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GENTE Reestruturaçâo do MNE 
Pranto pela Morte dum Anjo, A Futura Representaçâo Consular de London esta na Lista! 

Victoria Aveiro 
No 28 de Setembro, a 

comunidade portuguesa de 
London muito consternada 
acompanhou a famflia Aveiro nas 
exéquias da menina Victoria 
Aveiro, urn anjo de 9 anos que 
faleceu vitima de urn tragico 
acidente rodoviario na Quarta- 
feira anterior em que estiveram 
envolvidos très veiculos. 

Victoria era um raio de sol na vida de sens pais, Vina 
e Joao Aveiro, e de seu irmao, Julian, assim como entre 
suas colegas da Escola Mountsfield onde cursava o gran 
3 e entre as crianças da vizinhança. Gostava de dançar, 
tocar o piano, nadar e brincar com as amigas. Sempre 
com um sorriso nos labios, a sua alegria era contagiante e 
por isso a sua ausência vai-se tomar mais dolorosa. Na 
falta de palavras para confortar a famflia que hoje se vê 
privada deste ente querido, ajuda pensar que seu Criador 
chamou-a ao seu Reino para fazer parte dos coros de anjos 
que na sua presença a todo o tempo Ihe prestam louvor. 

Podemos assim ter a certeza que um membro desta 
comunidade de fé jâ esta ao lado de Deus, onde um dia, se 
formes dignes, nos reuniremos corn o nosso Divine Mestre 
e Salvador. 

Que Deus abra de par em par as portas do Paraiso e 
nos dê a resignaçâo para viver privados do teu sorriso e 
alegria. 

No mês de Outubro vamos conhecer melhor os 
detalhes das decisôes do Ministre dos Negôcios 
Estrangeiros (MNE) no que diz referência à reforma 
consular que proximamente vai ser levada a efeito. 

Corn o passo do tempo muda a estrutura social e 
areas outrora corn uma forte densidade populacional 
emigrante, hoje estâo quase vazias. Impunha-se uma 
anâlise da realidade e, em consequência, o MNE vai 
procéder ao encerramento de consulados na Europa, 
quatre na França e um em Osnabrück (Alemanha). 
Antecipando jâ o facto consumado, as comunidades 
afectadas preparam os sens grupos de protesto. 

O MNE pauta-se pela estatistica. Quando esta 
confirma um reduzido numéro de actes consulates por 
ano, além da forte despesa que représenta manter um 
cônsul residente, o aluguer das instalaçôes e a fraca 
presença de portugueses na area, impôe-se a necessidade 
de transferir para outros consulados os serviços prestados 
pelos que vào encerrar. 

Mas o panorama nâo é assim tâo desolador, pois hâ 
representaçôes consulates tanto na Europa como fora 
da UE que deverào ser reestruturadas para servir a 
populaçâo portuguesa que cresceu corn o tempo. Tal 
situaçâo concretiza-se fora da Europa no consulado-geral 
de Durban (Africa do Sul), Hamilton (Bermudas), New 
Bedford e Providence (Mass. EU A) 

Por ultimo, novos postos consulates estâo previstos 
na Moldavia e Ucrânia, paîses donde tem entrado muita 
mâo de obra que trabalha hoje em Portugal, e também 

Victoria Aveiro 

London Portuguese Vence a Taça do Ontârio/2002 

A équipa portuguesa da Divisâo Premier marcou 
presença pela terceira vez na Final da rrutica Taça do 
Ontario, meta que toda équipa ambiciona alcançar jâ que 
é o mais alto patamar a nivel de futebol amador na 
provmcia. E nos alcançâmo-lo corn toda a justiça, 
respeitando sempre corn humildade os adversârios que 
nos foram saindo no sorteio. No campo fomos decidindo, 
um apôs um, corn bom futebol, disciplina tâctica e golos. 
Nâo foi por acaso que desde 1995 estivemos em très finals, 
uma meia-final e dois quartos-de-final da Taça do Ontârio. 
Assistimos ao sofrimento dos nossos atletas nas finals de 

1998 e 2000 e nâo foi fâcil digerir a mâ sorte que a équipa 
teve e carpir as mâgoas. A équipa foi amadurecendo, 
ganhou experiência, e conseguiu atingir estabilidade 
emocional. Foi este o factor fundamental do êxito! A Taça 
do Ontârio veio para London, finalmente. 

Sâo feitos como este que elevam o nosso nome, a 
nossa comunidade, e principalmente, o nome do Clube 
Português de London. Nos ùltimos sete anos, nas mais 
variadas e longmquas cidades do Ontârio os nossos atletas 
exibiram o seu talento, a sua classe e personalidade. Na 
Secçâo Desportiva do Clube nada foi deixado ao acaso. 
Houve sempre paixâo no trabalho desenvolvido por todos 
desde a iluminaçâo, até ao sistema de irrigaçâo, bancadas, 
balneârios, relvado, etc. Mas foi através da liderança do 
futebol que começam as vitôrias e, neste aspecto, Joe 
Teves, o principal obreiro desta organizaçâo, dedicou-se 
a tempo inteiro para que a Secçâo de Futebol sempre 
atingisse um nivel superior. E hoje recolhemos os frutos 
do esforço de muitos anos. A persistência sempre alcança 
a vitôria e por isso, na famosa Taça do Ontârio ficarâ para 
sempre gravado o nome do Clube Português de Lxindon. 
Parabéns! Eduardo Neiva, relator desportivo 

em Manchester 
(Inglaterra), Los 
Angeles (EUA) e 
London (Canadâ), em 
Côrsega e no Ticino 
(Itâlia), âreas onde o 
forte crescimento da 
comunidade portuguesa 
exige a abertura de 
novos postos consulares 

José Cesârio, da 
SECP referiu: A decisâo 
nâo dépende de mim, 
mas do MNE, 
eventualmente corn o 
envolvimento do prôprio Conselho de Ministros. No mês 
de Outubro iremos ter mais novidades. Corn a nova 
reestruturaçâo consular prevê-se o apoio a comunidades 
portuguesas mais desprotegidas e por outro o apoio aos 
fluxos migratôrios para Portugal de paîses do Leste 
europeu. 

Antonio Seara, London (Ontario) 

José Cesârio, Secretârio de 
Estado das Comunidades 

Portuguesas 

Mascote Leonina/2003 
Julianne Da Silva foi Eleita 

(Veja Pâgina 7) 

Imposto GST para 10 %? 
(Veja Pâgina 8) 

Parque de London honra a 
memoria de Naiomi Almeida 

(Veja Pâgina 9) 
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Aquecimento Global 
Milhares de espécies em vias de 
extînçâo 

O aquecimento global esta a ter um impacto 
negativo nas âguas do Polo Sul. Caso a situaçâo nâo 
mude, podem desaparecer milhares de espécies do 
continente antârctico. O animal mais resistente a esta 
mudança climâtica tem sido o krill. Milhares de 
espécies que vivem nas âguas geladas do Antârctico 
podem desaparecer, se as suspeitas se confirmarem de 
que a temperatura das âguas irâ subir até aos cinco 
graus. 

O alerta foi dado pelo professor Lloyd Peck, do 
instituto Britânico Antarctic Survey, segundo o quai, é 
enorme o risco que paira sobre milhares de espécies 
que sô existem neste canto do Mundo. Estas espécies 
precisam das âguas geladas do Polo para sobreviverem, 
as mais sensiveis morrem mal a âgua fica um ou dois 
graus mais quente, outras resistem mais tempo, como 
é o caso do krill, uma espécie de camarâo. 

Durante um 
encontro em Londres, o 
professor explicou que 
moluscos de vârias 
espécies têm sido 
submetidos a estudos 
para se perceber como 
reagem a uma subida 
graduai da temperatura 
da âgua. Até agora, sô 
se têm adaptado à 
subida da temperatura. 
os krill, uma espécie 

que constitui o alimento bâsico de muitos peixes e 
mamiferos, como as baleias que vivem naquelas âguas 
geladas. 

A situaçâo é tâo 
pre-ocupante que 
fotografias tiradas por 
satélite das grandes 
massas de gelo polar 
mostram como 
tremendas âreas que 
anteriormente se 
encon-travam ligadas 
às calotas polares, se A mesma ârei 
tem partido e grandes meses à 
pedaços estâo a vogar em pleno oceano antârtico em 
direcçào ao norte. 

As duas fotografias que aqui inserimos foram 
tiradas corn 3 meses de intervalo e mostram bem como 
as condiçôes se alteraram e como a massa de gelo que 
antes se mostrava compacta se defez praticamente em 
très meses. 
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Codigo de Trabalho 
O Présidente da Repùblica defendeu que é 

absolutamente indispensavel uma concertaçâo para 
ultrapassar as questôes complexas ligadas à legislaçâo 
laboral 

Jorge Sampaio considéra que devem ser respeitados 
os direitos de uns e de outros, salientando que 
trabalhadores conscientes dos sens direitos e o respeito 
desse direitos é algo essencial para o bem-estar e 
dinamismo das empresas. 

O Présidente chegou a perguntar, sem dar no 
entanto a resposta, como era possivel que as empresas 
de capital estrangeiro instaladas em Portugal tenham 
indices de produtividade semelhantes ao resto da 
Europa. 

Para Jorge Sampaio, o problema parece nâo ser 
dos trabalhadores, jâ que mais à frente salientou o que 
chamou de bom desempenho dos trabalhadores 
portugueses émigrantes. 

Marques Mendes acusa oposîçâo 
de querer destruir a PJ 

o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Luis 
Marques Mendes, acusou a oposiçâo de querer destruir 
a Policia Judiciâria (PJ), numa situaçâo que equiparou 
à ocorrida corn os serviços de informaçâo do Estado. 

No passado recente, outros destruiram os serviços 
de informaçôes. Nâo vamos permitir que façam o 
mesmo numa instituiçâo corn o prestigio e a eficâcia 
da PJ, declarou Luis Marques Mendes, reiterando que 
o Govemo nâo aceita qualquer inquérito parlamentar a 
realizar em tomo da policia de investigaçâo criminal, 
apôs a recente substituiçâo dos antigos directores 
nacionais adjuntos. Maria José Morgado e Pedro Cunha 
Lopes. 

Os dois directores foram recentemente ouvidos no 
Parlamento, tendo apresentado versôes diferentes do 
director nacional daquela força policial, Adelino 
Salvado, sobre as razôes do seu afastamento daqueles 
cargos, tendo alegado os segredos de justiça e 
profissional para nâo aprofundar os esclarecimentos 
que prestaram en tâo aos deputados. 

O ministro escusou-se, entretanto, a comentar os 
ûltimos desenvolvimentos sobre o caso Moderna, 
actualmente em julgamento, e as eventuais implicaçôes 
que possam ter para o actual ministro da Defesa, Paulo 
Portas, e consequentemente para o Govemo. 

Apanhado no Atlântico Norte 
um Polvo de 50 Kgs 

Uma expediçâo cientifica espanhola recuperou hâ 
poucos dias ao largo da costa de Gijôn, no Norte da 
Peninsula Ibérica, um polvo gigante corn 50 quilos e 
seis metros de envergadura. 

A expediçâo foi lançada no dia 9 de Setembro em 
colaboraçâo corn a produtora Tansglobe Films, na 
tentativa de filmar ao vivo os polvos gigantes que vivem 
nas grandes profundezas do Atlântico e, segundo o 
porta-voz da produtora, José Manuel Novoa, o exemplar 
agora capturado é ûnico em todo o mundo. 

O polvo teve que ser retirado do mar corn o apoio 
de dois barcos pesqueiros. O Architheuthis Dux, polvo 
gigante do Atlântico Norte, é hoje considerado o maior 
invertebrado do planeta e até agora somente foram 
pescados 300 exemplares. 

Très Milhôes de Idosos em 2050 
Portugal, cuja populaçâo corn mais de 60 anos de 

idade ultrapassarâ em 2050 os très milhôes, estâ hoje 
entre os paises preocupados corn o problema do 
envelhecimento da sua sociedade. No século XXI, 
dados os progressos feitos pela medicina modema, a 
estatistica aponta para o envelhecimento acelerado da 
populaçâo como uma das caracteristicas das sociedades 
mais desenvol vidas. 

A cumprirem-se as estimativas, em 2050 haverâ 
mais idosos do que J ovens a nivel planetârio, corn a 
populaçâo corn mais de 65 anos a ultrapassar em 
numéro aqueles corn menos de 15 anos. 

Na Europa a percentagem de idosos pode chegar 
aos 37%, prevendo-se que em Portugal passe dos 
actuals 2,120 milhôes de pessoas corn mais de 60 anos 
para 3,217 milhôes, um aumento de 21 para 36% da 
populaçâo. 

NACIONAL 
Bush recebe Durâo Barroso 

Descrevendo Portugal como “um dos aliados mais 
prôximos da América”, o Présidente Bush recebeu 
Manuel Durâo Barroso que se encontrava nos Estados 
Unidos para assistir às cerimônias da comemoraçâo do 
Primeiro Aniversârio do ataque terrorista de 11 de 
Setembro contra o World Trade Centre. Numa 
declaraçâo prévia, o porta-voz da Casa Branca, Ari 
Fleischer, descreveu Portugal como um dos aliados que 
na Europa tem apoiado fortemente os Estados Unidos 
na guerra contra o terrorismo. 

A visita fez parte das consultas que o Présidente 
Bush estâ a manter corn lideres europeus no esforço 
para construir uma forte coligaçâo intemacional para 
fazer face aos desafios do terrorismo e armas de 
destruiçâo em massa. 

Para além da questâo do Iraque, no encontro entre 
os dois dignitârios que durou 45 minutes foi discutida 
a situaçâo em Africa, particularmente em Angola, e as 
relaçôes bilaterais. 

Navio com Plutonio passa ao 
lado das Selvagens 

o navio britânico Pacific Pintail que transportava 
residues nucleares perigosos do Japâo para a Grâ- 
Bretanha, atravessou as âguas portuguesas, 
designadamente ao lado das ilhas Selvagens. 

O navio aproximou-se do territôrio nacional, 
navegando num corredor entre as ilhas da Madeira e o 
arquipélago dos Açores, mas sem entrar na zona 
econômica exclusiva portuguesa. O seu percurso foi 
seguido por uma corveta da Armada e por meios aéreos 
da nossa Força Aérea. 

O Pacific Pintail tinha partido do Japâo corn destine 
à Grâ-Bretanha transportando cinco toneladas de MOX 
(ôxido misto de urânio e plutonio), dos quais 
aproximadamente 255 quilos de plutonio, o suficiente 
para a fabricaçâo de 50 bombas nucleares. 

Milhares de Ihristas passeîam 
no Douro 

Pelo menos 320 mil turistas jâ passearam no Douro 
desde que o rio foi aberto à navegaçâo de médio porte, 
anunciou a présidente do Instituto de Navegabilidade 
daquele rio, Adriana Granate Costa, em Pé-de-Moura, 
Lomba, Gondomar durante a inauguraçâo de um cais 
para acostagem de embarcaçôes de meio porte, equipado 
corn abastecimento eléctrico e âgua potâvel, um 
investimento de 1,2 milhôes de euros (224 mil contos). 

O turismo fluvial estâ a construir um motor de 
desenvolvimento da regiâo duriense, mobiliando jâ 14 
embarcaçôes de meio porte e mil de menor dimensâo. 

Na mesma data foi inaugurado também um palco 
circular flutuante no prôprio Douro. O acto foi presidido 
pelo secretârio de Estado das Obras Pûblicas, Vieira de 
Castro. 
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PORTUGUESA 
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■NTEWWACIONAL Al-Qaeda podera atacar via Internet? 
Virus do Nilo faz 46 mortos nos 
Estados Unidos 

Se é facto que o virus do Nilo jâ começou a ser causa 
de morte no Canada, nos EUA a situaçâo começa a ser 
preocupante, pois ao menos 46 pessoas jâ morreram 
desde o inicio do ano, nos EUA com o virus, anunciou 
em Atlanta o Centro de Controlo de Doenças (CCD).. 

O total de pessoas infectadas pelo virus em 2002 foi 
de 1201 em 29 estados americanos, com o maior numéro 
de vitimas registado no Illinois (11 mortos), seguido de 
Louisiana (nove mortos), de Ohio (cinco mortos), do 
Tennesse (quatro mortos), Mississipi e Michigan (très 
vitimas em cada estado). 

O virus é geralmente transmitido por mosquitos, mas 
uma nova investigaçâo trata de determinar se o virus 
pode ser transmitido através de transfusôes de sangue. 
O virus do Nilo que em 1999 apareceu nos EUA, pode 
desencadear uma meningo-encefalite, mortal na pessoa 
corn sistema imunitario déficiente. 

Na Jordânia: Regulada 
exportaçâo de “âgua benta” 

o governo jordano decidiu regular a venda e 
exportaçâo da.âgua benta que flui de uma poça junto do 
rio Jordâo, onde segundo a tradiçâo cristà Jesus Cristo 
foi baptizado. Esta resoluçâo foi emitida pelo ministro 
jordano do Comércio e Indùstria, Salah Al Bashir. A 
partir de agora sô a Megtas é autorizada a exportar a 
âgua da poça e dirigir todos os assuntos relacionados 
corn aquele local. 

Milhares de peregrinos cristâos acorrem corn 
assiduidade à poça, onde muitos deles se submergem 
para relembrar o baptismo de Jesus Cristo pelas mâos 
de S. Joâo Baptista e, algumas vezes, levam dali âgua 
como recordaçâo. 

Ciência 
Na Australia, Meteorito ilumîna 
o céu e provoca forte explosâo 

Parece que a visita e passagem de meteoritos pelas 
redondezas do nosso planeta começa a tomar-se rotina. 
Nos primeiros de Setembro, uma bola de fogo cruzou à 
noite o céu da Austrâlia do Sul, provocando duas potentes 
explosôes. De acordo corn fontes cientificas tratava-se 
de um meteorito. 

A policia local recebeu numerosas chamadas de 
pessoas que observaram uma enorme bola de fogo a cair 
do céu, seguida de uma espessa nuvem de fumo e de 
dois estrondos separados. Os pilotos de aviôes que 
voavam entre Melbourne e Adelaide, a capital da 
Austrâlia do Sul, informaram que as estranhas luzes se 
assemelhavam a um enorme relâmpago que iluminou a 
totalidade do céu. 

De acordo corn fontes cientificas tratou-se de um 
metebrito, segundo se depreende das descriçôes de vârias 
testemunhas. Desconhecemos se as explosôes que 
acompanharam o jogo de luzes foram ou nâo provocadas 
pelo contacto do meteorito corn a atmosfera, pela sua 
ruptura em pequenas particulas ou apôs a queda. Primeiro 
é preciso procurar os restas do meteorito e, caso tenha 
ocorrido algum impacto terrestre, descobrir se alguém 
filmou a sua queda. 

Peritos norte-americanos, preocupados corn a 
forma como Al-Qaeda domina a Internet, acreditam que 
o proximo ataque dos terroristas pode atingir infra- 
estruturas vitais para o pais. 

Um detective da California detectou em 2000 um 
acesso constante de piratas aos computadores da Silicon 
Valley. Alertado o FBI, a pista foi seguida e descobriram 
que os acessos eram feitos a partir do Paquistâo, Arâbia 
Saudita e Indonésia. Segundo uma recente ediçâo do 
Washington Post, os serviços de segurança dos EUA 
acreditam que o proximo ataque da al-Qaeda pode ser 
feito à distância. 

O FBI descobriu que membres da al-Qaeda têm 
visitado sites sobre infra-estruturas chave, como sâo o 
funcionamento de sistemas eléctricos, telefônicos, a 
distribuiçâo e armazenamento de âgua, instalaçôes de 
gâs ou centrais nucleares. A investigaçâo parece sugerir 

A Ostéoporose nos Homens 
A ostéoporose é considerada a doença das 

mulheres, contudo, um em cinco doentes é do sexo 
masculine e um quarto do total das fracturas da anca 
ocorre nos homens. A ostéoporose afecta um em cada 
cinco homens e 25% do total das fracturas da anca 
ocorrem nesta populaçâo, de acordo corn especialistas, 
apontando-se jâ para um milhâo de fracturas no sexo 
masculine em 2025. 

Apesar de ser considerada doença das mulheres, 
os homens também sâo afectados pela ostéoporose e, 
nesse sentido, 30% dos homens acima dos 60 anos 
poderào sofrer umafractura osteoporôtica nos dez anos 
prôximos, alerta Silvano Adami, professor de 
Reumatologia da Universidade de Verona, Itâlia. 

De acordo corn o reumatologista, a avaliaçâo e o 
tratamento desta patologia reumâtica nos homens têm 
sido negligenciados, ao mesmo tempo que a pesquisa 
e a prâtica clinica se centram sobretudo na ostéoporose 
nas mulheres pôs-menopaùsicas. 

O alendronate de sodio é o fârmaco mais usado no 
tratamento da ostéoporose pôs-menopâusica. No 
entante, uma investigaçâo demonstrou também a sua 
eficâcia na populaçâo masculina osteoporôtica. Este 
fârmaco reduz em 90% o risco de novas fracturas 
vertebrais e da anca e aumenta a densidade minerai 
ôssea, ao mesmo tempo que previne a diminuiçâo de 
estatura. 

O estudo teve a duraçâo de dois anos e envolveu 
241 homens osteoporôticos entre os 31 e 87 anos de 
idade. No inicio, 36% dos doentes apresentavam um 
nivel reduzidos de testosterona, sintoma associado à 
ostéoporose masculina e 50% revelaram fracturas 
vertebrais. No final da investigaçâo, os que foram 
tratados corn alendronato de sodio revelaram um 
aumento significativo da densidade minerai ôssea na 
coluna, anca e no seu total. 

O mita da ostéoporose afectar sô as mulheres, 
dificulta a consciencializaçâo por parte dos homens em 
risco de desenvolver a patologia e que apenas o 
descobrem quando experienciam uma diminuiçâo de 
estatura ou quando revelam dores na coluna e anca. 

in: Revista Diârio 

apenas o ataque a uma das infra-estruturas, mas 
descobriram-se sinais preocupantes em como o al- 
Qaeda procura formas para controlar à distância estas 
infra-estruturas. 

Informaçâo sobre controlo remoto foi achada no 
Afeganistâo em computadores da al-Qaeda, ao longo 
do ano, o quai sugere que a Internet pode ser usada 
como instrumento directo para um grande ataque. Os 
especialistas americanos afirmam que se terroristas 
conseguissem poder controlar as comportas de uma 
barragem poderiam destruir vidas e criar estragos 
considerâveis. 

A investigaçâo conclui que as capacidades 
tecnolôgicas da al-Qaeda foram subestimadas até hâ 
pouco e, corn as confissôes dalguns prisioneiros que 
garantem que a Internet vai ser usada como arma, a 
preocupaçâo gérai aumenta. 

Canadîanos pensam que os EUA 
motivaram o 11 de Setembro 

Uma sondagem publicada no diârio “Globe and 
Mail” révéla que 69% dos canadianos pensa que os 
Estados Unidos sâo em parte responsâveis pelos 
atentados de 11 de Setembro sobre o seu territôrio, devido 
à sua polltica de negôcios estrangeiros. 

A sondagem Ipsos-Reid mostra ainda que 15% das 
mil pessoas questionadas em Agosto ultimo defendem 
que os Estados Unidos devem assumir a inteira 
responsabilidade dos atentados, contra 14% que crêem 
que nâo devem assumir quaisquer responsabilidades. 

Séria porém errado concluir que os canadianos 
pensam que os Estados Unidos tiveram o que mereceram, 
disse o vice-presidente da Ipsos-Reid, John Reid, 
resumindo o pensamento dos canadianos na frase “nâo 
se surpreenda de ser picado se meter a mâo num ninho 
de abelhas”. A sondagem révéla também que 61% dos 
canadianos acredita que o Canadâ fez o “suficiente” para 
ajudar os Estados Unidos na sua campanha contra o 
terrorismo, contra 24% que sâo da opiniâo contrâria. 
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Santa Clara recebe 2,5 milhôes 
de euros do Governo 

O Santa Clara dos Açores que milita na Super Liga 
de futebol, vai receber 2,5 milhôes de euros (500.000 
contos) do Governo açoriano, como apoio financeiro 
relativo à época 2002/03, e que résulta da promoçâo 
turistica que a équipa efectua do arquipélago no 
exterior. 

Segundo fonte govemamental, a verba atribuida à 
ûnica équipa dos Açores, que se encontra na I Liga de 
futebol, integra-se na concessâo total de cerca de 3,4 
milhôes de euros (680.000 contos) de apoios atribuidos 
a 10 équipas de varias modalidades. 

Ainda no futebol, o Executivo Regional decidiu 
atribuir cerca de 60.000 euros (12.000 contos) a cada 
uma das équipas do Lusitânia, Uniâo Micaelense e 
Operârio, que participam na II Divisâo B, Zona Sul. 

Estâo também contempladas, pela sua participaçâo 
«em eventos desportivos corn especial relevância para 
os Açores», équipas que disputam campeonatos 
nacionais a vârios niveis nas modalidades de 
basquetebol, voleibol, andebol, hoquei em patins e 
automobilismo, disse um représentante do Executivo 
Regional. 

AÇORES / IVIADEIIIA 

Falso alarme de bomba retém 
Aviào da TAP 

Um voo da TAP entre a Madeira e Caracas 
(Venezuela) sofreu um atraso de cerca de très horas na 
partida devido a um falso alarme de bomba. O Airbus 
A310 (CS-TEI “Femâo de Magalhâes), jâ se encontrava 
na pista para levantar voo, quando foi obrigado a voltar 
para a plaça de estacionamento, onde era aguardado 
corn aparato de bombeiros e polîcia. A chamada 
anônima foi recebida no balcâo da TAP pelo que de 
imediato foram accionados os procedimentos de 
segurança e a revisâo de todas as bagagens através de 
nova verificaçâo em mâquinas de Raios X e uma 
vistoria ao aparelho pela Brigada de Minas e 
Armadilhas da PSP. 

A partida do aviâo, que levava a bordo 194 
passageiros e 10 tripulantes, verificou-se apenas pelas 
16:15 horas, depois dos passageiros terem sido 
novamente submetidos a novo controlo de entrada. 
Partindo de Lisboa, o voo tinha chegado atrasado e 
deveria partir da Madeira pelas 12:35 horas. Acabou 
por sair pelas 16:15 horas, corn um atraso total de quase 
quatro horas. 

OPIWIÂO FALAR PORTUGUÊS -O nosso Pais e a sua Lmgua 
Das suas aventuras por 

terras e mares ignotos, o povo 
português nos ûltimos 500 anos 
de histôria vai deixar marcas 
indeléveis da sua presença nas 
areas que visitou. Do que eles 
vestiam, fardas ou andrajos, dos 
utensilios e ferramentas que 
entâo usavam pouco ou nada 
resta! No entanto, a perpetuar 
essa raça de herôis ficou até hoje 

algo muito expressive e rico, que guerras, govemos ou 
catâstrofes nâo puderam apagar ao longo dos séculos: 
a Lingua Portuguesa como uma Pâtria comum aos 
povos da Lusofonia, a lingua falada por Camôes, Femâo 
Lopes, Pessoa e uma pléiade de gente notâvel, que séria 
imposslvel enumerar. 

Da vivência e do cruzamento corn outres povos 
nasceram novos palses como Moçambique, Angola, 
Guiné e esse colosse da América que é o Brasil. Em 

todos estes lugares a nossa lingua ficou a lembrar a 
Histôria dum povo destemido, povo de marinheiros, 
estadistas, guerreiros e de missionârios, também. Do 
Japào a Sâo Tomé, de Macau a Cabo Verde e dos Açores 
e Madeira à India e à Polinésia, das Caralbas a Timor e 
centenas de ilhas por esses vastes oceanos, a Fé e o 
Império foram bem dilatados e a onde quer que as 
“cascas de noz” pudessem acostar, al ficou a nossa 
lingua que decerto naquela época era uma das mais 
faladas. 

E claro que através dos tempos sofreu mudanças 
como qualquer outra, pois nâo se diz que o Povofaz a 
Ungual Em certes povos usam-se vocâbulos mais 
arcaicos ou palavras distorcidas, mormente se falada 
por camadas mais incultas, mas é a lingua que o 
português entende! Porquê entâo nâo a transmitir nos 
tempos modernes aos nossos filhos e netos? 

Toda lingua falada é lingua viva! Lembremos 
Fernando Pessoa e a célébré expressâo: A Minha Pâtria 
é a Lingua Portuguesa\, frase à quai eu aqui 
acrescentarei: A Minha Também! 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

Regina T. Calado 

Curiosidades - Invençôes consideradas “Ridiculas” 
Na histôria dos descobrimentos e inventes do 

homen, houve sempre alguém que os defendesse e que 
os perseguisse e, até mesmo, os ridicularizasse. Eis 
como foram tratados alguns dos mais famosos inventes 
e como até foram maltratados por varias sumidades 
cientificas da sua época. 
* Quando a aviaçâo começava a dar os sens primeiros 
passes, mereceu os seguintes comentarios do astrônomo 
americano Wiliam Pickering: “A mente popular 
imagina frequentemente gigantescas mâquinas 
voadoras atravessando o Atlântico a grandes 
velocidades e transportando numerosos passageiros 
como um moderno paquete.... Parece-me seguro 
qfirmar que tais ideias sào totalmente visionârias, e 
mesmo que uma mâquina conseguisse atravessar o 
Atlântico corn um ou dois passageiros, os custos seriam 
proibitivos 
Como podemos constatar, falharam as previsôes do 
astrônomo e, em Junho de 1939 a Pan American 
inaugurava a primeira linha aérea transatlântica corn 
os hidros “Boeing 314”, viajando nesse primeiro dia 
19 passageiros. E, a partir dai, é o que se vê... 
* Sobre as viagens à Lua, cotejamos mais este 
depoimento de outre astrônomo famoso, o britânico 
Alexander Bickerton que, em 1926 dizia: "Esta ridicula 
ideia de pretender alcançar a Lua é um exemplo dos 
absurdos a que uma especializaçâo excessiva pode 
levar cientistas que pensam em compartimentas 
estanques... O projecto parece ser basicamente 
impossivel”. 
Também aqui, Neil Armstrong e as capsulas “Apollo” 
demonstraram ser possivel o projecto. 
* A invençâo da luz eléctrica por Tomas Edison foi 
“premiada” corn o epiteto de ideia completamente idiota 
pelo engenheiro-chefe dos Correios ingleses. Sir 
William Preece. j 

Alias jâ pouces anos antes, os Correios inglêses tinham 
rejeitado o telefone, considerando que: "para levar 
recados, os inglêses tinham muitos rapazinhos que se 
podiam encarregar dessa tarefa”. Contudo, très anos 
mais tarde, inaugurava-se em Londres a primeira 
estaçâo telefônica inglesa. 
* Uma das peças escritas mais intéressantes contra os 
caminhos de ferro, foi redigida em 1829, pelo 
govemador do Estado de Nova York. Em carta enviada 
como proteste ao présidente Andrew Jackson, o 
govemador queixava-se: “Como sabe, Sr. Présidente, 
as carruagens dos ‘caminhos de ferro’ sâo movidas à 
enorme velocidade de 15 milhas (24 kms) por hora, 
por mâquinas que, além de porem em perigo a vida dos 
passageiros, rugem e resfolgam pelos campes, 
incendiando as searas, assustando os animais e 
aterrorizando mulheres e crianças. Nunca foi da vontade 
de Deus Todo-Poderoso que pessoas viajassem a 
velocidades tâo perigosas”. 
* O prôprio Edison também se enganou. Em certa 
altura, afirmou; "Sempre fui contra a alta tensào e 
contra a corrente alterna para a iluminaçâo eléctrica 
Hoje, sâo precisamente estes os sistemas considerados 
mais eficazes e em uso. 
* Ainda um outre facto. Em 1819, o Almirantado 
Britânico rejeitou o telégrafo eléctrico do inventor 
Francis Ronalds, alegando que o sistema de 
comunicaçôes à distância existente (os semâforos) era 
o adequado. 
Sobre os pronunciamentos feitos por cientistas de 
nomeada, o escritor de ficçâo e cientista britânico, 
Arthur C. Clarke, um dia escreveu: "Quando um 
eminente cientista afirma que qualquer coisa é possivel, 
tem quase sempre razào. Quando afirma que qualquer 
coisa é impossivel, provavelmente nâo tem razào”. 

Compilaçâo e adaptaçâo de S. Andrade 

Capturas em excesso 
deixam lapas em risco 

Na ilha da Madeira mais de 54 toneladas de lapas 
foram apanhadas este ano sobretudo na costa norte da 
ilha. Se juntarmos a isso mais 17 toneladas que 
desconfia-se terem sido apanhadas fora do contrôle da 
Lota nos primeiros nove meses de 2001 hâ motives 
para que seriamente se comece a falar da possibilidade 
do desaparecimento da espécie. 

De acordo corn noticias postas a circular na 
Madeira, em tempos passades, as lapas reproduziam- 
se em todas as zonas costeiras. Mas o crescimento da 
construçâo e o despejo de terras para mar fizeram que 
as zonas de reproduçâo fossem sendo cada vez menores 
e agora sô em locals como Ponta do Fargo, Porto Moniz 
e as ilhas Désertas encontram-se as lapas em 
quantidades apreciâveis. 

O governo regional tem legislaçâo severa, mas a 
captura da lapa a tftulo de entretenimento ou para 
consume prôprio é permitida, embora sô é permitido 
um mâximo de dois quilos por pessoa. 

Mas os Pescadores com licença podem apanhar a 
quantidade que bem entenderem porque a lei nâo lhes 
impôe qualquer limite de peso na captura e a apanha 
da lapa é o seu ganha pâo. Alguns deles usam 
equipamento de mergulho proibido por lei. 

A populaçâo piscatôria da Ponta do Fargo e Porto 
Moniz, tem apontado para barcos corn sete ou oito 
mergulhadores que apanham cada de 300 a 400 quilos 
de lapas cada barco. 

Apresentado o caso aos orgâos do Governo que 
tutelam as pescas e à Direcçâo Regional de Pescas 
(DRP), ficou confirmado que a captura da lapa tem 
tido seus altos e baixos, mas nunca atingiu numéros 
tâo significatives como neste ano. A DRP que desde 
1994 tm analizado esta matéria corn a monitorizaçâo 
do estado dos stocks de lapas brancas e prêtas, entende 
que apesar do aumento verificado chegou-se a uma 
situaçâo de exploraçâo intensiva. 

A lapa madeirense para além do mercado local é 
exportada para os EUA e para os Açores, onde a 
intensidade das colheitas deixou os stocks altamente 
afectados e o Governo Regional decretou a proibiçâo 
da captura de lapas. 

Neste impasse, a DRP nâo exclu! a possibilidade 
de limitar o peso da captura e controlar o numéro de 
embarcaçôes, assim como a determinaçâo de zonas de 
captura e de nâo captura. Outra das limitaçôes serâ a 
proibiçâo da captura de espécimes imaturas e a 
imposiçâo de tamanhos mmimos de exemplares 
comercializados, que pode ser de 4 centimetres. 

LISTA 
TELEFÔNICA 
PORTUGUESA 

MIDDLESEX-ELGIN 

LEGAL SERVICES INC. 
PAUL DUARTE, President 

• Workers Compensation Appeals 
• Lump Sums 
• Canada Pension Disability 

• Small Claims Court Actions 
• Highway Traffic Offenses 
• Process Service 
• Lawyer Support Services 

140 Fullarton St., Suite 208 
London, ON N6A 5P2 

Tel.; 645-1855 • Fax; 433-8516 
Toll Free: 1-866-922-9742 

www.wewinwsib.com 

LONDON (519) 453-5688 



Agosto / Setembro 2002 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 5 

Abraço de Amizade entre Equipas Velhas Guardas 
SL & Benfica Old Timers, 2 - Virginia PCC Velhas Guardas, 2 

VOICE: 703-330-2136 9509 LEE AVE 
FAX: 703-361-6860 MANASSAS, VA. 20110 

Equipa do Sport London & Benfica Old Timers 
London, na Provincia canadiana do Ontario, e 

Manassas, no estado americano da Virginia, foram ao 
encontro pela primeira vez num grande abrazo de 
amizade no fim de Setembro, passado umas boras de 
convivio que incluiram um jogo amigavel de futebol 
para provar as forças, seguido de um lauto jantar pela 
noite na sede do Sport London & Benfica, onde se 
reuniram os desportistas e socios, com entrega de 
troféus e discursos a solenizar o fim do acto. Foi uma 

A Direcçâo do Sport London Benfica que foi a 
anfitriâ do encontro 

e assim o evento foi motivo 
de encontro nao so de 
amigos como ainda de 
parentes que nâo se viam hâ 
anos. Por exemple, 
acompanhado da sua gentil 
esposa, Debbie, e seu filho 
Paul, Manuel Pacheco, 
proprietârio da prestigiada 
firma da construçâo civil 
Old Country Masonry, com 
o escritorio central em 

Fredericksburg, Va, reuniu-se naquela 
data com a sua familia no Canada, primes 
Benjamim e Manuel, esposas e filhos, 
apos anos que nâo estavam juntos. Publicamos a 
fotografia como testemunho real dos bénéficiés desta 
visita. 

Manuel Pacheco, por outre lado, foi sempre nosso 
amigo e assinante, grande patrocinador e socio do Clube 
Português de Manassas, e um açoriano que soube 
crescer e criar nos Estados Unidos uma firma prospéra 
que dâ trabalho a muitas familias. Foi com grande pena 
que ao escrever esta reportagem fomos informados que 
apos seu regresso aos EUA ele tinha side hospitalizado 
por causa de um ataque cardiaco. O seu estado de saude 
tern melhorado depois da operaçâo a que foi submetido 
encontrando-se hoje em franca recuperaçâo. Boas 
melhoras, Manny! 

O encontro teve lugar pela tarde no campo de Jogos 
do Clube Marconi. Com as bandeiras ao vente entraram 
ambas as equipas aos acordes dos hinos nacionais do 
Canada e dos Estados Unidos. O Benfica vestia 
camisola encamada com calçào branco, e a equipa 

Os Atletas do Virginia PCC Velhas Guardas 

culinaria que reina naquela casa.. No fim foi a vez dos 
parabéns e discursos, alguns deles prolongados porque 
o orador deixava falar o coraçâo, mais do que a cabeça 
e la se perdiam em longas tiragens de lovor à amizade, 
à Patria portuguesa e ao Glorioso. 

Mais uma lembrança entregue à Direcçâo 
da equipa visitante 

Como era de esperar, foram entregues plaças e 
troféus comemorativos para que cada um dos clubes 
possa guardar uma lembrança da data nas prateleiras 
Junto com os outres troféus das vitorias desportivas. 

José Correia, Manny Pacheco, Benjamim De Melo 
e todos os que colaboraram para esta noite tao 
memoravel, Muito Obrigado por tomar realidade este 
abraço de amigos desportistas. Todos estâmes com a 
ansiedade de, dentro de um ano, assistirmos ao 
desempate. Ai é que vâo ser elas ! 

Antonio Seara, London (Ontario) 

data memoravel que ficarâ nos anais da historia da 
emigraçào e que, segundo nos informaram, foi apenas 
o ponto de partida de uma amizade entre os dois clubes 
desportivos que promete durar muitos anos. Em 2003, 
o Virginia Portuguese Community Centre como 
anfitriâo vai convidar os benfiquistas de London para 
passar um dia nos States, onde os pâssaros-da-neve 
{snowbirds) sâo sempre muito bem recebidos. 

Os responsâveis por este “abraço de amizade” 
foram no Canada, Benjamim De Melo, da Lomba de 
Sâo Pedro (Sâo Miguel), o Présidente da Assembleia 
Gérai do Sport London & Benfica nesta altura e nos 
Estados Unidos, José Correia, Director Desportivo do 
Virginia Portuguese Community Centre de Manassas. 
Encontraram-se em Sâo Miguel no mês de Fevereiro 
do corrente e na conversa surgiu a ideia de uma reuniâo 
entre os dois clubes, um sonho que s6 se iria tomar 
realidade em Setembro. 

A equipa da Virginia corn os sens preparadores 
técnicos e Direcçâo Executiva deslocou-se a London 
em autocarro. Uma viagem que durou varias horas, mas 
o veiculo tinha todo o conforto que o luxo pode 
acomodar. Alguns dos visitantes tinham familia na area 

Uma reuniâo familiar entre Manny Pacheco e 
os primos do Canadâ 

visitante do Clube de Manassas envergava a camisola 
cor de vinho e calçâo verde, as cores da Selecçâo 
Nacional Portuguesa. Notamos nos Velhas Guardas da 
América mais juventude e força, mas o encontro era 
amigavel e apenas para justificar a viagem. Por sinal o 
jogo ia acabar em empâte 2-2, o quai agradou a gregos 
e troianos. 

Horas depois, na sede do Benfica, os atletas e a 
Direcçâo foram recebidos de braços abertos pelo 
Executive de London que brindou aos présentes um 
lauto jantar que mereceu os louvores da boa ciência 

Happy 45th Wedding Anniversary 
Feliz 45.° Aniversârio do Casamento 

Sinceros Parabéns e Congratulaçôes nesta data ao 
Conde de Arquinha (Leonildo) e à Condessa de 
Arrochela (Maria de Deus) da parte de sens 
familiares e amigos! Many Returns of the day! 

Leonildo & Maria de Deus Carreiro celebraram 
o aniversario do seu amor matrimonial no dia 
22 de Setembro 2002. Uniram-se para sempre 

com os logos do matrimonio em Ponta Delgada 
(Sâo Miguel) 
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COISAS E— LOISAS 

Viagens 
Para comemorar o jubileu da Rainha Isabel II da 

Inglaterra, promover Sagres, patrimonio mundial, e ao 
mesmo tempo divulgar os formidâveis valores do 
Algarve, a Direcçâo de Turismo da zona promoveu a 
viagem da caravela Boa Esperança que durou cerca de 
dois meses. O navio esteve em Londres onde foi 
visitado por muitos turistas e nâo s6. 

Ciência 
Um grupo de cientistas portugueses acabou corn a 

resistência dos fungos. O grupo de pesquisa, como 
sempre acontece no nosso pais, contou corn uma boa 
équipa de investigadores, mas com pouco dinheiro. 
Sempre as finanças! Como podemos avançar se este 
Goveno nào in veste mais dinheiro na investigaçâo! 

A cidade nova 
Alverca esta de parabéns pois vai ter uma nova 

igreja dedicada aos Pastorinhos de Fâtima. O templo 
vai ter um carilhâo corn 72 sinos, passando a ser o 
segundo maior da Europa e o terceiro do mundo. O 
edificio estarâ pronto para o ano 2004. No entanto, os 
sinos jâ estâo a ser fundidos na Holanda onde a 
operaçâo en volve 40 toneladas do bronze! 

Moçambique 
Vai ser criado o Parque Nacional de Quirimbas Em 

Cabo Delgado, uma provlncia situada ao Norte do pais 
esta a ser criado pelo Govemo o Parque Nacional de 
Quirimbas corn uma area de 7500 Kms quadrados onde 
a vida marinha, animais selvagens e uma variada 
floresta costeira poderâo ser admiradas pelo turismo. 
Na sua vida selvagem destacam-se os elefantes, 
leopardos, bûfalos, leôes e ainda mabecos, uma espécie 
em risco de extinçâo. Hâ também praias de nidificaçâo 
para as tartarugas, recifes de coral, ervas marinhas, 
floresta de mangal e o Banco de Sâo Lâzaro, local de 
pesca desportiva de classe mundial situado a 42 milhas 
da costa. O Parque Nacional de Quirimbas esta situado 
entre os distritos de Macomia e Quiçanga e as 11 ilhas 
a Sul do arquipélago das Quirinhas. 

Trânsito no Marqués de Pombal 
Ficarâ mais aliviado depois das obras do tûnel 

subterrâneo que ligarâ as Amoreiras à Avenida Fontes 
Pereira de Melo. Esta grande obra da capital lisboeta 
ficarâ concluida no fim do ano 2004. 

Sem Comentârio... 
Lima jovem da Nigéria foi condenada a morrer 

apedrejada pelo “crime” de adultério. O crime foi 
motivado por ela ter dado a luz uma criança mais de 
nove meses depois do divôrcio! A Nigéria introduziu 
recentemente a lei islâmica “sharia”, sendo este o 
primeiro caso da aplicaçâo da pena imposta pela lei. E 
isto o que chamamos Progresso? 

(NEW & USED) 
FOOD EOUIPMENT 

HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 

“WE BUY, SELL AND TRADE” 

WHOLESALE/RETAIL 
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• DONUT SHOPS 
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■ CLUBS 

CATERERS 
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• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPENTOTHEPUBUC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 
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Les escargots! 
O francês gosta muito de caracois, bicho que na 

culinaria portuguesa brilha pela sua ausência! Em 
Agosto decorreu em Dijon, no centro da França, a 13.“ 
ediçâo da Festa do Caracol. Em dois dias foram 
consumidos 73.200 escargots (mais de 6000 dûzias), e 
entre as varias receitas de cozinha, parece que o petisco 
preparado “alla Borgogne” foi o preferido pelos 
comilôes. E s6 pensar que para fazer tal pitéu, foram 
gastos 4000 Kgs de manteiga e 50 de salsa. Cada quai 
comeu o mâximo que pôde, e o recorde da ediçâo ficou 
em 24 dûzias que foram consumidas por um 
participante, isto é, 288 caracôis embutidos no 
estômago deste animal racional! 

Cerveja 
Na Alta Franconia (Baviera alemâ), as fâbricas de 

cerveja mantêm no mundo a maior densidade por 
habitante e querem figurar no Guiness Book of Records. 
Existe la uma média de 5511 habitantes por cervejeira 
e cada 6 Kms encontra-se uma fâbrica, fazendo um total 
de 202 na area. No mesmo distrito, a comuna de Aufsess 
passou ao Guiness em 1999 corn uma média de 4 
cervejeiras/375 habitantes. Em gérai, existe uma média 
de uma cervejeira por cada 316 habitantes na Alemanha. 

Doenças 
Machado-José PH é uma doença tipicamente 

portuguesa que terâ surgido no Continente hâ vârios 
séculos e de lâ foi exportada para os outras terras pelos 
marinheiros e nào s6. Sô assim se explica que surgissem 
famüias afectadas por esta doença em locals 
historicamente provados corn forte presença 
portuguesa, como a China, o Japâo, Austrâlia, Brasil e 
EUA. As investigaçôes cientificas continuam em 
Lisboa e Porto onde jâ foram detectados os defeitos 
genéticos de base para avançar no tratamento e até 
prevençào da doença. Em 1993, estes estudos foram 
distinguidos corn o prémio maior nacional. 

Do mar para o Altar 
Inâcio Silva, algarvio da vila de Ferrajudo, foi 

inclinado a ser marinheiro. Fez viagens em vârios 
navios como o Beira, Niassa, Vera Cruz, Cabinda e 
Principe Perfeito. Conheceu terras, transportando 
nesses navios soldados e material de guerra. O seu 
trabalho a bordo era de escritôrio. Corn o passar dos 
anos, a nossa Marinha Mercante desapareceu e o 
homem mudou de vida. Jâ em terra fez vârios cursos 
de teologia na Universidade Catôlica e em 1984 foi 
ordenado diâcono em Setûbal, para mais tarde passar a 
diâcono permanente na Parôquia da C. Da Piedade. Foi 
esta a sua vocaçâo e tardiamente conseguiu-a. 

Cheias 
Fortes chuvadas têm assolado vârios paises da 

Europa Central e também a China, onde foram 
destruidas 4120 casas e 64000 hectares de cultivo. O 
desastre saldou-se lâ corn 55 desaparecidos e 81 mortos. 
Fortes inundaçôes afectaram também o Mali e a Rûssia, 
causando destruiçâo por toda a parte num mundo jâ 
por si bastante castigado pelas guerras, as santas e as 
profanas. Noutras âreas do Globo a seca que se fez 
sentir tem provocado sérios prejulzos na agricultura. E 
triste ver centenas de animais mortos de sede e a 
precisar de refrescar o coipo, devido aos parasitas, e 
nem um pingo de ...lama. E apavorante! 

Abuso de Menores 
Fawzi Mial-Bahawi, 58 anos, rico comerciante 

egipcio, foi preso por ter casado corn 23 raparigas 
adolescentes, pobres e menores de 16 anos. Mentiu na 
idade delas para poder casar perante a lei que no Egipto 
exige 18 anos como a idade legal. Ele mesmo foi 
também acusado de ter casado corn mais quatro 
mulheres em circunstâncias contrârias às leis do pals. 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON  

Desde Pre-Primâria a O.A.C. 
Todos os Sâbados do Curso Lectivo 

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

Informaçôes - Contactem Ana Paula Fernandes, Directora 
pelo Tel. (519) 686-1095 (apôs as 6h00 da tarde) 

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

Voar no Espaço 
Dentro de 3 anos, num aviâo a jacto começarâo as 

viagens no espaço - durante uma hora e a 100 Kms de 
altitude. A certa altura do percurso, os passageiros 
deixarâo de estar sujeitos à força de gravidade por 
vârios minutos e podem admirar de lâ a terra redonda... 
Embora a aeronave, Xerus, ainda se esteja a fabricar 
na California, jâ estâo à venda 600 bilhetes a 100.000 
Euros cada um, mais um dinheiro extra (nâo se sabe 
quanto) para garantir a primazia na vez... Vejam onde 
chega a loucura humana! E, no entanto, o mundo a 
sofrer de fome! 

A Brincar... 
Dois jovens escavaram na areia da Praia de Loça de 

Palmeira um buraco corn cerca de dois metros de 
profundidade e quatro de diâmetro. As tantas houve um 
desmoronamento e um deles conseguiu escapar, mas o 
outro ficou soterrado por cerca de uma hora. Valeu-lhe 
o nûmero de gente a tentar retirar a areia e o facto de ser 
auxiliado por um tubo de oxigénio que a équipa local de 
bombeiros conseguiu fazer chegar ao fundo do buraco. 

Teatro 
Em Setembro ultimo realizou-se em Cabo Verde 

um Festival Intemacional de Teatro. Incorporaram-se 
nele companhias de sete paîses, entre os quais Portugal. 
O certame teve por nome Mindelact/2002. 
Representaram-se vârias peças de teatro, sendo esta a 
oitava ediçâo do festival que, além de obras sérias, 
incluiu também programas de Marionetas do Centro 
Cultural Português e de Os Palhaços Reals de S.“ Antâo, 
sob os auspicios da Fundaçào Gulbenkian, Cooperaçâo 
Portuguesa e o Instituto Camôes. A estes patrocinadores 
podemos acrescentar o alto contributo da UNICEF. 

Regina Torres Calado, Vancouver - BC 

CONSULADOS 
Enquanto nos ficamos a chuchar no dedo... 

Inglaterra terâ mais um posto consular 
o Govemo reconhece que o funcionamento do 

Consulado português em Londres é perfeitamente 
caôtico. Na sequência da reportagem publicada pelo 
DIÂRIO, José Cesârio, o secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas diz conhecer a situaçâo 
daquela estrutura consular. Estamos a desenvolver 
esforços para resolver o problema, garante o senhor 
Secretârio, sem se comprometer corn prazos, mas 
assumindo que em breve surgirâ em Inglaterra mais 
um escritôrio consular - uma estrutura «leve» para 
atendimento ao pûblico. 

Além disso, aqueles serviços estâo na iminência 
de mudar de instalaçôes, porquanto o actual contrato 
de arrendamento cessa no dia 23 de Dezembro. E se hâ 
dez anos elas «eram muito boas» e o quadro de pessoal 
era suficiente para responder às solicitaçôes dos 
émigrantes, hoje em dia contribuem para o clima 
«caôtico» vivido na capital britânica. Ou seja, tais 
factores nâo acompanharam a novas dinâmica da 
comunidade portuguesa. 

Quanto à criaçâo do novo posto de atendimento 
em Inglaterra, serâ fruto da reestruturaçâo global da 
rede consular, assunto que vai ser alvo de decisôes por 
parte do Conselho de Ministros entre Outubro e 
Novembre prôximos. 

Na altura em que a administraçâo central vê-se 
impossibilitada de admitir mais pessoal e trata de 
reduzir despesas, o govemante sô tem uma soluçâo: 
Tirar de um lado para pôr noutro. Isto é, fecharâo 
postos consulates em paises corn excesso de oferta, caso 
da França, e abrirâo outres onde os serviços nâo 
respondem à procura, como na Inglaterra. 

Nâo hâ düvida nenhuma de que, aparentemente, a 
situaçâo foi grave, disse o secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, referindo-se à expulsâo de 
jomalistas das instalaçôes consulates em Londres, onde 
houve intervençâo da policia. O assunto estâ a merecer 
uma averiguaçâo interna do gabinete de José Cesârio. 

A confirmar-se a aparente gravidade do caso, nâo 
é descabido pensar que os protagonistas poderâo correr 
o risco de um procedimento disciplinât. 

Sérgio Gouveia (Lisboa), Diârio de NoHcias da Madeira 
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

Tel. (519) 453-4330 Fax. (519) 453-3599 
Para Contratos e Banquetes contactem: 
Anibal Machado - Cell. (519) 673-7500 

L ACTIVIDADES COM1JNITÂRIAS PE OUTUBRO d 
Dia 5 - Aniversario do Nucleo do Porto. Jantar e Baile 
abrilhantado por Tabu. 
Dias 12 e 13 - Festa de Santa Cecilia da Lira do Espirito 
Santo. 
Dia 26 - Festa Desportiva do Clube Português. 

Festa de Portugal no 
Canada’s Wonderland 

Este ano participei mais uma vez 
nesta grande festa. Grande porque 
celebrar a nossa gente é sempre uma 
oportunidade a nao perder. Saimos de 
London numa excursao realizada pela 
Agência Acadia de José Manuel e 
Normanda Medeiros, que estâo de 
parabéns por terem organizado uma 
viagem em que os passageiros 
encheram dois autocarros. 

O Sol brilhante num dia quente 
sem humidade recebeu as centenas de 
portugueses que gostam de se juntar 

e celebrar a Pâtria-Mâe que, embora distante, esta 
sempre présente no nosso coraçâo. O verde e vermelho, 
as cores garridas da bandeira portuguesa, resplandeciam 
por todo aquele parque de diversôes que naquele dia 
foi todo português jâ que a lingua de Camôes se ouvia 
por todos os lados. 

Na tarde, uma brisa suave e fresca acariciava o 
rosto dos forasteiros, que se deslocaram de muitas 
partes dos EUA e Canada para celebrar o evento. 
Organizado pela CIRV o show foi magnifico corn um 
bom elenco artistico que nos presenteou um variado 
repertorio musical. Houve falhas. Por exemplo o show 
começou à hora portuguesa, meia hora mais tarde do 
que estava programado, e José Mario fez o melhor que 
pôde para acalmar o piblico um tanto impaciente pela 
demora. Depois falhou a aparelhagem do som o quai 
foi corrigido para voltar a falhar pouco tempo depois. 
Isto pode acontecer naturalmente, s6 que me pareceu 
que nâo estavam preparados para tais eventualidades, 
pois tivemos que esperar algum tempo pelas reparaçôes. 

O espectâculo começou e muito bem corn um 
Racho de Brampton que, segundo palavras de José 
Mario, era um grupo corn carateristicas diferentes. De 
verdade foi uma maravilha corn puro folclore açoriano, 
muito bemensaiados e corn trajes dos mais tradicionais 
aonde nâo faltou a mulher de capote açoriana. Nâo 
tinham mûsica ao vivo mas nem por isso deixaram de 
fazer um excelente trabalho. Na sua actuaçâo 
apresentaram motivos de uma época jâ passada que 
ainda permanecem na mente de todos nos. Num dos 
numéros cantado pelo grupo coral “O Emigrante” 
fizeram a comovedora cena da chegada dos primeiros 
émigrantes a estas terras do continente norte-americano, 
corn sens pertences, dos quais sempre fazia parte a 
saudade, um baû, uma guitarra, e uma imagem do Santo 
Cristo. Gostei de verdade pois foram momentos 
saudosos dos meus tempos de rapaz. Gostei também 
dos cantares e danças da minha terra. 

A seguir actuou Jessica Amaro, uma bêla jovem 
bem conhecida nos palcos de London aonde actuou no 
Clube Português. Dona de uma bonita voz e de uma 
presença cheia daquela vivacidade que lhe presta a 
juventude. Corn o seu grupo de bailarinas fez um Undo 
show e tenho a impressâo que se esta jovem se dedicar 
à mûsica terâ uma carreira de nome. 

(continua na pagina 10) 

Eleiçâo da Mascote Leomna/2003 
No dia 21 de Setembro, o Clube encheu-se do 

sorriso inocente de seis lindas damizelas que muito bem 
ensaiadas pelas coordenadoras Sandra Silveira e 
Andreia Vieira actuaram na frente do publico com um 
magnifico à vontade, mostrando os valores dos sens 
dotes e talentos. Eis os nomes das concorrentes: 

1 - Sandra Loureiro, 2 - Julianne Da Silva 
3 - Vanessa Medeiros, 4 - Marissa Da Silva 
5 - Cassandra Almeida, 6 - Monica Seabra 
O Jûri era composto por entidades forasteiras à 

comunidade, o quai foi decidido pelos organizadores 
do evento para que nâo houvesse a menor suspeita de 
alguém por simpatia pessoal influenciar o voto que ia 
escolher a Mascote Leonina. Foram très as provas 
agendadas; A primeira uma coreografia em grupo corn 
a faixa musical da pelicula “Grease” (Brilhantina) tâo 
famosa hâ anos entre os estudantes de Liceu. Na 
segunda, cada uma das concorrentes dévia mostrar um 
dos seus talentos e ficâmos admirados vendo como estas 
crianças na mais tenra idade jâ sabem tocar o piano, 
dançar, cantar, etc. Muitos de nos nunca tivemos as 
possibilidades nem o tempo de aprender o que os nossos 
filhos hoje têm acesso. E eles sabem aproveitar sem 
dûvida esta boa oportunidade e devemos sentir orgulho 
ao ver que os nossos filhos superam os pais em talento, 
ciência e habilidades! 

A ultima parte esteve ligada ao desfile de 
“cheerleaders” aos acordes da Marcha do Sporting. 
Todo um magnifico espectâculo como poucas vezes 
foi apreciado entre nos, e nâo devemos esquecer que é 
mais dificil ensaiar crianças do que ensaiar jovens para 
o certame da Miss Portuguesa de London. Impecâvel 
foi a actuaçâo das seis crianças e dificil a escolha do 
Jûri que estava integrado por Tracy Piccoli, Dr“. D. 
Morgenvath. Dr“. Diane Dymond, Antonio Vieira, 
Sharon Lehman e Lûcia Vieira. Depois das deliberaçôes 
de rigor, eis o resultado: 

Miss Simpatia - Cassandra Almeida 
Segunda Dama de Honor - Monica Seabra 

Primeira Dama de Honor - Sandra Loureiro 
Mascote Leonina/2003 - Julianne Da Silva 
A nova Mascote Leonina é filha de Maria e David 

DaSilva, proprietârios da firma DaSilva Homes Inc. 
grandes entusiastas do Nûcleo do Sporting, e mecenas 
do desporto e das actividades comunitârias em gérai. 

Os intervalos da actuaçâo das concorrentes foram 
preenchidos pelo conjunto musical Além-Mar corn os 
rapazes de Tony Medeiros a darem o melhor e 
manterem a pista de baile sempre cheia corn as suas 
melodias românticas. No reportôrio da noite brilharam 
algumas peças do novo CD “Renascer”. 

O evento foi um sucesso e reinava o orgulho e a 
satisfaçâo entre a malta sportinguista que recebeu e 
serviu um grupo de 375 convidados. Bom trabalho 
também da parte das Locutoras da noite: Fâtima 
Margarido (Português) e Anita Agostinho (Inglês), 
muito elegantes e bem coordenadas. 

Entre os pontos que precisam ser afinados vou 
destacar a pontualidade. Senhoras e senhores, as seis 
horas canadianas sâo as seis poruguesas. Sermos 
portugueses nâo nos dâ direito a chegar uma hora mais 

tarde. Ao fazê-lo estamos desprestigiando-nos a nos 
proprios e mostrando pouca cortesia e falta de boas 
maneiras. Por outro lado, os serviços de Catering nâo 
podem começar a pôr a comida na mesa uma hora mais 
tarde do que estava marcado no programa. Os 
portugueses têma que começar a aprender o valor da 
pontualidade e, simplesmente, o convidado que chegar 
tarde corre o risco de ficar mal servido. Outro pequeno 
problema é o de atrasar até à Meia-Noite a actuaçâo de 
crianças que a esta hora jâ deveriam estar dormindo. 
Na ûltima parte notava-se em algumas concorrentes, 
assim como no pûblico um certo cansaço. 

Aparté estes pontos que concerteza irâo ser 
corrigidos em futuras ediçôes do evento, damos uma 
nota muito positiva aos organizadores. 

Antonio Seara 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

London, ON N5Z1S9 
Tel. (519)452-1466 Fax. 452-1673 
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O Imposto GST vai ser elevado ao 10 por cento? 
É possivel que antes do fim do ano o Govemo de 

Otava que é hoje controlado pela maioria liberal 
parlamentâria, nos ofereça um présente natalino 
elevando o imposto GST de 7% 
para 10%, anunciou em palavras 
mais sobrias e firmes o 
Departamento de Fiananças. Isto 
prende-se corn a actualizaçâo e 
melhora do serviço hospitalar da 
Assistência Social que no Canada 
é gratuita para todos os cidadâo e 
émigrantes no pais. 

O Primeiro Ministro, Jean 
Chrétien, declarou pouco tempo 
depois que tal possibilidade era 
muito remota. O imposto mais 
odiado no Canada, que o partido 
Liberal no poder tinha prometido 
eliminar se fosse eleito, mas nunca 
cumpriu a palavra, o GST manter- 
se-â no seu nivel actual do 7%, 
embora a comissâo de estudo da 
Assistência Social liderada por Roy Romanov poderâ 
recomendar como ûnica via a subida do imposto. 

Evangelista Torricelli (1608-47) - Fisico italiano, 
discipulo de Galileu. Descobriu os efeitos da pressâo 
atmosférica e inventou o barômetro. 
Isaac Newton (1642-1727) - Cientista e matemâtico 
inglês. Formulou em 1669 a teoria da composiçâo da 
luz branca e descobriu em 1687 as leis da atracçâo das 
areas da gravidade e movimento. 
Alessandro Volta (1745-1827) - Fisico italiano, autor 
de trabalhos sobre a electricidade e inventor da primeira 
pilha eléctrica, a “pilha de Volta”. 
Robert Fulton (1765-1815) - Mecânico norte 
americano inventor do primeiro barco comercial a 
vapor. Entre os sens inventos figuram também um 
submarino e a mina submarina. 
Michael Faraday (1791-1867) - Fisico e Quimico 
inglês. Devem-se-lhe varias teorias e leis ligadas à 
induçâo electromagnética. Conseguiu liquefazer quase 
todos os gases e foi o descobridor do benzeno 
(combustivel que se obtém dos alcatrôes e da hulha). 
James Clerk Maxwell (1831-1879) - Fisico natural 
da Escocia, autor da Teoria electromagnética da luz. 
Thomas Alva Edison (1847-1931) - Inventor norte 
americano, famoso por ter feito varias importantes 

Apesar destas declaraçôes, o Primeiro Ministro 
nunca negou que a proposta de subir o imposto GST 
pudesse aparecer no proximo orçamento que alguns 

esperam vai ser apresentado no 
Outono ou em Jan-Fevereiro de 
2003. 

No meio de toda esta 
comoçâo, o Ministro da Econo- 
mia, John Manley, anunciou que 
as cordas da boisa federal estâo 
bem apertadas e que s6 assim o 
Partido Liberal poderâ manter o 
orçamento nacional dentro das 
linhas dum balançe positivo até 
2005. Por outo lado, Anne 
McLellan, do Ministério da Saûde 
declarou em Vancouver poucos 
dias depois que se querem ter 
acesso a um sitema de mais 
qualidade na assistência médica, 
o povo canadiano terâ que pagar 
por isso e uma das possibilidades 

à vista é a subida dos impostos. 
A subida de très por cento no GST daria ao 

Famosos Homens da Ciência 
descobeitas. A ele se deve a fabricaçâo de lâmpadas 
eléctricas, e a do telégrafo duplex e quadruplex que 
permitia, usando um s6 fio, enviar ao mesmo tempo 
quatro telegramas. Foi o inventor do fonografo de 
Edison. 
Luther Burbank (1849-1926) - Cientista norte 
americano que dedicou especial atençâo às ciências 
agrârias e que desenvolveu muitas novas variedades 

de plantas. 
Albert Abraham Michelson (1852-1931) - Fisico 
judeu norte americano que procedeu a diverses estudos 
que levaram a determinar a velocidade da luz e que 
conduziram depois à descoberta da teoria da 

Premier Marine Insurance 
Managers Group (London) Inc. 

PARA TODA CLASSE 
DE SEGUROS CONTACTE; 

NAT MOREIRA, Présidente 

Talbot Centre 
140 Fullarton Street, Suite 1904 

London, Ontario N6A 5P2 

Telephone: 1-519-850-1610 Facsimile: 1-519-850-1614 
After Hours Claim Hot-line: 1-888-232-4966 

ECONOIVIIA 
Govemo Federal um volume de $11.000 milhôes de 
dôlares extra por ano. Espera-se que no présente ano 
fiscal, o GST vai deixar nas areas do Govemo um total 
de $27.000 milhôes de dôlares. Naturalmente que o 
Govemo nâo pode matar uma vaquinha como esta que 
dâ tanto leite 

Os partidos da oposiçào vêem a possibilidade de 
levar a efeito no futuro esta medida como uma liçâo da 
velha escola, especialmente quando o Govemo tem 
vivido cada ano corn um balançete positivo de milhôes 
de dôlares. Para alguns politicos do Partido Liberal no 
Ontario pôr em execuçâo a medida séria o mesmo que 
perder as prôximas eleiçôes. 

Se o novo imposto GST chegar a ser aumentado 
no prôximo orçamento federal, muitos acreditam que 
isso representaria uma despesa de mais $700 dôlares 
por ano para uma familia da classe média. A medida 
poderia acabar corn a confiança do consumidor que tem 
sido a firm base da recuperaçâo da economia canadiana. 

Antonio Seara, London (Ontario) 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

relatividade por Albert Einstein. Em 1907 foi 
contmplado corn o prémio Nobel. 
Henry Ford (1863-1947) - Industrial americano que 
foi o pioneiro da construçào em série de automôveis e 
lançou a padronizaçâo das varias peças que compôem 
o conjunto do automôvel. Fundou a sua prôpria 
companhia em 1902 e ficou famoso corn a construçào 
do seu carro Ford modelo T. 
Orville Wright (1871-1948) e Wilbur Wright (1867- 
1912) - Pioneiros da aviaçâo. Em 17 de Dezembro de 
1903, Orville, fez o primeiro voo a bordo de um aviâo 
movido a motor de combustâo interna que fazia girar 
duas hélices. O voo durou menos de 1 minuto e o aviâo 
“Flier 1”, ficou para sempre na histôria da aviaçâo. 

Compilaçâo e adaptaçâo de S. Andrade 

DÊ O SEU APOIO AOS COMERCIANTES 

QUE PATROCINAM O JORNAL COM O 

SEU ANÜNCIO PUBLICITÀRIO. 

OBRIGADO; 

Carisma Pentecostal Church 
' HORÂRIO DE CULTOS 

Quartas: 7:00 P.M..-CULTO DE ORAÇÂO 

Sextas: 7:00 P.M. - ORAÇÂO PELA FAMILIA 

Domingos: 6:00 P.M. - CULTO DE ADORAÇÂO 
Pastor: Joâo Batista D. Da Silva 

111 Clemens St., London, ON N5Y 1H8 
Tel/Fax: (519) 858-3028 E-mail: jbds@sprint.ca 

Investors 
Groupe 

M. Luisa Lavandeira MacGillivray CFP 
Certified Financiai Pianner 
Investors Group Financial Services Inc., 
I.G. Insurance Services Inc.* CFP 

300 - 254 Pali Mail Street, London, Ontario N6A 5P6 
T (519) 679-8993 (519) 642-3752 (home office) 
F (519) 438-2212 E-mail: luiaa.macgillivray@investorsgroup.com 

‘License Sponsored by The Great West Life Assurance Company 

Roy GePias BA,CMA. CFP 

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

TelefoneeFax 
Suite #502 - 111 Waterloo St., Q\ A'lA f 1 f Q 
London, Out. 
N6B 2M4 email: rdias@wwdc.com 

PARTICIPAÇÂ0 ESPECIAL Cantora: ANA PAULA 
Ana Paula é nascida em Sâo Miguel, Açores, 
e pertençe à Igreja Ev. Assembleia de Deus 
de Toronto. Casada com Romildo da Silva, 
brasileiro, é mâe de dois filhos. Ela estarâ 
cantando e divulgando o seu primeiro CD 
corn o grupo de jovens da Assembleia de 
Deus de Toronto acompanhando corn a 
coreografia. 

Para informaçôes ligue para: 
PR. JOÂO BATISTA 

(519) 858-3028 ou 694-9633 

IGRETA PENTECOSTAL CARISMA DE LONDON 
111 Clemens Street, London, Ontario 

Voeê estâ Convidado ao. TERCEIRO CONGRESSO MISSIONARIO 
no Sâbado, 26 de Outubro, corn inicio às 18H00 

- EIMTRADA LIVRE - 

Igreja Pentecostal de Montreal. 
o Pr. Carlos tem um testemunho muito forte 
de sua conversâo, e também foi muito 
conhecido na comunidade portuguêsa de 
Toronto, praticando trabalhos contra 
bruxarias, feitiçarias e curandeirismo entre 
as pessoas que o procuravam. Venha ouvir a 
Palavra de Salvaçâo e Libertaçâo do Senhor, 
e também ouvir o testemunho do Pr. Carlos 
de como foi liberto das drogas e alcoolismo. 
Temos a certeza que sera uma grande 
bênçâo para a sua vida. 

PREGADOR CONVIDADO 
Pr. Carlos Fieueiredo 

CHEAPSIDE ST. 

LANDOR ST. 
John 

Paul II 
H. School 

OXFORD ST. 
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PAGiNArmiNiNfl 
Convivência e Compromisso 

A convivência é factor 
definitivo para que duas pessoas 
permaneçam juntas, e para garantir 
a boa convivência, o casai deve 
compartilhar a sua vida, ter no outro 
um amigo, alguém com quern 
contar em qualquer situaçâo. A 
convivência é parceria, porque com 
o marido a mulher vai construir a 
sua vida, ele é seu socio. O 
matrimonio se baseia na 
manutençào da casa e educaçâo dos 

filhos, e em tudo o mais que envolve o cotidiano da 
famflia. 

Seus projectos, angustias ou alegrias devem ser 
compartilhados com a pessoa mais interessada no seu 
sucesso, seu esposo. As discussoes do dia-a-dia devem 
fortalecer a uniao do casai. E comum que os dois 
discordem em algum assunto, mas essa pode ser a via 
para novos horizontes. Nao veja o outro como rival. 
Lembre-se do voto feito no dia que casaram! Veja o 
marido como alguém interessado no seu crescimento, 
sempre disposto a ajudar no que for necessario. Claro 
que essa também deve ser a sua atitude, a de apoiar e 
contribuir. 

A convivência com compromisso fortalece a uniao 
do casai. Sem ela o lar fica 
habitado por dois estranhos 
que mal se conhecem. A 
Sagrada Escritura é clara ao 
mostrar o desejo do Criador: 
O mistério de dois num so 
corpo, para viver juntos até 
que a morte os séparé. E 
serâo os dois uma sô came; 
assim jâ nâo sâo dois, mas 
uma sô came (Mar 10:8). 
Entâo os nossos interesses 
devem ser um para o outro e 
nâo divididos. 

Isolados é mais difîcil alcançar o que queremos, mas 
tendo alguém para ajudar no percurso da vida, facilita a 
caminhada. E melhor serem dois do que um, porque duas 
pessoas trabalhando juntas podem ganharmais. Se uma 
delas cai, a outra a ajuda a levantar (Ecle. 4:9-10). 

Facam uma reflexâo sobre a sua vida a dois e 
examinem a sua convivência. Nunca é tarde para 
recomeçar, se o casamento esta a ir de mal para pior. 
Mas lembrem-se, alguém tem que ceder primeiro, 
independentemente do temperamento de ambas as partes. 

Parque de London honra a 
memoria de Naiomi Almeida 

Em contraste corn a relva queimada pela seca, 
destaca o retrato de Naiomi entre as flores amarrelas e 
um anjo de porcelana branca no Deveron Park que, um 
ano depois do dramâtico assassinato da criança luso- 
canadiana, é chamado Naiomi Almeida Park. 

Varias famüias vizinhas acompanharam o acto 
oficial da transferência do nome, a que presidiu a 
présidente da Câmara municipal, Anne Marie De Cicco 
e o Pe Lûcio Couto, Pâroco da Igreja de Santa Cruz, 
entre um grupo de um centenar de pessoas. O Parque 
esta situado na Deveron Cres. ao Norte da 
Commissioners Rd. East e perto do cruzamento corn a 
Highbury Ave. O pai da criança, corn viva emoçâo 
disse: Roubaram-me a vida de minha jîlha, e hoje o 
que mais sinto é nâo poder vê-la crescer ao meu lado, 
ano tras ano. Por outro lado o Pe. Lûcio pediu a Deus 
por todas as crianças e para que tais actos de crueldade 
nunca mais aconteçam. 

Naiomi Almeida Park futuramente vai conhecer o 
desenvolvimento de ârvores e areas para brincar as 
crianças, podendo assim tomar-se num lugar onde as 
crianças daquela area vâo encher o ar corn sorrisos e 
gritos de alegria por sentir-se seguras. Os cinco anos 
de vida de Naiomi ficarâo assim na memoria das 
geraçôes vindouras. 

Sofia Loren em Toronto 
Alegando os genes serem 

responsâveis pelo seu bon 
aspecto e condiçâo saudâvel 
que parece desafiar o passo dos 
anos, Sofia Loren foi 
definitivamente o mais 
importante foco de atracçâo no 
Festival de Cinema/2002 em 
Toronto para promover o seu 
filme numéro 100, “Between 
Strangers", drama dirigido na 
mega-cidade pelo seu filho, 
Edoardo Ponti, que corn esta 

primeira peiïcula estreia-se na carreira de director de 
cinema, como o pai, Carlo Ponti. 

Entre relâmpagos de fishes dos paparazzi e os gritos 
de Sofia, Sofia! destacava a figura da diva que vestia um 
blazer vermelho vivo corn saia prêta e um cachecol verde. 
Sofia tem 67 anos de idade mas nem por isso mostra sinais 
de envelhecimento. 

Sinto-me bem comigo mesma, declarou, coda dia 
quando acordo,ao olhar-me no espelho, gosto do que vejo 
là refiectido. Acrescentou que na filmagem nâo se tinha 
sentido muito à vontade corn as luzes e maquilhagem. 
Em “Beteween Strangers ”, Sofia faz o papel duma mulher 
idosa e sem grande charme, cuja vida é estrictamente 
controlada por um marido ciumento e invâlido numa 
cadeira de rodas. Para representar o papel, Lorem teve 
que mostrar as rugas da cara e cabelo grisalho sem disfarce 
algum. 

Como ela afirmou: Nasci para ser actriz. E o que 
desejo fazer pelo resto da minha vida. Ainda sinto em 
mim a força daquele entusiasmo e, graças a Deus, 
ninguém pode roubar-me esta força. Por issso penso 
continuar até ao fim\ 

Boletim de Assinatura 
Desejo receber o jomal “Portugal Noticias” em 

minha casa. (Escreva corn letra maiüscula) 

Nome 

Morada 

Localidade 

I Côdigo Postal Tel. ■ 

I Assinatura Anual: Canada - $35.00 Estados . 
! Unidos - $50.00 US Portugal - $50.00 US ! 

I Envie Cheque ou Vale Postal (Money Order) | 
I para: Prom-Art Printing | 
I 1756 Dundas St. East. London, ON N5W 3E2 (Canada) | 
I «Tel. (519) 455- 4653 «Fax. (519)455-4683. ■ 
I (Para publicidade contacte-nos pelo ■ 
■ Tel. 1-800-414-3584 j 
I ou envie-nos um fax para o nûmero acima indicado) I 

i — — —I — — — — — — i— — —iJ 

Carisma Pentecostal Church, London (Ontârio) 

CcmjiAAAtCr 

NOSSA 
Restas - Casamentos - etc. 

Contact: 
Jack Gonçalves (519) 736-7544 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London's finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL 
RENTALS 

194 Wellington Street 
London, Ontario 
N6B 2L1 

WEAR 
SALES 

Bus. (519) 438-2955 
Fax. (519) 438-8475 

www.josephsformalwear.com 

Pr. Jodo Batista 

Drivers wanted? 

LEASE A JETTA GLS 

for $299*/M0nth +taxOAC 
‘Offer applies to a 48 month lease for a 2002 Jetta GLS, 2.0 litre gas engine, 4 door 5 speed equipped as 
described and includes freight. $3,079.26 down payment, $299 first month’s payment, and refundable 
security deposit of $350 required at time of transaction. PDI, insurance, license and applicable taxes extra. 
Monthly payments total $14,352. Lessee responsible for insurance. At lease end, lessee responsible for 
$0.12/km over 80,000kms, for damage and excessive wear. Requires VW Credit Canada, Inc. approval and 
dealer participation. Dealer may lease for less. Lease rate is based on 7.32% interest. See dealer for full details 
and purchase option. 

T 

A 

,, ..Leavens Vokswagen 
www.reavensvw.com wsiNCE 1958 

2002 NEW WARRANTY 
4 YR. - 80,000 kms. Comprehensive 
4 YR. - 80,000 kms. Road Side Assistance 
5 YR. -100,000 kms. Powertrain 
12 YR. - Corrosion Warranty 

Telephone 416 FIRST ST. 

(519)455-2580 EAST LONDON, ONTARIO 
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Saude; 

Tabaco -Nicotina causa “morte sûbita” 
A smdrome da morte sûbita, que afecta recém- 

nascidos e bébés até um ano de idade, tem estado 
envolta em mistério. Varias pistas foram apontadas, 
uma das quais assenta na 
posiçâo em que o bébé 
adormece, fazendo corn 
que as teorias subjacentes 
tenham vindo a aconselhar 
posiçôes diversas. Mas um 
estudo publicado pelo 
Instituto Pasteur de Paris 
aponta as culpas à nicotina 
da mâe fumadora. 

Este estudo référé que 
a interferência da nicotina 
corn moléculas do 
cérebro, os receptores, 
implicados nos reflexos 
respiratôrios destinados a 
prévenir a paragem 
respiratôria durante o 
sono, explicaria o efeito 
nefasto da exposiçào do 
tabaco durante a gravidez. 

Estudos epidemio- 
lôgicos tinham jâ 
relacionado o tabagismo 
maternai corn a morte 
sûbita, mas sem explicar 
claramente o seu 
mecanismo de acçâo. A 
falta de oxigénio durante o sono, que pode acontecer 
espontaneamente na forma de breves pansas 
respiratôrias (apneia), desencadeia, normalmente, uma 
potente excitaçâo cardiorrespiratoria e o despertar. 

O professor Jean-Pierre Changeux, do Instituto 
Pasteur, e os sens colegas mediram a respiraçâo e a 

capacidade de despertar de ratos geneticamente 
modificados de maneira a serem privados de uma 
porçâo de um receptor nAChR, uma das moléculas do 

cérebro na quai se fixa a 
nicotina. 

Os ratos foram 
observados em condiçôes 
de maior e menor 
oxigénio, imitando as 
apneias do sono. E, 
segundo o estudo, os 
roedores vulgares 
reagiram melhor à falta de 
oxigénio do que os ratos 
mutantes. Ou seja, a 
injecçâo de nicotina nâo 
causou qualquer efeito nos 
ratos modificados, mas 
alterou os reflexos vitais 
dos ratos normals, em 
presença da falta de 
oxigénio. 

A nicotina, transmi- 
tida pelo sangue ao feto, 
bloqueia de forma 
duradoura o sistema que 
permite reagir contra a 
falta de oxigénio, explica 
à Agência France-Presse a 
investigadora Claude 
Gaultier, do Hospital 

Robert-Debré, em Paris, que participou no estudo 
conjunto corn o Instituto Pasteur e o Instituto 
Karolinska, em Estocolmo. 

Aconselha-se nâo cobrir demasiado o bébé, nâo 
aquecer o quarto além os 19 graus e nâo fumar na sua 
presença como parte dos cuidados a ter em conta pelos 

ULTIlVIAS NOTICIAS  

Madrid activa sistema electronico 
de vigilância em torno a Gibraltar 

A autoridade espanhola implementou o sistema 
electronico de vigilância no estreito para lutar contra a 
imigraçâo ilegal. O SIVE, Sistema Integrado de 
Vigilância Exterior, conta corn células electrônicas de 
detecçâo, combinadas corn radares e câmaras de visâo 
diurna/nocturna corn um alcance de 20 Kms. O 
dispositive é controlado por um centre de comando que 
alerta as unidades-patrulha. 

J O SIVE deverâ permitir a detecçâo, em mais de 
uma centena de quilômetros, e o contrôle do estreito 
de Gibraltar que sépara a Peninsula Ibérica do 
continente africano, para uma eventual intercepçâo de 
qualquer embarcaçâo suspeita. A distância mais 
prôxima entre as duas costas é de 14 quilômetros. 

Lutando contra redes de imigraçâo clandestina, o 
SrVE permite um contrôle da fronteira maritima na luta 
contra o contrabando, o crime organizado e o trâfico 
de droga. A Espanha reenviou, desde o inicio do ano 
para o seu pals de origem um total de 12.155 imigrantes, 
entre os quais 6.451 clandestines detidos no momento 
em que tentavam entrar em territôrio espanhol. Desde 
2000, unidades-patrulha salvaram do perigo de 
morrerem afogadas 730 pessoas que tentavam atingir 
a costa espanhola. 

Neste ano, 31 imigrantes clandestines morreram 
afogados entre a Africa e a Peninsula Ibérica ou a costa 
das Canârias, enquanto 14 pessoas sâo dadas como 
desaparecidas. 

WAY 
PLUMBING & HEATING 
CANALIZADOR PORTUGUËS 

• RESIDENCIAL • COMERCIAL • INDUSTRIAL 

686-3967 
610 Newbold St., Unit 12 
London, Ontario N6E 2T6 

Certified tester of 
Backfiow Preventers 

WIRSBO™ 
IN-FLOOR HEATINQ 

CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 

Gibraltar réclama 
autodeterminaçâo 

Um rochedo corn milhôes e milhôes de anos, cuja 
origem se perde no tempo em que o Mediterrâneo era 
apenas um lago e nâo esse rio de culturas que desagua 
no Atlântico, um rochedo que jâ foi do Reino Ârabe de 
Sevilha e de outres senhores, mais catôlicos ou mais 
muçulmanos, um rochedo que assim résisté, sonha 
agora, no limiar do século XXI corn a 
autodeterminaçâo. 

Nota da Redacçâo. Apontamento historico 
O chamado “Rochedo de Gibraltar” situa-se na 

extremidade meridional de Espanha. E uma faixa 
territorial onde vive uma populaçào que ronda os 26 
mil habitantes. Depois de ter sido habitado por varias 
civilizaçôes veio a pertencer à Espanha. Desde 1704 
ficou debaixo do dommio da Inglaterra que ali 
implantou uma base naval e, quando a aviaçâo se 
impôs, Gibraltar passou a contar corn uma importante 
base aérea. O rochedo parece uma coluna guardando 
a entrada do mar Mediterrâneo e corn Ceuta que lhe 
fica frontal na costa africana, ambas chamadas de “As 
Colinas de Hercules” - o herôi da mitologia greco- 
romana. Entre Gibraltar e Ceuta fica o chamado 
Estreito de Gibraltar, de 15 kms de largura, ponto de 
uniào do oceano Atlântico corn o mar Mediterrâneo. 
Até ao présente, a Espanha continua a reivindicar o 
territôrio. 

O Govemo de Gibraltar, enviou à Inglaterra o novo 
projecto de revisâo constitucional, jâ aprovado, por 
unanimidade, pelo parlamento Gibraltenho. 

A principal alteraçâo ao texte fundamental de 1969 
tem a ver corn uma renovaçâo da relaçâo corn 
Inglaterra. Francis Cantos, porta-voz do Govemo de 
Gibraltar, disse que a autodeterminaçâo é o objective 
principal para assim deixar de ser uma colônia. A 
Inglaterra passa a assegurar a defesa e a representar a 
nivel intemacional o territôrio. 

A alteraçâo constitucional foi precipitada pelos 
recentes encontros entre os govemos de Tony Blair e 

jovens pais no quadro das acçôes preventivas. 
O pediatra Gomes Pedro considéra que o estudo 

nâo constitui grande surpresa. “Hâ muito tempo que se 
vinham aventando vârias déterminantes. Nâo sô o da 
mâe fumadora, mas também a posiçâo em que o bébé 
dorme, a prematuridade e as condiçôes sociais 
desfavorecidas. Sâo questôes faladas hâ vârios anos, 
embora desconhecêssemos os mecanismo de actuaçâo 
e quai o peso de cada um dos factores. 

A sindrome da morte sûbita tem tido grande 
prevalência em determinados palses, como Inglaterra, 
Austrâlia e palses nôrdicos, ao contrârio do que 
acontece nos palses mediterrânicos. Sobre o nosso pals, 
o pediatra lembra que estas mortes “sâo muito raras 
em incidência e prevalência”, mas nâo descura o facto 
de também poder haver “falta de diagnôstico”. 

Diârio de Notîcias 

Festa de Portugal no Canada’s Wonderland 
(vem da pâgina 7) 

Actuou logo Mika, uma jovem de rara beleza e 
possuidora de uma linda voz que encheu o palco corn a 
sua presença e sua mûsica. Faz-nos lembrar Bo Derek, 
mas em tamanho mais reduzido, devido à sua estatura. 
Vencedora do 1." Prémio no Festival da Cançâo de 
Toronto, é uma jovem de grande talento que canta em 
português e inglês. Estou seguro que vamos ouvir falar 
muito bem desta jovem talentosa. 

Uma vez mais o conjunto musical “Starlight” deu- 
nos um show de grande dimensâo musical. Este grupo 
estâ no âpice da sua carreira artistica e merece o sucesso 
que estâ tendo. O pûblico cantou e vibrou corn eles e 
corn a suas mûsicas populares. 

Vimos logo Shawn Fernandes que, depois duma 
ausência dos palcos, regressou corn o estilo da nova 
mûsica. Ele agora chama-se Shawn Desman e o seu 
estilo preferido é o Rap. Nâo percebi patavina do que 
ele disse, a nâo ser o oyé, oyé, oyé e o corne on, corne 
on\ mas os mais jovens aplaudiram corn força. Talvez 
pelos meus muitos anos na estrada da vida, este nâo é o 
meu tipo de mûsica, contudo desejo ao Shawn as 
maiores felicidades. 

Por fim subiu ao palco a estrela da noite por todos 
esperada, Roberto Leal. O povo o recebeu corn uma 
estrondosa ovaçâo em pé e ele encantou a todos 
servindo o seu repertôrio de cançôes novas e velhas, 
muito bem escolhido para a ocasiâo. Valeu a pena a 
longa espera pelo Roberto, um artista corn todas as 
letras. Vestido de branco, encheu o palco corn a sua 
voz e a boa presença jovial. Parece que os anos nâo 
passam por ele. Foi realmente um grande show que ele 
nos deu e a sua actuaçâo foi a chave de ouro a fechar as 
celebraçôes de Portugal no Canada’s Wonderland. 

Eugénio Luz, London (Ontârio) 

José Maria Aznar corn vista à resoluçâo do problema 
de Gibraltar. Se a Inglaterra e Espanha decidirem a 
partilha da soberania de Gibraltar à revelia dos 
gibraltenhos, o govemo vai promover um referendo 
popular e apelar aos tribunals intemacionais, revelou 
Francis Cantos. A Constituiçâo de 1969 é taxativa 
quando diz que o futuro dos gibraltenhos sô pode ser 
decidido por eles. Tudo o que for feito em contrârio é 
anticonstitucional. 

O destino do Rochedo de Gibraltar desenha-se de 
forma diferente do destino traçado para territôrios sob 
administrçâo britânica como o de Hong Kong que 
regressou à soberania inicial da China. 

Ali, “Donde Hércules ao mar abriu o caminho”, 
como cantou Camôes (Lusiadas, VI, 1), o povo quer 
que a sua vontade soberana seja a que mais ordena, 
para além dos acordos congeminados na penumbra 
silenciosa dos gabinetes. Seja em Londres, seja em 
Madrid. 

ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automâtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

215 Wellington St., Phone: (519) 673-4360 
London, Ontario N6B 2L2 Fax: (519) 673-3880 
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Sabia que? 
- Os moinhos de agua por volta 
de 100 a. C. jâ sâo citados em 
documentos gregos, e que os de 
vento jâ eram usados na Pérsia, 
no século VII da nossa era? 
- O sistema de suspensào dos 
carros, jâ existia no tempo do 
Farao Tutankamon (1330 a.C.)? 
- Em 1856 foi construido o 
primeiro motor a gâs e trabalhou 
numa estaçâo de caminhos de 
ferro em Florença, mas o 

primeiro motor eléctrico foi feito nos Estados Unidos 
em 1835? 
- Experiências com o poder ampliador das lentes, 
motivaram o primeiro microscopio, fabricado pelos 
holandeses Hans e Zacarias Janssen em 1590? 
- A primeira roda aplicada a um veiculo aparece numa 
pintura mesopotâmica em 3.200 a. C. e a roda de oleiro 
jâ era conhecida nesse pais em 3.500 a.C.? 
- Uma lâgrima é composta por âgua quase pura e cloreto 
de sodio? 
- A Rua dos Correeiros se chamou outrora Travessa da 
Palha, e que por volta de 1700, na Rua Augusta 
chamada Largo da Palha representavam-se comédias 
num edificio “O Pâtio”, mas esta ârea de Lisboa mudou 
de nome depois do terremoto de 1755? 
- A arte de pescar “Xavega” é uma técnica usada na 
Nazaré que consiste em puxar a rede para a praia depois 
de pescar ao largo da costa, e hoje tomou-se uma 
atracçâo turistica na qual ajudam a puxar a rede homens 
e mulheres da vila e forasteiros? 
- O Palâcio de Belém era conhecido como Palâcio dos 
Hospedes antes da proclamaçâo da Republica? 
- O corredor Francisco Lâzaro morreu na pista em 1912 
ao tentar fmalizar uma Maratona dos logos Olimpicos 
celebrados na Suécia? 
- Em 14 de Dezembro de 1955 Portugal foi admitido 
na ONU? 
- So em 1957 se iniciaram as emissoes regulares da 
Radiotelevisao em Portugal? 
- Em 1917 morreu em Estocomo o poeta Antonio 
Joaquim de Castro Feijo, embaixador na Suécia? 
- Jerusalém é cidade sagrada para Cristaos, Judeus e 
Muçulmanos e terâ sido fundada em 4000 a. C. e foi 
conquistada aos cananitas pelo Rei David em 1000 a. 
C. e nela Salomao construiu o Templo do qual resta 
apenas o Muro das Lamentaçôes onde os judeus vâo 
orar? 
- Os muçulmanos acreditam que Maomé subiu ao céu 
desde o local onde o Templo de Jerusalém tinha sido 
construido? 
- Qevido à sua excelente infra-estrutura desportiva a Australia 
quer organizar o Mundial de futebol no ano de 2014? 

Regina Torres Calado, Vancouver - BC 
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REPIQUES DA SAUDADE.,. 
Lembranças de Chicharrinhos 

POR 

FERREIRA MORENO 

É certo que nâo se ouve agora, como era habitual 
nos meus tempos de vivência nas ilhas, aquele tipico 
pregaoEi chicharro fresco! dos populares vendilhôes, 
com os cestos carregadinhos de chicharros vivos, a que 
se seguia um tal abrir de portas e cancelas, com gente 
armada de pratos, tigelas e alguidares, comprando 
chicharrinhos um cento por uma pataca. 

Depois de devidamente governados (limpos), 
vinham eles p’râ mesa magicamente transformados em 
fritos ou assados, em 
açordas ou caldeiradas. 
Tinham um sabor especial 
aqueles chicharrinhos 
assados na brasa, na grelha 
ou na serta, e que se 
comiam nao com garfos, 
mas sim à ponta dos 
dedos. Era um regalo vé- 
los quentes e fofos, 
baptizados com molho 
verde ou molho de vilâo. 

Inesqueciveis sobre- 
maneira os chicharros 
fritos, sequinhos, e 
torradinhos, a quebrarem- 
se na boca, acompanhados 
de batata cozida e 
disfarçados por vezes em 
vinha d’alhos. 
Inesqueciveis igualmente 
as caldeiradas feitas à base do chicharrinho miudo, com 
rodelas de cebola e batata, tomate e bagos de uva verde. 

Tinhamos ainda aquelas açordas, cheirosas e 
gostosas, com o amarelo da açafroa, com cebola e salsa, 
servidas em tigelas ou pratos fundos, de mistura com 
sopas e batatas, e que a gente entrava a atacar com a 
colher, mas acabava sempre com os dedos a pescar os 
lombinhos dos chicharros limpos de espinhas. 

Apraz-me confessar que um pouco de tudo isto me 
foi possivel saborear na minha recente passagem por 
Sâo Miguel, onde fui assistir às Cavalhadas de Sâo 
Pedro e às festas comemorativas dos 21 anos de cidade 
da minha Ribeira Grande! E é corn profunda gratidâo 
que, desde a longinqua Califorlândia, quero saudar o 
grupo de amigos que, tâo generosamente, se prontificou 
a satisfazer esta minha incansâvel predilecçâo por 
chicharrinhos... mas sem pimenta, claro! 

Eu fui à Ribeira Grande Quem vai ao mar sempre apanha 
Botar chicharros de molho; Ou lapas ou chicharrinhos; 
Vi raparigas à janela Quem namora sempre alcança 
E rapazes fechando o olho. Ou abraços ou beijinhos. 

Trago ainda gravada na 
memôria aquela tipica cena 
do vendilhâo corn um dos 
braços apoiando-se no cesto 
da frente, ou entâo corn 
ambos os braços estendidos 
p’ra um e outro cesto, quando 
levava o pau dependurado 
atrâs do pescoço e firmado 

nos dois ombros. 
E agora, à distância, 

essa imagem recorta-se na 
minha fantasia como se tal 
fosse a propria cena de 
Cristo corn a Cruz às 
costas! 

Arrostando vento e 
chuva, sol e frio, 
calcorreando ruas e 
caminhos, sob o peso 
oscilante dos cestos 
carregados de peixe, lâ 
seguia o vendilhâo 
naquele passo miùdo e 
picado, de cabeça 
tombada pela canseira, 
beiços ressequidos e rosto 
talhado pela miséria duma 
existência torturada. 

Um autêntico 
Calvârio que o vendilhâo perfazia à conta de Deus e 
de permeio corn o ranger dos bamboleantes cestos de 
vime, procurando equilibrar aquele balancé estonteante, 
muitas vezes espicaçado pela fome que o mordia sem 
aparente lenitivo! 

Fui ao mar pescar de cana, 
Apanhei uma garoupa. 
Esta é p’ro meu prato, 
Nâo sei se pescarei outra. 

Jâ pesquei ao linguado, 
Jâ pesquei ao camarâo, 
S6 nâo pesquei os teus olhos 
E estavas mais de feiçâo. 

Se fores ao mar pescar. 
Que a fortuna te nâo deixe; 
Faze-te tolo de todo: 
Quanto mais tolo, mais peixe. 

Oakland, California 

Menina que sabeis 1er, 
Também sabeis contar; 
Dizei-me por algarismos 
Quantos peixes tem o mar. 

O mar, quer bravo quer manso, 
Deita chicharros na poça; 
P’ra amar e querer hem, 
E bom ter jeito e nâo força. 

Eu fui ao fundo do mar 
Buscar pimenta moida, 
P’ra dâ-la às chocalheiras 
Que falam da minha vida. 

Moro à beira do mar. 
Sou filho dum pescador; 
Tiro peixinhos à cana 
P’ra dar ao meu amor. 

Pescar por pescar, 
Nunca no mar pesquei; 
Pescaram os meus olhos 
Quando eu p’ra ti olhei. 

Como acima enunciei, o vendilhâo ambulante dos meus 
tempos de menino e moço jâ desapareceu, presentemente, 
do quotidiano cenârio das nossas ilhas. Da minha imaginaçâo 
nâo hâ desaparecido ainda a figura caracterfstica desses 
vendilhôes que, descalços e pobremente vestidos, percorriam 
as ruas dos nossos povoados, transportando aos ombros um 
carregamento de peixe, distribuido em dois cestos elipticos, 
suspensos nas extremidades dum pau. 

O pau (cerca de um metro e tal de comprimento) 
nâo dispunha de qualquer chinguiço (almofada), mas 
tinha uma forma curvada p’ra melhor assentar ao 
ombro e apresentava nas pontas dois ou quatro toros 
de madeira, sustentando os cestos pelas asas. 

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

ARRHNDAMENTOS 
CA Casas corn 2 e 3 quartos 
C?7 Apartamentos corn 1 e 2 quartos 
f2Ü Qualidade e optimas localidades para viver 
f2H Arabiente familiar 
CiA Rendas moderadas e unidades corn auxi'lio de pagamento 

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

ANEDOTAS 
Um pobre homem, desesperado corn tanto credor, 

resolve martar-se afogando-se no rio. Um marinheiro 
que o viu, apressou-se logo a ir salvâ-lo. 
- O senhor deve-me a vida! 
- Bonito! S6 me faltava mais esta divida! 

A professera exorta os alunos a desenharem o que 
eles pretendem ser quando adultes: enfermeira, policia, 
bombeiro, etc. Na recolha dos desenhos uma menina 
entregou-lhe a folha em branco. 
- Entâo, nâo sabes o que queres ser quando cresceres? 
- Sei, sim. Quero casar, mas nâo sei desenhar isso! 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

POWER STEAM LONDON INC 

Limpeza de carpetes e todo o tipo 
de môveis estofados, a vapor... 

“Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 
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Linda, Ana & Juliana 
Beldades de Windsor 
que marcaram 
presença na 
Angariaçào de fundos 
para a Escola 
Portuguesa no 
Extreme Club onde 
foi rock por toda a 
noite! 

Happy Birthday, Rose 
Nos fins de 
Setembro ao 
celebrar o 
aniversârio No #, 
José Grande e os 
clientes da RJ 
Travel enviam 
votos de muita 
saûde e felicidade 
a Rosa Moreira. 
Parabéns e muitos 
anos de 
prosperidade! 

De Capitâo 
para Capitâo 
Joe Vieira, do 
SL&Benfica Old Timers, 
entrega a Taça ao capitâo 

Miss Simpatia 
A inocência esconde-se 
atrâs deste sorriso na face 
de Cassandra Almeida, 
Miss Simpatia no Certame 
da Mascote Leonina. 

No Outono da Vida 
Feliz 65.“ Aniversârio no dia 
20 de Setembro da parte da 
exposa e filhos e de toda a 
équipa do Portugal Noticias ao 
nosso assinante Adelino 
Araùjo de Delhi, Ontario. Que 
possa desfrutar e recolher os 
futos da vida corn alegria e 
prosperidade. 

dos Velhas Guardas do 
VirginiaPCC de 
Manassas, para ficar no 
seu palmarès até o 
proximo ano. 

ECOS DA SOCIEDAPE 
One of the Maria’s is 
turning 60! 
Ermezinda De Melo saùda a 
querida irma e madrinha, 
Maria do Céu na ocasiao do 
seu aniversârio no dia 12 de 
Setembro. Que Deus 
derrame sobre ti a Sua 
bênçâo, enchendo o teu 
coraçâo de felicidade, sào os 
desejos de toda a famüia. 

Mesa do Juri 

Optima escolha para a Mascote Leonina de um 
tribunal imparcial a que presidiu o jovem empresârio 
de Toronto, Antônio Vieira, importador do famoso 
Café Torrié. 

Torneio de Golfe do PCL 

Na sua 15.“ Ediçâo, os organizadores conseguiram 
mais um êxito no dia 7 de Setembro celebrando o 
Jantar e Bade no Salâo Nobre do Clube Português. 
Parabéns! 

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL “PORTUGAL NOTICIAS” 

1-800-414-3584 

Campeôes de 2002 

A equipa da Velha Guarda do CPLondon ganhou o 
campeonato do ano em curso, destronando a equipa 
polaca dos White Eagels. Felizes celebraram a vitoria 
ao pé da Taça do Ontârio. Parabéns! 

Julianne 
DaSilva 
Parabéns à gentil 
Mascote/2003 e aos 
sens pais, David e 
Maria. Depois da 
tempestade de nervos 
chegaram os sorrisos 
e alegria pelo 
galardao da vitoria. 

Manny Pacheco 
Get Well Soon! 
Apos a sua viagem ao 
Canadâ com a Equipa de 
Velhas Guardas de 
Manassas, Va., Manny foi 
hospitalizado para uma 
intervençâo cirûrgica de 
urgência que foi um 
sucesso. Fazemos votos de 
râpidas melhoras! 

GUILHERME MARANHÂO 
 fotôgrafo profissional 

Para retratos de familia, 
casamentos ou fotografia comercial 

Contacte-nos pelo 

Tel. (519) 5844951 
E-mail: recicle@netcom.ca 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

o Mausoléu da Sagrada Familia é 
supervisado pelo técnico Bob Amarai, 

que faia português e pode ajudar-vos 
na escolha deste iugar para sepultura 
dos restos mortais da vossa familia. 

HORAS DE VISITA 
(Abril - Outubro 2002) 
das 8:00 am às 8:00 p.m. 

ESCRITÔRIO ABERTO 
Seaundas - Sextas 
8:00 am - 5:00 pm 
Sâbados 
8:30 am - 3:00 pm 
Domingos 
Meio-dia - 3:00 pm 

Contacte-0 directamente pelo Tel. (519) 521-1884 
Para informaçôes sobre as uantagens de um Tûmulo no Mausoléu e sobre 
as facilidades de pagamento sem juros contacte: 

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

Tel. (519) 45X9120 
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COMEIITABIO PESPORTO 
Final da Taça do Ontario/2002 - London Portuguese, 3 - North York Azzurri, 1 

Num campo molhado e bastante 
escorregadio, as equipas de London 
e North York, vestindo as cores 
nacionais das Selecçôes de Portugal 
e Italia, respectivamente, brindaram 
o numeroso publico presente com 
um magnifico jogo de futebol. 

O encontro foi emotivo e jogado 
com bastante disciplina tactica, 

Eduardo Neiva mostrando que ambos conjuntos se 

conheciam bem e respeitavam. Mas 
a nossa equipa entrou decidida a veneer o encontro e, 
usando a velocidade como principal arma, começou 
bastante cedo a abrir brechas na defesa adversaria. 

Aos 11 minutes de jogo, Phil Pacheco, o melhor em 
campo, marcou o primeiro golo numa jogada genial 
iniciada por ele proprio. Era a primeira grande explosao 
de alegria para centenas de adeptes. Com este golo, o 
Indice de confiança aumentou e passou a ser um vendaval 
de boas jogadas por parte da nossa equipa, mas éramos 
perdularios na fmalizaçâo. Aos 43 minutes, surgiu o 2-0 
numa combinaçâo entre Loague e MuratiJ, com este 
ultimo a colocar a bola no ângulo inferior esquerdo, nao 
dando hipoteses ao guardiao contrario. Foi uma loucura 
no estadio, com cânticos e as primeiras lagrimas de 
contentamento. E com este resultado chegamos ao 
intervalo. 

No inicio da segunda parte, a nossa 
equipa mostrou-se algo lenta e 
desorganizada. Esses minutes foram 
fatais com a obtençâo do golo da equipa 
de North York, através de um pontapé 
de canto concluldo num cabeceamento 
de Robert Rupf. Um golo numa altura 
critica que podia trazer sérias 
contrariedades à equipa de London. 
Rapidamente, porém, a nossa equipa 
organizou-se, pegou no jogo e voltou a 
dominar, obrigando os contrarios a 
redobrar a atençâo e recuar no terreno. 
E assim aos 79 minutes, numa série de 
triangulaçôes no lado esquerdo e um 
magnifico cruzamento de Steve Maio, Ree San concluiu 
com um tiro de belo efeito. 

Até ao final nao faltaram boas oportunidades de 
aumentar o marcador, mas os nossos dianteiros falharam 
isolados. Era jâ a festa, as emoçôes, a alegria, os abraços, 
as lagrimas... Finalmente a Taça era nossa! Sem duvida 
merecida! As frustraçôes do passado foram dissipadas. 
Com uma grande exibiçâo, talvez a melhor a que 
assitimos, a nossa equpa teve o Prémio que perseguia hâ 
tantos anos. Parabéns ao treinador-jogador Andrew 
Loague que soube manter a equipa unida e disciplinada. 
Os seus atletas, embora jovens, portaram-se como 

autênticos veteranos. Cometeram-se erros noutras finais, 
mas a maturidade que a nossa equipa mostrou neste jogo 
acabou por colher finalmente os seus frutos. 

Carlos Miranda, manager da equipa, soube ser 
paciente e esperar pela hora do prémio. A uniao familiar 
da equipa passa por ele que soube gerir os seus destinos 
de forma exemplar. Foram necessarios sacrificios, muita 
dedicaçâo, carinho e organizaçâo, mas tudo valeu a pena. 
Parabéns a todos e Obrigado por esta grande alegria. 
Esperamos que se repita! A equipa esteve muito bem, 
mas Phil Pacheco e Paulo Ferreira fizeram uma grande 
exibiçâo de jogo! 

COMENTÂRIOS DE ALGUNS INTERVENIENTES 
Eduardo Neiva, relator desportivo 

Phil Pacheco - Foi importante ganhar a Taça do 

Ontario depois de tentarmos por très vezes. Fiquei 
satisfeito por ganha-la com este grupo, sempre com o 
apoio dos nossos treinadores que foram varios. Mas 
fiquei satisfeito pelos meus colegas que nunca tinham 
ganho este troféu! 
Eu ganhei a Taça com os Red Devils em 1992 e agora 
ao serviço do Clube Português de London. Por isso 
sinto-me extremamente feliz. Pesoalmente fico 
satisfeito porque tern sido um grande sacrificio viajar 
de Sarnia para London desde os meus 14 anos de idade 
para jogar com a equipa. Quero agradecer à minha 
familia e oferecer-lhes esta vitoria por tudo o que eles 
me têm dado, sem esquecer às famllias de Jack Delgado, 
Domingos Ferreira, Eddy Neiva e os Medeiros de 
Sarnia por todo o seu apoio. Vamos aos Nacionais, a 
Newfoundland, para dar o nosso melhor e, se possivel, 
trazer a Taça do Canada. 

Paulo Azevedo - Sinto-me descansado. Depois de 

algumas desilusôes, estou feliz por ganhar a Taça pela 
primeira vez e por ver toda a gente contente. Quero 
dedicar a Vitoria aos jogadores e directores desportivos 
do nosso Clube Português. Era a nossa primeira meta e 
agora vamos tentar ganhar a Taça do Canada e tudo 
faremos para a trazer aqui. 
Andrew Loague fez um bom trabalho, tanto como 
jogador como treinador. Agradeço-lhe assim como a 
Carlos Miranda que tern feito um trabalho excelente e 
nos ficamos contentes de o vermos feliz. Aos meus 
colegas um agradecimento muito grande. 

Steve Maio - É a segunda Taça do Ontario que 

consegui veneer consecutivamente. O ano passado 
passado venci com o Aurora Hearts, derrotando o 
London Portuguese nos quartos-de-final. Na altura, eu 
e meus colegas de jogo, sablamos que tinhamos 
defrontado a melhor equipa do Ontario, um ponto que 
este ano ficaria bem vincado. Quando vim para London 
estudar, nao conhecia ninguém, mas hoje tenho aqui 
muitos amigos. Tratam-me como se jâ me conhecessem 
hâ muitos anos. Fui bem recebido e sinto-me 
extremamente feliz por estar a representar este Clube. 
O entusiasmo, a atmosfera e o apoio dos adeptos é 
incrivel. Gostava de ver esta equipa a competir num 
Campeonato Superior. Nos nacionais, vai ser dificil. 
Vamos defrontar equipas diferentes, mas tentaremos 
fazer o melhor possivel. Obrigado a todos! 

Andrew Loague - Como treinador agradeço aos 
jogadores e directores, a Carlos Miranda e Joe Sâ, pela 
ajuda que me deram. Sabia que os jogadores iam dar o 
mâximo durante a época. Conheço-os bem e facilitaram 
as minhas responsabilidades da melhor maneira. Todos 

conheciam as regras estabelecidas e isso foi meio 
caminho andado para ganhar a Taça. Nunca acreditei 
que fosse impossivel. Quando vi o sorteio, sablamos 
que ia ser dificil, mas fomos passando barreiras e 
finalmente atingimos os nossos objectivos. A equipa 
tern muito valor e vamos tentar demostrâ-lo em 
Newfoundland. Sinto-me honrado em treinar esta 
equipa maravilhosa. 

A contar da esquerda: Gabriel Serpa, Director 
Desportivo, Joe Sâ, Carlos Miranda e Joe Teves 

com ou troféu, a Taça do Ontârio 

Carlos Miranda - Nunca considérâmes que 

ganhar a Taça fosse uma missao impossivel. Fiquei 
triste quando fomos derrotados nos quartos-de-fmal em 
Aurora o ano passado e até chorei na viagem de 
regresso, mas nunca perdi a fé.Por isso hoje é um dos 
dias mais felizes da minha vida. Dediquei-me 
inteiramente a este Clube e sinto-me honrado por isso. 
A minha familia assim como a equipa sempre me 
apoiaram. Isto hoje é um sonho, é uma sensaçâo incrivel 
e gostava de dedicar a vitoria a todos os que nos têm 
ajudado. Agradeço aos jogadores, directores e ao 
Executive do Clube Português. 

Joe Teves - A conquista da Taça do Ontârio foi o 
objective delineado hâ vârios anos. Houve muito 

Dasilm Jiûmes Jnc. 
Custom Uuilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

David Dasilva 
50 Glenridge Cr. Phone: (519) 471-8202 
London, ON N6G4W6 Fax:(519)850-1273 

trabalho, mas valeu a pena! Ficou provado que com 
esta equipa, mais tarde ou mais cedo, a Taça do Ontârio 
viria para London. A moral foi sempre alta e os 
jogadores nào esmoreceram até conseguirem o troféu. 
Agora vamos a Newfoundland representar o Ontârio. 
Uma nova responsabilidade e esperamos conseguir 
mais um êxito. Para a nossa viagem vâo ser necessârias 
muita organizaçâo e dinheiro para as despesas de 
transporte e alojamento. Apelamos à comunidade para 
que, se puderem colaborar, que o façam. Eu vou 
continuar a ajudar sempre esta equipa porque bem o 
merece. Resta-me agradecer o que fizeram até hoje 
todos os directores e pessoas que têm ajudado nas 
nossas actividades desportivas. 
Quero agradecer de um modo especial a Eduardo Neiva 
que me motivou para participar na Direcçâo Desportiva 
e durante vârios anos acompanhou-nos como treinador. 
Ele semeou e lançou a raiz do grupo que hoje alcançou 
tâo importante vitoria. Também ao ex-presidente Andy 
Machado e as Direçôes do Clube agradeço a 
colaboraçâo e continuo apoio. A minha familia que 
sempre esteve ao meu lado e de modo especial à minha 
filha que desde os seus anos jovens foi uma ajuda 
importante no desporto. 

Gabriel Serpa - Uevo 12 anos envoWido no 

desporto do Clube e esta vitoria é um bom estimulo 
para todos. Sempre acreditei que havlamos de conseguir 
este troféu, por isso apostei forte na equipa da Premier. 
Gostaria de pedir a ajuda a todas as pessoas que queiram 
colaborar connosco monetariamente para a viagem à 
Terranova onde vamos ter uma palavra a dizer quanto 
a Taça do Canadâ 
A todos os colegas da Secçâo Desportiva agradeço- 
Ihes muito tudo o que têm feito em prol do desporto, 
especialmente a Joe Teves pela sua dedicaçâo ao 
engrandecimento do nosso estâdio e que tem sido o 
principal obreiro de tudo isto, porque pensa nas coisas 
e realiza-as. Uma palavra de apreço a atletas e 
treinadores que cada dia ajudam ao desporto do nosso 
Clube. Obrigado e Viva o Clube Português de London! 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. Puiiy Licenced 

Specializing in L.C.B.O. 

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

Chef: Tony & Rosa Silva 

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



“PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Agosto / Setembro 2002 

COIVUINIPADE EM FOCO WINDSOR 

O andor transportado a ombros dos devotos fiels pelas ruas de Windsor 

Cristo Rei Vive 
Seguindo a tradiçào, a 

comunidade portuguesa de Windsor 
celebrou nos dias 21 e 22 de 
Setembro as Pestas de Cristo Rei, 
presididas este ano pelo Pe. Manuel 
Correia que, no piano da pastoral das 
comunidades portuguesas, agora 
passou a residir em Leamington para 
assitir espiritualmente esta area do 
Sudoeste do Ontario. Dado que o 
Pe. Joâo Duarte se encontra ausente 
temporariamente, as actividades 
religiosas da comunidade de 
Windsor sâo orientadas pelo 
presbitero angolano até ao regresso 
do Pe. Joâo Duarte. 

Reinou um espirito de paz e 
amizade nos dois dias da festa. No 
Sâbado assistimos ao tradicional 
Cozido à Portuguesa, seguindo-se um bom convivio corn 
Bazar e mûsica para bailar. No Domingo apôs as 
cerimonias religiosas, foi organizada a Procissâo, dirigida 
por Carlos Melo e a Présidente da Casa do Espirito Santo, 
D. Fâtima Ponciano. Passo a passo, corn devoçào o povo 
fiel corn cânticos e oraçôes acompanhou a imagem aos 
acordes da Lira de N“ S“ de Fâtima de Leamington. 
Depois do préstito foi servido o almoco gratuitamente a 
todo o publico. 

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

Tel. (519) 250-9200 
Para marcaçôes de banquetes contacte: 
Fâtima Ponciano: Tel: (519) 258-5131 

Foram Angariados $1.140 dolares 
A ideia foi de D. Renita 

e Manuel do Canto a pôs em 
prâtica corn a oferta 
voluntâria e gratuita das 
instalaçôes do Extreme Club 
que Jorge Furtado corn muita 
gentileza nos deu. No final 
consegui-se uma bonita 
colecta de $ 1.140 dolares que 
reverteu a favor da Escola 
Portuguesa de Windsor para 
tudo o que for necessârio: 
material escolar, livros, 
dicionârios, etc 

Renita, Lûcia e Fâtima Ponciano tomaram a 
responsabilidade de abrir a conta bancâria onde foi 
depositada esta quantia que irâ ser usada de acordo corn 
a Directora da Escola, D. Amélia Silva. Perante um 
facto consumado que merece o nosso apoio e a nossa 
simpatia, dizemos: Bern haja iniciativas como esta no 
futuro. 

Manuel do Canto pediu-nos para no seu nome dar 
um Muito Obrigado a todos os que compraram o bilhete 
de $20/pessoa e compareceram para apoiar o evento. 

D. Fâtima Ponciano deseja agradecer por este meio 
o brio e a generosidade de tantos colaboradores e amigos 
da Casa do Espirito Santo que tomaram este fim-de- 
semana num dia de louvor a Cristo Rei. Que Ele, o Cristo 

Lindas crianças em fatos de Primeira Comunhâo 
portavam o Menino Jesus de Praga 

verdadeiro, abençôe todos aqueles que deram o seu apoio 
e estiveram présentes na Festa corn um autêntico 
sentimento espiritual. 

AGRADECIMENTO SINCERO 
em nome da Escola Portuguesa 
Os professores, pais e alunos da nossa Escola 

Portuguesa de Windsor, reconhecidamente vem 
agradecer aos senhores Manuel Do Canto e Jorge Furtado 
pela sua grandiosa iniciativa em promover uma festa para 
angariaçâo de fundos a favor desta Escola onde os nossos 
filhos aprendem a escrever e 1er a lingua dos seus 
egrégios avôs. A todos quantos colaboraram para o 
sucesso deste evento, o nosso Muito Obrigado! 

Resta-nos apenas informar que desde o dia 28 de 
Setembro as aulas estâo abertas todos os Sâbados, das 
9H30 ao Meio.Dia na Escola da Imaculada Conceiçâo. 
Nâo esqueçam de trazer os seus filhos para matricularem- 
se a participar durante o présente ano lectivo. 

Amelia Silva, Directora da Escola 

Manuel Do Canto, 
organizador do evento 

Dia 19 - 19H00, Décimo-Quarto Aniversârio da 
Fundaçâo. Jantar e Baile corn United. Entrada: $25/Adultes, 
$12/Crianças, $20/Idosos. 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

MARISCO • BIFES • GALINHA 
Preparados no grelhador a lenha da sala de jantar 

475TECUMSEH RD., EAST -sc cc->n 
WINDSOR,ON N8X4W5 TEL. (51 9) 254“553o 

PROCURA-SE 
Senhora dos 50-60 anos de idade que fale 

português e possa viver em nossa casa 
ocupando-se de trabalhos domésticos. 

Contactem D. Maria Fernandes 
Tel. (519) 977-8414 

CAFE 
PARISIENNE 
Fine Cxffee. Si Pastries • Deû Si Subs 

Imported Portuguese Foods 
Francisco 

Jogos de Futebol de Portugal e Desporto & Renita Martins 
via Satélite RTPi & SPORTS'TV Proprietârios 

Comida Si Merceoria Portuguesas 
1301 Wyandotte St. East Tel: (519) 977-5657 
Windsor, Ont. N9A 3IC8 CeU. (519) 996-6506 

PROIBIDO FUMAR! em Bares 
e Restaurantes de Tecumseh 

Passados dois meses apôs ter Escriiopor: 

sido aprovada pela Câmara DANIEL LAPAS 
Municipal de Tecumseh uma nova lei 
que proibe fumar no interior dos 
bares e restaurantes da vila vizinha 
de Windsor, ainda hâ alguns clientes 
que continuam a ter certa dificuldade 
para obedecer às exigêneias e ditados 
da nova lei. 

Num inquérito hâ pouco 
realizado ficou bem patente que alguns bares e 
restaurantes perderam um certo numéro de clientes, 
enquanto outros continuam mantendo um nivel estâvel 
de trâfico humano apôs a lei entrar em vigor, e até nâo 
faltam os que tem visto novas caras aparecerem por lâ, 
os rostos pâlidos dos que nâo fumam e preferem tomar 
uma bebida ou refeiçâo num lugar livre do fumo do 
tabaco. 

Soluçôes paliativas tem aparecido para tratar de 
agradar a gregos e troianos. Alguns bares abriram um 
pâtio exterior para os fumadores. Proprietârios de 
estabelecimentos revelaram que alguns clientes, apôs 
a refeiçâo, saem de imediato para fumar. Mas quando 
chegar o duro Invemo, muitos dias isto nâo vai ser 
possivel. 

Nos bares onde existe um pâtio lateral coberto, os 
proprietârios declaram que têm experimentado um 
crescimento ocasional de clientes. Como a lei ainda é 
nova, aqui e acolâ hâ quem acenda o cigarro no interior 
do estabelecimento publico por engano ou 
esquecimento, mas logo que sâo informados da nova 
lei, embora zagados, acabam por apagâ-lo. 

O proprietârio de um bar declarou que alguns dos 
seus clientes por causa da nova lei e ainda pelo ûltimo 
aumento no preço do tabaco estâo a tentar deixar de 
fumar. 

VITOR 
SEQUEIRA 

Agente de vendes 

(519) 948-8171 

PiolLuûuuiEûiiu Ë HiutesUdiule a Tula Ptuta 
Fax. (519) 948-7190 E-mail: viseque@yahoo.com 

4573 TECUMSEH RD. EAST, WINDSOR, ONTARIO N8W 1K6 

POESIA 
S6 Vejo Dias Morrer 

Como sonho, triste de mim! 
Certamente, nâo verei a alegria! 
Depois, tudo nos fica por fim, 
Quando tudo nâo valer um dia! 

Assim nos faz a vida saber. 
Que se navega corn a morte! 
A vida nos entrega ao nascer, 
A vida nos leva à morte! 

Como desejei corn angûstia imensa, 
A força e os desejos da esperança... 
Mas as geladas lâgrimas da descrença, 
Sô mostraram tristezas à lembrança! 

Sô vejo dias a morrer... 
E eu sem um por afeiçâo! 
Debaixo das ruinas do amanhecer. 
Os dias de mim se vâo!... 

Mârio Simôes, London (Ontârio) 

IMMEDIATE OPENING 
for 

CRIMINAL LAWYER IN WINDSOR AREA. 

MUST BE CALLED TO ONTARIO BAR. 

Fax your Resumé to: (519) 977-5416 
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LEAMINGTON STRATHROY 
CLUBE PORTUGUES DE LEAMINGTON 

217 Talbot St. West, Leamington, Ont. N8H 1N8 
Tel.; (519) 326-5561 • Fax. (519) 326-1466 

i ACTIVIDADES COMUNITÂRIAS PE OUTURRO - 
Dia 13 -18." Aniversario do Clube. Recepçâo e Cocktails 
às 14H00, seguida de Jantar e Baile. 

IMPÉRI0 DO ESPIRITO SAMTO 
Manuel Alberto e Hélia Pinheiro, 

Mordomos de 2003 
Apresentamos hoje os 

Mordomos de 2003, o casai 
açoriano de Pedro Miguel, 
Faial, propri-etarios da 
padaria ALBERTO’S 
European Bakery, famosa 
pelo fabrico do seu pao de 
milho e todo o tipo de pào 
ao estilo português e 
europeio. Sao pais de dois 
filhos, Mark de 13 anos e 
Albert de 7 anos de idade. 
Desde a sua chegada a 
Leamington, se envolveram 
activamente nas Festas do 
Império, embora esta sera a 
primeira vez que o façam 
como Mordomos. 

Por este meio, eles agradecem a confiança neles 
depositada ao serem escolhidos para este cargo e irao fazer 
tudo o possivel para o engrandecimento da tradiçâo 
açoriana na comunidade de Leamington. 

As pessoas que queiram ajudar ou colaborar com eles 
nesta empresa podem contacta-los através dos Tels. (519) 
322-2226 ou 322-0173. “Sô com o apoio de todos 
poderemos manter a grandiosidade corn que o Esprrito 
Santo sempre foi honrado nesta comunidade nos ûltimos 
25 anos, desde que a festa foi introduzida no nosso meio”, 
disse o Mordomo. 

S6 nos resta desejar as melhores venturas aos 
Mordomos de 2003 e que Deus os ajude a realizar uma 
festividade digna e bem sucedida. * - ■ r 

® Antonio Seara 

Manuel Alberto Pinheiro e 
sua esposa, Hélia, no dia 

em que forant 
proclamados Mordomos 

NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 
RO. Box #93 - Strathroy, Ont. N7G 3J2 

Tel.: (519) 245-3458 • 245-4361 (5:30-9:30P.M.) 

CLUBE PORTUGUES DE STRATHROY 
RO. Box 154, 375 York St., Strathroy, Ont. N7G 3J2 

Tel.: (519) 245-4361 
Para contratos e banquetes chame: 

 Charlie Milhomens • (519) 245-9552 

Grogan 
F9RD LINCOLN 

Sales: (519) 876-2730 
Res: (519) 245-7653 
www.groganford.com 

Ali FERREJULA 

Sales Rep. 

Box 220, 5271 Nauvoo RD, 
Watford, Ontario NOM 2S0 

CHATHAM/WALLACEBURG 

PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 
OF CHATHAM 

346 Grand Ave. E., Chatham, Ont. N7M 5K4 
Tel.; (519) 436-0040 • Fax. (519) 436-1587 

Para Banquetes Contacte: Antonio Trigo (519) 354-3504 

SARNIA 

MEDEIROS RESTORATION 
• Concrete Repairs • Driveways 
• Foundations • Fioors 
• Balconies • Roofing 

• insurance Quotes 

Dan Medeiros 
821 Ross Ave., Sarnia 
Cell. (519) 383-2780 

Tel: (519) 336-4026 
Fax: (519) 336-4026 

A Nossa Saude 
Dental 

Que fazer para repor os 
dentes perdidos 

Quando alguém teve que extrair 
um ou varies dentes que sâo vitais 
para a mastigaçâo ou a estética da 
boca, devera considerar os seguintes 
pontos: 

O numéro de dentes que faltam 
O aspecto saudavel dos dentes vizinhos 
O estado do osso maxilar e das gengivas 
A habitual higiene dental do paciente 
A capacidade financeira da pessoa 

Hoje as novas possibilidades de repor os dentes 
extraidos incluem: a dentadura parcial, a ponte fixa, e 
os implantes. 

A dentadura parcial é uma boa soluçâo quando 
se trata de repor dentes situados a ambos lados da boca 
e é um meio mais econômico para resolver o problema. 
Nos primeiros dias o paciente acha que a dentadura é 
um inconveniente e précisa de um certo tempo para se 
habituar à peça instalada no céu da boca. Outra soluçâo 
tradicional para repor os dentes é a ponte fixa que fica 
nos extremos amarrada aos dentes vizinhos. Isto 
représenta mais conforto para o paciente, embora venha 
pôr nos dentes a que esta amarrada uma maior demanda 
de força. 

A outra opçâo e a mais cara é a do implante. A 
soluçâo começa por implantar no osso maxilar uma 
peça de metal com capacidade para receber um 
parafuso. Esta peça vai ficar implantada por 4 a 6 meses 
antes de poder receber o dente da protese que é 
parafusado na peça metâlica. Nesta soluçâo o novo 
dente nâo dépende dos vizinhos e a pessoa, via de regra, 
fica muito satisfeita. 

O paciente da protese dental deverâ manter uma 
intensa higiene oral e preparar-se para pagar todos 
custos pois esta operaçâo e considerada cosmética e 
nâo esta coberta pelo seguro. 

Dr. Paulo Viana, Dentista 
Clinica do Dr. Stewart - Tel. (519) 451-4490 

'•0Wm 

O BCA, Banco Comercial dos Açores encerrou o Primeiro Semestre 
m um resultado liquido de 3.728 milhares de euros e experimentou um 

crescimento gérai em todos 
os nweis da sua actividade financeira. 

O BCA preza-se de estar présente no seio dos comunidades émigrantes 
portuguesas. Para qualquer tipo de transaçâo bancâria, contacte-nos! 
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sutton group-select realty inc. 
Thinking of a New Home? 

1^1 Call Me to Reserve A Loti 

FAX. (519) 433-6894 
E-mail: rayfig_1@yahoo.ca 

700 Richmond St., Suite 110, 
London, Ontario N6A 5G7 

RAY FIGUEIREDO 
25 YEARS OF EXPERIENCE 

CRIMSON CRES. TERRENOS DESDE LOGGERS GROVE TERRENOS DESDE 

$39,000 
EAST PARK 

GOLF GARDENS COM GARAGEM 

TERRENOS DESDE J,UUU 

CASAS DESDE $150,000 ^ $190,000 
TALL TREE 

ESTATES 
Sold Out 

MODELO ABERTO NA LOGGERS GROVE - 4^, 5^^, Sàbs. e Doms., De 1:00 - 5:00 RM. 
ONLY 6 LOTS AVAILABLE. IF YOU LOVE THIS AREA OF LONDON, MAKE YOUR MOVE NOW! 

COME AND VISIT US! WE HAVE SOME MODELS READY FOR IMMEDIATE POSSESSION! 

Come Visit Me at Loggers Grove and Pick Up an Info Package 

Fanshawe Parle Rd. 
s 

&• ® O JQ 
x: 
O) 
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Kilally Rd. I 

We are currently hiring experienced carpenters 
to install interior wood trim, railings, hardwood floors, etc. 

We offer competitive wages & benefits package to those 
who qualify. Fax your resumé to (519) 685-1534 or call 

to book an interview: (519) 685-9311 

FRANK PIMENTEL Tel. (519) 685-9311 
Fax. (519) 685-1534 

41 HART CRESCENT, LONDON, ON N6E 3A3 

Specializing in Fine Carpentry: 

FIREPLACE MANTELS • WALL UNITS 

RAILINGS • CROWN MOULDING 

WINDOWS & DOOR TRIM 

HARDWOOD FLOORS, etc. 


