A Division of Macron Industries Corp. 

Head Office: Order Desk: 800 230 5511 
3562 Nugent Road Tel: 905 734 9094 
Port Colborne, ON L3K 5V4 Fax: 905 734 9144 

Férias no Algarve? 

Entào temos para si, em Portimao, junto 
à Praia da Rocha, uma espagosa casa, 
optima para duas familias. Contactem: 
416-253-6194 

mqut 
HARDTOOP 
FLOORING 

Eduardo Ctmfut 

Fax: (90S) 279-5990 Cell: (416) 450-9101 
Pagmn (414) 864-1572 Ul: (905) 279-6519 

Anuncie nos 
classificados 

The Portuguese Post 

Business 
Directory 

Classified 

- Technical Service Representative (#01003) 

If you are ready to take the next step in your career, please 

apply on-line at www.siemens.ca under Careers. 

While we appreciate all applications we receive, we advise 

that only candidates under consideration will be contacted. 

Note: By submitting personal information to Siemens Canada 

Limited or its affiliates, service providers and agents, you con- 
sent to our collection, use and disclosure of such information 

for the purposes described in our Privacy Policy, available at 
www.siemens.ca. 

SIEMENS 
Global network of innovation."* 

PROCURA-SE 
- Casa/apartamento com 2 quartos, cozinha, sala 

de estar. Acesso a laundry. Facilidades de esta- 
cionamento. Tudo incluido. Contactar a redaeçào 
do The Portuguese Post a deixar informaçôes. 
905.891.6331 

- Studio/Loft/Work/Living with 2 bedrooms, kitchen 

and apliances included. Parking available. All 
inclusive. Contact 905.891.6331 to leave informa- 
tion. 

Morcela 
Farinheira 
Chouriço 

Paio 

OE 

Fabricante de enchidos 
para todo o Canada 

Salpicao 
Toucinho 
Presunto 
Linguiça 

etc. 

Authentic Portuguese Cuisine 

Januario Barros 
& 

Cesario Bras 

Specializing in Seafood 

Fully Licensed * Live Entertainment 
Catering 

Weddings; Baptisms; Banquets; 
Communions and other events 

TEL.: (416) 654-9696 / 654-8507 FAX: (416) 654-9058 

g mmsmM iMBiFMSa WDTOKUT®, ifo®® 
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www.bigio.org 

Isaac BIglo é anallsta 
intemadonal. Foi 
professor de poUtlca 
brasileira e latlno- 
amertcana na London 
School of Economics. 
Tern uma coluna 
diària no Jomal 
Correo, o diàrio em 
espanhol de maior 
circulaçào no Pacifico, 
e escreve para 
dezenas de meios de 
comunicaçâo dos 
cinco continentes. 

Todo teu 
A morte do Papa Joâo Paulo II fez erguer-se uma enorme onda de conster- 

naçâo e de pesar por todo o mundo. Obviamente que Portugal nâo foi 
excepçâo, ainda mais com a agravante de o nosso Pais ser um dos predilec- 

tos do falecido Papa que, nas suas viagens pelo mundo, visitou por très vezes as 
terras portuguesas, sempre com multidoes de fiéis a seguirem atentamente os 
seus passos e as suas palavras. Alias, tinha a particularidade de ser admirado por 
creates e nâo creates, pela sua postura integra e inovadora. Era um compléta 
devoto de Nossa Senhora de Fatima. Alias, o seu mote pessoal era mesmo "Totus 
Tuus", que quer dizer "Todo Teu", demonstrando a sua total devoçâo à Virgem 
que, diz-se, chegou mesmo a aparecer-lhe numa visao, onde Ihe terao sido reve- 
lados importantes acontecimentos. 
Quando o Vaticano, em pleno 13 de Maio, resolveu tornar publico o terceiro seg- 
redo de Fatima, o mundo ficou num estado de alguma duvida. Por um lado, a 
revelaçâo de que o conteûdo da mensagem se prendia corn a tentativa de assas- 
sinato de que Joâo Paulo II foi alvo e do quai escapou corn vida em 1981, foi sur- 
preendente, mas, por outro, sendo referente a um caso passado hâ quase vinte 
anos antes, por que razâo sô no ano de 2000 o Vaticano resolveu divulgâ-lo? 
Ainda, sendo um dado focalizado numa personalidade apenas, por que razâo 
mereceu tanta segredo e tanta melindre por parte dos oficiais da Igreja, nomeada- 
mente por parte de tados os Papas que dele tomaram conhecimento, tendo ger- 
ado mesmo rumores de que podia tratar-se da anunciaçâo do Apocalipse ou da 
dissoluçâo da Igreja Catolica? 
Mas a verdade é que Joâo Paulo II era um extremo devoto de Fâtima. Tanta que 
foi a sua fé em Nossa Senhora que o salvou aquando do atentado que sofreu em 
1981. Conta-se que Joâo Paulo II se abeirou de uma criança que transportava 
uma fotografia da Virgem e, ao baixar-se para a cumprimentar, desviou-se sem 
querer dos dois tiros que se destinavam a matâ-lo. 
Nascido em 18 de Maio de 1920 em Wadowice, Sul da Polonia, passou a juven- 
tude sob a ameaça nazi, época durante a quai trabalhou numa fâbrica de produ- 
tos quimicos. Terâ sido uma importante experiência para a missâo de grande 
humanidade e sacrificio que se preparava para enfrentar no resta da sua vida. 
Karol Wojtyla, seu nome verdadeiro, foi uma personalidade extraordinâria, sendo 
coerente até ao final da sua vida, sofrendo todas as provaçôes sem renunciar ao 
seu cargo. Admirâvel a sua declaraçâo quando, apôs um dos seus muitos inter- 
namentos, que renunciaria ao cargo de Papa devido ao seu sofrimento apenas se 

Jesus Crista tivesse renunciado à sua Cruz. Até ao fim, manteve a fé e a luz, 
depois de ter contribufdo tanta para o final das ditaduras e do regime comunista 
do Bloco de Leste, de ter contribufdo para a paz e para as boas relaçôes interna- 
cionais, apôs ter visitado tantos Pafses e levado a palavra de Jesus a tantos locais. 

Adeus, Papa Duas coisas caracterizaram o 
reinado papal mais longo que 
se houve recentemente. Até 

antes de Joâo Paulo II, todas as rebe- 
liôes que houve no bloco ex-sovlético 
foram coordenadas por comunistas 
dissidentes. 
A igreja anunciou auxflio ao partido 
“Solidariedade” na Polônia e ajuda 
para que a nova oposiçâo anti- 
Moscou fosse capitaneada por int- 
electuais prô-mercado. 
Uma combinaçâo de tradicionalismo 
corn modernidade. Nenhum outro 
Papa viajou tanto e se valeu directa- 
mente dos meios mais avançados de 
comunicaçâo e transporte. Mas, tudo 
isso para afiançar o conservadorismo 
religioso. Colocou-se contra a 
“Teologia da Libertaçâo” e também 
manteve o veto à homossexualidade, 
às sacerdotisas femininas, ao matri- 

monio de curas, ao aborto e aos anti- 
concepcionais. 
Sob o seu contrôle a igreja romana 
arrebatou para a sua crença, milhôes 
de sauditas e contribuiu para o 
“colapso ateu” em que se encontrava 
o leste europeu. Na América Latina, 
coordenou o peso do clero e con- 
seguiu congregar massas em Cuba, 
porém, nâo pôde evitar o crescimen- 
to de novos cultos cristâos. 

Novo Papa? 

A igreja catolica esta mudando de 
pontffice. A igreja escolheu o primeiro 
papa polaco corn o intuito de mobi- 
lizar aos crentes do leste europeu para 
desmoronar ao “atefsmo vermelho”. 
Joâo Paulo 11 foi o pivô ao conseguir 
que sindicalistas polacos se aper- 
tassem de qualquer oposiçâo à 

esquerda frente aos regimes prô- 
Moscovo e apontassem ao que 
Walessa chamava de reintroduçâo no 
mercado. 
Existem possibilidades de que a igre- 
ja agora nomeie o seu primeiro Santa 
Pai de pele escura ou do Terceiro 
Mundo (de onde vêm 2, de cada 3 
catôlicos), pois séria algo que poderia 
ajudar a expandi-la. 
E diffcil que os cardeais elejam um 
papa modernizador. A maior parte 
deles foi nomeada por Joâo Paulo II, 
que sempre foi conservador, anti- 
aborto, homofôbico, anti-controle de 
natalidade e prô-celibato. 
E improvâvel que o novo papa 
adopte alguma reforma liberalizante, 
como àquelas feitas pelos anglicanos 
(a vertente cristâ mais similar à catoli- 
ca), quando ordenam sacerdotes mul- 
heres e gays. 

Terri: Terrfvel Final Pobre Terri. Depois de ter sua morte cerebral 
declarada, seu corpo foi motivo de uma guerra 
noticiada na maior parte dos jornais do planeta. 

Ao morrer fisicamente, sua corpo nâo descansa em 
paz, ainda haverâ a autopsia que deve dar segmenta 
às disputas. 
Terri foi um campo de batalha entre dois grupos. De 

um lado, os libérais, que defendem o direito de cada 
mâe de decidir sobre a vida de um fêta indesejado ou 
de uma pessoa que nâo tem cura a seguir vivendo em 
estado vegetativo. 
No outro lado, estâo os conservadores religiosos cuja 
oposiçâo ao aborto e a eutanâsia pretende evitar o tri- 
unfo de alguns candidatos libérais - como Kerry. 

Cupula de quatre présidentes Oencontro dos présidentes da Venezuela, 
Colômbia, Brasil e Espanha deu-se sob o 
argumenta de facilitar a paz e a reconciliaçâo 

dos dois primeiros pafses, enquanto os dois ùltimos 
buscam negociar armas. Caracas quer adquirir 
equipamentos de guerra e aviôes de Madrid e Brasilia 
- que por sua vez também quer vender caças para 
Bogota. 
Espanha, Venezuela e Brasil sâo opositores dos 
Estados Unidos e pedem um mundo multipolar. Uribe 

é o présidente sul-americano mais favorâvel a Bush. 
Ao se aproximar dos dois lados, procura que se 
‘esqueça’ o episôdio do rapto do chefe das Fare, em 
Caracas, que quase conduziu a uma ruptura de 
relaçôes. Também quer conseguir fazer corn que esses 
pafses o ajudem a desafiar as Fare. 
A Espanha mostra à Colômbia e à Venezuela o mod- 
elo de cooperaçâo que tem corn a França para acabar 
aos poucos corn o ETA. O problema é que Châvez e 
Uribe estâo flertando corn as respectivas oposiçôes 

Bush politiza o caso insistindo para que os contrârios à 
eutanâsia sigam ‘trabalhando em favor da vida’. 
Muitos de seus seguidores qualificam a morte de Terri 
como um assassinato, porém, apôiam os bombardeios 
que a potêneia tem feito sobre milhares de crianças e 
indefesos no Iraque, Afeganistâo, Indochina, incluindo 
as bombas atômicas contra civis japoneses ha 60 anos. 

armadas um de seus pafses. Ante a contra-ofensiva de 
Washington, de querer isolâ-lo, Châvez usa esta cupu- 
la e estende a mâo a Uribe. Também indica a criaçâo 
de uma multinacional petroleira ibero-americana que 
o ajude a resistir às corporaçôes norte-americanas. 
Zapatero, ao vender armas a Châvez, enfureceu as 
oposiçôes de Espanha, Venezuela e aos Estados 
Unidos. Justifica a sua aeçâo mostrando que a sua 
estratégia passa a competir corn Washington e por 
fazer a Uniào Européia mais independente de Bush. 
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O olho de Deus 
Vinha do Funchal ao fim da tarde. 

Naquela que é a hora mais màg- 
ica do dia, a mais misteriosa 

porque indefinida. Ja nâo é bem dia e 
ainda nâo é bem noite. Encontram-se 
os dois, dia e noite, e ficam por 
momentos contemplando-se, um den- 
tro do outro, ambos dentro do silêncio, 
e à volta tudo parado e de outra cor. E 
O momerito ideal para acontecerem as 
coisas mais incriveis. Como aquele 
olho gigante a olhar para mim. 
A primeira vista causou-me impressâo, 
desviei os olhos. Mas logo de seguida 
olhei-o directamente, sem qualquer 
receio. Nâo se pode fechar os olhos à 
beleza. E era belo esse olhar imenso 
derramado sobre as coisas. As nuvens 
juntaram-se todas no mesmo lado do 
céu e dispuseram-se de tal forma em 
volta da lua cheia que desenharam 
esse olho que me fixava. Dei por mim 
sentindo e pensando ao mesmo tempo, 
O que por vezes é bem dificil. 

Sentia uma grande paz. Tentava 
decifrar a expressâo que teria um rosto 
corn aquele olhar. Se houvesse uma 
boca estaria cerrada ou a sorrir? E se 
atrâs estivesse uma mente que pensa- 
mentos a ocupariam? Raiva ou alegria? 
Condescendcncia ou intolerância? E o 
coraçâo? Estaria triste ou contente? 
Primeiro pensei: "E aquele o olhar do 
céu sobre a terra; razôes de sobra para 
estar angustiado e no entanto, no 
entanto..." Foi entâo que me veio à 
ideia, "e se for o olhar de Deus?" E se 
for? Gosto de acreditar que Deus é a 
Natureza toda, no fundo tudo aquilo 
que existe. E aquele olho parecia con- 
firmar a minha teoria. 
Continuel a olhâ-lo fixamente e aquilo 
que percebi foi um grande cansaço 
misturado corn um carinho do taman- 
ho do mundo. Por outras palavras, 
aquele olho olhava-nos corn esper- 
ança, a mim e ao mundo e a tudo o 
mais que nele existe. 

candeias@candeiasleal.com 

A ddade dos meus sonhos 

ACidade que desde criança, sentada numa das 
varias pedras que havia nas terras do meu pai 
na Ilha do Pico, espreitava à distância. Hoje, 

mesmo sendo a longitude muito maior, nâo é 
necessârio sentar-me numa pedra para constante- 
mente vê-la. 

Adorava mirâ-la de dia. Porém, de noite, corn o bril- 
ho das luzes, era uma paisagem maravilhosa que 
nunca esqueci. Visitâ-la era algo importante demais 
para mim, talvez porque gostaria de la viver, coisa 
que nunca foi possfvel. 

Desde criança que conhecia um pouco delà: a minha 
avo Clara la vivia e algumas vezes eu a visitava junto 
com os meus pais e, mais tarde, jâ adolescente, soz- 
inha. 
A Cidade da Horta, que aos meus olhos, é a mais 
linda do Arquipélago dos Açores na llha do Faial, era 
a Cidade dos meus sonhos. Arredada do Pico por 
apenas 5 milhas maritimas, era para mim um mundo 
diferente. 

quando regressava à minha terra, contar às minhas 
amigas a beleza dequele bocadinho que conhecia da 
Cidade. 

Coisas que pouco valor tinham para alguns, mas que 
para mim eram importantes. Gostava de ver a entra- 
da da lancha na doca, o movimento das pessoas corn 
a sua chegada, a carrinha de très rodas do padeiro, 
de ouvir o gemicar das rodas dos carros puxados 
pelos cavalos, na calcetada do caminho que, pela 
manhà, distribuiam o leite aos fregueses, de ouvir o 
rufdo dos guindastes trabalhando na descarga de 
algum navio...Nâo sei porquê, mas gostava de ver e 
ouvir tudo isto, até mesmo o cheiro da doca que era 
desagradâvel para alguns, para mim era uma espécie 
de perfume! 

Fora do bulfcio da cidade, corn o meu saco na mâo 
corn algumas roupas para vestir no dia seguinte, ou 
frutas para a minha avo, seguia rua acima até chegar 
à sua casinha pobre que, para mim, era um luxo e 
que eu tanto adorava. 

a porta aberta, sinal de que a minha avo estava lâ. 

S6 que nâo iniciei este escrito para contar as belezas 
da Cidade da Florta - que bem pouco sei delà - mas 
sim para relembrar o valor que esse pouco tinha para 
mim e continua tendo. 

Hoje, como quase todos os domingos, senti 
saudades de algo. Ao ver na televisâo o navio - esco- 
la saindo da doca, relembrei os meus sonhos de cri- 
ança sentada na pedra. E, é corn grandes saudades 
que os relembro por nunca os ter realizado. 

Frente à televisâo jâ desligada, de caderno na mâo, 
pude imaginar-me ainda criança brincando corn as 
outras na Avenida; adolescente, passeando de mâos 
dadas corn o meu namorado e mais tarde jâ mâe 
acompanhada do meu marido corn os nossos filhos. 

Sonhos apenas sonhados; porque nunca mais 
voltarei a ser criança, nem uma adolescente, nem 
mesmo uma jovem mâe corn filhos pequenos. 

Mesmo corn medo de atravessar o canal na pequena 
embarcaçâo, (a Espalamaca, hoje abandonada no 
cais da Madalena) fazia a viagem feliz para lâ porque, 
apôs meia hora de viagem estava no meu mundo. 
Por vezes, apenas s6 por um dia e uma noite, passa- 
des na casa da minha avô que, para mim, nâo sendo 
O suficiente, era jâ uma grande alegria. Adorava 

Pelo caminho apreciava tudo o que via: a terra hûmi- 
da e barrenta, complétamente diferente da do Pico 
que era mais seca e mais bagaceira, os bairros corn 
as casas todas iguais, os terrenos divididos corn bar- 
dos de cana, coisa que no Pico se fazia corn pedVa. 
E, era com grande alegria, que corria até chegar a 
uma curva onde avistava a casa e feliz ficava ao ver 

Porém, sinto-me um pouco feliz corn o papel e o 
lapis. Foi através deles que consegui relembrar esses 
dias descuidados e tornâ-los um pouco reais, com- 
fiando-os ao papel. 

Candelas Leal 
No livra "Arquipélago de Solidôes" 
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Se procurar um milagre dirija-se a DEUS ! 

Se quer LUTAR para resolver os SEUS PROBLEMAS aqui encontra o apoio. 

Caneiro JCeula da Scmana: 6 de Ouros, que signifi- 
ca Generosidade. 

^jAmon E uma pessoa muito generosa e vai 
Iser recompensada por tal. 
ISaûde: Consulte um nutricionista. 
{Dinheiro; Sorte ao jogo e aos negôcios. 

Nûmero da Sorte: 70 
Nûmeros da Semana: 11, 25, 26, 38, 44, 49 

Gémeos 
Carta da Semana: 6 de Espadas, que sig- 

! nifica Viagem Inesperada. 
I Amor: Pen'odo de grande cumplicidade 
Centre si e a pessoa amada. 
>Saûde: Evite tomar mais que um café por 

Dinheiro: Poderà vir a fazer uma viagem 
que Ihe abrirâ novos horizontes. 
Ndmero da Sorte: 56 
Nûmeros da Semana: 9, 11, 22, 36, 44, 47 

Leao 
Carta da Semana: O Diabo, que significa 

I Energias Negativas. 
■ Amor: Aproveite os momentos que tern 
para estar a s6 com a pessoa amada. 
Saûde: Faça corridas matinais para 
começar bem o dia. 
Dinheiro: Pen'odo muito desfavoravel a 

nfvel economico. Aguarde por melhores dias. 
Nûmero da Sorte: 15 
Nûmeros da Semana: 9, 17, 19, 25, 33, 39 

Balança 
Carta da Semana: O Imperador, que sig- 
nifica Concrctizaçâo. 
Amor: Contrôle o seu feitio e modere as 
suas crises de ciûmes. 
Saûde: Visite com maior regularidade o seu 
medico dentârio. 
Dinheiro: Semana propi'cia para demon- 

strar a sua competência. Nûmero da Sorte: 4 
Nûmeros da Semzina: 3, 6, 19, 35, 47, 48 

Sagitério 
Carta da Semana: 2 de Paus, que significa 
Perda de Oportunidades. 
Amor: Passeie mais corn a sua famflia. 
Saûde: Podera sentir-se mais ansioso que o 
normal. 
Dinheiro: Perderà uma boa oportunidade 
de progredir na sua carreira. 

Nûmero da Sorte: 24 
Nûmeros da Semana: 4, 10, 15, 22, 29, 36 

f Aquélio 
; Carta da Semana: 10 de Espadas, que sig- 

•M nifica Dor, Depressâo, Escuridâo. 
3 Amor Passarâ por momentos de grande 
Wsofrimento a nfvel sentimental. 
I I Saûde: Os problemas pessoais reflectir-se- 

âo negativamente na sua saûde. 
Dinheiro: Nâo entre em confronto corn os seus superi- 
ores. 
Nûmero da Sorte: 60 
Nûmeros da Semana: 9, 26, 28, 31, 39, 47 

Touro 
iCarta da Semana: Rainha de Espadas, 
'que significa Melancolia, Sep>araçâo. 
lAmor Podera enffentar alguns perfodos 
Ide melancolia e desânimo perante a 
jvida. 
I Saûde: Adopte uma postura mais opti- 

mista perante a vida. 
Dinheiro: Manterà ao longo desta semana um excelente 
desempenho profissional. 
Nûmero da Sorte: 63 
Nûmeros da Semana: 1, 5,17, 22, 36, 40 

Caranguego 
|Carta da Semana: Valete de Copas, que 
(significa Lealdade, Reflexâo. 
lAmor: Uma pessoa muito dedicada 
icruzarà o seu caminho e demonstrar-lhe- 
|â o verdadeiro sentido do amor. 
I Saûde: Perfodo marcado por um grande 

desgaste mental. 
Dinheiro: Prudência. A vida nâo esta fâcil para 
ninguém. 
Nûmero da Sorte: 47 
Nûmeros da Semana: 2, 29, 31, 36, 44, 49 

ViiBem 
Carta da Semeina: A Temperança, que 

• significa Equilibrio. 
^ Amor: Manterâ uma relaçao harmoniosa 
S se aprender a dar mais de si. 

Saûde: Nada de grave se prevê, contudo 
nâo descuide as visitas regulares ao 
medico. Dinheiro: Forte tendèneia para 

gastar um p>ouco mais além dcis suas posses. 
Nûmero da Sorte: 14 
Nûmeros da Semana: 8, 11, 29, 36, 44, 49 

Escorpiâo 
Carta da Semana: A Lua, que significa 
Falscis Ilusôes. 
Amor: Sentimento de insatisfaçâo o 
obrigarâ a tomar uma fxjsiçâo. 
Saûde: Evite comidas pesadas. Opte por 
refeiçôes ligeiras. 
Dinheiro: Contrôle os gastos. 

Nûmero da Sorte: 18 
Nûmeros da Semana: 2, 11, 19, 26, 29, 34 

Capricômb 
Ccirta da Semzina: A Estrela, que signifi- 
ca Protecçâo, Luz. 
Amor Exteriorize os seus sentimentos. 
Saûde: As dores musculares poderâo 

■ dar-lhe uma sensaçâo de mal-estar. 
^Dinheiro: Invista mais na educaçâo dos 
seus filhos. 

Nûmero da Sorte: 17 
Nûmeros da Semana: 1, 4, 17, 21, 29, 33 

Peixes 
; Carta da Semana: 5 de Ouros, que sig- 
i nifica Perda/ Falha. 
îAmor Desfrute mais da companhia dos 
(seus familiares. 
[Saûde: Cuide da sua pele. 
{Dinheiro: Evite ser tâo n'gido consigo 

prôprio. Hâ gastos que sâo inevitâveis. 
Nûmero da Sorte: 69 
Nûmeros da Semana: 8, 12,19, 25, 33, 44 

"Quero enœntrar alguém que me 
compreenda" 

"Escrevo-lhe porque gostaria que me ajudetsse. Sou uma 

jovem divorciada e desde o meu divôrcio, eûnda nâo con- 
segui ter nenhuma relaçâo estâvel. O que devo fazer para 
conseguir encontrar um bom marido e um bom pai peura o 

meu filho..." 
M.S.B. - Porto 

Cara leitora: 
Para conseguir atraino amor deve sair mais e tentar distrair- 
se. Desta forma terâ mais probabilidades de conhecer aque- 
la pessoa tâo especial. Cuide mais de si, seja a sua melhor 
amiga. Lembre-se que se nâo gostar de si nâo conseguirâ 
fazer corn que os outros gostem. 
No sentido de atrair para junto de si o amor pelo quai tanto 
anseia, recomendo que traga sempre consigo um cristal 
Quartzo Rosa. 

“O uso de cristzûs nâo prescinde as recomendaçôes 
do seu médico” 

"Nada me corre bem" 

"Sou uma jovem de 24 einos e neste momento encontro-me 
desesperada, porque nada me corre bem na vida. Estou 
desempregada, tenho andado sempre doente e peura pioretr a 

situaçâo a minha famflia é contra o meu namoro. Jâ nâo sei 

o que fazer para ter metis sorte na vida..." 
R.P - Pombéil 

Cara Leitora: 
Tente ser um pouco mais optimista e encare as situaçôes de 
trente. Ainda é muito nova para se deixar abalar tâo forte- 
mente por situaçôes exteriores. 
Comece por fazer uma mudança na sua vida, esforce-se para 
encontrar um bom trabalho, lute pelo seu amor, tenha força 
de vontade para contrariar toda esta situaçâo. Nunca se 
esqueça que voce é a ûnica pessoa que pode mudar a sua 
vida e tornâ-la um verdadeiro paraiso. 
Aconselho que traga sempre consigo um cristal Onix, que 
ajuda a afastar energias negativas e a atrair a sorte a todos 
os nfveis. 

“O uso de cristetis nâo prescinde as recomendaçôes 
do seu médico” 

To the Dufferin-Peel Catholic District School Board Community 

It is with sadness that we have learned 
of the death of His Holiness, 

Pope John Paul II, 

BISHOP OF ROME, 

VICAR OF JESUS CHRIST 

Successor of the Prince of the 
Apostles 

Supreme Pontiff of the Universal 
Church 

Patriarch of the West 

Primate of Italy 

KAROL WOJTYIJA 

May 18th, 1920 - April 2,2005 

At the age of 84 yrs, in the 26th year 
of his papacy. 

Dufferin-Peel joins together in prayer 
for the repose of his soul and in 
thanksgiving for his life of humble 
service to the Church and the world. 

Eternal rest grant unto him, O Lord, 
and let perpetual light shine upon him 

Who chose to live by the motto Totus 
Tuus - Totally Yours 

Metropolitan Archbishop of the 
Province of Rome 

Peter Ferreira 
Trustee Ward 6 
Dufferin-Peel Catholic District School 
Board 

Sovereign of the State of Vatican City 40 Matheson Boulevard West 
Mississauga, ON, L5R 1C5 

Servant of the Servants of God Website - http://www.dpcdsb.org 
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Agenda 
Comunitana 

Sexta-Feira,dia 8 
Sporting Club Português de Toronto 

Porto de Honra na sede do Sporting Club Português 
de Toronto, com infcio as 19h00, para festejar os 25 
anos de actividade. Presença dos convidados vindos 
de Portugal. Info: 416 763-1707. 

Sàbckdo, dia 9 
Rancho Foldôrico As Tricanas 

25° Aniversario-Bodas de Prata no Ambiance Banquet 
Hall com jantar e baile abrilhantado pelo conjunto 
Mexe-Mexe e actuaçâo do Rancho Foldôrico "As 
Tricanas" . Info. Tel. 416.656.4124 

Comissao Nossa Senhora da Luz 
Igreja de S. Sebastiâo 

Festa da Amizade no Salâo Paroquial da Igreja de S. 
Mateus. Info. Tel. 416.653.1297 

Sporting Club Português de Toronto 
Jantar de Gala do Sporting Clube Português de 
Toronto, comemorativo do 25 o. aniversario, no Oasis 
Convention Centre, as 19h00. Variedades com Shila 
& Alex, e com os artistas locals, Steve Medeiros e 
Jessica Amaro. Info: 416 763-1707. 

ACAPO 

A Aliança dos Clubes c Associaçôes 
Portuguesas do Ontario agradece, muito 
respeitosamente, que seja comunicado à 
comunidade portuguesa em geral, que 
estâo abertas as nomeaçôes para os 
premios anuais que destinguem mem- 
bros da nossa Comunidade nas 
seguintes categorias: 

1 - Belas Artes 

2 - Desporto 

3 - Comunicaçâo Social 

4 - Literatura 

5 - Mtisica 

Podem concorrer indivi'duos que se ten- 
ham distinguido em qualquer destas 
areas. As nomeaçôes estâo abertas até 
ao dia 1 de Maio de 2005. 
Faça a sua inscriçâo o mais râpido pos- 
sivel. Pode adquirir os regulamentos se 
assim desejar no escritôrio da ACAPO, 
722 College St., suite 306, a mesma 
morada para onde deve enviar a dévida 
nomeaçâo. 

Merit Award 

ASSOCIAÇÂO MIGRANTE DE BARCELOS C. C. 
2079 Dufferin Street Toronto, Ont. M6E 3R3 - Tel: 416-652-6354 - Fax: 416-653-9528 

Assembleia GercJ: 
Présidente - Norberto de 
Sousa 
Vice-Pres. - Maria Vieira 
1°-Secretâria - Odete 
Lopes 
2°- Sécretârio - Manuel 
Antonio Lopes 
Conselho Fiscal; 
Présidente - Guiomar de 
Sa Rodrigues 
1°- Secretâria - Sandra 
Lopes 
2°- Secretârio - Armindo 
Dias 
Direcçâo Executiva: 
Présidente - Carlos 
Miranda 

Vice-Pres.Adm. - Joaquim 
Vieira 
Vice-Pres. Desp. - Manuel 
Mesquita 
Vice-Pres. Cult./Rec. - 
Abilio Campos 
1° Secretâria - Carine 
Ferreira 
2° Secretârio - Pedro 
Cardoso 
1° Tesoureira/Rel. Pûb. - 
Graça Pereira 
2° Tesoureira - Maria 
Barbosa 
Vogais 
Mârio Ferreira 
Adriano Nciscimento 
Ashley Pereira 

Manuel Barbosa Francisco Cruz 
Antonia Silva Artur Silva 
Abel Barbosa Paulino Costa 

Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto 
Tabela de Emolumentos Consulares 

Tabela Consular - Actos Mais Usados 11 de Fevereiro de 2005 

Cambio: Euros por dolares canadianos 1,6556 
> z > Euros por escudos 200,482 
A s' 
•S ^ g Designaçâo do Acto Euros Dolares Impressos TOTAL 

5 

Casa do Alentejo 
Noite de Fado vadio no dia Sabado 9 de Abril, 2005 
as 21:00 com jantar as 19:30. A guitarra Manuel 
Moscatel a a viola Jose Pereira. Todos os fadistas sao 
bemvindos! Para informaçôes a réservas pelo Tel: 
(416) 537-7766 ou (416) 537-0574. 

Casa da Madeira Conununify Centre 
Grande festa de Angariaçâo de Fundos para o 
Canadian Cancer Society com a colaboraçâo de New 
Pipas Catering. Abtertura às 6:00pm, seguido do jan- 
tar às 7:00pm. Mùsica para todas as idades e gostos 
corn a colaboraçâo do popular conjunto musical Os 
Vadios e do 5 Star Productions. Actuaçâo dos artistas 
colaboradores da nossa comunidade: Emanuel 
Araujo, Porfiria Ribeiro e Carlos Martins. Haverâ 
bazar das refias e muitas outras boas atracçôes. Para 
réservas tel: (416) 656-5959. 

Casa das Beiras 
Leva a efeito Matança do Porco no dia Sabado 9 de 
Abril, 2005 com jantar às 19:30. Baile abrilhantado 
pelo DJ Continental Sounds. Pâra réservas telefone 
para: 416-604-1125. 

Conferênda Aberta sobre problemas da 3“ Idade 
Wajid Khan, M.R de Streetsville ira realizar uma con- 
ferência aberta acerca dos problemas da 3° Idade corn 
O Hon. Tony lanno, Ministro do Estado corn respons- 
abilidades pelos da 3° Idade. Sabado 9 de Abril, 2005 
às 1:30 da tarde no Edenwood Seniors Home, 3061 
Battleford Rd - Mississauga. Contacte por favor o 
escritôrio de Wajid Khan para mais informaçôes: 905- 
812-1811. 

Concerto Sobre a Temâtica "Recordar é Viver" 
A Banda do Sagrado Coraçâo de Jesus & Ecos de 
Portugal assiste um concerto que sera realizado no 
Sâbado 9 de Abril, 2005 pelas 7h30 pm no Living Arts 
Cantre (Hammerson Hall) no 4141 Living Arts Centre 
Dr. Em Mississauga. Para réservas telefone para Eddie 
Costa: 905-273-3624 ou Joâo Teixeira: 416-618- 
3626. 

4° Festival Intemadonal de Folclore 
O Rancho Foldôrico Etnogrâfico de Portugal corn o 
apoio da Federaçâo do Folclore Português vai realizar 
O 4° Festival Intemadonal de Folclore, no New Pipas 
Banquet Hall, 122 Turnberry Ave. Toronto. O evento 
vai ser composta por espectâculo de Folclore e jantar, 
corn a participaçào de grupos da Comunidade 
Portuguesa e gmpos internacionais. Os bilhetes ja 
estâo à venda! Preço para adultos: $35 / Crianças 
menos de 12 anos de idade: $20 / “Cash Bar”. Mais 
informaçôes pelo telefone: 416.780.1258 

3“ feira, dia 12 
Aliança do Clubes 

A ACAPO realiza pelas 19h30, no First Portuguese 
C.C.Centre, a reuniâo do Departamento de Cultura 
corn présidentes e directores de Cultura, Executivos e 
Ensaiadores de Ranchos, para finalizar os destalhes 
referentes à Semana de Portugal'2005. Info: 416 536- 
5961. 

Regulamentos para as cinco categorias 
instituido pela ACAPO: 

1) Este prémio existe para nomear qual- 
quer pessoa que se tenha distinguido no 
seu trabalho em prol da comunidade 
portuguesa no campo de: 
Comunicaçâo Social, Literatura, Mùsica, 
Desporto e Belas Artes; 

2) O voto individual de qualquer ele- 
mento da nossa comunidade sera envia- 
do por escrito para o escritôrio da 
ACAPO; 
O voto sera devidamente assinado por 
quem o enviar, além de ter informaçâo 
para qualquer contacta caso seja 
necessârio da parte da ACAPO, tendo 
ainda que ter um curriculo daquele por 
quem se vota, para que o jûri seja infor- 
mado do trabalho feito pela jressoa em 
questâo sendo o prazo da entrega até 
dia 1 de Maio de 2005; 

3) A entrega deste Prémio de distinçâo 
serâ entregue durante o jantar de gala 
do Dia de Portugal, Camôes e 
Comunidade Portuguescis, sexta-feira 10 
de Junho de 2005; 

4) Qualquer clube ou associaçâo da 
ACAPO pode apresentar em grupo ou 
individualmente um candidato à 
nomeaçâo; 

5) O Jûri serâ composta por cinco indi- 
viduos sendo o présidente da mesa 
aquele que estiver à frente da Direcçâo 
da ACAPO, sendo também este que 
escolherâ os restantes membros que 
classificarâo a entrega do louvor; 

6) O voto serâ um segredo dos juris até 
à data da sua entrega, pois s6 o 
Présidente do Jûri terâ em seu poder o 
resultado final. No Cciso de desempate 
na votaçâo é ele que compete dar o voto 
final; 

7) Toda a nomeaçâo levada até à mesa 
do jûri terâ que ter uma biografia explici- 
ta corn testemunhos de tudo aquilo que 
prove O trabalho da pessoa proposta ao 
FVémio. 

25® Aniversario 
Sporting Clube Português de 

Toronto 
Jantar de Gala no Oasis 

Convention Center 

1 Inscriçâo consular Gratis 

Passaportes 

3 1a Passaporte Individual - Sem Urgência 43,00 71,19 7,57 78,76 

3 a Entregue até dois dias ûteis - Corn Urgência 58,00 96,02 7,57 103,59 

b Entregue até très dias ûteis - Corn Urgência 51,00 84,44 7,57 92,01 

Registo Civil 

13 

19 1 

3 

17 5 

22 

26 3 

27 b 

30 1 

Assento de transcriçào cas. (nacional português) 68,00 

Certidào de qualquer registo 15,00 

Certidâo p/ B.I.; Seg. Social; Nascimento; Abono Famflia 8,00 

Fhroc. Alteraçâo de nome 196,00 

Traduçâo - Reg. Civil Inglês/POrtuguês 16,00 

Traduçâo - Reg. Civil Português/lnglês 18,50 

Por cada assento Nasc., atributivo da nac, port./Maioridade 68,00 

Por cada Assento Nasc., atributivo da nac. port./Menoridade 

a Interv, Func. Consular / Localidade 45,00 

b Interv. Func. Consular / Fora Localidade 68,00 

112,58 

24,83 

13,24 

324,50 

26.49 

30,63 

112,58 

74.50 

112,58 

112,58 

24,83 

13,24 

324,50 

26.49 

30,63 

.112,58 

Grâtis 

74.50 

112,58 

Homenagem 
10 de Abril 2005 às l;00pm 
Portuguese Cultural Centre of Mississauga 

5IÎ Queen Street North Mi.ssî.s.Hauga (Hritania Æ Mhfiiniiauga Hfi.) 

Porto de Hoiira às 11 :.^0 AM 

Vamos celebrar o 1° Aniversario 
da Vila de Rabo de Peixe 
a prestar Homenagem ao 

Professor Humberto Ferreira 

Nào perça esta oportunidade de encontrar os seus amigos 

O’- fundos a'veitvrâo a favor dos prograniat» 
vtlui-iUlvof:. (liviilg.(ç;V) da Ütiguu v ruUtira 

jMirtugucft.i lt’cci<inadt)î- na tr.«-ola do 
Fast Pt«iuKut>«4’ 

Abnoço servuto por Cabrai Catering 

DJ by: 'PN'l' Productions 

MC: NeCCu; Pedro 

Gente da Nossa 

Haveré serviço de atJtocarro saida da Dufferin Mali 
Î2:00pm cm frente oo *'No Frills” 

Para mais informaçôes e réservas contacte: 
Mississauga: Natividade Lcdo (9()5) b9(vHH7(> 
Brampum; Joe Rebdo i905)455-5083 
Toromti: Rddy Pimentel (416) 532-7142 

James Machado • (416) 537-6821 
Toronto: Celina de Melo (416) 652-6334 

gr-iftr.* pur Jtiiiatluiii Vtar;»Mfc> Pnnt<slby. Mat-h 2 Pr-». t»:d) r.l-WKsi 
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Portusal Fashion 

Neo-modernidade 

www.theportuguesepost.ca FASHION 27 

da moda portuguesa 
eloaiada no El Pais A moda portuguesa, o seu desenho 

de neo-modernidade e a aposta no 
mercado masculino, sâo hoje elo- 

giados no maior jornal generalista de 
Espanha, num artigo sobre a 16® ediçâo 
do Portugal Fashion, que decorreu no 
fim-de-semana no Porto. 
Num artigo de uma coluna, intitulado "a 
moda de Portugal potencia o seu desen- 
ho em direcçào à neo- modernidade", o 
El Pais, jornal com mais de dois milhôes 
de leitores, começa por referir que a 
moda tem ajudado a aproximar os dois 
pai'ses ibéricos, ao mesmo tempo que os 
lança no mercado europeu. 
"A 16® ediçâo da Passerelle do Porto (...) 
apostou claramente em potenciar o seu 

forte, a moda masculina menos conven- 
cional e por destacar", refere-se no artigo, 
que sublinha como "Espanha se couverte 
em passagem obrigatôria, além de con- 
corrente, para a implantaçâo de ambos 
pai'ses no mercado europeu". 
O diârio espanhol destaca o desenvolvi- 
mento da neo- modernidade nas marcas 
portuguesas que "antes nâo exibiam um 
nome prôprio mas que agora (...) apos- 
tam no desenho de novo cunho e em cri- 
adores emergentes ainda que nâo con- 
sagrados". 
O jornal destaca entre os "desfiles de 
grande impacto" os de Tenente, Miguel 
Vieira, Julio Torcazo, Pedro Pedro e 
Maria Pia. 

88 Mayfieid 155 High Park Ave. 
Anwzkig, wcU-constructed home situated on a quiet, one- Prime High Park iocation. 2 stry, brick semi ^/beautiful 
way street TNs home has been totally rebuilt with charming 
finishes and quality workmanship. Creative layout on all 
floors, ftmcbonal great room w/walkout finished basement 
Master ensuite wl}acuzzi tub & double sink. Hardwood floors 
tlKOugho^ To view tNs home call Gianni at416-620-0227. 

backyard & 2 car garage with access from lane. To view this 
home call Gianni at 416-520-0227. 

OPEN HOUSE! Sat/Sun 2-4 
656 Beresford Ave. 

Lovely large 3 bdr. Bungalow in BWV area, big lot with mutual 
drive & detached 1 car garage, 9ft Ceilings, original oak trim. 
To viewthis home call Gianni at 416-520-0227. 

& C/miaf 

Gianni « 
Meichiorre 

(O 

45 ? ^ A 

Imke ^ 
Wemken ^ 

Christine « 
Oliveira ? 

^ < 
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37 Dunraven Dr 
Spectaculat 3 bdtm 2 storey detached home. Hardwood 
throughout Bright and spacious. AH main floor fridge, bsmt 
Stowe, washer, dryer, alt winrlow coverings, rtewer garage 
door. Ttuly shows a prMe of ownersNp! To view this home 
caH Christine at416-769-1616. 

Jane & Alliance 
Beautifully renovated backspllt in a cul de sac with a huge 
lot 19 X 146. Large detached garage approx. 900 sq ft with 
workshop perfect for a craftsman, artist or construction 
worker. To viewthis home call Christine at416-769-1616. 

11 Algarve Cres 
Fantastic semi-det, only 3 yrs old. Large kitchen, hardwood 
floors, ceramics, oak staircase & railing, skylight, casement 
windows, patterned concret patio, fully fenced yard. Close to 
transport, schools,churches, shops & much more. 

156 Enfield PI. #2907 
Dwnhwi Mtesissauga luxury penthouse steps to shopping & Investment property minutes from Downtown & High Park. Lovely condo in new & exclusive Waterford project with view 
tmnspoitation. Brand new 1600 sq. Ft. Condo wtbreathtaking Large kitchens, balconies & hardwood floors. To viewthis of the lake & downtown. Available fo lease. To view this 
vtews.TovlcwtMscondocaUlmkeat416-645-7500. property call Imke at 416-645-7500. condocalllmkeat416-645-7500. 

Dufferin/Dupont 126 Northcote Ave. East End Mississauga 
Prime Locatioa Tremendous invest-ment Completely brand new. Double car garage some newer windows, newer shingles. Newer Fully renovated. Redone floors, new oak 
wfth over 11,000 sq.ft, on hwo floors. BtickA withnewplasteroyercementblock.3/4hrdwd steel front door, newer wooden fence, newer kitchen with pot lights and apptainces. 
cenent coast rucbon with frontage 6 access firs ceramic, open concept, powder room, 2 circuit breakers. Steps to Woodbine! All upgraded tritn. Granite entrance and kitchen 
on two streets. Fully air conditioired. Toview sliding doors on tstflr. Beautiful Irg kitchen electric light fixtures, newer gas furnace, 1 floor. New windows arrd front stucco. New 
thepropertycai1Manuelat41S-769-1616 . ‘'•’th w/out. Beaubful top of the line finishes, stove, 1 fridge. 1 washer.1 dryer, garden shed, roof, new bathrooms wfceramic tiles. 

MostBeSeen!       
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www.portugalinsite.pt 
UNtAO EUHCWiA 
Fuodo» UrnituM ■. 

A viagem até Portugal é longa. 
Mas, quando chegar, vai ver que as noites também 

Estas férias, faça mais uns quilômetros e descubra Portugal. 
Todos os anos, voce deixa para trâs miihares de quilômetros para matar saudades da sua terra. 

Mas basta mergulhar nas noites longas portuguesas para deixar a monotonia da vida 

de trabalho também para trâs. Para uma onda cool, expérimente o Bairro Alto e as Docas, 

em Lisboa, o novo sotaque do norte, em Leça ou Gaia, ou ainda as noites loucas do Algarve. 

Se preferir um ambiente mais tradicional, uma boa Casa de Fados ira levâ-lo ao fundo da aima 

lusitana. As opçôes sâo muitas: do maior casino da Europa, no Estoril, às animadas testas 

populares e festivals de mûsica para todos os gostos. E, por mais quilômetros que faça, 

vai ver que nâo se cansa. 

PORTUGAL 


