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GENTE 
Leo Simas, Empresario, 
Medalha de Mérito da SECP 

José de Almeida Cesario, Secretario de Estado das 
Comuni-dades Portuguesas, visitou Toronto no dia 13 de 
Janeiro do corrente para abrir oficialmente as celebraçôes 
do 50.° Aniversario da Emigra-çào Poituguesa para o 
Canada, na Câmara Municipal da mega-cidade. 

José Cesârio entregando a Medalha de Mérito a 
Leonel Simas 

No dia anterior, a Casa das Beiras homenageou com 
um almoço a presença do Secretario de Estado, beirao de 
nascimento por ter nascido em Viseu. Na altura, José 
Cesario entregou a Medalha de Mérito da SECP ao 
empresario de London, Leonel Simas, e um grupo de 
pessoas que se destacaram pelos seus serviços à 
comunidade: D. Rosa de Sousa (ACAPO), Isabel Sinde 
(Artista da cançâo), Maria Goulart (Amor da Patria), 
Lucflia Simas (Asas do Atlântico), Manuela da Silva (Casa 
dos Poveiros), Antonio Ribeiro (Correio Português), 
Fernando Cmz-Gomes (Jomalista da LUSA) e Virgflio 
Pires (Empresario de Toronto). 

^ Natural de Sâo Mateus (ilha do Pico) e residente em 
London, Leone! Simas, hoje nos dourados 50s, é o gerente 
de Forest City Forming e United Contracting que 
empregam full-time uma média de 135 pessoas, com 
maioria portuguesa, tanto nos quadros directivos como 
no sector laboral. Desde 1962, data em que começou a 
trabalhar no sector em Oakville (Ontario) com sen pal, 
até aos nossos dias, Leonel Simas é, sem duvida, um dos 
veteranos com mais anos de gerência na construçào civil. 
Neste tempo, tern dado trabalho a muitos emigrantes 
portugueses que na sua firma encontrarom o primeiro 
emprego deste lado do Atlântico. No Clube Português de 
London foi eleito Présidente do Executivo em 1979/80 e 
1992/93 e hoje faz parte da Comissao “ad hoc” para 
promover um melhor serviço consular às comunidades 
do S.O. do Ontario. Esta Comissao nos ûltimos meses 
tern trabalhado com outras entidades comunitarias para 
fazer ouvir o nosso apelo em Lisboa. 

Antonio Seara, London (Ontârio) 
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Reestruturaçào da nossa Rede Consular 
Conferência de Imprensa apos a visita ao Brasil e Canada em Dezembro 

A rede de postos consulares no estangeiro esta 
profundamente desajustada ffente à actual realidade das 
Comunidades Portuguesas e às novas exigências da nossa 
politica externa e diplomatica. 

É uma rede sem coerência estratégica, résultante do 
somatorio de medidas avulsas e desencontradas. Nao sera 
de estranhar que a estmtura, tal como se encontra hoje 
delineada, introduza desequilibrios no tratamento 
diferenciado às comunidades e que 
seja indiferente aos novos 
fenomenos migratorios. 

Consciente desta realidade, o 
Govemo actual vai reestruturar de 
forma séria a nossa rede consular 
no estrangeiro, num processo 
dinâmico, cujas primeiras decisoes 
agora anunciamos formalmente, 
mas que se ira arrastar nos proximos 
anos, com avaliaçôes sucessivas em 
que ira predominar o bom senso na 
resoluçâo dos problemas. 
Anunciamos o seguinte conjunto de 
medidas que executaremos a partir 
dos proximos dias: 
1- Desenvolveremos o processo de 
informatizaçâo dos consulados 
concluindo a aplicaçâo de gestào 
consular, em articulaçào com a 
informatizaçâo global do 
Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros. 
2- Iniciaremos a experiência-piloto 
de emissâo on-line de bilhetes de 
identidade nos principais postos consulares, cujos 
trabalhos preparatorios encontram-se jâ em curso, em 
dialogo directo com o Ministério de Justiça. 
3- Desenvolveremos modelos de organizaçâo que 
sintonizem os procedimentos entre os postos, em relaçâo 
directa corn novas modalidades de formaçào dirigidas 
especialmente às chefias dos postos, que jâ iniciâmos hâ 
cerca de dois meses. 
4- Serâo criados os Conselhos Consultivos das Areas 
Consulares, orgâos de apoio da acçâo consular, onde terào 
presença as principais figuras das respectivas 
comunidades: os conselheiros das comunidades, os 
dirigentes associativos, titulares de orgâos politicos locais 
de nacionalidade portuguesa e os jovens luso- 
descendentes. 
5- Sera actualizada a tabela de preços consulares, corn 
igualdade dos valores dos actos de registo civil e notariado 
entre Portugal e o estrangeiro. 
6- Reforçar os quadros de pessoal dos postos mais 
carenciados, como Londres, Luxemburgo, Genebra, 
Marselha, Rio de Janeiro, Sào Paulo, Caracas, Cabo Verde, 

Toronto, Sâo Francisco, Goa, Hamilton, Sidney, Berna, e 
Pequim, entre outros. 
7- Apos racionalizar a gestào dos postos consulares, vamos 
rentabilizar a acçâo de diplomatas dos postos, aproveitando 
a experiência de alguns funcionârios. 
8- Serâo abertos ou react!vados os seguintes postos: a) 
Consulado de Chisinau, na Moldavia; b) Secçâo Consular 
em Kiev, Ucrânia; c) Os Escritôrios consulares em 

Manchester e na Côrsega; d) Os 
consulados honorârios especial- 
mente apoiados para a prâtica de 
actos em Los Angeles, EUA, 
London e Leamington, no 
Canada, e eventualmente em 
Ticino, na Suiça, e Kingston, no 
Canada. 
9- Serâo encerrados os postos 
consulares de Rouen, Bayonne, 
Reims e Nancy, em França. 
Osnabrück na Alemanha, Hong 
Kong na Repùblica Popular China, 
e o de Porto Alegre no Brasil. 

Trata-se de um primeiro 
conjunto de medidas cujos 
objectivos sâo racionalizar a rede 
consular, eliminar graves 
assimetrias na atençâo às 
comunidades e à regulaçâo dos 
fluxos migratorios para Portugal. 

Sera bom ter em consideraçâo 
que os postos a encerrar 
correspondem a situaçôes muito 
bem determinadas: Reims e Nancy 

sào casos que jâ hâ anos funcionam sem consul residente; 
Rouen tem instalaçôes muito degradadas, encontrando- 
se muito proximo de Paris; Bayonne estâ nas proximidades 
de Bordéus que, pela sua dimensâo merece um melhor 
aproveitamento; Osnabrack é a ârea consular com menor 
numéro de portugueses na Alemanha e completamente 
desajustada em relaçâo à divisâo administrativa dos 
estados federados; Porto Alegre, um consulado corn 
reduzido movimento onde, em 2(XX), cada acto consular 
custava ao Estado 38 contos, segundo estudos do Gabinete 
do meu antecessor; por ultimo, Hong Kong encontra-se 
nas proximidades de Macau onde existe um excelente 
consulado-geral cujo papel deverâ ser rentabilizado. 

Porém, tentaremos desenvol ver medidas que reduzam 
localmente os inconvenientes résultantes dos 
encerramentos, as quais passarâo pela realizaçâo de 
permanências consulares em pequenos escritôrios ou pela 
abertura de consulados honorârios corn prâtica de actos. 

José de Almeida Cesârio, 
Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas 

José de Almeida Cesârio 
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NACIONAL 

Faleceu José Viana 
Devido às lesôes sofridas em consequência dum 

embate por trâs na viatura em que se fazia transpoitar, 
faleceu no hospital, na madrugada do dia 8 de Janeiro, 
O actor José Viana. 

Os responsâveis pelo acidente puseram-se em fuga 
mas foram apanhados pela Brigada de Trânsito sendo 
posteriormente enviados para tribunal. Aconteceu no 
Km 13 da Auto-estrada de Cascais, pelas 19H25 quando 
ia ao volante a sua mulher, a actriz Dora Leal. 

Apôs O embate, que imobilizou a viatura, os dois 
ficaram inconscientes, sendo transportados de 
ambulância para o hospital S. Francisco Xavier. José 
Viana foi considerado como ferido grave, mas sua 
mulher, que fracturou algumas costelas, teve alta ainda 
no Domingo. José Viana, que contava 80 anos de idade, 
acabou por sucumbir aos ferimentos sofridos. 

Sampaio récusa guerra sem 
O aval da ONU 

O Présidente da Repûblica, Jorge Sampaio, 
manifestou-se contra o desencadear de uma guerra 
preventiva e unilateral contra o Iraque. O recurso à 
força tem de ser legitimado, sob pena de abrirmos a 
porta a todo o tipo de abusas. O caminho a tomar na 
questào do Iraque sô competirâ ao Conselho de 
Segurançâ da ONU, disse o chefe de Estado, revelando 
nas posiçôes que têm vindo a ser expressas pelo 
Governo, um maior alinhamento corn o direito 
internacional. 

Na biblioteca do Palâcio Nacional de Mafra, falava 
perante uma plateia de muitas dezenas de diplomatas, 
verdadeira sociedade das naçôes, corn encarregados de 
négociés dos EUA e do Iraque, reunida para a 
tradicional cerimônia de apresentaçào de cumprimentos 
de Ano Novo ao Présidente da Repûblica. E foi 
precisamente à diplomacia que Sampaio deu o dever 
de achar as respostas que garantam a paz. Uma 
intervençâo militar preventiva constitui uma doutrina 
corn graves riscos, contraria ao direito internacional, 
que considéra o recurso à guerra como um acto de 
ultimo recurso; um cenârio admissivel s6 em casos de 
légitima defesa perante um ataque armado, ou quando 
explicitamente autorizado pelo Conselho de Segurança 
da ONU. 

A construçào europeia foi outro dos assuntos 
abordados pelo chefe de Estado, para quem 2002 ficou 
assinalado como o ano em que foi dado um passo 
histôrico para a reunificaçâo da Europa. Referindo-se 
ao debate sobre a futura arquitectura institucional da 
Uniâo Europeia, Sampaio apelou à necessidade de 
garantir que cada Estado soberano disponha de 
condiçôes idênticas de participaçâo nos mecanismos 
de decisâo e controlo. 

O que a Europa nunca poderâ tolerar, sob pena de 
se dissolver é um sistema em que uns tantos pretendam 
impor a sua vontade a todos os outras. 

Susete Francisco — “Diârio de Notwias 
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José Viana, o artista 
Homem de mûltiplos interesses e amores, a sua vida 

girou à volta do teatro, da pintura, da escrita e do 
cinema, Uma biografia do actor realizada por Lauro 
Antonio recorda que, José Maria Viana Dionisio nasceu 
em Lisboa, em 1922, numa familia de recursos 
modestos, educado pela màe e por uma avô monârquica, 
salazarista e profundamente devota. 

Frequentou a Escola Industrial Machado de Castro, 
no curso de serralheiro mecânico, que nunca concluiu 
por “alegada falta de queda para os numéros e limagem 
dos metais”. Mas apôs ter aprendido a desenhar, 
começou, aos 13 anos, a fomecer desenhos para o jomal 
“O Senhor Doutor”, o suplemento de “O Século”, “Pim 
Pam Pum”, e a fazer capas para o “O Papagaio”. O 
primeiro emprego consegue-o graças ao seu jeito para 
o desenho, toma-se retocador de gravura, na Casa 
Bertrand & Irmâos. 
Viagem à poUtica 

Descobriu a politica lendo o “Avante” e logo 
interessa-se pela mûsica. Um tio violinista e o jovem 
Tavares Belo, inquilinos da sua avô, sâo seus primeiros 
mestres, E vem a descoberta de Glenn Miller, do swing 
e do jazz. Toma-se cantor em conjuntos que animam 
sociedades de recreio, passando mais tarde a actuar no 
cabaret Arcadia, enquanto vai subindo na carreira de 
desenhador-tipôgrafo, e depois na de publicista de 
cinema, para a Sonoro Filmes. 

No mundo do teatro torna-se cenôgrafo, uma 
actividade iniciada na Sociedade de Instruçào 
Guilherme Cossoul. Ao lado de Jacinto Ramos, Varela 
Silva e Raûl Solnado, José Viana pinta seus primeiros 
cenârios e estreia-se como actor substituindo um colega 
doente, em obras de Gil Vicente, Alves Redol, ou Raûl 
Brandâo. 

Talentos e Amores 
Conhece a actriz brasileira Jujû Baptista de quem 

tem uma filha. Maria, e régressa de Africa em 1957 
quando a RTP faz as suas primeiras emissôes 
expérimentais na Feira Popular. 

O programa infantil, “Riscos e Gatafunhos” e 
depois “Melodias de Sempre”, sâo etapas de 
consolidaçâo de carreira. Passa pelo Teatro de Gerifalto 
e ingressa no Teatro ABC (Vinho Novo) onde José 
Miguel procura, corn poucos meios e elencos jovens, 
rejuvenescer a revista. 

Em 1959, na revista “Mulheres à Vista”, estreia-se 
como autor, ao lado de Nelson Barros e destaca-se na 
râbula “Inimigo de Lisboa”. Em 1963, encena pela 
primeira vez a revista, “Elas Sâo o Espectâculo”, e surge 
outro sucesso seu corn “Embaixador do Fado”. 

Nas andanças da revista, José Viana conhece Dora 
Leal, dupla que nâo mais se desfaz e nela nascem as 
filhas Maria Raquel e Madalena Leal, ligadas ao 
espectâculo, tal como Maria Viana, hoje conhecida 
cantora sobretudo de temas de Jazz, blues e mûsica 
brasileira. 

Em meados da década de 60, coincidindo corn a 
chamada “Primavera Marcelista”, José Viana atinge o 
auge da sua carreira, na Empresa de Guiseppe Bastos e 
Vasco Morgado, entâo no Maria Vitoria. 

Os anos 70 foram de empenho politico facto que 
deixa de ser compreendido pelo pûblico como outrora 
por colocarem o teatro ao serviço duma ideologia. José 
Viana e Dora Leal sentem a delicadeza desta situaçâo 
e quando regressam ao Parque Mayer, em 1987, em 
Festa no Parque, o pûblico reserva-lhes uma recepçâo 
fria e distante. 

No cinema, José Viana tem uma carreira pouco 
intensa. Começou em pequenos papéis em “Cerro dos 
Enforcados”, de Fernando Garcia (1953) e “Perdeu-se 
um Marido”, de Henrique Campos (1956) mas foi em 
“O Recado” (1972), de José Fonseca e Costa, a “A 
Fuga” (1976), de Luis Filipe Rocha, “A Ilha” (1990), 
de Joaquim Leitâo, e “O Fim do Mundo” (1992), de 
Joâo M. Grilo, que o seu talento é mais reconhecido. 

MARIO AVEIRO 
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Policia Judiciâria (PJ) têm estado a investigar o 
desaparecimento de varias crianças moradoras em 
diversos bairros degradados da periferia de Lisboa 
depois de terem sido levadas para Inglaterra e Holanda. 

Tudo indica que uma rede de trâfico de menores, 
esta envolvida e a investigaçâo que em Dezembro de 
2000, resultou na detençâo de Pedro Costa Damba no 
aeroporto de Faro, levou os inspectores a constatar que 
as crianças nâo vinham directamente de Angola como 
se fazia crer, e que varias delas seriam mesmo 
portuguesas. 

Segundo divulgou o semanârio “Expresso” a maior 
parte das crianças portuguesas desaparecidas residiam 
na Quinta do Mocho, em Sacavém. 

Caracois vâo medir mveis 
de poluiçâo dos solos 

Dois investigadores da universidade francesa de 
France-Comté, Michael Coeurdassier e Renaud 
Scheifler, demonstraram que é posslvel que simples 
caracois do campo tenham a caracteristica de servir 
como indicadores da poluiçâo dos solos. O caracol vive 
em contacta corn a terra e corn as plantas, parque ser 
herbîvoro, e tembém corn o ar parque é um organismo 
pulmonado. Portanto, absorve as poluiçôes 
atmosféricas, dos solos e da vegetaçâo, tornando-se 
para esse fim uma ferramenta mais ûtil do que as que 
dispûnhamos até agora, referem os dois cientistas. 

Ambos cientistas exploraram esta caracteristica dos 
caracois jâ conhecida dos biôlogos, e que lhes permite 
acumular grandes quantidades de poluentes no 
organismo sem que isso seja muito prejudicial para o 
caracol. Esta caracteristica ficou comprovada ao expor 
os caracois ao contacto corn amostras de solo poluldas 
por metais como o câdmio, chumbo, zinco, ou cobre 
durante varias semanas, para medir a taxa de poluiçâo 
do seu organismo. 

Corn a elevada percentagem de câdmio na sua 
alimentaçâo durante quatro semanas, o crescimento dos 
caracois diminuiu em 50 por cento, mas eles nâo 
morrem porque possuem uma protelna que envolve os 
metais e diminui a sua toxidade. Uma quantidade bem 
menor de câdmio, porém, séria fatal a qualquer ser 
humano. 

O facto dos caracois absorverem poluentes nâo 
deve preocupar os gourmands que gostam de corner 
caracois. Raramente se corne a glândula digestiva que 
acumula a maioria dos poluentes e, de facto, séria 
necessârio ingerir muitas dezenas por dia para que isso 
se tomasse um risco para a nossa saûde, afirmam os 
investigadores franceses. 
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Medicamento contra o cancro 
causou a morte a 124 pessoas 

Nos ultimos meses, um medicamento contra o 
cancro provocou a morte de 124 pessoas no Japao, em 
consequência dos efeitos secundârios provocados por 
um farmaco usado no tratamento do cancro do pulmao. 

O Ministério da Saude japonês declarou que as 
mortes surgiram no seio dum grupo de cerca de 500 
pacientes que sofreram graves efeitos secundârios 
depois de usarem o Iressa, medicamento que apenas é 
vendido no Japao. Como resultado da descoberta, o 
ministério niponico formou uma comissao de 12 
especialistas para monitorizar, em ambiente restrito, a 
utilizaçâo do farmaco. 

Para jâ, o medicamento nao vai ser retirado do 
mercado mas foi dada a ordem pela autoridade para 
que os pacientes a quern seja administrado o Iressa 
sejam hospitalizados e controlados pela equipa de 
especialistas, a qual devera identificar e resolver os 
problemas causados pelo farmaco. 

Actualmente, o Iressa é classificado como um 
medicamento milagroso por actuar em pacientes de 
cancro do pulmao nos quais tratamentos tradicionais 
como radio e quimioterapia, nao produzem o efeito 
desejado. Desde a introduçâo do Iressa no Japao, o 
mesmo foi prescrito a 19 mil doentes. Deste grupo, 500 
pacientes, ou 2,6 por cento, apresentaram efeitos 
secundârios, dos quais 124 vieram a falecer. 

No passado dia 15 de Outubro, a filial japonesa da 
AstraZeneca reforçou os avisos para as condiçôes de 
prescriçâo do medicamento, mas optou por manter a 
sua comercializaçâo. 

Iraque tentou comprar 
urânio na Nigéria 

A Nigéria confirmou que nos anos 80 o Irque tentou 
obter urânio naquela naçâo africana, mas o Govemo 
nao deu seguimento ao pedido. Trata-se de uranato 
(urânio nao enriquecido) do qual a Nigéria é um dos 
grandes exportadores, depois da Austrâlia e do Canadâ. 
O primeiro ministro nigeriano. Amadou, disse que 
desde a sua chegada ao poder o Iraque nunca 
apresentara um pedido de venda de urânio. 

Num sumârio do que os EUA consideram as 
omissôes da declaraçào iraquiana sobre programas de 
armamento, Washington acusa o Iraque de tentar 
arranjar urânio para a fabricar armas nucleares. 

Relaçâo com EUA ira mudar com o 
novo Governo brasileiro 

As relaçôes do Brasil com os EUA sao antigas e 
cordiais, mas o Présidente George W. Bush adoptou 
uma linha de acçâo unilateral que nào responde aos 
anseios brasileiros, na opiniao de vârios analistas. 

Na véspera da visita a Washington do Présidente 
eleito, Lula da Silva, a convite do Présidente Bush, o 
sociologo Helio Jaguaribe acha que desde o 11 de 
Setembro de 2001, as poUticas unilateralistas de Bush, 
tais como a guerra contra o Iraque a que o Brasil se 
opoe, nao respondem aos anseios do gigante latino- 
americano, 12° economia do mundo em termos de PIB. 
Para Jaguaribe, esta visita serâ propicia a um contacte 
pessoal e a valorizar as posiçôes do Brasil. 

A criaçâo da Area de Livre Comércio das Américas 
(ALCA) prevista para 2005 é ainda um motive de 
discordia, pois Lula jâ criticou a maneira como estao a 
ser conduzidas as negociaçôes, qualificadas de processo 
de anexaçâo aos EUA 

O especialista em relaçôes internacionais Emir 
Sader afirmou queaté agora, as relaçôes entre os EUA 
e o Brasil têm sido de subordinaçâo do Brasil aos EUA, 
mas corn o apoio que Lula recebeu de toda a América 
Latina, a polüica extema do Brasil jâ mudou. O cenârio 
mudou, a metodologia polüica mudou, mudou-se de 
estratégia, os aliados mudaram». 

Lula pediu aos argentines, durante a sua recente 
visita a Buenos Aires, que elejam um Présidente que 
seja aliado do Brasil, e nào um Carlos Menem 
subserviente aos Estados Unidos. Sader diz queos EUA 
jogam corn o pau e a cenoura, alternando declaraçôes 
grosseiras e manifestaçôes de boa vontade» e ai Lula 
responderâ na mesma moeda. 

Claire de Oliveira/Diârio de Notîcias 

Nasceu primeiro bébé clone 
Quando a médica Brigitte Boisselier apareceu 

perante os jomalistas numa sala de hotel em Miami, 
Florida, nào quis esconder um ar de desafio e desforra. 
Lembrou que meses antes tinha estado ali e tinha sido 
ridicularizada e ameaçada pelos media, mas agora 
anunciava o que entâo era inacreditâvel: o nascimento 
do primeiro bébé clonado. 

«Eram 11 e 54 da manhâ no pals onde nasceu, e 
vamos chamar-lhe Eva. O bébé é muito saudâvel, pesa 
sete libras [3,2 quilos]. Estâ muito bem. Somos pais 
muito felizes», disse Boisselier. Sim, porque fez questâo 
de afirmar, «é o meu bébé, nào é verdade?». A 
verdadeira mâe é alegadamente uma americana de 31 
anos de idade, que tem uma filha mais velha de um 
anterior casamento. A decisâo de tentar ter uma filha 
clonada de si propria adveio do facto de o actual marido 
ser infértil. 

Boisselier recusou dar pormenores sobre o pals 
onde a clonagem foi feita ou onde Eva nasceu, mas 
disse que “dentro de très dias” irâ para casa e «a morada 
serâ dada à equipa médica que vai fazer os testes para 
provar que foi clonada». 

Esta equipa médica foi escolhida por Michael 
Guillem, jomalista/ree/ance que trabalhou durante 14 
anos para a ABC News e que hâ poucos meses fez um 
trabalho sobre clonagem para o programa de Connie 
Chung, na CNN. Em torn de brincadeira, Boisselier 
disse que esta va agastada por nào ter sido ela a escolhida 
para ser entrevistada na reportagem. 

Para fazerem os exames, foram escolhidos por 
Guillem os melhores cientistas conhecidos e afirmou 
ter aceite chefiar a investigaçào sem a imposiçào de 
condiçôes aos peritos mundialmente reconhecidos. Os 
resultados serâo divulgados dentro de dez dias. 

Segundo Brigitte Boisselier, a técnica utilizada pela 
Clonaid, empresa ligada à seita raeliana que diz ter 
concretizado a clonagem, foi muito semelhante à que 
deu origem à ovelha Dolly, mas adaptada a seres 
humanos. A chave para o sucesso, sublinhou, residiu 

Pérolas da Comunicaçâo  
De ordem do Exmo. Delegado de Policia, faço saber 
aos criminosos que andam perambulando pelas ruas 
que fujam corn urgência, sob pena de serem presos 
(Aviso afixado em cartazes, a mando do delegado de 
polîcia de Cabrobrô, PE) 
Metade das mentiras que nossos adversàrios dizem 
sobre nos nâo sâo verdade. 
(Membro do Parlamento inglês, discursando) 
Apenas para sôcios e nào sôdos. 
(Tabuleta pregada na porta de uma discoteca em um 
clube mexicano) 
Uma pessoa nâo pode estar em dois lugares ao 
mesmo tempo, especialmente se houver uma grande 
distância entre eles. 
(Juiz Amado Guerrero, 10.° Tribunal Regional do 
México) 

ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo 

WÆ//////////Â 
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Convidamos a nossa comunidade 
a ouvir a palavra de Deus corn o 

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 
09H45 - Culto de Louvor 

- English Sunday School 
11H15 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Biblico 

OUARTAS FEIRAS: 
19H00 - Culto de Oraçâo 

TELEFONE DA PAZ: 

(519) 668-3926 
(24 horas por dia com uma mensagem da 
Biblia para o seu coraçào) 

D timing da recolha, 
transmissao e meio utilizado. 

Pormenorizando, disse que 
no caso de Eva tinha sido 
utilizado um ovulo da mâe, uma 
célula inteira da pele e um 
impulse eléctrico para 
desencadear o processo, mas que 
noutros cases o ponto de partida 
foi diferente, embora sem 
especificar essa diferença. 
Segundo as informaçôes que prestou, foram feitas dez 
implantaçôes de ovules. «Cinco das gravidezes 
terminaram espontaneamente, porém as outras cinco 
seguiram o seu curso, e Eva foi a primeira a nascer. O 
proximo bébé clonado deverâ nascer na proxima 
semana na Europa, e os outres très em fins de Janeiro 
ou principios de Fevereiro. Em Janeiro vamos fazer 
vinte novas implantaçôes no novo laboratorio e depois 
disse vamos abrir clmicas, uma em cada continente», 
anunciou. 

Os proximos quatre bébés a nascer sâo filhos, um 
de um casai de lésbicas do Norte da Europa, o terceiro 
de um casai da América do Norte e os outres dois de 
casais asiâticos. 

No caso do bébé norte-americano e de um dos 
asiâticos, foram utilizadas células «de filhos deles que 
tinham morrido». 

A Clonaid foi fundada nas Bahamas em 1997 pela 
seita raeliana, mas s6 no ano passado a empresa iniciou 
experiências em laboratorio com vista a uma clonagem 
humana, explicou Boisselier. «Utilizâmos mais de très 
mil ôvulos de vaca e material genético humane, mas 
sô em Janeiro deste ano começâmos a trabalhar corn 
ôvulos humanos», adiantou ainda. 

Referindo-se aos cinco abortos espontâneos, a 
responsâvel nâo hesitou em classificâ-los como «uma 
boa média», dado que a fertilizaçâo “in vitro”, segundo 
as suas muito originais contas, «tem uma percentagem 
de sucesso de 40 por cento». 

Manuel Ricardo Ferreira, “Diârio de Notîcias " 

Quando um grande numéro de pessoas nâo consegue 
encontrar trabalho, o resultado é o desemprego. 
(Calvin Coolidge, senador dos EUA jïanado, sobre a 
situaçâo econômica da naçâo) 
Cometemos um numéro grande demais de enganos 
errados. 
(Yogi Berra, do New York Yankees, quando a equipa 
perdeu o campeonato de beisebol) 
A vftima foi encontrada na margens do rio, 
retalhada em quatro pedaços, corn os membros 
separados do tronco, dentro dum saco de aniagem, 
amarrado e atado a uma pesada pedra. Ao que tudo 
indica, parece afastada a hipôtese de suicidio. 
(Relatôrio do delegado médico - Mato Grosso) 
Cuidado! Tocar nestes fios provoca morte 
instantânea. Quem for flagrado fazendo isso sera 
processado. 
(Tabuleta em uma estaçâo do metrô no Rio) 
Essa estratégia représenta nossa politica ’ ’ 
frente, p’ra sempre. Até que seja mudada. 
(Declaraçào do americano Martin Fitzwater) 
“...a morte foi fatal ou nâo foi fatal? 
(Trecho de uma cartilha do Ministério da Saüde, 

distribuîda à populaçào brasileira em 1999) 
I\ido indica que o esqueleto foi colocado na vala 
corn o maior respeito. 
(Médico legista colombiano, sobre a descoberta da 

ossada do guerrilheiro Che Guevara) 
Pesquisa révéla: brasileiro nâo acredita em 
pesquisa. 
(Manchete estampada na l.° pâgina do Correio 
Brasiliense) 

...no sector alimenticio foram afectados, além 
da salsicha e a mortadela, o creme dental, a 

maionese e a esponja de palha d’aço. 
(trecho de uma matéria do Jornal do Brasil) 
...seis dos quatro Jovens que viajavam no Passat 
morreram na madrugada do domingo. 
(Jornal do Brasil) 
A cèlera é uma febre terrivel corn ôbito quase 
fatal ao fîm de dois ou très dias. 
(Gazeta de Santo Amaro, cidade paulista) 
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ACOBES / MADEIHA 
SATA com monopolio inter-ilhas 

A SATA foi a unica empresa que apresentou 
proposta ao concurso para as ligaçôes aéreas inter-ilhas, 
operaçâo com ajudas compensatorias de 10,5 milhôes 
de euros por ano. Na proposta a Sata compromete-se a 
fazer 11 mil ligaçôes por ano, o que reflecte um aumento 
de mais cinco por cento sobre 2002. 

O présidente da empresa, Manuel Cansado, apos 
conhecer os resultados, declarou que o total de 31,4 
milhôes de euros de indemnizaçôes para o proximo 
triénio représenta um valor ligeiramente inferior ao que 
a empresa recebeu pelo serviço publico realizado nos 
ûltimos très anos, sem deixar de referir os factores 
externos que condicionam o custo, caso dos 
combustîveis e seguros, que têm sido uma dor de cabeça 
e que resultam num jogo de cintura bastante apertado 
para a Sata. 

Apesar disso, a Sata nunca esteve e nem esta em 
falência técnica, assegurou o présidente^  

Pestas - Casamentos - etc. 
Contact; 
Jack Gonçalves (519)736-7544 

PONTA DEGADA 

Consorcios para prolongar 
a marginal 

A avenida marginal de Ponta Delgada, vai softer 
no aumento para nascente tendo jâ sido desencadeado 
o concurso a que concorreram Marques/OFM/Etermar 
e Somague/Ediçor, dois consorcios com ligaçâo 
açoriana 

As propostas corresponderâo à primeira fase do 
prolongamento da avenida partindo duma base 
orçamental de très milhôes de euros e que permitirâ a 
construçâo e conclusâo do primeiro lanço levando a 
Marginal até à zona do Poço Velho, na freguesia de 
Sào Roque. 

Este prolongamento aumentarâ a avenida mais 570 
metros e vai resultar do investimento que o piano da 
Câmara Municipal tem alocado para 2003. O mesmo 
ira obrigar à requalificaçâo de parte da orla maritima 
das freguesias de Sâo Pedro e Sâo Roque. 

Para além da nova estrutura da avenida e da 
circulaçào viâria a empreitada vai contemplar a 
infraestrutura do saneamento bâsico, proteccçâo 
marinha, arranjos exteriores, mobiliârio urbano, 
sinalizaçâo e equipamentos de lazer. 

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL “PORTUGAL NOTÎCIAS” 

1-800-414-3584 

Carta do Manel da Chica pro Fréde Belisàrio 
Carfssemo Compadre Fréde: 

Inté quinfim que da tua fina cabeiça sai alguma 
coisa de geito. Eu até quase que me deu um fanico coas 
informaçàes que tistâs preparando para fazeres um 
trabalho de gente. O teu nome politeco fecou mesme 
de matare! Ralmente Alfrêde nâo é la muinto famose 
pra politecos. 

Corn que intanses decides ser 
também homem da politeca como aqui 
o teu compadre Manel. Deixo de banda 
as conversas indelecadas que me 
deregistes na carta quanto as minhas 
qualedades de ginâstica. Sei caqui o teu 
compadre nunca foi um homem de 
mûsclos coma ti, mas a verdade 
verdadinha é que em permêro lugare, 
cos homens nâo se meidem aos palmes, 
e tu CO esse teu tamanhe e peitâssa 
datleta que tanto te gavas, a vida inteira se tevesses 
aqui servias s6 pra apanhares castanhas... de burre, plas 
estradas, viste queste foi o teu imprego ai. S6 quenvês 
dandares de porta em porta na corroça do liche da nossa 
Camara, andâs-te nas camionêtas amarelas do 
Munecépio daî. Alembra-te co liche é o mesmo im toda 
a parte. 

Tu nâo me falâs-te da vesita do secretârio das 
Comunedades ai. Sera que conseguis-te conversare 
coele im particular aparté e entregâ-lo o tal dossiére 
que desseste na tua carta quera mesme darrebentare? 
Toma tino corn essas couisas porque ralmente é 
importante pra todo o bom politeco dezere que sim, 
mas também, ou seija, dar uma no cravo e outra na 
farradura, porcassim é cagente tem guarantides os 
cargos. 

Mas essa vesita deu brado e as notiças chegaram 
as nossas ilhas. Sera mesme que tude esta pronto pro 
tale consolado at ou é conversa pra inguelês vere? 

Souibe cai em London as cousas nâo correram 
comalguns isperavam e caté ouive umas critecas tesas 
e puzeram o secretârio numa meisa a um cante da sala 
sim ninguém lo vere, corne sê-le nâo tevesse 
importansia ninhuma. Acho que ai nâo sabem coma é 
que sarrecebem os govemantes. É pâ! eu vou dar-te 
umas ajuidas. 

Pra teres o lugare de cônsolo onorâro vais tere que 
dezere alguns descursos e por aquile co Urbane dos 
Vieiras da nossa Vila me disse aqui a dias, quande veio 
passar as festas do menino coa famila, ele acha que tu 
és o melhor porque tu podes servire duniâo entre todas 
as politecas daî corn gruipos e mas gruipos uns contra 
os ouitros. Ele até disse que a sardinha agora vai 
praquele que mais pode chegar-se pro consolado de 
Toronto a arranjar padrinhes. Mas digue-te cos teus 

Ponta Delgada, Janeiro de 2003 

padrinhes sâo de pêzo e vai sere deficele te passarem a 
pema. A camisa serve-te muinto bem jâ que nâo é 
precise tere cabeiça nem sabere 1er nem escrevere 
grandes couisas, pois pra isso estâo as sicretârias. 

Hâs-de falare mais â moda de Lisboa nos teus 
descusos porcassim vais tere os votos e 
sere bem arrecebido por todes. Eu posso 
dar-te os descursos e tu lêseos premero 
bem na tua casa e ôdespois fâlas. 
Alembra-te destas couisas importantes: 
Nunca digas que queres o cargo porque 
pertences ao grupe mauor de gente 
emigrante. Tu vais unire e nâo devedire. 
Nâo fales alto nos micrafones, nâo te 
demores mais de dés minutes a falares 
e nâo fales politeco nessas horas. Podes 
começar assim: 

Meus caros conterrânios. (Pâras uns segundes, e 
olhas pra todos nos olhes e contenuas). Eu, Fréde 
Belizârio, informe vocemessês todos queu quero dare 
o meu melhore prâ nossa comunedade. E por isse 
mesmo voiu deixare voicês menentes corn as minhas 
porpostas. Sei queu soiu o melhore candidate mas, nâo 
voiu fazer as couisas pla calada. Porque pra que nos, 
comunedade, possamos chegare lâ achima, agente 
precija estare unidos e todes travalharmos pro mesme 
alve. Eu soiu o candidate da uniâo, e nâo o da politeca 
do bôta abaicho. Os ouitros cada um percisa dos seus 
amigalhassos e nâo querem que vames a votes. Mas eu 
tou aqui sôzinho na frenta de voicês, e quero câja votes 
porqueu tenho a cara lavada corn sabâo branco e azule. 
Savâo qué feito em Lisvoa corn o sebo e as cores dos 
nossos Açores. Minha familia é s6 eu e a minha 
mulhére, Honorina. (nâo tisqueças de dezere mulhére 
porcassim é qué fino). Nâo temos filhos nem entiados 
pra eles arreceberem favores da politeca. 

A minha canditura tem a sigla AMPFC que 
segnefica, Açores, Madeira e Portugal corn o Fréde o 
Campiâo. Tenhe dito. Arranja algum dos amigos das 
pescas que logo a seguir te deia palmas porque mesme 
aqueles que nâo te gramem vâo te dare palmas. Palmas 
como a tiseca é contagioso. 

Intanses, que dizes a este descurse? Achas que tâ 
bom? 

Voûte também mandare um livro velhinho quera 
da nossa prima Felismina que trabalhou pro sinhore 
Visconde quando ele vinha prâ Povoaçâo pro monte 
Simplice. O nome é “As Rergras do Bom Vivêre” e ali 
sinsina coma sarrecebere as pessoas importantes, como 
botâlas â meisa, e ouitras finezas de gente fma e que tu 
podes percisare no futuro. Vei lâ se nâo dâs barracas 
coma deram no dia em co sercretârio esteve ai. 

MADEIRA 

Joâo Jardim quer controlar 
RTP e RDP 

Segundo foi divulgado na imprensa continental, o 
Présidente do Govemo Regional da Madeira estâ jâ a 
preparar um decreto legislative regional que cria o 
Institute de Comunicaçâo Social da Madeira. Com tal 
organisme Joâo Jardim pretende ter debaixo da sua 
alçada a râdio e a televisâo na Madeira. Para os efeitos 
a atingir, o ICSM serâ dotado de autonomia 
administrativa e cumprir-lhe-â executar e avaliar as 
politicas para a comunicaçâo social. A tutela do mesmo 
ficarâ sob a responsabilidade do vice-presidente do 
executive. Serâ a partir deste institute que se procederâ 
à autonomizaçâo da recém-constituida “Râdio e 
Televisâo de Portugal”. 

Em artigo do “Publico”, Joâo Jardim jâ estaria a 
desenvolver esforços para substituir as chefias nas duas 
redacçôes, situaçâo que mereceu indignaçâo da 
direcçâo regional do Sindicato de Jomalistas. 

O executive madeirense mantem-se em contacte 
corn as empresas nas quais tem participaçâo, tudo isto 
porque segundo a proposta do Ministre da Presidência, 
Morais Sarmento, a autonomizaçâo dos centres 
regionais visa criar empresas participadas pelos 
govemos regionais, Estado e outras entidades. 

O Governo Regional da Madeira jâ contrôla o 
Jornal da Madeira e a râdio, tendo como parceiro a 
diocese. E, de acordo corn a imprensa portuguesa, 
outras entidades privadas do sector da comunicaçâo 
social e provâveis candidates a parceiros estâo ligadas 
ao Partido Social Democrata da Madeira. 

Entretanto, nos Açores, Carlos César continua sem 
définir uma poKtica para a RTP e RDP regionais. O 
govemo açoriano diz que a manutençâo destas duas 
empresas cabe ao Govemo Central, pelo que antes de 
tomar uma decisâo, decidiu convocar os partidos corn 
assento parlamentar para debate, uma vez que o 
orçamento para a RTP-Açores jâ atinge os 10 milhôes 
de euros e s6 o BANIF tem considerado a hipôtese de 
vir a participar na RTP-Açores. 

Nâo te botes a contare a quantes politecos lhes 
intregâs-te o teu dossiére porque se fore a muintos e 
nunca teveres arresposta podem pensare que se ninguém 
deu importânsia a êle era porquêle se calhâre nâo tinha 
lâ dentre nada de geito. 

E porque tu percisas estare fisecamente em boa 
forma pros debates, aconcelhote que fassas umas 
corridas pelas ruas à vorta da tua casa. Nâo é precise 
sere muito. Basta antes das reuniâes andares a correre 
uns 5 quilometres de cada veiz que pra ti jâ é uma boa 
maratona. Chegarâs aos debates fresco que nem uma 
alfaçe repolhuda. 

Ei sei que tu precisavas destas informaçàes todas e 
sô é pena co meu partide aqui nâo salembre queu sou 
um cabo eleitoral de premeira. Mas, pois alevâ. 

Diz-me como as couisas vam-se desenvorvendo 
queu câ estarei pra tomare a medida de contratacâres 
pra seres o vensedore. 

Até â prôssima. Abraces e saudaçâes das mais 
democrâtecas. 

Manel da Chica 
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Feliz aniversârio 
O nosso conrrespondente em 
Brampton, Joao G. Silva celebrou 
mais um aniversârio no dia 19 de 
Janeiro. Parabéns e que a data se 
repita por muitos anos com muita 
saude e felicidade, sao os desejos 
de sua mulher, Maria do Espfrito 
Santo, e filhos, aos quais unimos 
os votos dos seus colegas do 
jomal “Portugal Noticias”. 

Guess who’s 50! 
D. Estrela Amaral Rinehart 
ira entrar na casa dos 50 no 
proximo dia 21 de 
Fevereiro. Sua mâe, Maria 
Norbina Amaral dos Fenais 
da Ajuda e residente em 
London, assim como toda a 
sua famflia enviam votos de 
muita Felicidade neste dia. 
Many Returns of the Day! 
We all love you! (Nafoto a 
jovem Estrela com 12 anos 

de idade em Ponta Delgada, antes de afamttia emigrar 
para London, Canadd). 

Uma primavera 
Selena Sofia, filha de 
Patricia e Paulo Teixeira, 
Director da Secçâo 
Desportiva do Sport Lon- 
don & Benfica, cumpriu o 
seu primeiro anito em 22 de 
Dezembro. Parabéns e 
muitas Felicidades da parte 
dos pais, avos, tios, 
padrinhos e demais famllia. 

Boa Equipa de Trabalho 

Um Muito Obrigado da parte do chefe José V. Martins 
à equjpa de serviço que preparou o Jantar da Passagem 
de Ano no Clube Português de London e que foi 
integrada pela filha e genro, Eduarda e José Silva, o 
filho, Marco e sua noiva, junto com o excelente casai 
de Strathroy, Benjamim e Fernanda. Thanks for a job 
well done! 

ECOS DA SOCIEDADE 
Surpresa aos Avos 
Ao nosso av6, Tony 
Macedo, na ocasiao do seu 
65.° Aniversârio que 
esperamos seja também a 
data da entrada na sua 
merecida reforma. Serâ 
mesmo? Many returns of 
the day and lots of Happi- 
ness from your grand- 
childrem: Deanna, Sara, 
Joseph, Joshua of London 
and the rest of the family! 

Avoengos Benfiquistas 
No Jantar dos 
Caçadores a nossa 
câmara surpreendeu 
em boa camaradagem 
D. M.® Ascensao 
Santos, avo do Sport 
London & Benfica, 
com Manuel Ramos, 
cozinheiro daquela 
experiêcia 
gastronomica. 
Parabéns à dupla! 

Uma Mesa Animada 

Na Passagem de ano no Centro Cultural de Windsor 
reinava a alegria nesta mesa onde um grupo de amigos 
decidiram esperar o Ano Novo. Seus rostos reflectem 
a boa camaradagem que reinava entre eles. 

Cocktail Musical 
Josefina e Antonio 
Azevedo encantaram o 
publico que enchia a 
sala de festas do 
Imperio Banquet Hall 
de London com uma 
mistura de mûsica de 
balle do hard rock e da 
nossa. Por Segunda 
vez naquela sala, o seu 
bem-fazer foi elogiado 
por todos. 

Dupla Natalina 
D. Fâtima Ponciano, 
Présidente da Casa do 
Esplrito Santo de 
Windsor, foi a ajudante 
do Pai Natal na festa 
organizada para as 
crianças da comuni- 
dade e como chaminé 
era muito estreita para 
acomodar a barriga do 
Santa Claus, ambos 
tiveram que entrar pela 
porta principal. 

Whoa Nelson! 
A entrada do Ano Novo 
encontrou o proprietârio 
do Império dos Frangos 
na mais feliz disposiçâo 
junto da namorada. 
Ambos deram o melhor 
dos sorrisos daquela 
noite para a nossa 
câmara. Salmos de lâ a 
ouvir os sinos da 
freguesia! 

CORRECÇÀO 
Sandra e Juan sao os 
nomes do jovem casai que 
contraiu matrimonio em 
Oakville no mês de 
Novembre passade. 
Pedimos desculpas pela 
troca de nomes aos nossos 
amigos, os picoenses, 
Armando e Rosa Silveira, 
pais da noiva. 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietârio 
Portuguese Style Bread & Rolls - Baked Fresh Dally -Retail & Wholesale 

TEL: (519) 434-6533 • FAX: (519) 434-6185 
338 BURWELL STREET, LONDON, ONTARIO N6B 2V9 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

• Candutas de Àgua 
• Materials Contaminados 
• Esgolos e Excavaçâo 
• Limpeza Industrial 
• Remoçâo de Materials de Obra 

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

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
HORAS DE VISITA (Abril - Outubro 2002) 

das 8:00 am as 8:00 p.m. 

CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 
ESCRITÔRIO ABERTO 

Segundas - Sextas: 8:00 am - 5:00 pm 
Sabados: 8:30 am - 3:00 pm 

Domingos: Meio-dia - 3:00 pm 

Para informaçôes sobre as vantagens de um Tûmulo no Mausoléu e sobre 

as facilidades de pagamento sem juros contacte: 

ST PETER’S CEMETERY 
806 Victoria Street 

London, Ontario • N5Y 4E1 

O Mausoléu da Sagrada Famllia é supervisado peh técnico Bob Flmaral, 
que fa la português e pode ajudar-vos na escolha deste lugar para 

sepultura dos restos mortals da vossa famllia. 

Bob Amaral Tcl. (519) 451 ■'9120 Contacte-0 directamente pelo Tel. (519) 521-1884 
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Mais um Natal para esquecer 
Os milhôes de pessoas no mundo que imploram a Paz 
entre os povos nào vêem este sonho realizado. Porquê? 
Porque os homens nâo querem. A guerra é um grande 
negocio para alguns, principalmente quando a guerra é 
la longe... e a arraia miûda é sempre a que val na frente. 
O Natal de 2002 nào existe porque nâo pode haver Natal 
enquanto os homens se odiarem até se exterminarem! 
O petrôleo que para uns é o ganha-pâo, para outros é a 
mola real da vida, o seu conforto ! Mas se uns precisam 
de o vender e outos de o comprar (e é aqui que a porca 
torce o rabo!), por que é que nào concordam? É o diabo 
de permeio! Adeus Natal, o do Presépio... 
Que ricos éramos quando o Natal se limitava à reuniâo 
dos familiares e amigos à volta do lume, onde o caldo 
fumegava corn um pouco mais de azeite, por ser dia 
grande, e o pinheiro ardia no adro da igreja para aquecer 
os mais necessitados (tradiçâo?) e a Missa do Galo 
frequentada pelos... simples! Éramos felizes e nâo o 

sabiamos! 
Seniores 
Nos dias 7 e 8 de Dezembro na sede do Portuguese- 
Canadian Seniors Foundation foi servido um Jantar 
gratis para todos os idosos acima dos 65 anos de idade, 
pagando os outros, se houvesse lugar, $10/pessoa. 
Excusado sera dizer que a casa encheu nos dois dias. 
Canton a Tuna da Fundaçâo, composta de elementos 
entre os 45 e os 83 anos de idade! E que bem cantaram! 
Foram muito aplaudidos, assim como o rancho 
“Saudade” também da Fundaçâo que dançou 
divinamente. Foi um belo espectâculo. Tudo isto graças 
aos muitos voluntârios que emblezaram a sala, 
cozinharam ou actuaram cantando cantando e dançando 
como a “Tuna” da Fundaçâo, composta de quatre 
homens e doze senhoras. 
Também realizou-se hâ semanas a refeiçâo dos pobres 
de Vancouver. O mesmo grupo de pessoas que noutros 
anos tem vindo a oferecer aos indigentes da cidade um 
jantar em colaboraçâo corn as freiras da Igreja de Sâo 
Paulo. Foi confeccionada comida para 1100 pobres. 
Compareceram 800 pessoas e o que sobrou foi servido 
a pessoas carenciadas. 
Para a “boda” foram précisés: 500 Ibs de came para 
assar, 300 Lbs de batatas, 250 lbs de legumes 
congelados (milho, ervilhas, broculos, etc), 100 dùzias 
de^papo-secos, 40 lbs de manteiga, 150 lbs de bananas, 
300 lbs de laranjas, além de 1000 copos de café e tudo 
quanto foi necessârio para servir a refeiçâo como pratos, 
talheres, copos, etc. Foi aproximadamente o numéro 
de ingredientes usados para cujo custo contribuiram 
algumas firmas comerciais e muitos beneméritos 
anonimos. Também aqui se quer enaltecer o numéro 

(NEW & USED) 
9 FOOD EQUIPMENT 

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

WHOLESALE / RETAIL 
■ RESTAURANTS • BAKERIES 
' DONUT SHOPS 
' BUTCHER SHOPS 
■ VARIETY STORES 
■ CLUBS 
• HOMES • COTTAGES 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 
APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

"OPEN TO THE PUBLIC" 

VISIT OUR SHOWROOM 
2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

sem conta de voluntaries que tomaram possivel tal 
evento. Para todos eles vai o nosso aplauso! 
Ira seguir-se pelo mesmo método um outre almoço cujo 
lucre revertera para auxiliar os pobres do Afeganistâo. 
Espera-se a boa vontade e colaboraçâo de todos os 
portugueses da cidade. Sera realizado na Igreja de N® 
S“ de Fatima. 

Progressa 
Mas também que “baixeza” o ser humane esta a atingir! 
O Governo Britânico esta a estudar a hipotese de 
colocar um pequeno aparelho sob a pele dos acusados 
de pedofilia para combater este tipo de crimes. Corn 
isto, procura-se localizar, noite e dia, via satélite, as 
actividades dos suspeitos! Pelos vistos vâo avançados 
os estudos de tal medida corn uma firma que usa um 
sistema semelhante para detectar os carres roubados ! 
Que future esperam as geraçôes vindouras? 

Fome 
Sâo inûmeros os locals do mundo onde a palavra FOME 
tem um sentido humilhante. Hâ palses onde se nâo 
produz por falta de iniciativas técnicas. Angola, por 
exemple, é um pals rico, mas por nâo ser bem 
govemado, sera sempre uma terra de gente corn fome, 
por mais auxllio que o mundo rico lhe dê. 
Onde estâo aqueles conhecedores da potência dos 
recursos naturals do solo angolano? Por que se nâo 
juntam de novo os profissionais agrlcolas do imenso 
territorio onde certes produtos se recolhem duas vezes 
por ano? Se em vez de dar esmolas (sempre curtas), 
porque se nâo dâ mâo de obra, sementes, pesticidas, e 
ferramentas e se ensina a criar a riqueza que existiu no 
tempo colonial? Porque esperam? 

Crimes 
Hâ crimes que nào têm perdâo! Por nâo serem 
necessârios... Corn tanta mulher por al a oferecerem- 
se aos homens... Porquê as crianças serem enganadas 
corn bolos e promessas de dinheiro? Que onda de 
loucura se apoderou de alguns humanos? É claro que 
sempre houve “casos”. A historia estâ cheia de 
Babilonias, de Bôrgias, de Oscar Wildes, etc. mas entâo 
era como que em surdina, casos isolados, o que nâo 
acontece agora. Em 20 anos de abuso a menores por 
selvagens de colarinho branco, que punicào? E a quem 
punir, se estâo a bom recato! 
Claro que vai acontecer como em outros “casos”. Val- 
se enrolando o assinto, mês apôs mês, ano apos ano, e 
entretanto tudo fica esquecido! Mas a puniçâo, quanto 
a mim, séria simples. Um médico, uma faca ou tesoura, 
um enfermeiro para fazer o penso e... Vai-te embora! 
Nào séria este um bom aviso a outros? 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London’s finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL WEAR 
RENTALS • SALES 

194 Wellington Street Bus. (519) 438-2955 
London, Ontario Fax. (519) 438-8475 
N6B 2L1 www.josephsformalwear.com 

DA PONTE'S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES f 

(519) 4S3*8640 
664 Hamilton Road, London, ON N5Z 1T3 

EscRiTO POR 

REGINA CALADO 

Aproveitamento das Aguas 
Sâo imensas as albufeiras ou 
barragens no nosso pals. Por 
exemplo a do Alto do Rabagâo 
entre aa montanhas da Serra das 
Alturas com vârias atracçôes 
nâuticas: nataçâo, pesca de 
barco, barcos a motor, esqui 
aquâtico, etc. A da Venda Nova 
também no Rio Rabagâo que 
cria um enorme lago onde se 
praticam idénticos desportos. A 
da Paradela, situada no planalto do Barroso, dentro do 
Parque Nacional da Peneda - Gérés, ou a do Alto do 
Lindoso entre as Serras do Soajo e Amarela, rente à 
fronteira, e ambas corn variados desportos, incluldo o 
windsurf. A de Ermal no rio Ave, a de Azibo em Macedo 
de Cavaleiros, jâ na bacia hidrogrâfica do Douro. A de 
Vilarinho das Fumas, a que submergiu a aldeia, corn 
vârias atracçôes desportivas e museu etnogrâfico. A 
Tonvedo, perto da Ponte da Barca, também no Parque 
da Peneda-Gerês, corn pesca desportiva e grandes 
passeios a pé. A de Tonvedo/Sâo Jorge corn praia 
fluvial, a 6 Kms de Arcos de Valdevez, corn pesca 
desportiva, bares, restaurantes, etc. 
Esta sâo algumas pequenas, mas hâ outras maiores 
como as de Cabril e a de Caniçada, quarto destino 
turlstico em Portugal, inserida na Serra do Gérés e corn 
meio milhâo de visitantes por ano e fica situada no alto 
Minho - Rio Câvado. 
Trânsito 
Cada vez sâo mais os carros, carros que andam e os 
que estâo parados,,. Que grande confusâo o Homem 
arranjou. É que nâo se pode levar o carro debaixo do 
braço e colocâ-lo na sala... Agora foi o Bairro Alto que 
ficou quase todo fechado ao trânsito: Hâ apenas 
escassos lugares para os moradores (400 fogos) e sô hâ 
150 espaços para carros. Mais uma dor de cabeça para 
quem lâ mora, para os comerciantes e... para os que 
nâo podem caminhar! 
Humanidade 
Um grupo da Sociedade Protectora de Animais parece 
estar implicado no desaparecimento de 130 câes de raça, 
roubados dum canil em San Polo d’Enza na Itâlia, 
possivelmente para evitar que os animais fossem usados 
como cobaias! 

Regina T. Calado, Vancouver - B.C. 

ANEDOTAS 
Duas amigas que hâ muito se nâo viam! 
-Fui ontem a tua casa e nào estavas. 
-Nào. Meu marido levou-me a ver a sua mâe que estâ 
emcoma! 
-Oh! S6 o meu marido nunca me leva a lado nenhum!... 

-Na minha terra o clima é tâo saudâvel que hâ jâ dois 
anos que nâo moire ninguém. S6 agora o médico... 
-E de que morreu? 
-De fome. De que havia de ser? 

Regina T. Calado, Vancouver - B.C. 

MORNING STAR 
BAKERY 

TJ^adaxia Lj-hxUi^U£.ia em: 

Fabrico diârio de pâo estilos português e canadiano, assim 
como Papo-secos, Pâo de Milho, Massa Sovada, 

Pastéis de Nata, etc... 

(519) 451-1521 
1086 Trafalgar St. (esquina corn a Elm St.), London, Ont. N5Z 1G7 

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

ARRENDAMENTOS 
CA Casas corn 2 e 3 quartos 

£22) Apartamentos corn 1 e 2 quartos 
£22 Qualidade e optimas localidades para viver 
£22 Ambiente familiar 

£22 Rendas moderadas e unidades corn auxflio de pagamento 

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

ACTIVIDADES AGENDADAS RM 
FEVEREIRO 

Dia 1 - Aniversario do Clube: Jantar e Baile do Socio e 
apresentaçâo dos novos Corpos Directivos para 2003 
Dias 8 e 9 - Matança Tradicional organizada pela Coroa 
de Sâo Pedro 
Dia 15 - Dia de Sâo Valentim - Jantar e Baile dos 
Namorados com programa a anunciar. 

WINDOWS OF HEALTH 
Uma Janela Aberta ao Mundo da Saude 
com Remédias Naturals 

Casada com Mario Simôes, eximio relojoeiro, 
inspirado poeta, encenador de teatro e, em ocasioes, 
bom intérprete do fado de Coimbra, D. Lucy Silveira 
Simôes é natural de Praia da Vitoria ( Terceira) e reside 
em London, onde trabalha como funcionaria para o 
governo provincial. Ela acaba de concluir o curso de 
herborista, especializando-se nas areas de nutriçâo 
altemativa e de iridologia constitucional. Com o seu 
consultorio aberto ao publico desde ha apenas alguns 
dias, atende clientes na sua residência, localizada na 
371 Admiral Drive, London, na area conhecida como 
Nelson Park. 

A maioria de nos quando estamos doentes, 
ingerimos toda a classe de fârmacos, que sâo remédies 
feitos à base de elementos quîmicos. Mas a medicina 
natural usa as virtudes das ervas e plantas, voltando 
assim aos tempos anteriores aos remédies quîmicos em 
que os chas e remédies naturais eram a soluçâo para 
curar uma dor de cabeça e outres problemas da nossa 
saûde. Grande cuidado é poste na preparaçâo destes 
remédies feitos à base de plantas e ervas medicinais 
para que elas preservem na integra todas as suas 
propriedades curativas. Por isso D. Lucy prépara na 
hora as formulas que os seus pacientes vâo usar. 

Outra area na quai D. Lucy presta muita atençào 
para atacar as doenças é a nossa alimentaçâo. A dieta 
bâsica portuguesa é muito rica em gorduras (untos, 
came de porco, molhos ricos em azeite ou preparados 
corn manteiga, etc.), enquanto se presta pouca atençâo 
aos legumes, que sâo uma fonte de vitaminas para o 
nosso corpo. Pôr outre lado, muitos dos alimentes que 
compramos no supermercado foram tratados corn 
elementos quîmicos para se manterem frescos nas 
prateleiras até serem vendidos, ou estâo contaminados, 
caso da carne corn a doença das vacas loucas. Hoje é 
muito mais saudâvel ser-se vegetariano, mas é difîcil 
mudar o ritmo de dieta que praticâmos durante a vida 
inteira, mas chega-se a altura em que temos que seguir 
uma nova dieta se queremos ter uma vida saudâvel. 

'’Como diziam os antigos, é no estômago onde se 
fabrica a felicidade ou infelicidade de muitos e D. Lucy 
tem muitos conselhos a dar-nos neste aspecto da dieta 
alimentar mais recomendâvel para levar uma vida 
saudâvel. 

Antonio Seara, London (Ontârio) 

Réveillon de 2003 no CPL 
Mais um ano que se passou e um 

Ano Novo que chegou. Embora câ no 
exterior, em todo o continente Norte- 
americano e, em gérai, no resto do 
mundo, pairasse a ameaça dum ataque 
terrorista, o ambiente no Clube 
Português de London era muito 
agradâvel, acolhedor e elegante. 

Uma sala decorada corn muito 
gosto pela firma Tule Thyme que 
ofereceu o seu trabalho de graça ao 
Clube, abriu as portas para receber 
uma multidâo de mais de 500 pessoas 

que decidiram receber o Ano Novo no Clube, a casa 
mais portuguesa de London. 

Alcides Ventura, Présidente da Direcçâo, deu as 
Boas-vindas ao publico. Notava-se a falta daquele 
glamour de anos anteriores porque agora as pessoas 
hoje preferem usar roupa casual em eventos como este. 
Mesmo assim, nâo deixou de brilhar a beleza da mulher 
portuguesa que, corn a sua elegâneia e bom gosto, 
acompanhava os cavalheiros vestidos a preceito, 
tomando mais sofisticada a noite de gala. 

A selecta Ementa de iguarias da nossa culinâria 
nacional foi muito apreciada por todos e o Buffet da 
Meia-noite superou as expectativas dos convidados, 
ouvindo-se muitos comentârios e elogios por toda a 
parte. Cabe-nos dar os Parabéns ao Chefe José V. 

Os jovens do “United” na contagem regressiva 
do ano 2003. 

Martins que corn a sua équipa de profissionais preparou 
o delicioso banqueté. 

O serâo dançante foi preenchido pelo conjunto 
musical “United” que fez um magnîfico trabalho. 

GLEN SMITH 
President 

15% DISCOUNT TO SENIORS 

15% DE DESCONTO AOS IDOSOS 

BOOKKEEPING AND TAX SERVICE 
A Division of AGI SERVICES INC. 

701 Hamilton Road, London, Ontario N5Z 1T5 
Telephone 519-457-3707, fax 519-457-1910 

Escrito por: 
Eugénio Luz 

agradando a gregos e troianos, pois a pista de dança 
esteve sempre cheia. Estes jovens estâo a tornar-se um 
grupo que merece a nossa admiraçâo sincera e sâo muito 
dignos dos louvores que nesta e noutras ocasiôes lhes 
dedicamos através das pâginas deste jomal. 

Algumas famüias escolheram celebrar juntas o Ano 
Novo. Na foto a famttia Melo e Teves. 

Ao som da contagem final, chegou a Meia-noite e 
corn ela a saîda do Ano Velho que, como sempre, foi 
bom para uns e menos bom para outros. A chegada do 
Ano Novo parecia anunciar uma nova esperança para 
todos nos, o quai estava patente nos abraços e beijos, 
nos rostos risonhos do publico que enchia a sala. 
Esqueceram-se os altos e baixos da vida e todas as 
inimizades. Naquele momento, todos éramos uma 
grande famîlia, unida na fragância deste Réveillon que 
foi mais um sucesso do CPL 

Desejo a todos muitas Felicidades e que o ano 2003 
vos traga como présenté aquilo que mais desejais para 
o VOSSO futuro. London (Ontârio) 

FRANK PIMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

FREE ESTIMATES 
Tel. (519) 685-9311 • Fax. (519) 685-1534 

41 HART CRES., LONDON, ON N6E 3A3 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

(ji cNo/oa o Neup/Hdô/e/na c/e aade/e co/n niedici/ia natii/'a/ 
Tratamentos naturais para: 
Artrites Mas Digestôes 
Colesterol Diabetes 
Reumatismo Problemas da Pele 
Asma/Sinusite Fibromialgia 

Problemas Urinârios Problemas Femininos 

Depressâo 
Circulaçâo 
Menopausa 
Insônia 

Pedras nos Rins 

Lucy Silveira Simôes 
Certified Clinical Herbal Practitioner 

Constitutional Iridologist 

Deficiência de Atençâo (criancas)... e muito mais! 

Windows of Health 
Terapias naturais para o seu bem-estar 

Anâlises de Nutriçâo e Saûde ■ Iridologia Constitucional 
■ Terapias Herbais ■ Remédios Bach Flower 

■ Suplementos Nutritivos e Herbais de alta qualidade 
Member of the Ontario Herbalist Association 

Perder Peso 
Ostéoporose 
Prostata 
Hemorrôidas 

Para mais informaçôes, ou 
para marcar a sua consulta, 
chame para este numéro: 

(519) 659-4029 
371 ADMIRAL DRIVE 

LONDON, ONT. N5V 1J3 
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ECOWOIWIA 
Açoreana e o Trabalho sâo 
uma s6 seguradora 

No dia 27 de Dezembro, antes de findar o ano 2002, 
foi assinada a escritura de fusâo entre as duas 
companhias de stgmos Açoreana e O Trabalho, corn o 
quai concretizou-se uma s6 seguradora, cuja marca sera 
Açoreana Seguros. 

Através deste acto, a Seguradora O Trabalho foi 
incorporada na Açoreana, culminando o processo de 
harmonizaçào de polîticas, uniformizaçâo do processo 
de trabalho e integraçâo de ôrgâos e pessoas que vinha 
sendo desenvolvido desde a integraçâo de “O Trabalho” 
no Grupo Banif. 

O acontecimento vem confirmar a importância da 
nova Açoreana como uma das principals firmas no pan- 
orama segurador nacional, ocupando o 1° lugar do 
ranking da indûstria, gerindo activos de cerca de 500 
milhôes de euros, corn um volume de negôcios que 
deverâ rondar, no final do corrente ano, os 250 milhôes 
de euros e uma previsâo de resultados liquides supe- 
rior a 7.5 milhôes de euros. 

A Açoreana de Seguros, integrada desde 1996 no 
Grupo Banif, dispôe actualmente de uma rede de 60 
escritorios, cerca de 600 colaboradores, mais de 
300.000 clientes e perto de 7.000 mediadores que 
distribuem os seus produtos. 

A partir do prôximo mês de Janeiro, terâ inicio uma 
campanha de comunicaçâo, envolvendo a utilizaçâo de 
imprensa escrita, radios e outdoors, que tem por 
objective apresentar a nova Açoreana Seguros. 

Dia 31 de Dezembro de 2002 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM GAETANO, President 

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

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 

BMO 

Maria Luisa MacGillivray 
Financial Planner 

Investment and 
Retirement Planning 

Bank of Montreal 

BMO Bank of Montreal 
Sherwood Forest Mall 
1225 Wonderland Road N. 
London, ON N6G2V9 

Tel.: (519) 472-6345 
Fax: (519) 472-0916 
lulsa.macgllllvray@bmo.com 

Portugal nao pode suportar 
auto-estradas gratuitas 

O primeiro-ministro, Durao Barroso, afirmou que 
Portugal nao tem dinheiro para auto-estradas gratuitas 
e por isso o govemo legislara repondo as portagens na 
Circular Regional Externa de Lisboa. 

A manutençào das auto-estradas em redor de Lisboa 
e Porto assim o exigem e o primeiro ministro frisou 
ainda que as auto-estradas tern de ser pagas por quern 
as utiliza, e nao por aqueles que nao as utilizam. 
Embora compreendendo que a nova situaçâo vai causar 
muito incomodo e até sacrificios a algumas pessoas 
que vâo passar na CREL, Durao Barroso disse nao 
haver outra possibilidade e que esta tinha de ser a regra 
geral. Compreendo que isto cause muito incomodo e 
até sacrificios a algumas pessoas que vâo passar na 
CREL, mas nao hâ outra possibilidade. 

A lei Ja foi aprovada pelo Conselho de Ministres e 
promulgada pelo Présidente da Republica sendo 
publicada a seguir. Ainda no seu discurso, Durao 
Barroso disse que se as portagens tivessem sido pagas 
desde o inicio, ja teria sido possivel alargar o IC 19, 
acabar a CRIL e prolongar o Eixo Norte/Sul. 

As portagens que estavam até entâo em vigor, foram 
canceladas pelo Governo PS, depois de ter tornado 
posse em 1995. A medida tinha obrigado à negociaçâo 
de um acordo com a Brisa para uma indemnizaçâo, mas 
a reposiçâo das portagens vai permitir ao Governo 
arrecadar uma verba de 288,42 milhôes de euros, jâ 
em 2003. 

Entretanto, um estudo efectuado adianta que até 
2032, o Estado vai receber cerca de 750 milhôes de 
euros em portagens. 

2003 sob o signo dos 
aumentos 

Como noutros paises, também em Portugal o ano 
de 2003 abriu corn aumentos nos preços de vârios bens 
de consumo. Electricidade, rendas de casa, gâs, 
portagens e seguros de automoveis sofreram aumentos 
acima de 2,5% da taxa média de inflaçâo prevista pelo 
Govemo. 

O agravamento das rendas de casa foi defmido pelo 
Ministério das Obras Pûblicas em 3,6%. As tarifas de 
electricidade, por seu lado, vâo registar uma subida de 
2,8% no Continente, baixando, no entanto, 5,1% nos 
Açores e 4,4% na Madeira. O gâs canalizado sobe 5,5%. 
E nas pontes aumentam as portagens: Vasco da Gama 
(-F5,7%) e 25 de Abril (5%) e nas auto-estradas (em 
média 4-3,3%). E o Governo, para tapar os buracos do 
défice orçamental, volta a introduzir portagens na rede 
CRE: 2,50 euros para quem percorrer a totalidade do 
percurso. Polémica foi a subida de 10% a 12% nos 
seguros de carros, onde as associaçôes de defesa do 
consumidor consideram haver indicios de cartelizaçâo. 

S6 uma boa noticia: a gasolina sem chumbo de 95 
octanas desce um cêntimo, passando a 95 cêntimos por 
litro. 

TALKING 

ESTATE... 

COMPRE NOVO 
Desconto na 
Transferência 
de Propriedades 
Por Ray Figueiredo 

Em 1996, o Govemo do Ontario estabeleceu o 
desconto “Land Transfer Tax” aplicâvel so aos que 
compram pela primeira vez na vida uma casa nova 
nesta Provmcia. 

Em 2000, o programa de desconto passou a ter valor 
permanente, ficando determinado o mâximo do volume 
a descontar em $2.000 dôlares, que équivale 
aproximadamente ao preço duma propriedade corn o 
valor de $227.500 dôlares. Sô podem habilitar-se a este 
tipo de desconto os individuos ou suas esposas que 
previamente nâo tenham comprado uma casa, em 
qualquer parte do mundo. 

O gfupo Ontario Real Estate Association que lidera 
as transacçôes comerciais na compra-venda de 
propriedades nesta Provmcia, vai pedir ao Ministro de 
Finanças que o âmbito do programa de desconto seja 
alargado para incluir todos os que comprarem pela 
primeira vez uma moradia, sem importar que a casa 
seja nova ou usada. 
Antecipa-se que ao estender o programa para incluir 
também os compradores de uma casa usada, a medida 
vai criar mais emprego e, concerteza, ajudar um maior 
numéro de pessoas a possuir uma unidade residencial 
propria. 

Sutton Group-Select Realty Inc. (London) 
Veja anuncio na ultima pagina 
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Os Oito Pecados do Adultério 
O adultério é um acto terrivel 

e ao ser praticado por duas pessoas 
nao é possivel escondê-lo por 
muito tempo dos olhares de 
terceiros. No adultério estâo 
envolvidos oito pecados contra o 
codigo moral de Deus: 
O PRIMEIRO pecado é praticado 
contra o proprio adultero, 
responsavel por todas as 
conseqüências do seu acto e 
culpado diante de Deus até ao dia 

em que for perdoado. 
O SEGUNDO é contra a propria mulher, por ser uma 
violaçâo dos votos matrimoniais. É um acto de traiçào 
contra um ser humano que depositou a sua confiança 
no parceiro. O acto ficara na consciência para destruir 
a intimidade, marca importante entre duas pessoas que 
se amam. Sabes que atraiçoaste a tua mulher e nao 
queres que ela jamais o descubra. A pessoa adultéra 
têm esta particularidade e évita o olhar daquele que 
recebeu a ofensa. 
O TERCEIRO é contra o marido da mulher adûltera. 
O adûltero engana também outro homem, em muitos 
casos um amigo, um membro da fairulia ou um colega 
de trabalho. Dali em diante o adultério toma-se um 
terrivel obstâculo e um embaraço silencioso que destroi 
intimidades de longos anos. 
O QUARTO é contra a parceira do acto. Embora a 
mulher seja parte do pecado, na maioria dos casos, a 
iniciativa do homem é que a provocou a pecar. No inicio 
duma tal relaçâo hâ sempre a oportunidade de evitar as 
conseqüências que o acto ira provocar. A falta de 
discernimento no instante fatal leva ao pecado de 
adultério arrastando para o mesmo pecado outro ser 
humano. 
O QUINTO é contra os prôprios filhos, pois quando o 
acto for descoberto, provoca-se a destruiçâo do 
equilibrio familiar, da confiança dos filhos nos pais. 
Os filhos vâo ver o pai como um mentiroso e falso. O 
respeito que tinham por ele ficou destruido. Ficou 
também afectado o seu amor pela vida e alguns até 
cometem suicidio. Este pecado contra os filhos é muito 
grave pois despedaça a sua fibra moral e faz corn que 
vejam a sociedade onde vivem como um ambiente de 
mentira. Em muitos casos destroi por compléta a har- 
monia da vida familiar. 
O SEXTO é contra os proprios amigos. A confiança 
que tinham desaparecerâ para dar lugar à suspeita, 
ressentimento e à vergonha da presença do adûltero no 
meio deles. Se consideram o matrimônio sagrado, 
quando eles virem o amigo pensarào: Atraiçoou a 
propria mulher, os filhos, afamttia e a nos. Quem serâ 
a sua prôxima vîtima? 
O SETIMO é contra a sociedade. Para viver numa 
sociedade equilibrada é importante respeitar a moral 
bi'blica, isto é, fazer aos outros o que queres que te 
façam a ti (Mateus 7:12). Ao casar corn a mulher 
aceitamos um principio moral que todos temos que 
obedecer. O marido da adûltera seguiu também o 
mesmo nrmcmio Nenhuma destas quatre pessoas 
iniciou a sua vida matrimonial corn o objective 
preconcebido de um dia cometer adultério. O facto é 

Pr. Joâo Batista 

PÂGiNArEniNiNfl 
que ninguem casa corn o desejo de praticar tal acto, 
por isso a sociedade vê-se afectada pelo adultério que 
além do mais causa muito sofrimento a pessoas 
inocentes. 
O OITAVO é contra Deus. O matrimônio é uniâo 
sagrada e uma instituiçâo ordenada por Deus na Biblia. 
Por causa da dureza do coraçâo do homem hâ certes 
casos justificâveis de divôrcio, mas nâo existe no côdigo 
divine uma ûnica sentença para justificar o adultério. 
Esta escrito: Nào cometerâs adultério (Êx. 20:14). 
Violar tal mandamento é pecar contra Deus que ordenou 
o casamento. As conseqüências de tal desobediência 
sâo terriveis e os adûlteros nâo entrarào no reino de 
Deus (1 Cor. 6:10). 

Oito pecados num s6 acto corn suas desastrosas 
conseqüências, mas o pecado nâo é imperdoâvel. O 
Senhor Jesus demonstrou-o perdoando uma mulher 
apanhada no prôprio acto. A tragédia do adultério é 
evidenciada pelo facto de as duas partes nâo se 
arrependerem juntas. Jesus perdoou a adûltera mas onde 
se escondeu o homem que a levou a pecar? 

A agitaçâo causada pelo adultério é uma onda que 
avança e destroi. No caso do rei David destruiu a naçâo 
de Israel. No caso de um homem anônimo causa injûria 
a muitas pessoas: sua esposa, filhos, parentes, amigos 
e até àqueles que nâo nasceram ainda. E um pecado 
perdoâvel mas deve ser rejeitado por ambos antes de 
tornar-se fonte de conseqüências graves, a curto e longo 
prazo. 

Mas porque é que o homem e a mulher ofendem a 
Deus corn o adultério? Por causa de desobediência. 
Porque todos somos livres para escolher, mas somos 
também responsâveis pelos resultados das nossas 
escolhas. No adultério o homem é dirigido por fortes 
emoçôes fisicas que às vezes é impossivel controlar. 
Deus ordena: Nâo cometas adultério. Nossa escolha 
deve ser obedecer a ordem divina, antes de seguir as 
nossas emoçôes e regular a nossa vida pelas paixôes, 
porque o pecado jaz à porta do teu coraçâo (Gen. 4:7). 

Fomos criados para obedecer a lei moral, até em 
condiçôes dificeis. Quem escolhe o adultério nâo 
poderâ evitar as suas desastrosas conseqüências e numa 
sociedade onde uns adulteram contra os outros, nâo 
existe a vida familiar porque todos praticam a mentira, 
a desonestidade. A vida toma-se insuportâvel. Nesta 
sociedade, o amor e o bem nâo podem florescer. 

O adultério é terrivel porque cria circunstâneias 
que nâo podem ser alteradas e magoa muitas vitimas 
inocentes. Quai é entâo a razâo porque um homem 
comete adultério? Porque esta disposto a infligir 
angûstia à sua esposa, aos seus filhos e outros, e a violar 
os principios da moral, simplesmente porque obedece 
a voz do inimigo. O que adultéra corn uma mulher é 
falto de entendimento; aquele que faz isso destroi a 
sua aima. Acharâ castigo e vilipêndio, e o seu oprobrio 
nunca se apagarâ. Porque os dûmes enfurecerào o 
marido; de maneira nenhuma perdoarâ no dia da 
vingança. Nào aceitarâ nenhum resgate, nem se 
conformarâ por mais que aumentes os présentes. (Prov. 
6:32-35). 

Pr. Joâo Batista Domiciano da Silva - Igreja Carisma (London) 

POESIA 
“Bouquef^ 

Minha farrulia formava 
Um Undo bouquet de rosas 
Pétalas frescas cheirosas. 
Que muita gente invejava. 

Mas um dia o cristal tombou... 
Perderam-se alguns dos botôes, 
Partiram... e nossos coraçôes 
Choraram! Porque nenhum voltou... 

Que equilibrio mostrava 
Aquele ramo de treze rosas!... 
E que tristeza o relembrar, 

A queda de flor querida que findava. 
Junto às suas folhas saudosas. 
Que ainda ficavam, até murchar... 

Fernanda T. Raimundo, Richmond, B.C. - Março/1993 

Sempre Pria 

Eu vejo sempre na neve 
A bêla, a pura, a leve 
Que chega e me faz sorrir. 
Branca renda a revestir 

O meu robe de noivado... 
E milagre consumado 
Que alegra e me pasma. 
E por certo um fantasma. 

Todo envolto em friura; 
O que nâo importa, pois é pura 
E é, pelo céu enviada. 

É um muito, um tudo nada, 
Derretendo lenta prateada 
E ilusâo fria, parada! 

Fernanda T. Raimund, Richmond, B.C. - Janeiro/1992 

Nâo posso sequer deter o que sou 

Como te apressas, nuvem negra... 
Que me atravessaste de mil cores, 
A namorar a minha amplidâo... 

Que mensagem tâo exigente. 
Que sobre a minha pobreza desponta... 
Nenhum outro espaço me ocupa a mente, 
Como esta nuvem que tanta me afronta... 

Nâo posso sequer deter o que sou; 
E a alegria que em mim habitou, 
Chora um hino triste à vida... 

Nenhum outro espaço me ocupa a mente, 
Senâo o fim da claridade iminente. 
Com üiiiu uz. 

Mario Simôes, London (Ontario) 
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O novo consultorio do médico dentista, Dr. Frank L. Ferreira 
Desde meados de Dezembro passade esta aberto ao 
pûblico O novo consultorio “Pine Valley Dental” do 
conhecido médico dentista Dr. Frank L. Ferreira. Os 
horârios de serviço sâo os seguintes: 

Segundas: Meio-Dia - 20H00 
De Terças a Sextas: 8H00 - 17H00 

Sâbados: 8H00 - 14H00 
Novos pacientes sâo bem-vindos e a secretâria- 

recepeionista, a simpâtica D. 
Christina Fresco que conta corn 
16 anos de experiência na sua 
profissâo e fala correctamente 
português e inglês, poderâ ajudar 
qualquer pessoa da nossa 
comunidade na sua Hngua 
materna na altura de marcar uma 
consulta. Para mais informaçôes 
liguem para o Tel. (519) 686- 
9006. 

Destaque também para 
Sherry Mowry a jovem 
assistente encarregada de 
preparar o paciente para os 
diverses tratamentos que o 
consultorio oferece, tais como 
extracçôes, tratamentos 
estéticos, implantes, etc. Além 
de gentil, Sherry é muito 
competente no seu oficio. 

Dr. Frank Leal Ferreira, 
nascido em Toronto, é filho de 
Albino e Maria Ferreira, da Lourinhâ, Torres Vedras, 

D. Christina Fresco 

Sherry Mowry 

no Portugal continental. 
Ele faz parte daquela 
primeira geraçào que se 
autopromoveu na 
sociedade ao perseverar 
na escola, em lugar de 
optar por uma tentadora 
entrada no mundo laboral. 
Fruto de seu empenho em 
seguir estudos superiores, 
Frank conseguiu hoje 
como cirurgiâo dentista 
atingir um dos patamares 
profissionais mais 

elevados no mundo dos serviços de saûde. 
Apos sete anos de estudo na Faculdade da UWO e 

fazendo parte doutras firmas dentârias, o primeiro 
trabalho foi ao serviço desta comunidade de London e 
area, onde se preza de ter hoje muitos amigos. Esta é, 
sem dùvida, a razào do Dr. Ferreira ter-se mantido 
sempre perto da sua Alma Mater e de agora, por conta 
propria, abrir um consultorio apetrechado corn os mais 
modemos avanços da técnica para oferecer ao cliente, 
crianças ou adultos, serviços de Raios-X e toda a 
atençào médico-dentâria sem qualquer tipo de dor. 

Eis a équipa que vamos encontar na Pine Valley 
Dental, um consultorio convenientemente localizado 
no cruzamento da Southdale Rd. e Wonderland Rd. 
South e corn fâcil acesso desde a Auto-estrada 401 ou 
da 402 para todos os clientes das comunidades vizinhas. 

A Redaeçâo 

Dr. Frank L. Ferreira Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiâo Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sâbados 
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Nozes sâo benéficas para a saûde 
As nozes sâo o alimento corn maior quantidade de 

antioxidantes, o que, segundo peritos noruegueses e 
americanos, as poderâ tornar poderosas aliadas na 
prevençâo de doenças coronârias, diferentes tipos de 
cancro e até demêneia. Foram as conclusôes do 
seminârio “Nozes: alimentas naturais, alimentas 
funcionais ”, que decorreu este mês de Novembre em 
Madrid. De acordo corn um estudo ali apresentado e 
onde se analisaram mais de mil alimentes, foram 
referidos os bénéficiés das nozes para a saûde. 

Elas contêm maior quantidade de antioxidantes do 
que as laranjas, espinafres, cenouras ou tomates, 
considerados até agora como os alimentes corn maiores 
niveis de antioxidantes. Descobriram que as nozes têm 
mais 20,97 unidades de antioxidantes/100 gr., 20 vezes 
mais que a quantidade présente nas laranjas, espinafres, 
cenouras, ou tomates. Até agora sabia-se que corner 
nozes habitualmente contribui para diminuir o 
colesterol e reduzir a possibilidade de contrair doenças 
cardiovasculares, mas o responsâvel pelo departamento 
de Nutriçâo e Dietética do Hospital Cllnico de 
Barcelona, Emilio Ros, diz que acrescentar as nozes a 
uma dieta saudâvel de tipo mediterrâneo baixa em 15 

por cento o colesterol LDL. 

Café diminuî risco de diabetes? 
Segundo especialistas da Universidade Vrije, em 

Amesterdâo, os componentes do café ajudam ao 
metabolismo do açûcar pelo organismo, reduzindo o 
risco de diabetes, doença que afecta 130 milhôes de 
pessoas em todo o mundo. 

E o primeiro estudo que indica que o café, pode 
ser benéfico para a diabetes tipo 2, explica Rob van 
Dam do Departamento de Nutriçâo e Saûde daquela 
universidade, descafeinado, cappuccino ou expresso, 
o café contém minerais como magnésio e potâssio corn 
efeitos benéficos para a saûde. 

Rob van Dam e a sua équipa nâo sabem ao certo 
que componentes sâo nem como agem contra a diabetes, 
mas quando compararam o consume de café corn o risco 
de diabetes tipo 2 verificaram que quanto mais café 
bebem, mener risco correm as pessoas. Os que bebem 
sete ou mais châvenas/dia, têm 50 por cento menos risco 
de contrair a doença. Rob van Dam salienta que isto 
nâo quer dizer que se deva beber grandes quantidades 
de café, pois o consume excessive pode trazer 
complicaçôes, como o aumento de colesterol ou o risco 
de ostéoporose. 

A diabetes é uma doença cronica originada pela 
deficiência de insulina. Na diabetes tipo 1 (insulino- 
dependente) o pânereas nâo produz insulina. Na 

diabetes tipo 2 o pânereas ainda consegue produzir 
alguma insulina mas requer medicaçâo. 

Em Portugal, a doença afecta meio milhâo de 
pessoas. Estima-se que 218 milhôes de pessoas em todo 
o mundo vâo ter diabetes em 2010. 
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Arquivos de Sao Nicolau (II) 
Nos arquivos de que disponho àcerca de Sâo 

Nicolau, verifiquei uma correlaçào entre o Santo e o 
“numéro très”. Terâ derivado possivelmente da lenda 
das très boisas com dinheiro ofertadas às très donzelas, 
facilitando-lhes o casamento. O certo é que, 
curiosamente, as lojas de penhores ostentam um 
emblema significativo corn a configuraçâo de très bo- 
las doiradas... 

Corn a emigraçào dos protestantes holandeses pr’â 
América do Norte, estabelecendo-se em New 
Amsterdam (hoje. Nova lorque), as lendas do folclore 
nordico originaram a personificaçào de um mago de 
nome Sint Klaes. A ele competia punir as crianças 
travessas e premiar corn présentes as bem comportadas. 
Foi dai que que adveio o popular Santa Claus que, ao 
fim e ao cabo, é um derivativo de Saint Nicholas. 

Por mais estranho que pareça, nâo é no 
Mediterrâneo oriental, nem no Noroeste da Europa que 
vamos encontrar a maior popularidade de Sâo Nicolau, 
mas sim na Russia onde, conjuntamente corn o apostolo 
Santo André, tem as honras de padroeiro nacional. A 
Igreja Ortodoxa Russa célébra anualmente a festa da 
transladaçào das rehquias de Sâo Nicolau no dia 9 de 
Maio, tal e quai como acontece em Bari, na Italia. 

Nos Açores, mais precisamente na ilha de Sâo 
Miguel, Sâo Nicolau é festejado solenemente no 
segundo Domingo de Agosto num mimoso templo que 
alberga a sua imagem nas margens da Lagoa das Sete 
Cidades. Esta igrejinha de Sâo Nicolau, embora 
destituida de quaisquer atavios artîsticos, prende-nos 
pela serenidade idflica que a rodeia. De uma sô nave e 
estilo neogotico do s. XIX, foi mandada edificar por 
Nicolau Maria Raposo d’Amaral, decorrendo a obra 
de 1853 a 1857, ano em que foi benzida, passando a 
sede de curato e de paroquia na segunda metade do s. 
XX. 

Nâo consegui precisar a data exacta da sua elevaçâo 
a paroquia, por encontrar-me na California a esse 
tempo, mas posso atestar corn firmeza que tal ocorreu 
durante a administraçâo do Bispo Manuel Afonso de 
Carvalho (1957-78). Era entâo pâroco o saudoso e 
diligente Pe Eduardo da Costa Tavares, natural da 
Bretanha e condiscipulo meu no Seminârio de Angra. 
Duma modéstia exemplar, o Pe Eduardo dedicou 
inteiramente o seu sacerdôcio ao seviço do povo das 
Sete Cidades e arredores. Além de padre, funcionou 
igualmente como professor, veterinârio e enfermeiro! 

SABIA QUE...  
-As estrelas cadentes ou meteoros que riscam o céu em 
certas alturas do ano sâo chamadas Leonides por serem 
observadas junto à constelaçâo de Leâo, e sâo poeiras 
largadas no espaço pelo cometa Temple Tuttle na sua 
vertiginosa viagem através do sistema solar, que ocorre 
cada 33 anos. O cometa passa em certa regiào que a 
Terra atravessa, deixando atrâs de si esse rasto de 
poeiras? 
-O pintor e escultor chileno Roberto E. Matta figura de 
relevo no Movimento Surrealista, morreu na Itâlia corn 
91 anos de idade? 
-A Baixa Pombalina corn cerca de 1600 lojas, foi 
abrilhantada em Dezembro por vârios espectâculos até 
ao dia 6 de Janeiro, 2003? 
-Cerca de 90 por cento da energia consumida em 
Portugal duante o ano 2000 foi importada? 
-A populaçâo russa esta a diminuir devido a certos 
factores como o alcoolismo e o sistema de saûde que é 
muito pobre. A média de vida hoje é de apenas 58,6 
anos para os homens e de 72 para as mulheres? 
-Sessenta por cento dos russos acredita em Deus e 
deles, 70 por cento pertencem à Igreja Ortodoxa, mas 
s6 3 por cento sâo Catolicos e protestantes e 2,5 por 
cento muçulmanos e 0,4 por cento budistas? 
-A Coreia do Norte em represâlia das limitaçôes 
impostas pelos EUA deixou de usar o dôlar e passou a 
usar o euro? 

Visitei-o numa das minhas “boleias” às ilhas, e 
impresionou-me a vistoria de um quarto repleto de 
medicamentos que, gratuitamente, distribuia pelos 
doentes. E em caso de doença sûbita, era ele quem 
fornecia o transporte pr’6 hospital. Aqui, pois, deixo 
expresso o sincero testemunho da minha indelével 
admiraçào e fratemo respeito! 

Igreja de S. Nicolau, Sete Cidades 

O povoado das Sete Cidades foi decretado freguesia 
em 1971. Era, entâo, regedor Nicolau Alves. O livro 
“Xailes Negros” publicado em 1973, da autoria do Dr. 
José d’Almeida Pavâo, retratando a paisagem fi'sica e 
humana das Sete Cidades, foi depois adaptado a uma 
série televisiva da RTP-Açores, onde a beleza natural 
serve como pano de fundo, a uma histôria de amor 
entrelaçada em nobreza de sentimentos e rusticidade 
de mexericos, de permeio corn os anseios e desenganos 
duma populaçâo isolada do mar e do mundo. 

Era filho das Sete Cidades o Pe José Cabrai Lindo, 
cujos restos mortals repousam no cemitério local. Foi 
o fundador da “Lira das Sete Cidades” e o primeiro 
micaelense que, como militar, ocupou o cargo de 
capelâo do antigo Regimento d’Infantaria 26, de Ponta 
Delgada, ascendendo mais tarde ao posto de capitâo. 

Dentre as memorias dos meus arquivos, quero 
destacar ainda a recordaçâo da missa celebrada na igreja 
de Sâo Nicolau, num Domingo de manhâ do jâ distante 

-Saiu a lume um livro intitulado “Jesus Muçulmano” 
apresentado pela editora A/ Furqan na IX Féria do Livro 
Islâmico? 
-Os restos mortals de Alexandre Dumas, o escritor 
francês mais lido no mundo, foram transladados para o 
Panteâo Nacional de Paris onde figura ao lado dos 
grandes Victor Hugo e Emile Zola? 
-O vulcâo Etna provocou na Sicilia o encerramento do 
aeroporto de Catânia ao lançar grande quantidade de 
cinzas nas ultimas semanas que se encontra em 
actividade, tendo lançado massas de minerais a 300 
ms. de altura, e vârios caudais de lava? 
-É preciso que o motivo seja grande para que alguém 
de 25 anos de idade se ponha a pâo e âgua e que numa 
prisâo da Turquia jâ morreram 60 mulheres pela greve 
da fome iniciada hâ dois anos por causas pollticas? 
-A primeira cimeira s6 de mulheres reuniu-se em Oxaca, 
México, para exigir o reconhecimento social, politico 
e cultural do Govemo, pois por ser mulher, pobre e 
indlgena sofre-se discriminaçâo? 
-A cimeira esteve constitulda por 400 delegadas de 22 
palses diferentes, representando 25 milhôes de pessoas? 
-Hâ 157 anos, no dia 25 de Novembro de 1845, nascia 
o escritor José Maria Eça de Queirôs? 
-A melhor maneira de o nosso amigo guardar um nosso 
segredo é nâo Iho confiar? 

Regina T. Calado, Vancouver - B. C. 

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

Website: 
www.londonstair.com 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road Tony Machado 

London, Ont. N6J 1Z5 (519) 686-7515 

dia 1 de Agosto de 1954, PQR 

aquando do Terceiro Acampa- FERREIRA MORENO 
mento de Seminaristas, entre 
27 de Julho a 7 de Agosto, na 
mata do Dr. José Jacinto 
d’Andrade Albuquerque. Num 
aceno de verdadeira nostalgia, 
eis os nomes dos campistas nas 
Sete Cidades: Dr. Artur Cunha 
de Oliveira, Monsenhor 
Agostinho do Couto Tavares, 
Pe. Manuel Bernardo Soares 
(hoje aposentado na 
California), José Maria Almeida (padre), Jose 
Fernandes de Medeiros (padre), Weber Machado (pa- 
dre), Antonio Arruda, Antonio Cordeiro da Silva 
(aposentado em New Jersey), Monsenhor Eduardo 
Raposo Resendes (Mississauga, Canadâ), Manuel 
Teodoro, Antonio da Luz (Conego), Francisco Melo 
Couto, Evaristo Tavares (padre falecido na Nova 
Inglaterra), Monsenhor Augusto Cabral, Reinaldo 
Cardoso (padre na Nova Inglaterra), José Gomes e, 
finalmente, o autor destes “Arquivos de Sâo Nicolau”. 

Eu subi às cumieiras, 
Desci às Sete Cidades, 
Visitei Sâo Nicolau, 
Fiquei corn saudades! 

Adeus, 6 Sete Cidades, 
Adeus, Cerrado das Freiras, 
Adeus, âguas das lagoas, 
Adeus, vales e cumieiras! 

Oakland, California 

Resumo da Histôria de Portugal 
Por Fernanda T. Raimundo 

Capitule I 

As Origens 
Portugal e a Espanha formam a peninsula Ibérica, 

no extremo ocidental da Europa. Portugal é um pals de 
pequeno territorio continental, pois a sua superficie nâo 
vai além dos 89.560 Kms quadrados. A sua costa é 
banhada pelo oceano Atlântico, numa extensâo de 845 
Kms. 

Milhares de anos antes de se formarem as duas 
naçôes corn os nomes de Portugal e Espanha, outros 
palses e outros povos houve na peninsula. Era entâo o 
homem um ser de existência rude que vivia em cavemas 
e fazia as suas armas e utensllios de pedra, ossos e 
espinhas de peixes. Anos depois, aprendeu a fazer 
toscas construçôes à beira dos lagos. 

Vârios povos invadiram a peninsula, alguns vindos 
de muito longe, pela terra ou pelo mar. Os Ligures sâo 
os primeiros de que hâ notlcia, seguidos pelos Iberos, 
os Fenlcios e os Gregos. A Fenlcia era, entâo, um pals 
muito progressivo, e desenvolveu a civilizào em vârios 
pontos da peninsula. 

Lentamente, pelo contacto corn os povos mais 
adiantados, os indlgenas foram transformando a sua 
vida, corn a aquisiçâo de novos ensinamentos e 
costumes. Vieram também os Celtas que, nalguns 
pontos da geografia, se juntaram aos Iberos, formando 
os Celtiberos. Da junçâo dos Iberos e dos Celtas corn 
os Ligures nasceram os Lûcios, que mais tarde foram 
chamados Lusitanos. 

A Lusitânia ficava entre os rios Tejo e Douro. Os 
TjUsit'”^OS X 

briosos guerreiros e manejüvam com gii*,—. 
espada, o punhal e a lança. Usavam os cabelos 
compridos, comiam pâo feito de bolotas, e viviam em 
tribos independentes mas, quando em guerra, todos se 
uniam e elegiam chefes comuns. 

Mais tarde vieram os Cartagineses, oriundos de 
Cartago, cidade do Norte da Africa e colonia fenlcia. 
Estabeleceram-se na peninsula onde estiveram mais de 
300 anos. Quando no ano 201 a.C. se submeteram as 
Romanos com os quais andavam em guerra, Roma 
tomou conta da Ibéria. 

Nem todos os povos da peninsula receberam de 
bom grado o jugo de Roma. As atrocidades que eram 
cometidas pelos seus legionârios motivaram muitas 
révoltas, sobretudo dos povos do interior. Os Lusitanos, 
ao verem as suas terras em perigo e, temendo perder a 
independência, ergueram-se em luta aberta contra o 
invasor. 

Depois de vencerem vârios exércitos romanos, o 
general Galba prometeu-lhes boas condiçôes de paz se 
depusessem as armas. Cansados da guerra, os Lusitanos 
aceitaram, mas calram numa armadilha e foram 
chacinados. Cerca de trinta mil Lusitanos foram vltimas 
do pérfido general romano. Os que escaparam 
refugiaram-se na Serra da Estrela. 

Richmond, B.C. 
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London Celebrou corn Festa Grande a Entrada do Ano 2003 
Correu a alegria junto com o champanhe ao cair 

das 12 badaladas na comunidade de London reunida 
em vârios Clubes e Salas de Pestas. A força maior 
esteve, como era de esperar, no Clube Poituguês corn 
uma lotaçâo quase esgotada e pessoas a chegar a ultima 
da bora. 

O Império Banquet Hall, ao outro lado da Falcon 
St. Também viu uma maré cheia até o ponto que Nelson 
Vieira teve que organizar na Sala No 2 uma Festa 
especial para a juventude. 

Clube Português de London 

Império Banquet Hall 

Por causa das obras, a Paroquia nâo celebrou a sua 
Passagem de Ano como jâ era tradicional, mas o Sport 
London & Benfica estava praticamente cheio. Na sede 
do Nûcleo Sportinguista havia espaço para mais 
pessoas, quiça porque a decisâo de ceberar o Fim de 
Ano foi feita um pouco tarde. 

Agora é enfrentar os pagamentos do cartâo plâstico 
e aguentar esta vaga de frio polar que por nossos 
pecados estamos a softer em Janeiro. Mesmo assim 
valeu a pena e aqui esta a reportyagem fotogrâfica para 
confirmâ-lo. 

Sport London & Benfica 

Nûcleo Sportinguista 

Astronautas celebram ano-novo duas vezes no espaço 
Os astronautas norte-americanos Don Pettit e Ken 

Bowersox, e o russo Nikolai Budarin, saudaram duas 
vezes a chegada do Ano Novo na sexta expediçâo à 
Estaçào Espacial Intemacional, segundo declaraçôes 
divulgadas pela agência EFE 

Primeiro celebrâmos o Ano Novo à meia-noite de 
Moscovo e depois voltâmos afestejâ-lo corn os nossos 
colegas americanos na hora de Washington, disse 
Budarin numa sessào de comunicaçào corn o Centro 
de Contrôle de Voos Espaciais da Russia. 

Bowersox, comandante da expediçâo, acrescentou 
que os cosmonautas prepararam uma mesa decorada 

Carisma Pentecostal Church 
HORÂRIO DE CULTOS 

Quartas: 7:00 RM..-CULTO DE ORAÇÂO 

Sextas: 7:00 RM. - ORAÇÂO PELA FAMl'UA 

Domingos: 6:00 RM. - CULTO DE ADORAÇÂO 
Pastor: Joào Batista D. Da Silva 

111 Clemens St., London, Ontario 
Tel/Fax: (519) 438-2851 E-mail: jbds® sprint.ca 

especialmente para a ceia de ano-novo corn uma ementa 
variada de carne, peixe, fruta e vinho, mas sem 
champanhe. Na véspera da festa os cosmonautas 
seguiram um regime de trabalho mmimo para poder 
atender às varias sessôes de comunicaçào por radio e 
televisâo corn suas famiTias e amigos. 

Os très cosmonautas, ao passar pela primeira vez 
um ano-novo no espaço, afirmaram estar ansiosos para 
viver a experiência a 400 quilometros de altitude, na 
Estaçâo Espacial. 

Por estar no espaço, Bowersox, Pettit e Budarin 
sào os ûnicos humanos que podem celebrar o inicio de 
2003 15 vezes e poderiam começar a festa no mesmo 
dia às 12H00 (pelo horârio de Greenwich - GMT) 
quando voaram sobre a parte mais oriental da Terra, 
que é a primeira a receber o Ano Novo, e continuar os 
festejos até meio-dia -GMT- do dia 1 de Janeiro, quando 
a parte mais ocidental do planeta cruza o limiar de 2003. 

A cada 24 horas a Estaçào Espacial Intemacional 
dâ 16 vol tas ao redor da Terra, de modo que a tripulaçâo 
pode sobrevoar por 15 vezes locals onde Jâ é 2003 e 
também outros onde ainda é 2002. 

Agência EFE 

Carta Aberta aos Fiéis das nossas 
Comunidades do S.O. do Ontario 
Prezados irmâos e irmâs: 

Gostaria de informâ-los que 
estou a ponto de tomar uma das mais 
importantes decisôes na minha vida. 
Trata-se de algo que me levou 
intensamente a pensar e orar ao 
Senhor nos ùltimos anos e esta é a 
hora de fazer a decisâo. No dia 22 
de Janeiro visite! Fr. Tony Daniels, 
Chanceler da Diocese de London, e juntos concordamos 
que séria bom para mim tomar neste momento seis 
meses de descanso sabâtico, um tempo de reflexâo! 

O primeiro mes e meio deste meio ano vou passâ- 
lo em Fâtima fazendo um Retiro espiritual. Peço a todos 
que orem por mim pois, agora mais do que nunca, 
preciso da força da vossa prece. 

Agradeço de coraçào a oportunidade que todos me 
deram de poder experimentar a riqueza da nossa vida 
comunitâria que consiste no trabalho comum de todos 
para edificar uma comunidade espiritualmente mais 
forte. Sei que isto ajudou-me a crescer espiritualmente 
e sera a base firme sobre a quai irei alicerçar a minha 
decisâo. 

Este descanso é para mim a decisâo certa e espero 
que saibam reconhecer que neste momento é a coisa 
mais acertada para mim. 

Agradeço o amor, apoio, e toda a paciência e 
bondade corn que sempre me acolheram. O vosso 
exemple tem sido um grande incentive na minha vida 
sacerdotal, mas agora devo partir, parar e reflectir. 

Se alguma vez faltei ou magoei alguém, peço 
perdâo e que Deus continue a derramar as sua graça 
sobre vos para crescer cada dia mais fortes no Seu amor. 

Pe. Joào Duarte, Windsor (Ontario) 

AFEGANISTÂO 

Lider rebelde ameaça corn 
guerra as forças anti-terror 

Um lîder rebelde renegade afegâo advertiu que a 
guerra santa (jihad) sera agravada contra forças da 
coligaçâo anti-terrorismo ou de manutençâo da paz em 
todo o Afeganistâo. Aliado de talibâs e fugitives da al- 
Qaida, Gulbuddin Hekmatyar tem forças leais que 
compraram veiculos presumivelmente para uso em 
ataques bombistas suicidas no Afeganistâo, corn o 
objective de desestabilizar o govemo do présidente 
Hamid Karzai. 

Na provmcia de Kunar, as Forças Especiais dos 
EUA têm passade a pente fine areas montanhosas, em 
busca de guerrilheiros da organizaçâo terrorista al- 
Qaida e do contingente de Hekmatyar, que se crê que 
ali estejam concentrados. Nestes ultimes dias, a força 
intemacional estacionada em Cabul e neutres locals 
do pals têm sido objecte de novos ataques e fontes 
afegâs e paquistanesas confirmam que estâo a ser 
treinadas équipas de bombistas suicidas no vizinho 
Paquistâo. 

COLORWORKS 
WE’RE ON THE SPOT 

Colorworks Auto Services is an affiliation of 
Colorworks Corporate, an International 
Trademark, and is a well established and 
respected company in the London area for 
over eight years. We are leaders in the mobile 
automotive detailing and paint work with our 
specialty being minor body work, bumper and 
trim blending, stone chips and scratch touch 
ups as well as mechanical polishing. 

DUE TO EXPANSION: 
We are currently seeking three candidates for the London, Windsor and 
Sarnia/Chatham areas with the following requirements: 

enjoy working with cars 
- good eye, hand and colour coordination 
- valid good standing drivers license 
- ability to work independently and be a strong “hands on” worker 
- people person with good time management skills 
- autobocly experience a benefit but not essential 

You will receive: 
- full training including wage while being trained 
- large remuneration increases 
- equity package with opportunity for ownership 
- opportunity for self employment with earning potential over 50K 

Send resume or note to: fax* (519) 471'3340 or e-mail: almeidaj@imag*net 
or mail to: 166 - 509 Commissioners Road Westy London, ON N6J 1Y5 
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DESPOBTO 
Flashes do Desporto 

FC Porto - Mantém o primeiro 
lugar na SuperLiga portuguesa com 
45 pontos. Em segundo lugar esta o 
Benfica com 34 e em terceiro o 
Sporting CP e o Vitoria de 
Guimarâes, ambos com 31 pontos. 
Simâo Sabrosa - Continua a ser o 
melhor marcador da SuperLiga com 
10 golos, seguido de Adriano do 
Nacional da Madeira com 9 e 

Helder Postiga do Porto com 8 golos. 
Humberto Coelho - Antigo treinador da Selecçào 
Nacional Portuguesa, aceitou o convite para treinar a 
Selecçào Nacional da Coreia do Sul. 
Beto - Defesa central do Sporting CP, voltou aos 
relvados depois de ter sido submetido a uma artoscopia 
ao joelho direito que o manteve afastado do relvado 
durante dois meses. 
Toni - Ex-treinador do SL Benfica, sera o proximo 
seleccionador nacional da China 
Giovanni - Brasileiro ao serviço do Barcelona, vai 
jogar no Benfica até ao final da época. 
SC Salgueiros - É o Hder da Segunda Divisâo de Honra 
com 32 pontos. Em segundo lugar, esta o Estrela da 
Amadora com 31. 
Liga Portuguesa - Resolveu interditar por um jogo o 
Estadio da Luz e o Estadio do Felgueiras, devido a 
graves incidentes verificados no Guimarâes-Benfica 
que terminou empatado a uma bola. 
Cândido Costa - Avançado do FC Porto, foi cedido 
ao Vitoria de Setûbal até ao final da época. 
Hilario e Manuel José - Jogadores do FC Porto, foram 
emprestados ao Académica de Coimbra até ao fim da 
época. 

Eduardo Neiva, London (Ontario) 

TAÇA DE PORTUGAL 
O sorteio da Taça ditou os seguintes encontros para 

os oitavos-de-fmal que se realizam a 29 de Janeiro; 
E. Amadora - Sporting CP 

Vitoria de Guimarâes - FC Porto 
Sp. Espinho - Naval l.° de Maio 

Académica C. - Desp Chaves 
U. Leiria - Freamunde 

Varzim e Setûbal continuam à espera de adversario. 
Paços Ferreira ficou isento desta eliminatoria. 

FUTEBOL DE SALÂO 
London Portuguese, 5 - Exeter, 0 

Mais um grande jogo do LP que continuam 
imparaveis contra os recentes promovidos Exeter. 
Desde o primeiro minuto que exerceram uma grande 
pressao no campo e com rapidas movimentaçôes e 
trocas constantes de bola, baralharam completamente 
o antagonista. Os golos surgiram naturalmente com 
jogadas bem delineadas. 

O resultado final nao traduz as muita'’ 
oportunidades criadas pelo London Portuguese cujos 
golos foram apontados por Paulo Ferreira, Neiva, 
Delgado, Boyd e Popa. 

Resutados 
L. Portuguese, 4 - L Croatia, 2 
L. Bosnia, 2 - L. Portuguese, 3 

L. Benfica, 1 - L Croatia, 5 
L. Benfica, 2 - L. Bosnia 1 

London Portuguese mantém o primeiro lugar com 18 
pontos na classificaçâo, seguido do London Croatia 
com 15, Exeter com 8, e Benfica com 7 pontos. 

Campeonato Veteranos 
L. Portuguese, 6 - L. Croatia, 1 

Strathroy P, 1 - L. Portuguese, 2 
L. Benfica, 2 - L. Bosnia, 1 

L. Benfica, 1 - L. P. Malibu, 7 
N. Sporting, 2 - Forest City R, 4 

St Thomas, 3 - N. Sporting, 4 
German C., 3 - N. Sporting, 0 
L. Bosnia, 1 - N. Sporting, 2 

O London Portuguese reparte o comando com o White 
Eagles, ambos com 30 pontos, e em segundo lugar esta 
o Strathroy Portuguese com 21 pontos. 

Eduardo Neiva 

Mensagem 
de Ano Novo 

Assim tao rapidamente foi-se embora mais um ano 
e, desportivamente falando, nem tudo foi um mar-de- 
rosas para o futebol português, com a decepçâo que 
nos causou a Selecçào Nacional no Mundial da Coreia/ 
Japao. Ja no México a nossa selecçào tinha sido um 
autêntica vergonha, com as politiquices de balneario e, 
quatro anos depois, veio a acontecer o mesmo, no 
Campeonato Mundial de 2002. Oxala que a contrataçâo 
do treinador Scolari venha trazer beneficios à nossa 
selecçào e acabe com a politica de certos jogadores 
que deixam tudo a perder na hora da verdade, o que é 
um desastre para o futebol, em particular numa naçâo 
como Portugal, que tem dado grandes futebolistas ao 
desporto-rei a nivel mundial. 

Corn o treinador que levou o Brasil à vitôria no 
ultimo Mundial, a selecçào portuguesa poderâ fazer 
melhor no Campeonato da Europa de futebol que vai 
ter lugar na sua propria casa em 2004. A ver vamos! 

Quanto ao futebol da SuperLiga, nâo vai nada bem. 
Começando pelas escandalosas arbitragens e acabando 
no pobre futebol praticado pelos atletas do campeonato, 
a falta de objectividade e de entrega é notoria. Em 
consequência, os treinadores de grande craveira pagam 
as favas, tendo de abandonar os sens clubes por causa 
dos maus profissionais que deitam tudo a perder e 
prejudicam o clube que representam. E isto, mesmo a 
ganhar dinheiro a mais, se olharmos para o que valem 

FUTEBOL NOS AÇORES 
Por Joâo G. Silva 

Campeonato da 3° Divisâo/Série Açores 
Angrense reforça Uderança! 
MARCADOR 

Santo Antonio, 1 - Sp. Praiense, 1 
Angrense, 2 - Sporting Ideal, 0 

FC Flamengos, 4 - A. Atlético, 0 
Boavista Rib., 1 - Desp. Velense, 1 

Santiago, 1 - FC Madalena, 0 
Classifîcaçâo 

1° SC Angrense, 31 pontos; 2° Sp. Praiense, 28; 3° Desp. 
Velense, 27; 4° St.° Antonio, 25; 5“ Santiago FC, 24; 6° 
FC Madalena, 21; 7° Sporting Ideal, 20; 8° FC 
Flamengos, 17; 9° Boavista da Ribeirinha, 14; e 10" 
Angûstias Atlético, 1 ponto. 
CAMPEONATO DE SÂO MIGUEL 
Mira Mar guia isolado! 
MARCADOR: 

D.R. Peixe, 1 - Âguia Desportivo, 2 
Vale Formoso, 1 - DS Roque, 2 
Nordestinho, 5 - DV Franca, 1 
Maia C Açores, 0 - Maritime, 1 

Fazenda, 0 - Vitôria Clube, 3 
Mira Mar, 2 - Capeleiv- c, 3 

Classifîcaçâo 
1° Mira Mar, 25 pontos; 2° Vitôria, 24; 3° D Sâo 

Roque, 23; 4° Âguia Desportivo, 22; 5° D R. Peixe, 16; 
6° Maritimo, 16; T Capelense, 14; 8" Maia Açores, 
13; 9" D V. Franca, 11; 10° SA Nordestinho, 10; 11° 
Fazenda SC, 4; e 12° Vale Formoso, 2 pontos. 

CAMPEONATO DA TERCEIRA 
Barreiro na frente isolado! 
MARCADOR 

“Os Leôes", 0 - Barreiro, 1 
Maritimes - Vilanovense (a) 

Classifîcaçâo 
1° Barreiro, 19 pontos; 2° Vilanovense, 15; 3° "'Os 

Leôes“, 12; 4° Maritimes S. Mateus, 5 pontos. 
CAMPEONATO DA GRACIOSA 
Graciosa comanda! 
MARCADOR 

Graciosa FC, 1 - Maritime, 1 
Sp. Guadalupe, 9 - M. Praiense, 0 

Folgou: Desportivo Luzense. 
Classifîcaçâo 
1° Graciosa FC, 25 pontos; 2° Sport. Guadalupe, 24; 

3° Maritime, 13; 4° Mocidade Praiense, 4; e 5° Desp. 
Luzense, 1 ponto. 

e fazem dentro das quatro linhas. 
Muito mais haveria de dizer a i - p r-i 
-.J f » U I J JoQob.bilva respeito do nosso futebol e do seu 

papel nos campeonatos europeus. A 
diferença esta na atitude dos atletas e 
nalgumas arbitragens que matam o 
nivel de competiçâo corn tanto cartâo 
amarelo. Assim o futebol sô pode ser 
jogado a meio gâs corn o jogo sempre 
interrompido pelo homem do apito. O 
futebol português jâ desceu varies 
furos no ranking mundial e é nas competiçôes europeias 
de clubes que o facto se faz patente. A verdade é que 
hâ muito jogo fora das quatro linhas, entre bastidores, 
quando este dévia ser jogado dentro do campo. Isto 
afecta à verdade dos resultados fmais o que é deveras 
lamentâvel numa alta competiçâo e toma-se ruim para 
os amantes da modalidade. 

Sô espero que o ano novo traga mais verdade e 
menos corrupçâo no futebol português para bem do 
desporto-rei do nosso pals. Deixo aqui nas paginas do 
‘’Portugal Notlcias” votos sinceros para todos de um 
Feliz Ano corn uma maior alegria desportiva, e que 
reinem a paz, amor e saûde entre todos os sens 
famfliares e amigos. Brampton (Ontario) 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. 
Specializing in 

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 

CAMPEONATO A.F.H. FAIAL/PICO 
Boavista S. Mateus Udera! 
MARCADOR 

Fayal Sport, 2 - Cedrense, 0 
Vitôria, 1 - Castelo Branco, 0 

Calhetense, 1 - Desp. Lajense, 3 
Feteira, 1 - Boavista S.Mateus, 2 

Folgou: Salâo. 

Classifîcaçâo 
1° Boavista S. Mateus, 9 pontos; 2° Salâo, 7; 3° Desp 
Cedrense, 7; 4° Fayal Sport, 7; 5° Vitôria FC, 7; 6° 
Castelo Branco, 4; 7° Desp. Lajense, 3; 8° Feteira, 0; 
9° Calhetense, 0 pontos. 

Breves Desportivas... 
José Santos - Novo treinador dos Flamengos da ilha 
do Faial, substituiu Antônio Carlos que rescindiu o 
contrato ao responder afirmativamente ao convite do 
Benfica de Luanda, emblema da principal divisâo de 
Angola. 
80.° Aniversario - Do Angûstias A. C. assinalou no 
dia 6 de Janeiro. Parabéns a este clube que tem um rico 
passado ao serviço do desporto faialense e hoje milita 
na Série Açores da III Divisâo Nacional. 
Âguia e Rabo de Peixe - Finalista da Taça de Honra 
da A.F.P.D., ao emiuiiai o au 
Miguel, Mira Mar, e o Desp. de Vila Franca. A final da 
taça sera disputada a 25 de Abril em estadio a designar. 
José Maduro - atleta da Construlândia, pela terceira 
vez consecutiva venceu a 39.“ Ediçâo da Corrida de 
Sâo Silvestre de Ponta Delgada, batendo o favorito, 
Carlos Patricio, por 1,72 minutos. 

Brampton (Ontario) 

'Dasilva Momes Jne. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

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

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

COMERCIAL 
PORTUGUÊS 
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WINDSOR No Centro, Ano Novo corn o Povo 
Horas antes da entrada do Ano 

Novo, os convidados tiveram a 
oportunidade de saborear um 
delicioso jantar com Sopa de 
Espinafres, Bacalhau à Bras, e 
Lombo de Porco corn batata 
parisienne, tudo isto regadinho corn 
os verdes e maduros que a nossa terra 
lusitana produz. Mas, 

progressivamente corn a ingestâo destas iguarias e 
bebidas selectas, via-se subir o nivel de alegria e a boa 
disposiçâo gérai numa sala lindamente decorada para 
a ocasiào. 

Foi assim neste bom ambiente que o Centro 
celebrou a Passagem de Ano. Para aqueles nos quais 
2002 sô deixou saudades, toca-lhes agora aceitar a 
experiência de viver um Ano Novo que poderâ ser 
melhor que os outros jâ passados ou vir carregado da 
mesma mistura jâ conhecida de sorrisos e lâgrimas, 
como é costume. 

Corn a mûsica do “Nossa Moda” a incentivar o 
povo a dançar, eu prôprio, satisfeito corn o delicioso 
jantar, olhei para o relôgio e vi corn admiraçâo que o 
tempo estava a voar e que jâ estâvamos chegando ao 

fim de mais um ano. 
Pouco tempo depois, no palco o vocalista do grupo 

musical começava a contagem: 5, 4, 3, 2, 1, Happy 
New Year! Cada quai sentiu por uns momentos sens 
nervos a vibrar, vendo a alegria do povo reunido, e uns 
e outros a desejarem a cada irmâo Feliz Ano Novo! 

Começou logo a correr o rio do champanhe, sem 
esquecer o prato de marisco, os apitos, os chapéus e 

tiaras, porque naquele instante cada um de nos era um 
Rei do novo ano, baralhando a ilusâo de conhecer novas 
aventuras e sermos bafejados pela fortuna... 

E porque sempre é nobre sermos pessoas de bom 
coraçâo, por que nâo agradecer neste artigo o excelente 
serviço de cozinha e mesa, assim como a oportunnidade 
de vivermos juntos esta Passagem de Ano e todo o 
recheio de alegria por apenas $110 dolares por casai? 

Windsor, Ontârio 

OS convidados estavam à espera do fim dus badaladas! Meia-Notie Exacta! Ao cair os 

Crianças de Windsor em Festa 
Corn o apoio da Casa do Espirito Santo foi 

promovida no mês passado uma magnifica Festa de 
Natal dedicada às crianças da comunidade. O evento 
decorreu num frio Sâbado de Dezembro, enchendo a 
sala de petizes e adultos, reunidos para saborear um 
delicioso Jantar acompanhado, como sempre, de uma 
dose de boa mûsica pelo DJ da Casa. Felizes pela 
presença de tanta gente no evento mostravam-se a 
Direcçâo Executiva e a Présidente daquela entidade, 
Fâtima Ponciano, que agradeceu a optima colaboraçâo 
de todos no bom sucesso desta noite natalicia. 

do Pai Natal 

No final corn toda a pequenada à espera da boa 
supresa, entrou o Pai Natal corn a sua gentil ajudante e 
ambos distribuiram prendas a todos os miûdos que 
começaram logo a brincar entre eles, aproveitando 
qualquer espaço aberto para pôr à prova o usufruto dos 
présentes recebidos. Mas os adultos, que hâ muito 
tempo jâ puseram de lado os brinquedos da infância, 
preferiram dar uns passos de dança corn as suas 
mulheres ou namoradas, nesta noite agradâvel que 
deverâ repetir-se nos anos vindouros. 

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) 948-5819 

ACTIVIDADES COMIJNITÂRIAS EM FEVEREIRO 
Dia 1 - Festa do X Aniversârio da Fundaçâo - Jantar e 
Baile. Entrada gratis para todos os sôcios. Compareçam! 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

vrrrjVÆmnrumrÆni 

Preparados no grelhador a lenha da sala de jantar 

475TECUMSEH RD., EAST A\ -s c >( con 
WINDSOR,ON N8X4W5 TEL. (519) 254-5538 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

CORRECÇÂO 
Na ediçâo prévia do “Portugal Noticias”, n.° 

131, pâgina 14, o nome da eleita Miss Junior foi 
dado como Hayley Meneses. De facto, o seu nome 
correcto é Hayley Laporte. 

O nome da candidata portuguesa escolhida 
para participar no grupo das oito jovens que no 
mês de Janeiro irâo concorrer em Toronto ao titulo 
de Miss Canada, foi dado como Clâudia 
Quintinho. O seu nome é Clâudia Quintino. 

A Redacçâo 

VITOR 
SEQUEIRA 

Agente de vendes 

(519)948-8171 

PuiiwûutatÙNU. e Henetlidade. a Toila P*uuui 
Fax. (519) 948-7190 E-mail: viseque@yahoo.com 

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

CAFE 
PARISIENNE 
Fine Cogée ü Pastries • Dcû & Su6s 

Imported Portuguese Foods 

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

Comida &: Merceorûi. Portuguesas 

1301 VWandotte St. East 
Windsor, Ont. N9A 3K8 

Francisco 
& Renita Martins 

Proprietârios 

Tel: (519) 977-5657 
CeU. (519) 996-6506 

LEAMINGTON 

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

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

Obra de Arte para ajudar 
os Pobres do Haiti 

Corn mais de setenta anos, Clarence Bechard de 
Leamington merecia estar gozando a sua reforma. 
Embora o corpo se sinta às vezes cansado, o espirito 
continua jovem e vivo! Este entusiasmo o tem levado a 
ajudar a St. Michael’s Church, 
onde hâ anos desempenhou vârios 
cargos na Sociedade de S. Vicente 
de Paulo. Conhecido como o 
filantropo, nâo é surpresa que o seu 
projeto mais recente seja para 
Hearts Together for Haiti, 
organizaçào começada pelo Pe. 
Joâo Duarte in 1996. 

As mâos do Clarence sâo uma 
maravilha. Tudo o que ele imagina, 
toma-se realidade na madeira que 
ele trabalha corn as suas ferramentas. Desta vez foi um 
relôgio de parede, uma peça de arte que foi construida 
de pedacinhos de madeira nobre para fazer uma 
catedral. Neste magnifico trabalho temos os doze 
Apôstolos, Nossa Senhora, Sâo José, Santo Antonio e 
o Menino Jesus. Quando bate a hora, os apôstolos 
andam à volta da base e batem os sinos na torre. Corn a 
luz ascesa no interior, brilha o vitrai corn as mais 
variadas cores. 

Levou quase um ano para fazer esta obra de arte 

avaliada em mais que $2,500! O artista espera que a 
rifa do relôgio chegue a angariar pelo menos $5,000 
dôlares para os pobres de Haiti, a quem tem tratado de 
ajudar desde que conheceu o Pe. Joâo. Sabendo que 
100 por cento do dinheiro angariado por Hearts To- 
gether for Haiti chega aos pobres, ele fez a oferta deste 
relôgio e sô quer que o povo saiba apreciar o seu 
trabalho e compre bilhetes do sorteio a $2 cada, ou $5 
por très. O seu sonho hâ-de ver-se realizado! 

O relôgio tem sido mostrado em vârias igrejas do 
Essex, e no dia 24 de Janeiro estarâ no Fogolar Furlan 
Club de Windsor no 111 Jantar e Baile Anual de 
angariaçào de fundos para o Haiti. O prémio, porém, 
sô serâ entregue no 16 de Fevereiro no Clube Português 

de Leamington durante o V Jantar 
e Baile Anual em prol dos Pobres 
do Haiti. 

HTFH estâ crescendo. Corn 
duas escolas, uma clînica médica, 
programas de alimentaçâo e outros 
projectos de caridade para 
suportar, sâo precisos pelo menos 
$100.000/ano para manter o que 
jâ estâ em andamento no Haiti. 
Corn sonhos de fornecer âgua 
potâvel, tâo précisa na favela de 
Cité Soleil, e uma escola para o 

ensino da secundâria e técnico em Labadie, Hearts 
Together for Haiti précisa de todos os dôlares que puder 
conseguir. É corn grande amor que o Pe. Joâo e os que 
estamos ligados a HTFH apresentamos um Muito 
Obrigado ao Sr. Bechard por seu tarbalho e dedicaçâo! 

Os bilhetes para a rifa do Relôgio-Catedral, ou para 
o jantar jâ estâo à venda. Liguem para a igreja “Our 
Lady of Perpetual Help” (519) 966-1953 ou para a 
Lucflia Afonso (519)733-5992. ... , 

Kingsville (Ontârio) 
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PRESENÇA PORTUGUESA AQUI, ALIE ACOLA 
Embora presentemente desactualizado, nào 

podemos de forma alguma alienar o valor de que se 
reveste o livro “Portugal no Mundo”, que José Julio 
Gonçalves publicou em 1967. Fruto duma pesquisa 
documentai, o livro transporta-nos numa viagem 
extraordinâria de divulgaçâo da presença portuguesa 
no estrangeiro e no espaço nacional. 

Suponho que a expressâo espaço nacional, usada 
pelo autor, pretende incluir os territôrios e nûcleos 
historicos que se agregaram a Portugal, através da sua 
incomparâvel expansâo ultramarina, cultural, politica 
e religiosa. A chegada de Vasco da Gama a Calicut em 
1498, marcou um inolvidâvel encontro entre o Ocidente 
e o Oriente. Profundas foram as repercussôes que entâo 
reverberaram no continente europeu e nas paragens 
orientais. 

Consta-me que um marujo português, a quem foi 
perguntada a razâo daquela viagem, respondeu 
sucintamente: Yiemos em busca de cristàos e pimenta. 
A referência, embora ligeira, é certamente reveladora 
da ideia de cruzada e da motivaçâo econômica a que se 
havia abalançado o Portugal de antanho. 

Goa tornar-se-ia um dos maiores centros de 
irradiaçâo da cultura europeia no Oriente, e um 
apreciâvel trampolim p’râ expansâo portuguesa em 
particular. Por seu turno, Macau transformar-se-ia 
igualmente num autêntico polo de difusâo da cultura 
ocidental no Extremo Oriente, servindo comoporta de 
acesso à China para os missionârios. Portugueses e sens 
descendentes espalharam-se pelo Médio Oriente, na 
Arabia, na Pérsia, no Paquistâo, na India, no Ceilào ( 
hoje Sri Lanka), no Siâo (Tailândia), em Malaca, em 
Singapura, na Indonésia (Timor), na Birmânia, no 
Camboja, em Tonquim (Vietname), na China, em Hong- 
Kong, na Australia, em Hawaii, nas Pilipinas, em 
Samoa, no Japâo, ou seja, desde a Asia até a Oceânia. 

Desde meados do século XV que o impacto da 
presença portuguesa se fez sentir em Africa. Além da 
Guiné, Angola e Moçambique, e bem assim as ilhas de 
Cabo Verde, S. Tomé e Principe, vamos encontrar 
nûcleos portugueses na Africa do Sul e Congo, em 
Marrocos e Argélia, na Tunisia e nos Camarôes, no 
Togo e Ghana, na Nigéria e Tanzânia, em Mombaça e 
Zâmbia, em Uganda e Malawi, na Rodésia e Quénia, e 
noutras periferias africanas. 

No que diz respeito à presença portuguesa nos 

Estados Unidos, consta-me que em 1654 jâ existiam 
nûcleos portugueses em Nova Amsterdam (hoje Nova 
lorque). Na Califorlândia, como é sabido e reconhecido, 
a presença portuguesa alastrou-se ap6s o descobrimento 
do ouro em 1848. Desnecessârio é relembrar que as 
nossas comunidades, quer na Costa Leste quer na Costa 
Geste, sâo importantes e de uma grande projecçâo na 
vida portuguesa. Embora corn data mais recente, mas 
em moldes dinâmicos, uma semelhante situaçâo esta a 
verificar-se no Canada. 

Transitando agora p’ro resto da América, vê-se que 
a influência portuguesa se fez sentir largamente em 
alguns paises através das comunidades que ali lançaram 
raizes, com especial realce p’ro Brasil. 

O Brasil pela pecularidade, que o fenomeno 
emigratorio português ali reveste é, sem dûvida, o pais 
de que mais hâ a dizer e de que menos é necessârio 
dizer. Hoje convém destacar a Argentina e a Venezuela 
como paises corn uma apreciâvel presença portuguesa 
na América do Sul. 

A ilha da Trindade (antigas Indias Ocidentais 
Britânicas) jâ contava em 1836 corn meia dûzia de 
familias madeirenses, a quem foram oferecidas boas 
parcelas de terra a fim de se dedicarem à agricultura. 
Hâ portugueses em Curaçau e Aruba desde o século 
XVII, altura em que ali desembarcaram os primeiros 
judeus portugueses, idos dos Paises Baixos. Em data 
que ainda nào consegui descobrir, um considerâvel 
nûmero de judeus de Portugal teria emigrado p’râ ilha 
de Barbados. 

Os primeiros portugueses chegados a St. Vincent 
e St. John (ex-Indias Ocidentais Britânicas) eram de 
naturalidade madeirense. Nas Bermudas foram 
baleeiros açorianos os primeiros portugueses ali 
chegados, Na Guiana holandesa foram judeus 
escorraçados do Brasil que, inicialmente, ali se 
estabeleceram, enquanto na Guiana britânica foram 
refugiar-se os judeus expulsos por D. Manuel I. A 
presença portuguesa encontra-se registada na Guiana 
francesa, embora em nûmero assaz reduzido e ainda 
repartida pela América Central e do Sul em naçôes 
como a: Repûblica Dominicana, Costa Rica, Cuba, S. 
Salvador Panamâ, Guatemala, Colombia, Chile, Peru, 
Bolivia, Uruguai e Paraguai. 

Finalmente, a presença portuguesa na Europa é 
ubiqua...aqui, ali e acolâ! 

Ferreira Moreno, Oakland, California 

Esta Amadora de Outras Tempos 
Serras tamhém Existiram 

A localidade nunca teve pontos muito altos, ou 
dignos de ficarem no registo das grandes elevaçôes, 
como é o caso da, aqui bem perto. Serra de Sintra. 

Sem se fazerem comparaçôes, alguns acidentes, 
mesmo irrelevantes, ficaram para a posteridade. A 
toponimia regista alguns: Serra de Camaxide, Serra da 
Mira, Alto dos Moinhos, Serra de Carenque, Alto da 
Venteira, Alto da Damaia, Serra de Vila Châ, Monte 
da Galega, entre outros que nào ficaram no ouvido das 
pessoas. 

Quanto à Serra de Camaxide, estâ prevista uma 
intervençâo de vulto, como zona de lazer e outras 
finalidades relacionadas corn a qualidade de vida. Neste 
momento, apenas o cemitério municipal, a Râdio 
Marconi e complexos comerciais e industriais ocupam 
uma parte. Do outro lado, temos o hospital Fernando 
Fonseca. 

A Serra da Mira em franco desenvolvimento 
urbanistico e, como tudo leva a crer, conjuntamente 
corn os Moinhos da Funcheira, poderâ ser elevada a 
nova freguesia. Condiçôes para isso existem, séria a 
décima segunda freguesia do municipio amadorense. 
Da Serra da Mira saiu muita pedra para o Aqueduto 
das Âguas Livres, Convento de Mafra e, em época mais 
recente, para a ponte 25 de Abril. Outros monumentos 
da capital também ostentam nas suas colunas este 
produto das pedreiras amadorenses. 

A de Carenque é atravessada pelo Aqueduto das 
Âguas Livres, mantém ao longo do seu prerimetro 
caracteristicas medievas e de serra propriamente dita. 
No seu enquadramento localiza-se a Vila Châ, um dos 
sitios mais antigos da historia local, nomeadamente as 

grutas de Carenque ou do Tojal, necropole corn mais 
de 5000 anos de existência e a mercer uma visita. Foram 
descobertas em 1932 por Manuel Heleno. 

O Alto dos Moinhos, ou da Mina, faz agora a 
fronteira dentre as freguesias da Mina e de Sâo Brâs. 
Esteve previsto para ele um miradouro panorâmico, mas 
nâo passou de promessas. O Moinho ali preservado faz 
parte da Sociedade de Minologia e pode ser visto de 
vârios pontos da cidade. 

Nos primeiros anos do século passado, foram feitas 
experiências corn a dinamite e hemalaite, tendo em vista 
a adopçào destes explosives para o melhoramento das 
terras para semeadura. Dali saiu a boa âgua da Mina, 
uma referência dos anos trinta, no século XX. 

Alguns cerrados e pinheirais ocupavam grande 
parte da actual Amadora. No meio deles se caçava a 
perdiz, e havia muito funcho (Funcheira) que a gente 
queimava para afastar a mâ sorte. 

Pequenos rios mansos e transparentes, desciam 
entre arvoredos dando frescura aos bosques, altura em 
que a imagem de cidade nâo passava pela cabeça de 
ninguém desse tempo. As verduras de ontem deram 
lugar às arquitecturas de hoje, corn basaltes e granités. 

Naquela manhâ de 1941, numa tarde de céu 
cinzento, chuva e vente ciclonico, alguns pinheiros 
foram levantados pela raiz, um deles, o célébré pinheiro 
manso morreu como todas as ârvores, de pé, e os 
amadorenses choraram uma das reliquias da localidade, 
sob o quai muita coisa se passou, muitas mâgoas foram 
desabafadas, muitos coraçôes se aproximaram... Onde 
as pessoas buscavam frescura e paz em apetecida 
romagem. 

Extraido do “Jornal da Amadora” por: Fernanda T. Raimundo 

STRATHROY 
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 

Grosan 
Ff RD ^ LINCOLN 

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

AIJ FXiRR£tIRÀ 
Sales Rep. 

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

CHATHAM 
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 

HARROW 
CAMÔES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 

390 Sinasac St., Harrew, Ont. NOR IGO 
Tel.: (519) 738-4021 

Para banquetes contacte Delfina Pedro (519) 738-2189 

IGREJA À J DO 7.° 

ADVENTISTA T é DIA 

1190 Southdale Rd./Millbank Dr., LONDON 
PRÉDIO DO SALVATION ARMY 

Sâbados: 9:30 a.m. - ESTUDO BIBLICO 
11:00 a.m. - LOUVOR e ADORAÇÀO 

Quartos: 8:00 p.m. - REUNIÂO DE ORAÇÂO 

TEL. (519) 686-9817 
Email: pastorefreitas@hotmail.com 

"ESTÂ ESCRITO” 
Programa de TV em Português na CFMT #47 

SÂBADOS ÀS 8:30 A.M. 

Cientistas produzem rins a partir 
de células estaminais 

Cientistas do Institute Weizman de Rehovot em Israel, 
fizeram recentemente transplantes de células estaminais 
de rins humanos e de porcos em rates, que desenvelveram 
pequenes rins es quais parecem funcienar. Células 
estaminais sâe partes de embriâe em desenvelvimente que 
dâe erigem a vâries ôrgâes durante a fermaçâe de fete. 

O trabalhe vem a sugerir que células estaminais 
semelhantes pedem ser cultivadas e transplantadas em 
seres humanes para assim desenvelverem-se em rins 
fûneienais, e também ficeu determinade quai é a melher 
idade para retirar as células estammais e utilizâ-las cem 
sucesse, eu seja, as células-mâe que devem ser ebtidas 
em embriôes entre as 7 e as 8 semanas da gestaçâe. 

O trabalhe estâ ainda na fase pré-clmica e s6 apes 
alguns ânes pederâ chegar a ebter aplicaçôes em seres 
humanes. 

GIRASS «L 
SENIORS FOUNDATION INO. 

P.O. Box 45007 (873 Hamilton Road) 
London, ON N5Z 3A6 
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CAMERON 
PROPERTIES INC 

sutton group-select realty inc. 
Thinking of a New Home? 
Call Me to Reserve A Lot! 

TEL. (519) 433-4331 
FAX. (513) 433-6894 

E-mail: rayfig_1@yahoo.ca 

I RAY FIGUEIREDO 
RS OF EXPERIENCE 

250 Wharncliffe Road North, 
London, Ontario N6H 2B8 

KILALLY HILLS CRIMSON CRES. & LOGGERS GROVE 
TERRENOS DESDE $43,000 

CASAS DESDE 

$150,000-$190,000 

CRIMSON CRES. 

TERRENOS DESDE $37,000 

LOGGERS GROVE 

TERRENOS DESDE $39,000 

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

^ Buy one of these properties and receive 5 APPLIANCES - FREE! Ready for Possession in 30 Days! 

FRANK PIMENTEL Fax. (519) 685-1534 

WOODWORKING & TRIM INSTALLATION 
41 HART CRESCENT, LONDON, ON N6E 3A3 

Specializing in Fine Carpentry: 

FIREPLACE MANTELS • WALL UNITS 

RAILINGS • CROWN MOULDING 

WINDOWS & DOOR TRIM 

HARDWOOD FLOORS, etc. 

10 YEARS OF EXPERIENCE 

Residential & Commercial Work 
Specializing in New Homes! 


