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GENTE 

Novo Bispo Titular do London 

EUROPA CENTRAL DEBAIXO DE AGUA 
Numa situaçâo que 

ultrapassa as cheias outrora 
ocorridas nos rios europeus, 
varies paises da Europa Central 
estao a sofrer inundaçôes tào 
graves que o prejuizo cifra-se 
jâ em bilioes de euros, com a 
perda de vidas e destruiçâo de 
valioso patrimonio artistico. 

Na repûblica checa, Praga 
sofreu danos séries. O rio 
Vltava registou um caudal 30 
vezes mais elevado que o 
habituai, inundando palâcios e 
obras preciosas do Gotico, 
Renascimento e Barroco no 
bairro Malâ Strana. As 
embaixadas instaladas nos 
sumptuosos palâcios na parte 
baixa da capital foram 
evacuadas e o andar térreo das 
casas ficou debaixo de âgua 
que ao crescer invadiu as ruas historicas da cidade. 

O metro e transportes pûblicos, o abastecimento 
de electricidade e gâs foram interrompidos nalguns 
bairros e mais de duzentas mil pessoas tiveram de ser 
evacuadas. 

Na Alemanha, o caudal do Danûbio e do Elba subiu 
de tal maneira que invadiram varias cidades do Sul do 
pais. As situaçôes mais graves verificaram-se em 
Regensburgo e Passau no Sul do pais, e ao Norte em 
Dresden, onde o Elba subiu sels metros acima do 
normal. Uma mulher de 76 anos recolhida por um 
helicôptero caiu e morreu mais tarde no hospital e cerca 
de 3600 doentes foram transferidos de clmicas e 
hospitals inundados. Foi a maior evacuaçâo de civis 
efectuada pelo exército. 

As âguas do Elba subiram 9,25 meem Dresden as ruas pareciam canals de Veneija 
Quando as âguas começaram a descer, o estrago 

provocado pelas inundaçôes ficou patente. A Austria 
disponibilizou 650 milhôes de euros para reparar os 
prejuizos causados pelo desastre. Em Dresden, o 
exército apoiado por helicopteros, um Airbus, e dois 
aviôes Transall iniciou a operaçâo de evacuaçâo para 
transferir doentes hospitalizados para outras cidades 
alemâs. O trabalho de dez anos foi destroçado numa 
noite, declarou o chanceler Gerard Schroeder. 

Do patrimonio artistico seis mil peças de museus e 
colecçôes foram salvas das âguas que inundaram 
Dresden, onde 200 socorristas conseguiram salvar 4 
mil quadros do depôsito da opera Semper, uma das mais 
bêlas da Europa construida à imagem do estilo 
resnascentista e 400 obras que se encontravam nas 
caves do museu Alertinium. 

Rev. Ronald Peter 
Fabbro, CSB, até hâ 
pouco Superior Gérai 
dos Basilianos, ordem 
religiosa que no 
programa evangelizador 
da Igreja desempenha 
um papel notâvel na 
educaçâo escolar, foi 
ordenado Bispo da 
Diocese de London 
(Ontârio) no dia 15 de 
Agosto, festa da 
Assunçâo de Maria. A 
cerimônia teve lugar na 
St. Peter’s Basilica, com 
a presença de grande 
nùmero de Bispos e 
Clero e mais de 600 fiéis 
que assistiram ao acto 
solene. Presidiu a 
sagraçào o Bispo John 
Sherlock, que hâ meses 
tinha anunciado sua 
intençâo de deixar a sede 

vacante por motivos de idade. Ele e os bispos convidados 
do Canadâ e EUA impuseram as mâos sobre o candidate 
preconizado Bispo de London pelo Romano Pontifice. 

O Bispo Fabbro apôs a cerimônia declarou que 
estava muito emocionado corn o nùmero de fiéis que 
enchia o templo. Para conhecer melhor os padres e o 
povo que trabalha na Diocese, em poucos dias ia ter um 
encontre corn o clero, através de uma reuniâo em 
Windsor e outra em London. 

" Licenciado em Matemâtica, o Bispo nasceu em 
Sudbury e foi ordenado padre com 29 anos de idade e 
exerceu vârios cargos de responsabilidade na sua ordem 
religiosa. Vai servir o Povo de Deus, dando continuidade 
ao trabalho que vem sendo realizado por tantes bons 
servidores do Evangelho. Escolheu como lema para seu 
brasâo, o Salmo 119, v.l69, que na Vulgata diz: 
Secundum verbum tuum doce me, isto é: Instrui-me 
segundo a Vossa palavra. 

Sua Exca. Revma. passa a ser o décime bispo da 
diocese, que abrange 150 parôquias e 20 Missôes corn 
aproximadamente 450 mil cristâos. Nesta seara da Igreja 
trabalham hoje 160 padres diocesanos e 69 do clero 
religiose, além de 50 pessoas laicas que colaboram na 
assistência pastoral ou fazem parte do sistema 
administrative. 

Pe. Lûcio Coûta (London) 

EUA o maior vendedor de armas 
o Congresso norte-americano revelou que o pais tem a 
liderança na venda de armas. O primeiro lugar nâo estâ 
ameaçado, embora a indûstria tenha sofrido um golpe 
corn a desaceleraçâo econômica global. 

Em 2001, as operaçôes dos EUA neste campo 
baixaram para um pouco mais de 26 mil milhôes de 
dôlares quando no ano anterior tinham chegado aos 40 
mil milhôes de dôlares. Os melhores clientes sào os 
israelitas que compraram, nesse ano, 52 aviôes de 
combate por 1.800 milhôes de dôlares. 

No segundo lugar do podio na venda de armas, 
aparecem a Russia com vendas de 6 mil milhôes de 
dôlares e a França que anda perto dos 3 mil milhôes de 
dôlares e entre os melhores compradores figuram palses 
como o Egipto, a China e a Coreia do Norte. 

Kits de saùde para Angola 
Angola recebeu da UNICEF 300kits de saùde para 

serem utilizados por médicos e voluntârios de vârias 
organizaçôes intemacionais. Os kits custaram 77,4 mil 
euros e contém material destinado a tratar as mais 
variadas doenças como a anemia, diarreia, febre, 
infecçôes respiratôrias, dos ouvidos e da vista, 
problemas dermatolôgicos e sarampo. 

Para além dos medicamentos sâo fomecidos os 
materials necessârios para a sua utilizaçâo: algodâo, 
sabâo, pensos, termômetros, instrumentes cirùrgicos, 
sistemas de purificaçâo da âgua e seringas. Cada kit 
contêm objectes e medicamentos suficientes para tratar 
10 mil pessoas durante très meses e custa cerca de 5.100 
euros, sendo o custo por pessoa de 51 euros. Até agora 
a UNICEF enviou jâ para Angola cerca de très milhôes 
de euros de ajuda. 
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Condenados assassines do consul de 
Portugal no Parana 

A Justiça de Curitiba, Parana (Brasil) condenou dois 
prostitutes pela morte do consul de Portugal, Miguel José 
Fawor, ocorrida em Março de 2000. 

Walter Machado Soares, 27 anos, foi condenado a 
18 anos de reclusâo por homicidio, ocultaçào de cadaver 
e furto. Carlos Pereira Fraga, 21 anos, terâ que cumprir 
nove anos. A pena deste ultimo foi reduzida por ele ser 
mener de 21 quando cometeu o crime. O diplomata 
português, que tinha 44 anos, foi assassinado e lançaram 
O corpo para a Serra do Mar. O consul tinha sido golpeado 
na cabeça corn um haltere dentro de sua residência. 

Fosseis a saque em Penha Garcia 
Portugueses e até espanhois continuam a levar, 

impunemente, da serra de Penha Garcia, painéis de 
quartzites com fosseis que remontam a 460 e 480 
milhôes de anos. O saque tem por base, na maioria dos 
cases, O caprichoso desejo, por quem o pratica, de forrar 
corn eles as paredes exteriores ou interiores das 
respectivas casas. Os exemplares que se podem ver na 
Serra apresentam bilobites de rara beleza. 
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Noticias Curias 
Sistema de esgoto arranca com 30 anos de atraso 

Com um atraso da ordem dos 30 anos em relaçâo a 
outras localidades europeias viradas para o turismo, so 
agora Portugal se apresta para dotar a Costa do Estoril 
de um sistema de esgotos moderno e compativel. 
Cidades como Nice e Menton, na Côte d’Azur têm 
tratamento dos seus efluentes residuais desde 1972. O 
sistema caracteriza-se pela ausência de impactos visuais 
e olfactives, embora o complexe inclua diferentes fases 
de tratamento - fisica, biologica (a remoçào das areias 
no pré-tratamento inclui um processo onde é misturado 
ar na agua para favorecer a emulsâo-formaçâo de lamas) 
e por fim quimica. 

Contrariamente ao que é feito em Nice, Menton 
ou no Monaco, a Costa do Estoril vai reutilizar as aguas 
residuais tratadas. Esta opçâo, contemplada no estudo 
prévio do projecto em discussao, permitira, depois do 
tratamento, que uma fraeçâo do caudal sirva para regar 
os campos de golfe situados na envolvente e que as 
lamas produzidas se convertam em adubo para 
valorizaçâo agricola. 

Metro do Porto: Gaia contra prioridade para Gondomar 
O Présidente da Câmara de Gaia, Luis Filipe 

Menezes, contesta o facto da linha de metro entre 
Gondomar e o Porto avançar antes da segunda ligaçâo 
ao seu municipio pelo que decidiu pedir uma audiência 
urgente à Comissâo Executiva da Empresa Metro do 
Porto SA. O autarca considéra que a linha de Gondomar, 
é inadiâvel e imprescindivel, pelo que nâo pode 
equiparar-se à primeira linha de Gaia jâ que, ao 
contrario desta, s6 esta prevista para uma segunda fase 
de expansâo do projecto. 

Pedaços da nossa Histôria 
Recordando Manuel Maria Barbosa du Bocage - O Poeta do Sado 

Neste mês de Setembro completa-se mais um 
aniversârio do nascimento de Bocage, um dos maiores 
vultos da poesia portuguesa. 

Foi no dia 15 de Setembro do ano de 1765, na 
cidade de Setûbal que nasceu aquele que veio a ser 
conhecido como o poeta do Sado, tornado do nome do 
rio que banha a sua cidade natal. 

Num pequeno apontamento histôrico, desejamos 
compartilhar corn os leitores alguns dos factos mais 
importantes que acompanharam a vida deste vulto 
literârio português. 

Começamos por afirmar que, se é facto que a 
Manuel Maria Barbosa du Bocage, embora tendo sido 
um poeta satirico e boémio, nâo se 
lhe podem assacar muitas das 
anedotas que em seu nome se 
inventaram, nâo restam dûvidas 
quanto às suas caracteristicas e tipo 
de vida, o que levou a que, de uma 
forma muito propria, o povo 
èncontrasse maneira de homenagear 
o poeta, atribuindo-lhe a autoria de 
um sem numéro de poesias e anedotas 
jocosas, a verdade é que aquelas 
foram sendo preparadas e inventadas, 
ao longo dos anos, e jâ depois do 
poeta ter deixado de ser contado no 
numéro dos vivos. 

Quem nâo recorda o episôdio 
picaresco a ele atribuido de, numa 
madrugada em Lisboa, se ter 
confrontado corn um facinora que, de 
arma em punho, o intrepelara 
dizendo. “Quem és!? donde vens? e, para onde vais?” 
Ao que o poeta repenti sta de imediato ripostara numa 
quadra bem alinhada: “Sou o poeta Bogage! Venho do 
café Nicola, e vou para o outro mundo, se disparas a 
pistola.” 

Em termos reais, é intéressante notar que existe 
uma aproximaçâo bastante notoria entre as vidas de 
Bocage e daquela outra figura impar da poesia que foi 
Luis Vaz de Camôes. 

Como Camôes, Bocage foi poeta de infortûnio. 
Viajou também para a India; desertou para Macau e, 
quando regressou, depressa se envolveu em actos de 
rebeldia que o levaram a andar a contas corn a poHcia 
que o mantinha debaixo de olho. 

A poesia levou-o a fazer parte da Academia de 
poetas Nova Arcadia onde escrevia corn o pseudônimo 
de Elmano Sadino. Ai travou-se de razôes corn alguns 
de seus confrades e envolveu-se em sérias polémicas. 

Sendo suspeito de ser o autor de uma carta 
intitulada “Pavorosa Ilusâo da Etemidade” a policia 
prendeu-o ficando encarcerado na prisâo do Limoeiro, 
a que se seguiram as prisées da Inquisiçâo donde e, 
depois de grandes tribulaçôes, acabou por ser liberto e 
ficar ao serviço de um médico naturalista brasileiro que 
lhe pagava um ordenado de 24.000 reis mensais como 
tradutor de obras estrangeiras. 

Foi nesse tempo da vida de Bocage que a sua veia 
poética mais se manifestou e onde o poeta desenvolveu 
e preparou muitos dos seus mais relevantes trabalhos. 

Infelizmente para Bocage, e para a poesia 
portuguesa, é também nessa altura - e quando ainda 

muito se esperava da sua capacidade 
- que a tuberculose o apanha e, em 
pouco tempo, o mata. Contudo, 
grande foi a obra deixada por este 
omamento da poesia lusa e, para 
fortuna nossa, muitas ediçôes têm 
divulgado os seus trabalhos. 

Em Setubal, sua cidade natal, 
foi-lhe erguido um digno 
monumento, constando de uma base 
corn quatro degraus, uma coluna de 
ordem cormtia corn 6 metros de 
altura e, no seu topo, uma estâtua de 
dois metros que représenta o poeta 
vestido corn traje da época e corn 
uma pena na mâo direita e um livro 
na esquerda. 

Na inscriçâo, pode ler-se: “A 
Manuel Maria Barbosa du Bocage. 
Admiradores seus portugueses e 

brasileiros. MDCCCLXXI”. 
Nâo poderiamos terminar esta pequena resenha, 

claramente limitada da vida do poeta, sem incluir dois 
sonetos seus. O primeiro alude à comparaçâo de vida 
que Bocage faz corn Camôes. 

Camôes grande Camôes, quâo semelhante 
Acho tea fado ao meu, quando os cotejo 
Igual causa nos fez perdendo o Tejo 
Arrostar c’o saerttego gigante: 

Como tu, junto do Ganges sussurrante 
Da penûria cruel do horror me vejo: 
Como tu, gostos vâos, que em vào desejo 
Também carpindo estou saudoso amante: 

Ludibrio, como tu da sorte dura 
Meu fim demanda ao céu, pela certeza 
de que sô terei paz na sepultura: 

Manuel Maria Barbosa 
du Bocage 

NACIOWAL 
Prostituiçâo juvenil assume proporçôes 
preocupantes 

A Comissâo de Protecçâo de Crianças e Jovens 
descobriu casos de aliciamento de crianças. Entre 20 a 
25 adolescentes, de ambos os sexos, dedicam-se à 
prostituiçâo nos jardins de Santarém. E al que sâo 
angariados para casas de alterne da regiâo. 

A revelaçâo foi feita à Agência Lusa por Eliseu 
Raimundo, présidente da Comissâo de Protecçâo de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém, que jâ detectou 
inclusivamente situaçôes de aliciamento de crianças 
para se prostituirem. 

Confundiu agente corn ladrâo 
Uma cena que quase parece ter sido retirada do 

guiâo do filme Academia de Policia aconteceu em Sâo 
Joâo da Madeira. No Domingo e numa zona escura, 
um agente da policia que perseguia um assaltante caiu 
num buraco, ficando ferido e inanimado. O homem que 
momentos antes tinha sido assaltado confundiu o 
policia corn o ladrâo e agrediu-o a pontapé. No final, o 
agente teve de receber tratamento hospitalar. Quanto 
ao ladrâo, nunca mais ninguém o viu. 

Apreensâo de Droga 
A PJ apreendeu mais de nove mil doses de droga 

detendo très suspeitos narcotraficantes na regiâo de 
Leiria. Référé que aquelas quantidades de heroina 
(7600 doses individuals), haxixe (1500 doses) e 
liamba (200 doses) deveriam ser vendidas no centro 
de Leiria e nos concelhos da Marinha Grande, 
Batalha e Porto de Mos. 

Modela meu tu és... Mas oh tristeza!... 
Se te imita nos transes da ventura, 
Nâo te imita nos dons da natureza. 

Este outro soneto, foi feito jâ proximo do fim da sua 
vida e mostra, de forma iniludivel, a impressionante 
viragem nos sentimentos morals do poeta do Sado. 

Jâ Bocage nâo sou!... À cova escura 
Meu estro vai parar, desfeito em vento. 
Eu aos céus ultrajei! o meu tormento 
Leve me tome sempre a terra dura. 

Conheço agora jâ quâo vâ figura, 
Em prosa e verso fez meu louco intenta; 
Musa!... Tivera algum merecimento 
Se um raio de razâo seguisse pura. 

Eu me arrependo; a lingua quase fria. 
Brade em alto pregâo à mocidade 
Que atrâs do som fantâstico corria: 

Outro Aretino fui... A Santidade 
Manchet.. Oh! se me creste gente impia 
Rasga meus versos, crê na Etemidade 

Samuel Andrade 
Bibliogrqfia:Dicionârio da Literatura Portuguesa 

- José Correia do Souto 
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■WTERMACIOMAL 

Cisjordânia-Israel aprova traçado 
da Muralha de Segurança 

O gabinete de segurança israelita aprovou hoje o 

traçado do primeiro troço da muralha de segurança entre 

Israel e a Cisjordânia, destinada a impedir a infiltraçâo 

de suicidas palestinos, disseram fontes govemamentais. 

Este troço, de 107 quilometros, sera erguido, 

nomeadamente, frente à cidade de Jenine. A muralha 

estender-se-â, durante grande parte do traçado, por 

territorio palestino e induira uma meia dûzia de 

colonatos, acrescentaram as fontes. O gabinete aprovou 

a proposta de Ariel Sharon e do ministro da Defesa 

que chegaram ao acordo sobre o traçado do primeiro 

troço. 

O trabalho referente a esta muralha, que deverâ ter 

um comprimento de 350 quilometros, arrancarâ dentro 

de pouco tempo e o primeiro troço deverâ estar 

concluido em oito meses. O custo é um milhào de 

dolares/Km de cerca corn blocos de cimento, sensores 

HâriBTàO 

lelAviv 

Mapa da Cisjordânia e Israel 

electrônicos e terraplenos. Nela trabalharào sete mil 

operârios, para acabar a obra em menos de um ano ao 

longo da denominada “linha verde” que sépara a 

Cisjordânia de Israel. 

Noutro piano, o gabinete de segurança decidiu 

autorizar a entrada de très mil palestinos em Israel para 

a colheita da azeitona. Juntar-se-âo a 12 mil palestinos 

que obtiveram jâ permissâo para regressar ao trabalho 

em Israel, indicaram as mesmas fontes sem entrar em 

pormenores. 
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Palestina 

Se houvesse eleiçôes Arafat séria 
hoje o mais votado 

Segundo sondagem recente, 60% do eleitorado votaria 

em Arafat, se hoje se realizassem eleiçôes presidenciais 
nos territorios palestinianos. Nader Said que coordenou a 

sondagem, disse que Arafat, eleito em 1996 com mais de 

85% dos votos, poderia considerar decepcionante um 

resultado de 60%, mas declarou-se espantado com as 

intençôes maioritarias de voto a favor do lider palestiniano. 

Entretanto, Saeb Erakat indicou ter pedido aos 

responsaveis israelitas na mesa de negociaçôes a libertaçâo 

de Marwan Barghuthi, alto responsavel palestiniano e 

chefe do Fatah para a Cisjordânia, de 43 anos, acusado 

por um tribunal de Telavive de assassmios, cumplicidade 
e participaçào num grupo terrorista,e posse de armas e 
explosives, pelo que incorre em prisâo perpétua. 

O prémio Nobel da Literatura José Saramago, o ex- 

presidente da Africa do Sul Nelson Mandela e o professor 

da Universidade de Columbia Edward Said também 
apoiam a libertaçâo de Bargoutti. 

Uganda e R.D.Congo fazem as 
pazes em Angola 

Uganda e a Repûblica Democratica do Congo assinaram 

em Luanda um acordo de normalizaçâo das relaçôes bilaterais 

para uma cooperaçâo polltica e diplomatica, militar e de 

segurança fronteiriça. A informaçâo foi confirmada pelo 

Ministério das Relaçôes Exteriores de Angola, que tem 

assumido o papel de facilitador do diâlogo inter-congolês. 

O acordo destaca a retirada total das forças armadas 

ugandesas do territorio congolês, assim como a iniciaçâo de 

mecanismos para normalizar as relaçôes entre estes parses. 

A assinatura do acordo significa o primeiro passo no 

processo de normalizaçâo das relaçôes entre Uganda e a R.D. 

do Congo, depois do conflito armado que envolveu os dois 

paises. 

O acordo deverâ ser ratificado pelos respectivos chefes 

de Estado, durante uma cimeira a realizar em Luanda para 

abrir caminhos de mûtua cooperaçâo e concertaçâo, ao rilvel 

de comissôes mistas e outras que se revelem ûteis, para a 
normalidade entre os dois paises, que se envolveram numa 

guerra em tomo da regiâo dos Grandes Lagos. 

No Iraque, Lider radical palestino 
morto em Bagdag 

Um dissidente da Otganizaçâo de Libertaçâo da Palestina 

(OLP), Sabri al-Banna, mais conhecido por Abu Nidal, foi 

encontrado morto a tiro num apartamento em Bagdad, no 

Iraque, noticiou esta segunda-feira o diârio palestino «Al 

Ayam». De acordo corn aquele diârio, cujas informaçôes 

foram confirmadas por uma fontepalestina citada na Reuters, 

Abu Nidal apresentava buracos de bala, admitindo-se a 

hipotese de suicidio.Abul Nidal tinha 65 anos. 

O diligente deixou a OLP em 1974 e afastou-se de Arafat 

alegando que a otganizaçâo era demasiado moderada, tendo 

encabeçado durante anos uma faeçâo radical da OLP - Fatah 

- Conselho Revolucionârio. O movimento foi apontado como 

responsâvel por mais de 90 atentados nos Estados Unidos e 

Europa, incluindo o de 1982 contra o embaixador israelita 

em Londres, que terâ sido um dos factores que levaram à 

invasâo militar do Libano por Israel, em Junho desse ano. 

UNICEF- Sete mil crianças à beira 
da morte 

A UNICEF volta a pedir ajuda à comunidade 

intemacional para angariar dinheiro para socorrer as 

sete mil crianças que estâo a morrer e para matar a 

fome a outras 65 mil, na Africa Austral. 

Trinta milhôes de euros é o montante necessârio 

para salvar as sete mil crianças à beira da morte e dar 

de corner a outras 65 mil, na Africa Austral. 

Neste sentido, a UNICEF reiterou o seu pedido de 

ajuda à comunidade intemacional, numa altura em que 

tem apenas um terço do dinheiro. 

O Zimbabwe, Malaui e Zâmbia sâo os pai'ses mais 

afectados pela fome. No entanto, a situaçâo agravou- 

se também em Moçambique, Lesoto e Suazilândia. A 

UNICEF diz mesmo que esta é a pior crise dos ûltimos 

dez anos. A situaçâo é ciitica e as colheitas nâo chegam 

para alimentar a populaçâo. 

«Visitei um centro de saûde onde as crianças estâo 

tâo fracas que nâo podem ser alimentadas corn comida 

normal. Visitei escolas onde o numéro de desistência 

dos alunos continua a aumentar dramaticamente. Vi 

comunidades de ôrfaos, onde as crianças nâo têm quem 

tome conta delas porque os pais morreram de Sida», 

relatou a directora da UNICEF, Carol Bellamy, à TSF. 

A UNICEF e o Programa Alimentar Mundial 

tentam combater a fome, ao mesmo tempo que evitam 

a propagaçâo de doenças como o sarampo, que aumenta 

nas zonas mais frâgeis. «A UNICEF faz o que pode, 

mas précisa de mais apoio da comunidade 

intemacional», frison Carol Bellamy. 

«É dificil arranjar dinheiro para combater a fome, 

as pessoas s6 percebem a gravidade do problema 

quando começa a haver mortes. A luta tem que começar 

mais cedo e a prevençâo passa pelo apoio nas âreas da 

alimentaçâo, saûde e planeamento familiar», concluiu. 

Nesta altura, sô no Malaui existem sete mil crianças 

à beira da morte, cinco mil nâo têm comida. A UNICEF 

précisa urgentemente de 30 milhôes de euros. 
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Empresârio pôe o Ëstado no 
TY-ibunal dos Direitos do Homem 

O facto de o Govemo nunca ter completado o 
processo que levasse a reconhecer os Açores como area 
isenta de doenças animais e que permitisse a exportaçâo 
de cames, fez que um empresârio das ilhas apresentasse 
queixa no Tribunal dos Direitos do Homem, contra o 
Estado Português. 

Apôs conseguir manter o negôcio e sobreviver corn 
dificuldade durante 20 anos, o homem acabou por 
encerrar em 1996 a sua empresa que produzia, da 
incubaçào ao abate, cerca de 25 mil codomizes por 
semana, mas s6 5 a 7 mil delas eram absorvidas pelo 
mercado açoriano. 

O empresârio, dono duma empresa ao nivel das 
melhores neste ramo, garante que tinha mercado nos 
EUA e na Europa para rentabilizar seu negôcio e que o 
impedimento de exportar o levou a falência. Para entrar 
nos dois mercados, a empresa teria de triplicar a 
produçào havendo condiçôes para tal se os Açores 
tivessem sido considerados zona isenta de doenças 
animais. 

AÇORES / MADEIRA 
Do lixo faz-se arte em Cabo Verde 

Com o lixo produzido na Cidade da Praia, um grupo 
de j ovens concebeu peças artisticas que agora expôe 
na capital de Cabo Verde. As esculturas, a partir de 
objectes reciclâveis e de ferro-velho, foram criadas no 
âmbito do projecto Cabo Verde Recycling Art, 
coordenado pelo artista suiço Giovanni Huber. 

Com o lixo recolhido nos depôsitos da cidade, foi 
possivel criar objectes de arte que adquiriram as mais 
diversas formas. A exposiçâo é o resultado do trabalho 
desenvolvido por cabo-verdianos e suiços que, ao longo 
de duas semanas, participaram num ateliê organizado 
pelo artista Giovanni Hubert. 
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Carta do Alfrede Belizârio para o Compadre Manel da Xica 

Caro compadre Manel 
Fequei mesme consolade no mê coraçàn cas tuas 

tân aperssiadas notiças e ao iscreverte pra trâs estas mal 
traçadas linhas tenhe a isprança que tu jâ têjas de vorta 
dos banhos na nova pescina das Fumas e que também 
venhas co estângome e as tripas bem lavadas corn a âgoa 
azeda. 

Olha queu tenho saudades dessa tân apetesida âgoa 
milagrosa e tou ademirado por quié cos nossos stores 
azorianos aqui nào la vendem ingarrafada. Vê se dâs um 
geite de falares cos pelitecos teus amigues pra verse numa 
das prôxemas viajens ao Canadâ que voicês les pagam, 
eles trazem dessa âgoa qué uma beleiza pro estângome 
e prâ gente arrotare. 

Agente costuma comprar aqui 
âgoa corn gâz, mas as mais boas 
venhem da França e custem caro 
comô corisque. As portuguezas 
bebem-se bem mas custem 
também couro e cabêle e nâo sân 
de sarrotare muinto. 

Estâmes gozande agora os 
melhores dias do ano 
especialmente âs tardinhas quande 
eu e a comadre Honorina agente 
fica ôras e ôras â sombra acentados 
no nosso pâtio no béquiarde da 
casa. Eu fiz ali um varandim de madeira todo coberte e 
botêile cadeiras, uma mesa e o meu barbicû. A tua 
comadre fica â fresca, ou melhore dezendo, ao ar do 
vento, nàm fosses tu intrepertar mal minhas palavras e 
julgasses quéla estava à fresca doutra maneira. Nâm 
senhores, sabes ca Honorina sempre foiu mulhere 
arrecatada. Ela fica ao meu lade ponteando as minhas 
roupas de baxo e algumas peûgas. Ela faz isso s6 pra 
tabalhar um pouco porque felismente agente aqui nân 
passa nercecidades e pediames botar as roupas fora 
quando aparece buracos no cû das coecas. Mas a 
Honorina sempre foi muinto apoupada e assim é quié. 
Por isso comprei esta casa qué mesme um palâsio. 
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Agoste de 2002 
Inquanto ela ponteia as roupas este teu compadre vâ 
bebendo umas Molson que têem um gosto como a 
Pilsenere da Mel Abreu cagente tomava al, mâs uns 
pinôtes e tramoços â nossa moda. E lâ sajunta uns pâo 
de milhe feito pela Honorina e uns xouriço à bombeiro 
queu frite no âlcol mesmo im cimba da mesa e vou 
petiscando coa cerveija. 

Agente os dois passâmes ali as tardes até â boquinha 
da nouite e é um tal de vere os ratos caqui sâm deferentes 
dos dai. Eles sâo limpes e tenhem um rabo grande e 
pelude a pular darve em arve e a vir até ao pé mim para 
carregarem os pinotes corn casca e tudo. Também â 
tardinha o céu fica todo marcado de branco dos avinhôes 

de riscos que passam patrâs e 
pradiante por cimba da nossa casa. 

Na televeja tenho viste sempre 
cousas dai e o nosso pove aqui fica 
menente co progresso que voiz tào 
vivendo. É tudo de terefone no 
ouivido nos carros e nas praias. 
Também as mulheres jâ andam 
coma qui. A Honorina diz queste 
mundo tâ perdido e eu acho quela 
tem razâm. Intanses nâm vez que 
neste Canadâ jâ â homens a casare 
corn homens e mulhéres a fazere o 
mesmo. É pâ, mas que gosto 

estragado esta gente tem e que raio de fruta é quêles e 
quélas gostem. Mas a gente nâm pode fazere nada porque 
os guevemos estân cheies deles. Ô paciensa, paciensa! 

Fequei menente corn o nosso prime Arestides de 
Lisboa cagente dezia que tinha pitafe. Ele veio fazere 
uma vesita à famila a Cambridge e eu fu-lo vesitar. Nem 
lo conhecia porque o gajo estâ careca e seco como um 
bacalhau suéco. Mas disse-me cagora é que se sentia 
bom da saûde porque le aparecera diabetes e o doitor 
disse-le quêle se queria viver sem injersâes d’ursolina 
tinha de perdere 25 kilos. Nâo vês co gajo veio mesmo 
abaicho e a escala jâ estâ na medida co doitor mandou? 

Eu por mim, digue-te em segredo prâ Honorina nâo 
ouivir, quero mas é uns fervedouros e dobrada â nossa 
moda, corn umas cerveijas e tourne borrando pro doitor 
de famila e prâ escala, cainda precima aqui é im poundes 
em vez de kilos e eu nâo percebo nada daquilo, se tâ pra 
cimba ou pra baxo. Eu digue é coma cantiga do Neca 
Rafaele que o que se leva desta vida é o que se corne, o 
que se bebe, âi âi! 

O progresse também jâ tâ chegande â nossa 
comunedade. Depois da televeja que dâ as novelas âs 4 
ôras, agente jâ tem uma missora de Taronto que chega 
aqui e dâ museca das nossas eras, futebol e mas tem 
intrevistas co povo é que fala corn eles pra dar as opiniâes. 
Canta lâ o Antônio Calvârio, o Tony de Matos, a Lurdes 
Resendes, o Raul Soldado e outros. De quando o povo 
fala, âs vezes aprece cada gajo que se estevesse calado 
era melhore. A até quem vâ terefonare sô pra dezere que 
tem estudes do sétime ano, esse é de certeza algum gajo 

Menos Divorcios em 2001 
Segundo o Instituto Nacional de Estatistica e ao 

longo de 2001 o numéro de divôrcios em Portugal foi 
de 19.044, menos 1,3% do que no ano anterior. Os casos 
de divôrcio por mûtuo consentimento, 16.551, 
representam 86,9 % do total, seguidos pelos divôrcios 
litigiosos, corn 2.439 ocorrências, 12,8 %. 

A conversâo da separaçâo do casai em divôrcio que 
se concretiza automaticamente apôs cinco anos de 
separaçâo tem actualmente em Portugal uma expressâo 
meramente residual, com apenas 54 casos registados 
ao longo do ano passado. As regiôes de Lisboa e Vale 
do Tejo, corn a taxa de 2,4 divôrcios por mil habitantes, 
Algarve, com 2,3, e Açores, corn a taxa de 2,1, foram 
as regiôes que apresentavam taxas superiores à média 
nacional. O norte do pals era a regiâo onde a taxa 
apresentava um valor mais moderado corn apenas 1,4 
casos/mil habitantes. 

O grupo etârio entre 30 e 39 anos e casamentos 
que duram entre cinco e nove anos sâo os casais onde 
se regista a maior percentagem de divôrcios. Em 2001, 
33,5 % dos casais que se divorciaram nâo tinham filhos 
e a frequência dos divôrcios nos casais corn filhos vai 
diminuindo à medida que o numéro de filhos vai 
aumentando. 

Regista-se um aumento significativo no numéro de 
divôrcios desde 1975, ano em que foi legalmente 
reconhecida a dissoluçâo do casamento por divôrcio. 

Na década de 70, a média anual de divôrcios era 
de 4.794 casos, dos quais 48 por cento eram litigiosos, 
44 por mûtuo consentimento e oito por cento por 
conversâo da separaçâo em divôrcio. Corn o aumento 
do numéro de divôrcios em 2000 e 2001 o processo 
por mûtuo consentimento afectou 86,5% dos casos, 
diminuindo os casos litigiosos. 

De acordo corn os dados do INE, o divôrcio em 
Portugal aumentou de 1,2 para 1,8 divôrcios por mil 
habitantes entre 1992 e 2001, o que représenta um 
acréscimo de 54,6 por cento. 

coma eu que também tenho sete anos distudo, como 
muinto bem sabes, e assim cheguei à treceira classe. 

Os fanateques do futebol nâo estâmes lâ muito 
sastifeitos é cos relatos da bola porque aquilo é mais 
reclames que bola e agente jâ estâ a formare um grupo 
do contra e os amigues da bola nos intervalos, quando 
começarem cos reclames agente fecha logo o radio e sô 
labre ôdespois do intrevalo. Os donos dos reclames vâo 
saber disso e ficare lixados porque tâo pagando e 
ninguém los vai escutar. Isso é pra eles nâm quererem 
os sens reclames naquela ôra. Sô quande agente pudere 
ouivir os comentârios sem reclames é ca gente fica co 
râdio aceso. Pâpa lâ essa! 

A viagem do présidente Césare em Taronto foi 
d’arromba mas sô nos dias quele teve aqui porque 
ôdespois foi uma vergonheira tesa. Os gajos que le 
mandarem vire foi um tal falare mal uns dos outros 
dizendo premêro que a viajem era oficial e ôdespois que 
era particulare. Foi um garreio tâo vergonhoso camda 
estâ sainde comunecados duns contra os outros para 
airecadar os denheiros do banqueté. E o présidente César 
que veio foi passear e nâo veio aqui fazere mais nada, 
ainda teve o desplante de dezere numa runiâm caquele 
fora o dia mais feliz da sua vida. O pâ o homem deve ser 
mas é bem desinfeliz pra sô incontrare a felecidade aqui. 
O coitadinhe, que peina tenho dele! 

Tu nâm axas queu jâ estou inde longe de mâs e por 
esse andare jâ nâm tenho nada pra te contare da prôxema 
veiz. 

Haja saûde pra ti e prâ comadre Maria a prenda da 
tua senhora. Muintos abraços deste teu compadre sempre 
amigue e que sassina. 

Alfrede Belizârio 
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CURIOSIDADES Pelo MumÊo da Ciéncia Moderna 
ANESTESIA E ANESTÉSICOS 

Quando nos nossos dias nos sujeitamos a uma, 
mesmo que simples operaçâo cirurgica, como seja a 
extracçâo de um dente, sentimo-nos confoitaveis porque 
a medicina tern recursos que permitem que toda a 
actividade médica se faça sem que o doente sofra dores. 

A razao disso basea-se no facto de existir toda uma 
vasta gama de drogas ao dispor do especialista de saude 
que sâo usadas enquanto o mesmo desenvolve todos os 
procedimentos médicos que têm que ser efectuados no 
doente. 

Mas, nem sempre foi assim, e a histôria da anestesia 
teve um longo caminho a percorrer até ao présente. 

Todos temos ouvido falar de como no passado os 
cimrgiôes - quase sempre os ferreiros e barbeiros das 
aldeias - obrigavam os doentes a ingerir bebidas 
alcoôlicas até ficarem atordoados e, depois de amarrados 
de “pés e mâos” entâo praticavam as suas operaçôes, ao 
tempo que o doente, mantendo-se bêbado, mas 
consciente, estrebuchava e gritava corn dores, tentando 
escapar. S6 em 1799 uma descoberta surgiu que veio 
realmente fazer corn que se tivesse a noçào de que algo 
de novo estava aparecendo no campo dos anestésicos. 

O quimico britânico Sir Humphrey Davy notou que 
o ôxido nitroso, conhecido por (gâs hilariante) continha 
efeitos hilariantes e também analgésicos, e ele prôprio 
experientou este gâs em si prôprio. 

Mas, mesmo assim, nâo houve resultados que 
levassem os médicos de entâo a considérât ter o referido 
gâs qualidades suficientes de poder ser usado para 
anestesiar os doentes. Passades que foram 45 anos sobre 
as experiências de Davy, um dentista norte-americano, 
Horace Wells, utilizou aquele gâs aquando da extracçâo 
de um dente de um seu paciente mas, aparentemente, 
nâo conseguiu éliminât a don Algum tempo depois, outre 
dentista, chamado William Morton, decidiu usar um 
anestésico mais poderoso, o éter e, ai sim, o doente nâo 
sentiu nenhuma dor enquanto o médico lhe extraia um 
tumor do maxilar. 

Em 1847, Sir James Simpson foi o primeiro a aplicar 
um outre anestésico, o clorofôrmio, numa parturiente, o 
que contribuiu para reduzir-lhe as dores de parte. A 
partir dai, o aparecimento de mais poderosos meios de 
anestesia veio permitir que operaçôes mais complicadas 
fossem efectuadas. 

Hâ cem anos, o clorofôrmio era administrado por 
anestesistas que vestiam traje de passeio. Hoje, o 
anestesista é um especialista médico que tem à sua 
disposiçâo uma vasta gama de drogas e a sua actividade 
estâ em total entrosamento corn a actividade dos 
cimrgiôes e corn os outres técnicos de saûde que, em 
équipa, executam todas as actividades que visam dar ao 
doente uma assistência compléta que lhe permita sait da 
sala de operaçôes em condiçôes de saûde que conduza a 
uma râpida e confortâvel recuperaçâo. 

S.Andrade 

A Longevidade Humana esta a aumentar 
Vârios estudos demogrâficos nos EUA levam à 

conclusâo que cada vez hâ mais pessoas atingindo uma 
idade avançada. Pessoas corn 85 e mais anos de idade, 
sâo o segmente da populaçâo que mais cresce. 

Enquanto de 1960 e 1990 a populaçâo dos EUA 
cresceu 39%, o grupo dos cidadâos que atingiram os 
85 ou mais anos, cresceu 231%. 

O Departamento encaregado do recenseamento 
populacional fez uma projecçâo quanto ao numéro de 
pessoas e distribuiçâo por idades que existirâo naquele 
pais em 2040 concluindo que deverâ haver um milhâo 
e 300 mil americanos corn 100 ou mais anos de idade. 
Técnicos em demografia chegaram a apontar que o 
nûmero poderâ atingir os 4 milhôes, antes do ano 2050. 

Entre 1960 e 1990, o crescimento da populaçâo 
americana foi o seguinte; Total gérai - 39%; até aos 25 
anos de idade -13%; acima dos 65 anos - 89% e acima 
dos 85 anos - 231%. 

Causas do mau tempo dividem cientistas 
Os cientistas estâo divididos quanto à origem das 

tempestades que assolaram a Europa, estragando as 
férias a milhares de pessoas. Uns defendem as 
alteraçôes climâticas, outros nâo. Na Meteo France, o 
director de climatologia, Pierre Bessemoulin, nâo 
acredita que o mau tempo das ultimas semanas esteja 
directamente ligado ao aquecimento do planeta. Para 
ele trata-se dum problema de percepçâo das pessoas, 
particularmente atentas à meteorologia e bem mais 
exigentes durante o periodo de férias. 

Se a temperatura nâo estâ mais quente que o 
habituai também nâo estâ mais fria, situando-se longe 
dos valores minimos absolutos. Em condiçôes normais 
existe na Europa um anticiclone que cobre o Atlântico 
e vai até ao Mar do Norte. Este ano, a frente do 
anticiclone localizou-se mais a oeste, até ao sul da 
Lombardia italiana. Além disso, regista-se a presença 
dum outro anticiclone, perto de Moscovo, corn zonas 

O facto de nâo 
existirem explicaçôes 
nâo quer dizer que 
nâo se esteja perante 
fenômenos por vezes 
excepcionais, 
afirmou o dentista, 
sublinhando que as 
condiçôes registadas, 
por exemplo, nà 
Austria acontecem 
apenas duas ou très 
vezes por século. 

No século XX, o 
aumento nos casos de 
chuva intensa situa-se 
entre os 2 e os 4 por 
cento. Embora nâo 
seja muito, as 
previsôes fomecidas 

por este modelo deixam antever, até ao final do século 
XXI, um aumento dos fenômenos climâticos extremos. 
A chuva aumentarâ no Invemo mas diminuirâ no Verâo, 
referiu o dentista. 

Kenneth Davidson, director de climatologia da 
Organizaçâo Meteorolôgica Mundial aponta como 
responsâvel uma multiplicaçâo dos acontecimentos 
extremos no mundo inteiro, citando as tempestades de 
neve na Bolivia e os fogos florestais na China como 
exemplos. Existe uma modificaçâo global do clima e 
vamos assistir cada vez mais a este género de 
fenômenos. O aumento gérai da precipitaçâo vai afectar 
tanto o Verâo como o Invemo e assistiremos cada vez 
mais a vagas de calor, de frio e de seca. 

Segundo Davidson, é irreversivel o aquecimento 
global induzido pelos gases catalisadores do efeito de 
estufa e é pouco provâvel que o tempo volte a ser como 
era hâ 50 anos, concluiu. 

NASA perde contacto coin nave 

espacial 
A NASA perdeu o contacto corn uma nave espacial, 

na altura em que esta deveria abandonar a ôrbita da 
Terra para explorar vârios cometas. Trata-se da nave 
Contour (Cornet Nucleus Tour) avaliada em 158 
milhôes de dôlares a quai estava programada para 
disparar os seus foguetes e deixar a ôrbita da Terra. A 
NASA deveria ter recebido um sinal da Contour a uma 
hora previamente programada. Mas, quando chegou o 
momento, as antenas da Califômia, Austrâlia e Espanha 
nâo receberam qualquer sinal da nave. 

A nave estava em ôrbita da Terra desde o seu 
lançamento, a 3 de Julho, e a manobra que se esperava 
fosse efectuada deveria tê-la enviado ao encontro de 
pelo menos dois cometas. 

Sondas Voyager vagueiam no 
espaço sidéral hâ 25 anos 

Num dos mais bem sucedidos enpreendimentos 
interplanetârios, as sondas gémeas norte-americanas 
“Voyager”, estâo a completar um quarto de século em 
viagem pelo espaço sioderal e continuam ainda em 
pleno funcionamento. 

As duas sondas foram lançadas a 20 de Agosto e 5 
de Setembro de 1977 e dirigem-se actualmente para 
uma regiâo do espaço ainda inexplorada, onde a 
influência do sol termina abruptamente. As sondas que 
foram arquitectadas para recolherem informaçâo no 
espaço apenas durante quatre anos, jâ dâo sinais da 
sua idade mas, nâo existem razôes para pensar que nâo 
possam durar mais 20 anos. 

A Voyager 1, o objecte fabricado pelo homem que 
se encontra mais distante da Terra, voa a 12,6 mil 
milhôes de quilômetros do nosso planeta, mas a 
Voyager 2, que foi lançada primeiro, estâ sô a 10,1 mil 
milhôes de quilômetros. 

Inicialmente, a NASA pretendia que as duas sondas 
robôticas, de uma tonelada cada, visitassem apenas 
Jupiter e Saturne, terminando a sua viagem em 1981, 
mas as missôes foram prolongadas, corn a Voyager 2 a 
viajar até Neptune e Urano. 

Entre 1979 e 1989 as duas sondas estudaram 48 
luas e quatre planetas, mais do que qualquer outra nave. 
Estes 10 anos représentant provavelmente a maior 
missâo de descoberta do espaço na histôria da 
humanidade, afirmou Charles Kohlhase, antigo director 
da missâo Voyager. 

Ao passar por Jupiter em 1980, a Voyager 1 foi 
atirada para cima, para fora do piano no quai os nove 
planetas orbitam o Sol. Nove anos mais tarde, a Voyager 
2 passou por Neptune e teve o mesmo problema, sendo 
atirada para fora do piano dos planetas mas no sentido 
descendente. Hoje, as duas naves continuam a navegar 
fora deste espaço orbital. 

Os dados demoram mais de 23 horas a viajar entre 
a Voyager 1 e a Terra e de volta à sonda. A comunicaçâo 
nos dois sentidos corn a Voyager 2 leva 18,5 horas. 
Embora as naves tenham deixado o ultimo dos nove 
planetas para trâs hâ mais de uma década, seriam 
necessârios outros 40 mil anos para alcançar o ultimo 
dos corpos que fazem parte do sistema solar. 

Em 2003 ou 2004, a Voyager 1 deverâ alcançar a 
zona que antecede a fronteira que marca o inicio do 
espaço interestelar e o fim da regiâo onde a influência 
gravitacional do sol ainda exerce a sua influência. 

Na heliopausa, o lado de câ dessa fronteira, as 
particulas do sol dominam. Para lâ disso, estende-se o 
espaço interestelar médio, formado por particulas 
libertadas pelas estrelas que morrem. 

Cada uma das sondas transporta um disco de cobre, 
que contém imagens e sons seleccionados para 
demonstrar a diversidade da vida e cultura na Terra. 
Transportam também mensagens escritas dos antigos 
présidente norte-americano, Jimmy Carter, e do 
Secretârio Gérai das Naçôes Unidas, Kurt Waldheim. 

de depressâo entre ambos. 

Os poluentes da indûstria têm 
afectado o clima e as estaçôes 
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Coisas e Loisas 
O Dr. Morte 

Esta ainda a processar-se o inquérito ao médico 
britânico, Harold Shipman, ou Doutor Morte, assim 
chamado por ter sido acusado de matar 15 pessoas em 
série, mas ao que parece, ele terâ matado 166 pacientes, 
segundo o Sunday Times. Corn certeza, o “pobre” 
Doutor Morte apreciava aquele desporto. 

Flagelaçâo 
Oito jogadores de futebol da Selecçâo Nacional 

iraniana foram condenados a penas de chicotadas e a 
multas por terem frequentado casas de prostituiçâo em 
Teerâo. Dois deles foram condenados a 170 chicotadas, 
e os outros a 70. Jâ foram cumpridas as sentenças... 
Nào hâ palavras! 
Barbaridades 

As autoridades sauditas amputaram a mâo direita 
ao cidadâo da Nigéria, Issa Mohamed Ali, por ter 
praticado um roubo na Grande Mesquita de Meca, 
anunciou o Ministério do Interior no mês passado. 
Arabia Saudita aplica ainda a lei islâmica, a chamada 
Charia, a pessoas condenadas à pena capital, por 
assassmios, violaçào, apostasia, e assalto a mâo armada, 
traficantes de droga e toxicomanos reincidentes. A lei 
prevê igualmente a amputaçâo da mâo direita para os 
ladrôes, a lapidaçâo no caso de adultério, e a flagelaçâo 
para o consumidor de alcool. Deve ser la o paraîso 
perdidol 

Epidemias 
Seis mil pessoas foram hospitalizadas em Cabul 

corn sintomas de colera, doença que jâ provocou 
algumas vitimas, o que leva as autoridades a temer uma 
epidemia. Estes numéros foram divulgados pela 
Organizaçâo Mundial da Saûde na capital afegâ, onde 
jâ foram tomadas medidas para évitât mais vitimas. 
Âgua... 

Centenas de camiôes-cisterna da Força Armada 
italiana, da protecçâo civil e dos bombeiros estâo a 
carregar âgua para o Sul da Itâlia, assolado pela seca. 
A âgua destina-se à agricultura e ao consumo da 
populaçâo. Pensa-se em construit um aqueducto 
submarino de 212 Kms., entre a Albânia e a Apûlia, no 
sul da Itâlia. Mas na Rûssia sâo sem-conta as vitimas 
das torrentes que assolam grande parte do territorio 
nacional onde o Govemo estâ a distribuir alimentes à 
populaçâo. Uma verdadeira catâstrofe! 
Desastres... 

" Na Inglaterra alguém alertou as autoridades de 
Londres para o caso de um automôvel a arder corn 
quatre crianças e um adulte dentro. Desconhecem-se 
as causas. Também na Roménia, um autocarro corn 
vârios jovens polacos entre 14 e 19 anos de idade, 
despistou-se da estrada provocando vârias mortes e 
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mais de 26 feridos em estado grave. O autocarro vinha 
da Polonia e dirigia-se à Bulgâria. 
Papa 

Foi um êxito a presença do Papa no Canadâ na 
ocasiâo da XVII Jornada Mundial da Juventude. Um 
milhâo de pessoas aproximadamente, sendo a grande 
maioria jovens de quase todos os palses do mundo 
estiveram concentrados em Toronto. A promessa de 
uma grande esperança para a Igreja Catolica. 

Efemérides 
Comemoraram-se os 200 anos da existência do 

Hino Nacional de França no dia 14 de Julho (1789). A 
“Marselhesa” nâo nasceu para isso mas veio a ficar na 
Historia como o Hino Nacional daquela naçâo, além 
de tornar-se um simbolo revolucionârio em todo o 
mundo. 
Fotografos Famosos 

Hâ milhares de fotografos por esse mundo além, 
mas nem todos o sâo, profissionalmente falando, e 
muito menos famosos. Mas houve um que ficou 
mundialmente conhecido: Yousuf Karsh. Porquê? Foi 
o primeiro que fotografou Sir Winston Churchill sem 
o célébré charuto que tanto o caracterizava. Era turco 
de nascença mas, muito novo, emigrou para o Canadâ. 
Faleceu hâ poucas semanas corn a provecta idade de 
93 anos. 
Ainda a SIDA! 

Calcula-se em 40 milhôes o numéro de pessoas hoje 
infectadas corn AIDS ou HIV no mundo. O ritmo de 
crescimento dos infectados cresce de modo alucinante 
e 5.500 pessoas morrem dia a dia vitimas desta endemia, 
além de aparecerem cada dia 11.000 novos casos. Em 
Africa, o continente mais afectado, estâ confirmado que 
reside 70% de adultos e 80% de crianças da populaçâo 
mundial afectada pelo virus. A doença jâ provocou mais 
de 13 milhôes de vitimas e devido à epidemia, a média 
de vida nos palses da Africa subsariana é apenas de 47 
anos de idade. Por exemplo, na Zâmbia 21,5% dos cerca 
de 10 milhôes de habitantes estâo infectados corn HIV. 
Uma calamidade! 
Matar pulgas 

Diz-se na minha terra que hâ muitas maneiras de 
matar pulgas e... haber hai-las (para usar um dito da 
Galiza que aprendi hâ dias). Sim hâ-as, e hâ muitas 
décadas que os portugueses sâo eximios artistas em 
muitas coisas, mas sobretudo em limpar as carteiras 
aos pacatos visitantes que por qualquer motivo têm que 
ir à cidade. Têm que ir e vâo, mas acautelam-se porque 
todo o cuidado nâo chega... 

Isto vem a propôsito de haver mil maneiras de 
extorquir o dinheiro aos incautos. E aqui entram as 
mulheres que se estâo tomando o inimigo publico n.° 
2! Reparem sô: Alguém vai levantar dinheiro à caixa 
bancâria, mete o cartâo, marca o numéro da conta e 
derepente é alertado por uma rixa entre mulheres que 
estâo a tocar-lhe aos empurrrôes. A pessoa que estâ 
frente à caixa, desvia o corpo e, entretanto, outra 
mulher, a inocentinha, carrega no botâo e lâ vêm as 
notas que tinham sido requisitadas no momento da 
barafunda. Quando o incauto dâ por isso, jâ o carro vai 
longe corn as très espertalhotas ao encontro de dois 
homens cùmplices! 

Eis a grande mozla usada no quintal da Europa, para 
onde toda a corja entra, corn passaporte ou sem ele. A 
“gang ” é grande e no Porto foram presas hâ dias cinco 
mulheres e dois homens ligados a assaltos em clientes 
das caixas bancârias. Suspeita-se que, no caso, o grupo 
deve ser uma famflia, mas hâ muitos factos similares 
em diversas localidades do pais. Estes “inocentinhos” 
sâo romenos! (Lâ vem a veia latina!) 

Regina Torres Calado, Vancouver - BC 
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Tempo de Falar,,, 
A Cobertura Consular no Canadâ 

Pessoalmente nâo nos causou 
qualquer surpresa e, muito menos, 
contentamento, as noti'cias postas a 
circular sobre uma declaraçâo, que 
se diz oriunda do Ministério dos 
Negocios Estrangeiros de Portugal 
onde, no oficio de resposta a 
requerimento dos srs. deputados 
Manuela Aguiar e Laurentino 
Esteves teria lhes sido comunicado 
que,defacto merecemos uma maior 
atençâo consular. 

Na verdade, a resposta é um 
tanto diferente. O que estâ ali 
afirmado é: “A situaçâo da Comunidade Portuguesa 
de London (Ontario) e Kingston (Ontârio) é 
merecedora da maior atençâo por parte do Ministério 
dos Negocios Estrangeiros. Neste sentido, estâ em 
estudo a possibilidade de aumentar a cobertura 
consular daquela ârea”. 

Assim, preto no branco, em poucas linhas, o sr. 
Ministro limita-se a dizer o que, hâ muito, todos nos 
sabemos. Nâo faz nenhuma promessa, nem fala em como, 
ou quando, nem se se farâ uma reestruturaçâo da arcaica 
rede consular actual, nem deixa qualquer indicaçâo que 
nos permita sonhar corn o festivo dia do cortar da fita 
de futuras delegaçôes consulares para servir as 
comunidades sediadas em âreas mais afastadas das sedes 
consulares. 

Merece nosso aplauso a posiçâo assumida pelos 
nobres deputados em defesa dos nossos interesses, mas 
nâo podemos ficar por aqui. Temos de continuar a 
pressionar o Govemo para que abandone a fase de 
gestaçâo de projectos, e avance para a concretizaçâo dos 
mesmos. 

Em noticia recente, e esta oriunda do Govemo 
açoriano, é-nos dado a conhecer que, em resposta a uma 
carta enviada pelo sr. Présidente Carlos César sobre o 
problema consular no Canadâ, o sr. Ministro da tutela, 
Martins da Cmz, informou que o Govemo da Republica 
tinha a intençâo de reformular a rede consular no Canadâ. 
Como todo o bom politico, o sr. Ministro limitou-se a 
dizer que tinha a intençâo. Nada de novo, portanto. 

Em London, face aos ûltimos desenvolvimentos, um 
gmpo de cidadâos nomeou-se em Comissâo “ad-hoc” 
para tomar-senum meio de apoio e elemento de consulta 
ao quai o Govemo poderâ recorrer para melhor se 
aperceber da nossa realidade. 

Embora preferissemos ver constituir-se um “Gmpo 
de Cidadâos” que tivesse como missâo zelar pelos 
interesses gérais desta comunidade, jâ é bom termos 
quem esteja disponivel para levar até quem de direito as 
nossas reivindicaçôes e lutar por elas. 

E porque, mesmo corn a valiosa intervençâo de 
Carlos César, o nosso Govemo continua no processo 
das boas intençôes, hâ que apoiar esta Comissâo e 
esperar que a mesma nâo se desiluda cedo demais, ou 
embarque na conhecida pécha, tâo ao gosto das 
comunidades émigrantes, de começar por manifestar 
alegria e entusiasmo aos govemantes, quando, sobre o 
assunto, continua a nâo existir nada de concrete. 

Os dados estatisticos e outros de que a Comissâo 
possa munir-se serâo importantes se devidamente 
elaborados e justificados. Mas impôe-se por parte da 
nossa comunidade um espmto reivindicativo claro e sem 
quaisquer cedências porque hoje, sabemos bem, Portugal 
vive numa grande contençâo de despesas e corn as 
finanças pûblicas em situaçâo desesperada. 

Isto quer dizer que, se até aqui nunca o Govemo se 
mostrou motivado para reestmturar os consulados da 
nossa vergonha, muito menos agora existirâo 
possibilidades ou interesse real em criar novas estmturas 
fora das actualmente existentes. 

Desejamos à Comissâo “ad-hoc” muito sucesso e, 
como palavra de incentive, nâo se deixem vencer 
facilmente, porque têm pela frente uma luta ârdua. 

Escrito por: Pastor 

Samuel Andrade 
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ACTIVIDADES AGENDADAS 
Setembro 
Dia 21 - Eleiçâo da Mascote Leonina do Nucleo 
Sportinguista. 
Outubro 
Dia 5 - Aniversario do Nucleo FC Porto. 
Dia 12 - Festa de Santa Cecilia da Lira do E. Santo. 
Dia 26 - Festa Deportiva do Clube Português. 

Brincando Com as Superstiçôes 
Muitas sâo as superstiçôes que existent 

inportunando as pessoas e que tantas vezes têm dado 
lugar a situaçôes aflitivas ou de boa sorte, conforme a 
disposiçâo ou “crença” do freguês. 

Groucho Marx fez um intéressante arranjo para 
muitas das superstiçôes que ainda permanecem, e corn 
elas acabou por levar as pessoas que as ouviam a 
gargalhar, embora talvez algum ouvinte mais “sisudo” 
nào lhe tenha achado muita graça. 

Eis algumas das interpretaçôes que Marx deu a 
superstiçôes populates: 
- (^uando uma pessoa tem comichâo no nariz, é sinal 
que précisa coçâ-lo; 
- Um gato preto que cruze o seu caminho, é sinal que o 
animal se dirige a algum lugar; 
- Treze pessoas sentadas à mesa, é sinal de ma sorte 
quando a dona de casa sô dispôe de 12 costeletas para 
servir; 
- Apertar a mâo por cima da mesa, é sinal de que as 
pessoas que o fazem, sâo perguiçosas; 
- Cantar antes do pequeno-almoço, é sinal de discussào 
corn o vizinho se este pretendia dormir até tarde; 
- Atirar sal para trâs das costas, dâ a impressâo de que 
quem o faz tem caspa; 
- Reconhecer o nûmero 13, indica que a pessoa foi à 
escola; 
- Encontrar um trevo de 4 folhas, é sinal de que se andou 
de gatas; 
- Sair da cama pelo lado contrario, significa que se 
bebeu demais na véspera; 
- Trazer uma pata de coelho, é sinal que se é bom 
atirador ou que se tem um amigo que o é; 
- Quando 3 homens acendem um cigarro corn o mesmo 
fosforo, é sinal que sô tinham um fôsforo. 

Festas de N® 8“ de Fâtima na Igreja da Santa Cruz 

Um aspecto das obras que se realizam na/rente da Igreja 
corn a nova estrutura de ferro jâ armada 

Na Parôquia 
Portuguesa as festas 
religiosas tem sofrido 
um pouco este ano e as 
que foram celebradas 
em honra de N“ 
Senhora de Fâtima nâo 
fugiram à regra. Tudo 
isto nâo é por falta de 
fé no povo de Deus mas 
sim por causa das obras 
que sâo levadas a efeito 
na frente do templo. A 
vida paroquial, por 
causa deste empre- 
endimento necessârio 
teve que enfrentar o 
inconveniente de 
celebrar os funerais e 
outros eventos em 
igrejas vizinhas e por causa da dificultade de acesso ao 
interior do templo tem-se notado uma falta de 
assiduidade dos fiéis na prâtica e frequência dos actos 
religiosos. 

Profusâo de flores enfeitava o andor corn a imagem 
de Nossa Senhora 

Mas nem por isso, as Festas de N® S® de Fâtima 
deixaram de despertar a devoçâo tâo tradicional no 
nosso povo. Muito concorrida foi a noite do Sâbado 
corn a Procissâo das Velas e o convivio no pâtio atrâs 
da igreja paroquial. Sâo nessas noites de festa religiosa 
que se encontram os amigos que hâ tempos nâo se viam 
e aos acordes do arraial e concerto das bandas de mûsica 
lembramos as festas da freguesia tâo tipicas e alegres 

no Portugal de outrora. 
Corn inspirada oratôria, o Pe. Lûcio Couto, pâroco 

da Santa Cruz, comentou as palavras de Jesus ao 
discipulo amado: Eis a tua Mae! Lembrou a presença 
de Maria ao pé da Cruz e pediu para que todos levassem 
a Mâe de Jesus para as suas casas como o tinha feito 
Joâo Evangelista. 

Fâtima é uma das paixôes do povo português que 
acredita firmemente que a nossa terra abençoada foi 
escolhida por Maria para dar ao mundo a sua mensagem 
de Paz e Esperança, por meio dos très pastorinhos. Isto 
aconteceu naquele lugar deserto e isolado da Cova 
d’Iria, onde hoje se ergue cheio de majestade o 
Santuârio que é visitado por milhares de peregrines 
todos os anos. 

A fé cristâ tem sido, na nossa vida de émigrantes 
uma pedra fundamental para superar as dificuldades 
que nos esperavam neste lado do Atlântico. Hoje corn 
tanta riqueza e tanta fartura, parece que a nossa fé jâ 
nâo é tâo firme e forte como naqueles primeiros anos 
da nossa odisseia. 

Bom trabalho realizado pelos organizadores da 
Comissâo de Festas que tudo fizeram para acolher todo 
o povo reunido naquela efeméride. Desfrutando de 
umas temperaturas agradâveis a ultima festa do Verâo 
viu-se coroada pelo êxito. A escola estâ a ponto de abrir 
e lâ se vâo as férias deste ano. 

"Grupo 60 + +" Celebrou Convivio 
Decorreu no passade dia 21 de Agosto, nos jardins 

da Igreja de Santa Cruz, o nosso primeiro Churrasco. 
Brilhava o Sol, sem queimar demais, como tem 
acontecido geralmente no mês de Agosto. Entre os 

nossos amigos 
idosos reinava um 
ambiente de amizade 
e boa disposiçâo. De 
facto, o sucesso foi 
tal que serâ possivel 
tornar este evento 
num Encontre An- 
nual, embora a 
definiçâo final de dia 
e lugar ainda esteja 
no ar. 

Fernanda Correia e Luîsa E. porque o 
Lavandeira foram incansâveis nosso grupo sabe 

reconhecer a quem o ajuda, desejamos agradecer ao 
Pe Lûcio Couto, Joe Pinheiro (Pinheiro Realty), Daniel 
Rocha (Atlantic Sea Fish Market), e Luisa Lavandeira 
(Investors Group) que corn o seu generoso apoio 
financeiro tomaram possivel a realizaçâo do evento. 

Sô assim é que se conseguiu 
reunir o grupo de idosos 
numas horas de sâo convivio 
corn sardinhas e frange 
assado que foram 
confeccionados por Julio 
Martins, mestre cozinheiro. 

Vârios membres do 
Grupo 60++ participaram 
ainda corn a respectiva 
sobremesa, trazendo de suas 
casas travessas corn doces e 
acompanhamentos, e, 
escusado serâ dizer que, se 
houvesse um concurso de 
culinâria, ia ser dificil 
escolher o primeiro prémio 
estavam deliciosos. 

Aqui fica o nosso Muito Obrigado a todos os que 
contribuiram para este Primeiro Convivio corn 
Churrasco que por causa do seu sucesso promete ser 
apenas eco de muitos outros que irâo ser organizados 
no future. Sâo dias como este que ajudam a levantar a 

porque estes petiscos moral aos nossos idosos que passam muitas horas na 
solidâo do lar sem a companhia dos outros. Eles 
merecem que convivios e encontros como este sejam 
mais frequentes para pôr um raie de sol nos anos 
dourados do Outono da vida. 

London (Ontario) 

FRANK PIMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

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

41 HART GRES., LONDON, ON N6E 3A3 

MORNING STAR 
BAKERY 

^J^adaxia £.ip.&cia£ixadoA zm: 

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

Pastéis de Nata, etc... 

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

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

TEL: 649-1082 
15 HAMLEY RD. LONDON • N6E 3W1 • FAX; 649-1096 
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Managing Your Money 
Escrito por 
M° Luîsa Lavandeira 

Balance is the key to investment success 
Investment theories are 

like weeds: new ones are 
sprouting up every day. But, 
beyond all the theories there 
are a few essential practices 
that have proven themselves 
over time for all investors. The 
most basic of these is the egg 
and basket rule of thumb. It 
counsels that if you put all your 
investment eggs in one basket, 
one big ‘drop’ could wipe you 
out, or at least increase your 

risk. But, put your investment eggs in a number of care- 
fully chosen baskets and you can reduce risk while main- 
taining or improving returns over the longer term. 

A more formal name for the egg and basket practice 
is diversification through asset allocation, and it is one 
of the best ways of helping to control risk by allocating 
your assets among different types of investments. Its great 
success lies in effective diversification, preparing a port- 
folio that increases your potential to maximize long-term 
returns, while maintaining or reducing the level of risk 
that lets you sleep soundly at night. 

Variability is a way of measuring the risk of an in- 
vestment and its potential for returns to increase or de- 
crease over relatively short periods. For example, indi- 
vidual stocks often have high variability because they 
can vary greatly in their day-to-day price and of course, 
in their short-term returns, while many fixed-income 
products like GIC’s Guaranteed Investment Certificates 
or money market Mutual Funds have low variability, 
because their expected return over short periods os time 
is very predictable. 

Diversification describes the way investments are 
allocated across the three main asset classes: equities 
(stocks), bonds (fixed income) and cash, with the ob- 
jective of achieving an asset allocation strategy that re- 
duces the variability of your overall portfolio, attempt- 
ing to maximize its rate of return. Here’s a snapshot of 
the three main asset classes, their variability and risk/ 
return characteristics: 
Cash and cash equivalents: The returns on cash in bank 
accounts and other short-term instruments, such as Trea- 
sury bills, government saving bonds and money market 
mutual funds, are the least variable of the three classes, 
but offer lower returns. They form the conservative por- 
tion of a portfolio and can be very useful because these 
investments are readily available to meet unexpected 
financial emergencies or for times when you’ll need ac- 
cess to cash quickly, for a house down payment or other 
large outlay. 
Fixed-income investments: The returns on bonds, mort- 
gages, bond mutual funds, GICs and other interest-gen- 
erating securities are considered low to moderate risk. 
They are more variable than cash and cash equivalents 
because the values of fixed income investments will vary 
with interest rates and can vary with prevailing economic 

conditions. These investments can provide an income 
stream while helping to preserve capital. 
Equity investments: Shares in publicly traded compa- 
nies (bought through stock exchanges or over-the-counter 
markets) and mutual funds that invest in shares of com- 
panies offer potentially high returns, but with the great- 
est level of risk. They have higher variability as equity 
values can change dramatically day-to-day. Conse- 
quently, equities are suitable for that portion of your 
portfolio that can withstand potential losses. 

Asset allocation works because financial markets 
have different cycles. A poor performance in one asset 
class of your portfolio can be offset by strong perfor- 
mances elsewhere. For example, when stock markets are 
strong, bond markets may be weaker. By effectively di- 
versifying your portfolio, you can reduce the overall 
degree of short-term fluctuations without necessarily 
affecting your portfolio’s potential long-term returns. 

It’s important to remember that your asset mix should 
be tailored to your needs. It must suit your tolerance for 
risk, fit your financial goals and time horizons. And it 
should be adjusted as your life and financial circum- 
stances change. A younger investor will likely concen- 
trate on growth while a more seasoned investor may want 
to reduce risk and preserve accumulated wealth. 

Many investors are uneasy making asset allocation 
decisions on their own. That’s why it’s always a good 
idea to work with a financial professional who can help 
you identify investment goals, develop a suitable asset 
mix, and select the right investments for your personal 
situation. 

For more information on this topic or on any other 
investment or financial matters, please contact your 
Investors Group Consultant 

M. Luisa Lavandeira MacGillivray, CFP. 

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 

Investors 
Group“ 

M. Luisa Lavandeira MacGiliivray CFP 
Certified Financiai Pianner 

Investors Group Financial Services Inc., 
I.G. Insurance Services Inc.* CFP 

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

‘License Sponsored by The Great West Life Assurance Company 

ECOMOIVIIA 

BCA Encerra 1.® Semestre com 
um Resultado Liquido de 3.728 
Milhares de Euros 

O Banco Comercial dos Açores encerrou este 1° 
Semestre de 2002 com um resultado liquido de 3.728 
milhares de euros, crescendo 2,2% face a Junho de 
2001. O seu cash flow aumentou 24,4% face a idêntico 
periodo do exercicio anterior, tendo atingido o montante 
de 7.288 milhares de euros. 

Os Depositos de Clientes aproximaram-se dos 
727.000 milhares de euros e o Crédito s/ Clientes, com 
um crescimento de 18,7%, rondou os 750.000 milhares 
de euros. 

Na actividade desenvolvida pelo Banco no 1.'’ 
trimestre, destaca o lançamento do bcaglob@l que 
permite aos Clientes aceder aos produtos e serviços do 
Banco, por vias de elevada conveniência, quer pelo 
telefone ou via Internet. 

No âmbito das comemoraçôes do 90° aniversario 
do Banco, foram inauguradas as novas instalaçôes do 
edificio Sede Historica e Espaço Museu BCA, dando 
pùblico testemunho do seu valioso patrimonio docu- 
mental. 

Viagens aéreas a um dolar 
A companhia aérea norte-americana National 

Airlines anunciou que transportara todos os seus 
passageiros ao preço simbolico de um dolar neste 
aniversario do 11 de Setembro. A Spirit Airlines, outra 
transportadora aérea americana, por sua vez, anunciou 
voos gratuitos. O objectivo das duas firmas é assinalar 
deste modo o primeiro aniversario dos atentados em 
Nova lorque e Washington, nos quais estiveram 
envolvidos avioes da frota comercial norte-americana. 
Aquelas passagens nao poderao ser trocadas ou 
reembolsadas. 

O site da National Airlines, companhia baseada em 
Las Vegas, indica que os bilhetes estâo à venda neste 
momento, enquanto que a Spirit Airlines da Florida, jâ 
começou a distribuiçâo de bilhetes. 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

Roy G.Dias BA.,CMA,CFP 

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

Suite #502 - 111 Waterloo St, 
London, Ont 
N6B2M4 

Telefone e Fax 

(519) 434-1119 
email: rdias@wwdc.com 



FILARMONICA LIRA DO 
DIVINO ESPI'RITO SANTO DE LONDON 

(FUNDADAEM 1975) 

REALIZA A 

FESTA EM LOUVOR DE 
SANTA CECILIA 

nos dias 12 e 13 de Outubro de 2002 
na sede do Clube Português de London (134 Falcon St./Trafalgar St.) 

SÂBADO, DIA 12 

FESTA SOCIAL 
21 hOO Horas 

GRANDIOSO BAILE 
COM 0 CONJUNTO 

“ALÉM-MAR” 
BAZAR, PETISCOS, BAR 

E ARREMATAÇÔES 

DOMINGO, DIA 13 
12h00 Meio-Dia 

MISSA SOLENE 
na Igreja “Holy Cross” 

(10 Elm St./Hamilton Rd.) 

13h00 Horas 

PROCISSÀO 
acompanhada pelas Bandas 

“Santo Cristo de Toronto”, 
“Lira do D. E. Santo de London” 

com percurso pelas ruas 
adjacentes a Igreja Portuguesa. 

Finda a Procissâo havera 

ALMOÇO 
na Sede do Clube Português 

de London 

16h30 Horas 

ARRIAL 
Pela 

BANDA VISITANTE 
A seguir actuarâo os 

RANCHOS 
FOLCLÔRICOS 
do Clube Português 

de London 

“Seniores e Crianças” 

21 HOO Horas 
terà inicio o 

GRANDIOSO BAILE 
abrilhantado pelo conjunto 

"ALÉM-MAR” 

BAR, PETISCOS 
E ARREMATAÇÔES 

Todos Bem-Vindos à Festa 
Impresso natipografia “Prom-Art de London" (519) 455-4653 
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PAGiNArmmmfl 
O Rei que tinha Quatro Esposas 

Era uma vez. um rei poderoso 
que tinha quatro mulheres. Amava 
muito a quarta esposa e dava-lhe 
Undos présentes, joias, roupas 
caras, tudo do melhor. 

Amava também a terceira 
esposa e gostava de exibi-la quando 
visitava outros reinos vizinhos, mas 
tinha medo que um dia, ela o 
deixasse por outro rei. 

Amava a segunda esposa que 
era sua confidente e estava sempre 

pronta para ele. Quando o rei tinha que enfrentar um 
problema sério, confiava nela para atravessar os tempos 
dificeis. 

A primeira esposa, embora fosse parceira leal que 
tudo fazia para manter seu rei rico e poderoso, este nâo 
a amava e mal tomava conhecimento delà. 

Um dia, o rei caiu doente e 
percebeu que seu fim estava 
proximo. Pensou no pouco valor 
do luxo da sua vida e ponderou; 
- Tenho quatro esposas comigo, 
mas quando morrer, com quantas 
poderei contar? 

Entao, ele perguntou à 
quarta esposa: 
- Te amei tant que, te cobri das 

maisfinas roupas e joias e cuidei 
bem de ti. Agora que estou 
morrendo, serds capaz de morrer 
comigo, para nâo me deixar 
sozinho? 
- De Jeito nenhum! respondeu a 
quarta esposa, e saiu do quarto 
sem olhar para tras. A sua 
resposta partiu o coraçâo real 
como uma faca de dois gumes. 

Muito triste, o rei perguntou 
a terceira esposa: 
-Agora que estou morrendo, 
seras capaz de morrer comigo, 
para nâo me deixar sozinho? 
-Nâo, respondeu a terceira esposa. A vida é boa e 
quando voce morrer, eu vou casar de novo. 

Com o coraçâo gelado pela dor, o rei perguntou a 
segunda esposa: 
-Sempre record a ti quando precisei de ajuda, e estiveste 
ao meu lado. Quando eu morrer, serâs capaz de morrer 
comigo e me fazer companhia? 
-Sinto muito, mas nâo é possîvel! O ûnico que posso 
fazer é enterrar você, disse a segunda esposa. A resposta 
veio como um trovào na cabeça do rei. 

Dai, entâo, uma voz se fez ouvir: 
-Eu partirei corn você e o seguirei por onde você for... 

O rei levantou os olhos e la estava a primeira esposa, 
tâo magrinha, tâo mal nutrida, tào sofrida... 

Corn o coraçâo partido, o rei falou: 
-Deveria ter cuidado mais de ti enquantopodia... 

Cada um de nos tem quatro esposas na vida. A quarta 
esposa é corpo. Apesar do nosso esforço para mantê-lo 
fresco e saudâvel, quando morrermos ele nos deixarâ. A 
terceira esposa sâo as propriedades e riquezas. Quando 
morremos, tudo isso vai para os outros. A segunda esposa 
sâo a famflia e os amigos que, apesar de nos amarem 
muito e estarem ao nosso lado, o ûnico que podem fazer 
é nos enterrar... 

A primeira esposa, porém, é a nossa Alma, que 
deixamos de lado para 
perseguirmos a riqueza, o poder 
e os prazeres do mundo... Apesar 
de tudo, a Alma é a ûnica coisa 
que sempre ira conosco, nâo 
importa aondeformos... Por isso, 
cultive, fortaleça, enobreça sua 
Alma agora! É o maior présente 
que pode dar ao mundo e a si 
proprio. Deixe-a brilhar! 

Podemos tirar desta estôria 
um grande exemple para a vida. 
Hâ maridos que nâo sabem dar 
valor à esposa que têm e muitas 
vezes saem à procura de outras. 
O seu destino é acabar sendo 
enterrados pela primeira esposa 
que sempre os amou, mas nunca 
foi compreendida. Isto também 
vale para as esposas que cometem 
o mesmo erro e acham que trocar 
de marido é a soluçâo. 

Reflitam bem no que acabam 
de 1er e se na sua vida andam à 

procura dum novo parceiro, lembrem-se que tudo é ilusâo 
e engano das nossas emoçôes. O que Deus ajuntou, nâo 
o séparé o homem, diz a Escrtitura. 

Pr. Joâo Batista - Carisma Pentecostal Church - London 

Tel. (519) 858 - 3028 

PORTUGUESE BUSINESSES AND 
PROFESSIONALS ASSOCIATION 
- (ASSOOAÇAO DE EMPRESARIOS E PROnSSIONAIS PORTUGUESES) 

7-981 Wellington Rd. South, London, Ont. N6E 3A9 
Tel.: (519) 670-9401 • Fax.: (519) 649-1096 

Nova descoberta na luta contra o cancro 
Cientistas norte-americanos descobriram genes 

capazes de produzir um agente anti-canceroso, que 
podera ser utilizado em novos medicamentos contra o 
cancro, anunciou a revista Science. 

A molécula é mais poderosa quando é dirigida a 
uma so particula. Uma ou duas moléculas sâo suficientes 
para mataracélula anomala”, explica Jon Thorson, um 
dos autores da descoberta da Univ. de Wisconsin, em 
Madison, EUA. O novo método permite a produçâo de 
uma substância semelhante às toxinas naturais 
produzidas por certas bactérias, cuja estrutura qutmica 
é extremamente complexa e dificil de sintetizar. 

A descoberta de genes responsaveis pela produçâo 
do agente anti-canceroso podera permitir a sua produçâo 
em quantidade para fins terapêuticos. A nova substância 
quimica é considerada mil vezes mais eficaz que os 
agentes anti-cancerosos que estâo hoje no mercado. A 
molécula, uma vez sintetizada, pode juntar-se a um 
anticorpo que a irâ levar à célula cancerosa, référé Jon 
Thorson. 

Os cientistas investigaram duas bactérias que foram 
encontradas no solo na América do Norte e na China, 
com caracteristicas semelhantes. 

Jovem açoriana estuda tartarugas 
A paixâo pelas tartarugas levou uma estudante da 

Univ. dos Açores até Cabo Verde para investigar esses 
animais e hâ um mês que numa praia deserta ajuda-as 
na nidificaçâo. 

Ana Pereira, 24 anos, encontra-se na Boavista, uma 
ilha daquele arquipélago, desde Outubro ûltimo e quando 
se completar um ano darâ por terminado o trabalho de 
campo, para o estudo que prosseguira em Ponta Delgada. 
Concluido o quarto ano de Biologia Marinha, resolveu 
partir para Cabo Verde, para fazer o estagio. Agora, jâ 
pensa que o mesmo tema lhe servira para a elaboraçâo 
da tese de mestrado. 

Desde Julho encontra-se num acampamento que o 
projecto Cabo Verde Natura/2000", apoiado pela Univ. 
de Las Palmas, possui na praia do Ervatâo. Ai, corn 18 
voluntârios, estudantes de Biologia Marinha e 
Veterinâria, da Univ. das Canârias, faz vigilância das 
praias, regista as posturas de ovos das tartarugas Caretta 
e ajuda as que têm dificuldades em cumprir o seu ciclo 
vital. 

Ana Pereira vai seguir esta area da investigaçâo e as 
tartarugas continuarâo a ser tema de trabalho. Ela vai 
integrar um projecto de investigaçâo que esta centrado 
na tartaruga atlântica dos Açores, Madeira e ilhas 
Canârias. 

Pr. Joâo Batista 

Carisma Pentecostal Church 
HORÂRIO DE CULTOS 

Quartas: 7:00 P.M..-CULTO DE ORAÇÂO 

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

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

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

CcnyiArVïtO' 

NOSSA MOOA 
Pestas - Casamentos - etc. 

Contact: 
Jack Gonçalves (519) 736-7544 

^^eddinŸ ^ecomUntf/ SeAAjlce/ 
Affordable, Unique & Elegant Bridai Decor 

V?e Deliver, setup & pick up 
For your free and personalized consultation, please call: 

fna^(519) 842-5091 
^Msonéu/iŸ 

tuiietqme@ katmail.com/ 

Drivers wanted? ,, .leavens Vokswagen 

LEASE A JETTA GLS 
for $299*/Month + tax OAC 

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

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

Telephone 416 FIRST ST. 
(519) 455-2580 EAST LONDON, ONTARIO 
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O Filme “Bocage”, de Leitâo de Barros (1936) 
Bocage, ainda oficial de infantaria da marinha, 

régressa a Lisboa, doente, a bordo de uma nau. É 
recebido em casa do seu camarada de bordo, o tenente 
Coutinho. Este bom amigo, tem duas irmâs, Marcia e 
Anâlia, anagramas de Maria Vicência e de Ana 
Perpétua. 

Marcia, é uma linda mulher, provocante, bêla e 
leviana. Esta noiva. Anâlia é quase uma criança; tem 
17 anos e a paixào mistica de Deus: quer entrar para 
um convento. A chegada e o convivio corn o poeta, do 
quai as duas irmâs se fazem enfermeiras, vem alterar 
profundamente estes dois destinos, que pareciam 
traçados defmitivamente. 

Bocage enlouquece as duas mulheres. Anâlia 
renuncia ao convento. Mârcia, que se lhe entregou, 
desmancha o casamento. Mas a verdadeira paixâo de 
Bocage é Anâlia. Mârcia é apenas uma mulher bêla 
que lhe despertou os sentidos. 

Coutinho, que vê a ingratidào do poeta, pagando 
desta forma a hospitalidade recebida, obriga-o a sair 
de casa. Bocage promete-lhe anular o mal que 
involuntariamente causou. Fazer-se-â desprezar aquele 
que se soube fazer amar. Entretanto na vida dos 
prazeres fâceis, o poeta, corn o seu génio, toma-se 
arquipopular. E nos botequins e nos bailes campestres 
que conhece uma cantadeira do Brasil - a Canâria - 
mulata linda que por ele se entontece. Esta é apenas o 
amor sensual onde o poeta vai esquecer os sens 
pensamentos mais puros... 

Das irmâs de Coutinho, Bocage apenas gostava de 
Anâlia, a criança pura que confiara nele. E este o acerbo 
da sua paixâo e, num momento de fraqueza, aceita 
tomar a vê-la. Anda tonto em tomo dessa luz suave e 

mistica mas, obrigado pelo compromisso assumido, 
delà se afasta de novo. 

E as outras duas mulheres que o amavam? 
Mârcia, desconfia dos amores 

do poeta pela irmâ, e espia-os. A 
Canâria faz tudo para salvar o 
poeta das perseguiçôes da poKcia, 
motivadas pelos sens escândalos e 
ideias revolucionârias, e continua 
a idolatrâ-lo na sua humildade de 
mulher do povo. 

Entre as personagens de 
interesse figura um esbirro da 
Intendência da PoHcia, que 
persegue o poeta. Como, porém, 
por sua vez, este gosta da 
cantadeira, esses amores dâo lugar 
a peripécias comicas. Para 
esquecer-se da imagem de Anâlia, 
Bocage procura as aventuras 
fâceis. Uma tarde, no caminho 
para uma festa, o poeta segue uma 
elegante desconhecida, cujo véu lhe oculta o rosto. 

Era Anâlia. Apôs tanto tempo o poeta, que nâo 
esperava vê-la sozinha nesse local, nâo a reconhece. 
Mas Mârcia, que no seu despeito de mulher vencida 
nâo deixa de observar a irmâ, surpreende a corte de 
Bocage feita a Anâlia. E, desmascara-os ! - ao poeta e à 
irmâ. A cena traz a renuncia defmitiva delas ao poeta. 
Mârcia, violenta, protesta. Anâlia, a suave criança, que 
acreditou nele, foge corn uma lâgrima silenciosa. 

O acaso fez aquilo que Bocage nunca teria a força 
de fazer. Coutinho, que supôe que o encontre das duas 

ULTIMAS NOTICIAS 

Massacres de Timor 
Justiça indonésia perdoa responsâveis policiais e militares 

As decisôes de absolviçâo anunciadas pelo Tribunal 
Especial de Direitos Humanos em Jacarta sô confirmam 
afanlochada de todo o processo e a fraqueza dos casos 
apresentados pela Procuradoria indonésia. Esta foi a 
opiniâo de vârios diplomatas e doutras fontes na 
sequência das primeiras decisôes do tribunal indonésio 
que julga vârios responsâveis sobre o Massacre de 
Timor-Leste e que hâ pouco absolveu o ex-comandante 
da Policia Tinbul Silaen e cinco outras patentes 
militares e policiais. 

As decisôes nâo surpreendem, dada a debilidade 
obvia de todo o processo, incluindo a fraqueza da 
Procuradoria indonésia, e a forma como têm estado a 
decorrer as sessôes do julgamento, disse um dos 
diplomatas em Jacarta. Especialmente criticado foi o 
escasso numéro de vitimas ouvidas pelo tribunal e a 
ausência de testemunhos essenciais, nomeadamente de 
lan Martin e doutros funcionârios da ONU que 
estiveram em Timor e acompanharam o processo. 

É lamentâvel que os julgamentos tivessem sido 
transformados numa fantochada de Tribunal da ONU, 
sem ter dado aos représentantes das Naçôes Unidas a 
possibilidade de expressar a sua opiniâo. 

lan Martin, antigo chefe da UNAMET, defendeu a 
convocaçâo dum tribunal intemacional para julgar os 
crimes cometidos em Timor-Leste e crîticou o processo 
judicial de Jacarta, questionando o mandate do tribunal, 
a fraqueza da Procuradoria e o facto de os principais 
responsâveis nâo fazerem parte da lista de suspeitos. 

O responsâvel da missâo da ONU que conduziu o 
referendo de 1999 em Timor mostrou-se critico pelo 
facto de o julgamento ter sido transformado em um 
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processo contra as Naçôes Unidas, corn uma total 
desresponsabilizaçâo da autoridade indonésia. 

O tribunal julga corn base nas provas que lhe sâo 
colocadas, e estas foram inadequadas, falsas e mal 
preparadas pela Procuradoria. Ao serem anunciadas as 
decisôes de absolviçâo, os juizes argumentaram que 
nâo lhes tinha sido apresentada qualquer prova que 
permitisse confirmar a culpa dos arguidos nos casos 
de abusos de direitos humanos e, por isso, eles foram 
ilibados de nâo intervirem nas mortes de Suai. 

Agio Pereira, chefe de gabinete do Présidente 
timorense, afirmou que a absolviçâo do crime pelo 
abuso dos direitos humanos em Timor em 1999 sô 
demonstra a falta de objectividade dos processos em 
curso. 

Judicial System Monitoring Program e Amnistia 
Intemacional em comunicado hâ dias emitido em Dili, 
manifestaram seu profundo desapontamento corn as 
decisôes do tribunal de direitos humanos. Os crimes 
cometidos em Timor-Leste em 1999 foram de uma 
natureza tào grave que têm que ser punidos, mas a 
possibilidade de a Indonésia conseguir cumprir a sua 
responsabilidade de concluir um processo judicial 
credîvel e efectivo é agora bastante remota, référé o 
comunicado. 

Açores 

Operârio morre soterrado na 
Terceira 

Um operârio de 52 anos morreu em consequência 
do desabamento parcial de uma vala em que trabalhava 
nas obras da estrada entre a Serreta e Santa Bârbara, 
na ilha Terceira. 

O pedreiro Celestino Melo, natural da ilha 
Graciosa, foi retirado ainda corn vida da vala, mas 
acabou por sucumbir aos traumatismos causados pelo 
desabamento, adiantou uma testemunha do acidente. 
A vi'tima trabalhava hâ 12 anos para a empresa a quem 
o Govemo açoriano adjudicou o empreendimento. 

A Inspecçâo Regional do Trabalho jâ iniciou 
investigaçôes para apurar as causas do acidente. 

irmâs foi provocado por Bocage para as fazer desiludir 
dele prôprio - reconcilia-se corn este. E assim os dois 
destinos que o poeta destmira tâo inconscientemente, 
estavam agora recompostos... 

Numa grande recepçâo de Queluz, Mârcia aparece 
jâ pelo braço do noivo. Bocage 
abandona os jardins do Palâcio 
Real, onde se cantam sens versos 
depois de Coutinho lhe ter dito que 
Anâlia vai entrar nessa noite para 
o convento de Odivêlas. 

Bocage corre para lhe falar 
mais uma vez, para dizer-lhe que 
ela é seu verdadeiro amor e sô ela 
séria capaz de o salvar. Mas é 
tarde: fecha-se a portaria do 
convento sobre a nova professa. A 
janela iluminada da sua cela, tem 
luz: vê-se a silhueta dum grande 
crucifixo aos pés do quai Anâlia 
reza. 

Um bando de camponeses e de 
populares, corn os quais vem a 
Canâria, envolve-o nos sens 
cânticos e leva-o para junto do 

povo, donde o poeta jâ nâo poderâ sair. Bocage, o foliâo, 
o brejeiro, o pândego, o chocarreiro, canta e segue na 
marcha popular, mas seus olhos, onde baila uma ultima 
lâgrima, por um amor puro e simples, ficam olhando 
para trâs, na direcçâo da janela iluminada, onde Anâlia 
tomba vencida aos pés da cruz... 

Himultos e Violência na Venezuela 
o vice-presidente da Venezuela, José Rangel, 

apelou aos simpatizantes do Govemo, que reagiram 
indignados contra a decisâo do Supremo Tribunal de 
Justiça de nâo julgar os militares envolvidos no golpe 
de Estado de 11 de Abril passado. Rangel pediu calma 
a vârias dezenas de pessoas que tinham bloqueado uma 
avenida da capital, e expressou o seu “claro repûdio” 
pela violenta atitude de que estavam a ser alvo um 
repôrter da Radiotelevisâo de Caracas e os jomalistas 
que faziam a cobertura do evento. 

Apôs conversar corn représentantes dos grupos, 
afirmou que existem outras formas de expressar a 
récusa do Supremo Tribunal de Justiça e pediu que os 
manifestantes voltassem para suas casas para evitar que 
“infiltrados” pudessem provocar actos de violência e 
confrontas corn a Guarda Nacional. 

A autoridade portuguesa estâ a seguir a situaçâo 
politica daquele pals, onde residem cerca de 400 mil 
cidadâos lusos, naturalmente apreensivos corn o 
desenrolar dos acontecimentos. O cônsul de Portugal 
em Caracas, Francisco Duarte Azevedo, informou 
terem sido efectuados contactos corn membros da 
comunidade portuguesa no sentido de saber quai a 
situaçâo em que se encontram. 

Luso-descendente em Newark na 
defesa contra ataque bioterrorista 

Um luso-americano estâ a coordenar os pianos 
dum eventual ataque bioterrorista em Newark, perto 
de Nova lorque, cidade corn uma larga comunidade 
portuguesa. Liclnio de Carvalho revelou que Newark 
estâ em estado de alerta elevado ao aproximar-se o 
aniversârio dos atentados ao World Trade Center e ao 
Pentâgono. 

Em alerta 24 horas/dia, o responsâvel explicou que 
a cidade estâ preparada para ataques corn anthrax, e 
que existem réservas farmacêuticas num local secreto. 
Mesmo em caso de um ataque nuclear com uma bomba 
caseira, também temos pianos para essa urgência. 
Dispomos de potassium iodine, um medicamento 
ministrado neste tipo de emergência corn 
radioactividade, sublinhou, acrescentando que também 
existe uma rede de refûgios na cidade. 

Trabalhando corn a autoridade federal, estatal e 
local conseguiram que Newark fosse considerada a 
cidade melhor preparada para responder a eventuais 
ataques de anthrax no Estado de Nova Jersey. 

O luso-americano, licenciado em Saûde e Meio 
Ambiente, estâ a concluir estudos em Engenharia 
Qulmica. Foi nomeado em 2001 para o cargo e, nos 
ûltimos dias, tem estado de prevençâo 24 horas por 
dia, sete dias por semana. 
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SABIA QUE... 
- O grande poeta Fernando 
Pessoa (1888-1935) disse que a 
Poesia encontra-se em todas as 
coisas, na terra, no mar, no lago 
e na margem do riol 
- Sao précises 24 milhôes de 
dolares por ano para malar a 
fome as populaçôes dos paises 
pobres? 
-Em Maio ûltimo fez 90 anos 
que se publicou o primeiro 
Codigo de Estrada? 

-Pe. Antonio Vieira que yiveu no s. XVII sentenciou 
que: Se servisteis a Pdtria e ela vos foi ingrata, vos 
fizesteis o que devîeis e ela o que costumai 
-Na investidura da Presidência de Timor Lorosae, 
Xanana terâ dito: Juro por Deus, pelo povo e pela minha 
honra cumprir fielmente as funçôes em que sou 
investidol 
-Hâ em Coimbra no Parque de Santa Cruz uma colônia 
de sapos-parteiras que esta em vias de extinçào, e que 
tem a particularidade de ser o macho o que carrega no 
dorso os ovos dos sens futures descendentes? 
-Um jomal de Pequim “forjou” uma entrevista corn 
Figo, o quai obrigou o jornal a pedir desculpas à 
Selecçâo Portuguesa e também à FPF? 
-Na China os desportistas que sào magoados em prâticas 
sào tratados corn processes antiquados como a 
acupuntura e pouco prâticos para situaçôes de 
emergêneia? 
-O selccionador da China, Mr Bora Milatinavic, teve 
que recorrer à équipa médica portuguesa para ajudar 
alguns dos seus jogadores? 
-A RTP, segundo consta, tem dez vezes mais 
funcionârios do que as televisôes privadas? 
-Portugal esta em dificuldades financeiras pois sô à 
ONU se devem cerca de 13 milhôes de contes? 
-Na tomada de posse da independência de Timor Leste 
92 paises enviaram dignitaries à cerimonia oficial? 
-Morreu na Australia a 20.® pessoa mais velha do 
mundo, Jack Locket, que tinha 111 anos de idade? 
-Na regiâo da Grande Lisboa concentram-se quatre 
milhôes e meio de pessoas, enquanto outres quatre 
milhôes vivem no reste do pais? 
-A firma DuPont que inventou o Nylon, o Teflon e a 
Lycra, entre outras novidades modernas, em 2002 
comemora 200 anos de existência? 
-O apôstolo do Brasil, Pe. Anchieta, faleceu em 9 de 
Junho de 1597, hâ 405 anos? 
-O Présidente da FIFA proibiu a extinçào do N.° 10 da 
Selecçâo Nacional Argentina, em homenagem ao 
futebolista Diego Maradona, alegando que se nâo 
podem alterar os regulamentos? 
-O ano 2002 é capicùa? 
-Qqe a cidade mais rica do Brasil é Sào Paulo? 
-Que a obra da famosa freira de Beja, “Cartas 
Portuguesas”, dirigidas a um amor platonico, estâo 
traduzidas em mais linguas modemas que os “Lusiadas” 
-No Irào, os condenados passam agora a pagar a mesma 
multa por assassinar muçulmanas, judeus ou cristàos, 
para evitar penas mais pesadas? 
-Hâ cerca de 20 milhôes de novos émigrantes na 
Europa? 
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MERECORDA... 
Lembranças de Confeitos 

Gente amiga pediu-me umas referêneias àcerca dum 
produto caseiro que hoje, aparentemente, jâ hâ 
desaparecido do mercado de guloseimas regionais. Trata- 
se dos confeitos que sempre gozaram de muita 
popularidade na minha Ribeira Grande, e aos quais o 
meu saudoso conterrâneo, Ezequiel Moreira da Silva 
(1892-1974) dedicou esta singela quadra: 

Pedi ao meu namorado 
Um cartucho, mao a mao, 
Em cada confeito grado 
Batia o meu coraçâo. 

No “Apontamento Historico 
& Etnogrâfico, Sào Miguel & 
Santa Maria” (vol. II), publicado 
pela Direcçâo Escolar de Ponta 
Delgada, devidamente somos 
informados que foi na Ribeira 
Grande onde o fabrico de 
confeitos teve inicio apos a 
extinçào das ordens religiosas em 
1834, quando a Bisavo da sra. 
Maria Alcidia do Rego Teixeira 
recebeu em sua casa uma noviça 
vinda do convento d’Angra do 
Heroismo. 

As freiras evidenciaram-se, 
através dos tempos, na arte 
culinâria da doçaria e, por mero 
capricho do destino, o segredo na 
feitura dos confeitos veio parar 
à Ribeira Grande ! Diz-se até que 
na confecçâo dos confeitos, a 
famllia teria usado por largo 
tempo uma bacia de cobre 
outrora utilizada pela Madré 
Teresa da Anunciada (1658- 
1738), quando fazia confeitos no 
Convento da Esperança, ou seja, do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres. 

A receita bâsica dos confeitos foi transmitida pela 
D. Zenaida Borges Miranda num trabalho que passou 
p’ros arquivos de Antropologia Cultural (1981) da 
responsabilidade do dr. Rui Sousa Martins da 
Universidade dos Açores. 

Desculpem-me em nâo transcrever agora a receita, 
mas ela é demasiado longa e tào meticulosa que tomaria 
muito espaço no jomal, com a agravante ainda de 
possivelmente provocar exasperaçâo entre os 
impacientes amadores da doçaria... Acreditem-me que 
é uma tarefa morosa fazer confeitos, exigindo dias e 
muitas miudezas p’ro seu fabrico! 

De valor inestimâvel e afamados pela qualidade e 
boa apresentaçâo, foram certamente os confeitos 
fabricados em tempos passados por D. Maria Alcidia e 
seu marido, Manuel da Costa Correia, este ultimo mais 
conhecido por Manuel Sacristâo pois que, por mais de 
meio século, exerceu as funçôes de sacristâo da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Estrela. 

No seu interior os confeitos tinham amêndoas 
torradas ou frutas cristalizadas, e bem assim semente de 
erva doce e eram vendidos ao publico ou p’râs mercearias 
ao quilo ou em catuchos de papel de tamanho e preços 
variâveis. Apareciam corn especial incidência pTa festa 
da Pâscoa, no Domingo de Ramos, e por ocasiâo das 
procissôes dos Terceiros e dos Passos. 

Os confeitos estiveram igualmente ligados a uma 
tradiçâo do passado. Tendo ainda a lembrança o costume 
de, à saida da igreja, apôs o casamento, se atirar aos 
noivos pétalas de flores misturadas corn confeitos, numa 
expressâo de abundâneia e desejos de felicidade. E sabem 

POR 

FERREIRA MORENO 

Os confeitos apareciam p’ia festa da 
Pâscoa, no Domingo de Ramos, e por 
ocasiâo das procissôes dos Terceiros 

que mais? Aquilo causava um 
alvoroço entre as crianças que, 
aos pulos ou de gatinhas, a 
torto e a direito, atiravam-se à 
procura dos confeitos, entre 
risos e alguns gritinhos... 
Santos tempos de paz e 
simplicidade! 

Havia até mesmo um 
ritual na venda ambulante dos 
confeitos e que a leitura do 
citado Apontamento me fez 
lembrar e que ora me apraz 
transcrever corn nostalgia... Os tipicos vendedores 
transportavam os confeitos em cestas de vime de forma 

oval, com tampa e asa, forradas 
no interior com uma toalha 
branca adomada corn rendas e 
bordados, ficando os extremos 
fora das cestas. 

Nas cestas guardavam-se os 
cartuchos, enquanto outros de 
diversos tamanhos eram 
expostos sobre a parte interior da 
tampa, levemente descaida para 
trâs. Estas cestas, por sua vez, 
eram transportadas sobre o braço 
esquerdo dos vededores, que lâ 
iam apregoando a mercadoria 
por entre a multidâo que 
transitava pelas ruas. 

E de toda a parte apareciam 
noivos a comprar cartuchos p’ra 
mimosear as namoradas, ou 
entâo pais sorridentes e tâo 
gulosos como os prôprios filhos ! 

Presentemente, talvez por 
ser um trabalho muito pesado e 
demorado, esta indûstria 
artesanal dos confeitos jâ passou 
ao estafado roi dos esquecidos... 

O meu amor é fuseiro, 
Vendedor de confeitos, 
Tem olhos de cordeiro 
E cabelos contrafeitos. 

Ô rapaz do cabaz, 
Dâ-me desses confeitinhos, 
P’ra eu dar em lembrança 
A quem me dâ beijinhos 

Oakland, California 

ANEDOTAS 
Diz a patroa à empregada nova: 

-Maria, deite duas châvenas de arroz nesse tacho. 
Responde a criada: 

-Nâo pode ser, minha senhora, nâo cabem, o tacho é 
pequeno demais. Podem partir-se? 

Um cosmonauta americano chama a Base na terra 
e diz: 
-Estou na 20.“ volta à Terra e noto que um foguetâo 
soviético se aproxima. Estâ quase encostado à minha 
nave. Vejo que apontam uma mâquina fotogrâfica na 
minha direcçâo. Vâo fotografar-me! Por favor, digam- 
me o que devo fazer? 
-SORRIAÜ! 
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ECOS DA SOCIEPADE 

21. ° Aniversârio 
No dia 5 de Setembro do 
corrente, votos de muita 
felicidade à jovem Mandy 
Da Ponte da parte dos pais, 
Carlos e Maria, assim como 
do irmâo Chris e boyfriend 
Pedro. May ail your dreams 
come true! 

Get Well Soon! 
Votos de prontas melhoras e 
muita saude da parte dos 
filhos e demais famflia a D. 
Maria da Paz Medeiros que 
foi hospitalizada hâ poucos 
dias. Gente forte como ela é 

raro encontrar. 

Viva o Sporting! 

Um grupo de amigos sportinguistas das areas de 
Leamington e Harrow que celebraram a Festa do 
Campeao da Liga neste Verao. A direita, Anselmo 
Carvalho, correspondente de Harrow. 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

London, ONN5Z1S9 
Tel. (519) 452-1466 Fax. 452-1673 

"PORTUGAL ^ 
NOTICIAS" ^ 

Entrega de Plaça 

A Lira de Sâo Mateus (Pico) entregou uma plaça 
comemorativa à Direcçâo da banda anfitriâ de London, 
Lira do Espirito Santo para que fique uma memôria de 

este encontre. 

Obrigado Leonel Simas 
Alguém que nào 
podia ser esquecido 
foi O empresârio, 
Leonel Simas, 
natural de Sâo 
Mateus, que tanto 
fez para trazer a 
Filarmonica 
daquela freguesia 
até London, por 
isso ele foi contem- 
plado corn um galhardete. No centre da foto o Pe. Lûcio 
Coûte. 

Viva a Juventude! 

A Lira de Sâo Mateus corn o seu Maestro a frente 
durante o concerto musical em London. Um grande 
numéro de jovens entre os quais havia apenas uns 
poucos e bons veteranos! 

Justyne Suzâlia 
Na altura em que este 
lindo bébé faz o seu 
primeiro anito, votos de 
muita felicidade e 
Parabéns da parte dos 
avôs paternos. Luis e 
Suzâlia Ferreira, e da 
Bisavô Maria, naturais de 
Sâo Miguel e residentes 
em London (Ontario). 

Campeôes do Torneio 

No Torneio organizado nas Festas de N“ S“ de Fâtima 
em Harow, a équipa dos Pescadores de Leamington 
arrebatou a Taça conquistando o primeiro lugar. 
Parabéns aos nazarenos que além de pescar, sabem 
muito bem driblar a bola e atacar a baliza. 

Segundos corn muita honra! 

Envergando as cores da selecçâo nacional portuguesa, 
verde e vermelho, a équipa do Clube Camôes de Harrow 
saldou-se corn um honroso Segundo Lugar no Torneio 
por eles organizado. Parabéns! Naturalmente que havia 
mais de duas équipas no Torneio! Ora la essa! 

NECROLOGIA 

José Perdra de Almeida 
No dia 23 de Agosto 

do corrente faleceu no 
Hospital Victoria de 
London corn a provecta 
idade de 79 anos José 
Pereira de Almeida que 
era natural das Fumas 
(Sâo Miguel) e casado 
corn D. Maria do Espirito 
Santo, sendo pai de José 
Manuel (Floriana), 

Claudio (Fernanda), Joâo (Chris), e avo de sete 
netos e dois bisnetos. As exéquias foram 
conduzidas pela firma O’Neil Funeral Home, 
com Missa de corpo presente celebrada pelo Pe. 
Lûcio Couto na Igreja de St. Mary’s, indo enterrar 
no St. Peter’s Cemetery. 

A viuva, D. Maria, assim como os sens filhos 
e demais familia, nâo podendo fazê-lo 
pessoalmete a cada um, por este meio desejam 
agradecer a todas as pessoas amigas que de uma 
maneira ou de outra estiveram ao seu lado nesta 
hora de tanta saudade ou Ihes apresentaram 
sentidas condolências. Que Deus Nosso Senhor 
Ihe dê o descanso no Seu Reino! 

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

das 8:00 am às 8:00 p.m. 

r ^ ESCRITÔRIO ABERTO 

CAPELA ' MAUSOLEU DA SAGRADA FAMILIA segundas - a^oo am^ 5:00 pm 
oàtDâdos. 8.30 3m “ 3.00 pm 

Domingos: Meio-dia - 3:00 pm 

Para informaçôes sobre as vantagens de um Tumulo no Mausoléu e sobre 
as facilidades de pagamento sem juros contacte: 

SX PETER'S CEMETERY 
806 Victoria Street 

London, Ontario • N5Y 4E1 

O Mausoléu da Sagrada Familia é supervisado peh técnico Bob Amaral, 
que fa la português e pode ajudar-vos na escoHia deste lugar para 

sepultura dos restos mortals da vossa famfUa. 

Bob Amaral Tel. (519) 45 T9120 Contacte-0 directamente pelo Tel. (519) 521-1884 
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Faleceu Osvaldo Silva 
Vitima de doença prolongada, faleceu em Lisboa no 

dia 15 de Agosto, aos 68 anos de idade, Osvaldo Silva, 
brasileiro que se notabilizou ao serviço do FC Porto, 
Leixoes e Sporting. A carreira de Osvaldo Silva foi coroada 
de êxito, com a conquista da Taça das Taças, em 1964, 
quando jogava no Sporting. 

Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi 
transferido para oFC Porto em 1958, sagrando-secampeào 
nacional na temporada de 1958/59. Dois anos depois 
Osvaldo Silva mudou-se para o Leixoes, integrando a 
equipa que, em 1960/61, venceu a Taça de Portugal, ao 
derrotar na final os portistas, por 2-0, no Estadio das Antas. 
Osvaldo Silva mudou-se depois para o Sporting, onde 
aléançou o seu maior feito ao veneer a Taça das Taças. 

Casado com uma portuguesa e pai de très filhos, 
Osvaldo Silva foi treinador dos leôes na temporada de 
1974, sucedendo a Mario Lino, e adjunto de Joseph 
Venglos, John Toshack, Antonio Oliveira e Di Stefano. 
Nos ultimos anos treinou as camadas infantis do Sporting. 

Emigrantes vao ver Sport TV 
A Sport TV vai lançar um novo serviço, dirigido às 

comunidades portuguesas emigrantes na Europa. Com 
arranque previsto jâ no mês de Setembro, Sport TV 
Intemacional sera difundida via satélite para a Europa, a 
um custo de aprox. 20 euros por mês. 

Noticias, reportagens e transmissoao em directo serao 
a grande aposta da Sport TV Intemacional, afirmou o 
director-geral do canal desportivo, Bessa Tavares. Levar 
o nosso desporto às comunidades emigrantes é o objective 
do novo projecto que, com destaque para o futebol, nao 
deixara de acompanhar outras modalidades. A emissao, 
diferente da que se vera em Portugal, tera transmissao 
diâria com espaço alargado aos fins-de-semana. 

Por fixar esta ainda o preço da subscriçâo, mas o 
director-geral garante que nâo andarâ longe dos 20 euros 
mensais. Quanto às expectativas de adesâo aponta-se para 
alguns milhares de assurantes ao fim de um ano. O projecto 
envolve um investimento que nâo chegarâ a um milhào 
de euros. 

Em fase diferente esta ainda um outre projecto do 
canal desportivo codificado, a Sport TV 2. Neste case, 
trata-se de uma estaçâo dedicada ao desporto, mas a emitir 
em sinal aberto para transmitir jogos de futebol e outras 
modalidades desportivas que nâo encontram espaço para 
exibiçâo na estaçâo mâe. 

Corn 400 mil assinantes antes da transmissâo do 
Mundial de Futebol, a Sport TV conta hoje corn 420 mil, 
nûmero que ultrapassou as expectativas. 

FULL-TIME EMPLOYMENT 
DENTAL RECEPTIONIST 

Some experience required in the medical or 
dental fields. We will provide training 

Preferably bidingual: Portuguese & English 

For more information coll: OLGA LOURO 

(519) 451-4490 or (519) 640-9012 
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Boavista cortou relaçôes com o 
F.C. do Porto 

O Boavista cortou relaçôes com o FC Porto, clube 
e SAD, em resposta à nâo condenaçâo por parte dos 
«azuis-e-brancos» da pintura da pantera que se encontra 
do Estadio do Bessa. 

Num comunicado emitido pelo Boavista diz-se que 
«Por uma questâo de dignidade, vimos declarar 
publicamente que, enquanto os actos em causa nâo 
forem condenados, nâo teremos qualquer relaçâo 
institucional com os responsaveis do FC Porto e da FC 
Porto, Futebol SAD». 

No referido documento, os boavisteiros condenam 
o «silêncio cûmplice» dos dirigentes portistas e 
mostram-se indignados com a arbitragem de Duarte 
Gomes na partida que realizaram com os seus vizinhos 
da cidade invicta. Por causa disso, os boavisteiros 
exigem a divulgaçâo dos relatôrios dos observadores 
do ârbitro do encontro e do assistente Joâo Esteves. 

Sporting 
Joâo Pinto jâ treina 

A sessâo de treinos do dia 3 de Setembro passado, 
realizada pelo plantel principal do Sporting, na Academia 
de Alcochete, ficou marcada pelo regresso do 
intemacional português Joâo Vieira Pinto, o quai voltarâ 
a todas as competiçôes oficiais a 17 de Outubro, dia em 
que termina o castigo que lhe foi aplicado pela FIFA. 

Santa Clara recebe 2,5 milhôes de 
euros do Governo 

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

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

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

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

Os Dez Mandamentos do 
Condutor de Viaturas 
A paixâo da velocidade pode ser um verdadeiro 
pecado mortal. 
1 - Convencer-me-ei que a segurança rodoviâria 

também dépende de mim e nâo s6 dos outros. 
2- Prestarei a maxima atençâo quando conduzo. 
3- Respeitarei o mais débil e todos os outros. 
4- Conduzirei sem pressas nem nervosismos. 
5- Estarei sempre no melhor estado fisico e 

psiquico para conduzir. 
6- Respeitarei todos os sinais de trânsito. 
7- Levarei sempre o cinto apertado. 
8- Serei tolérante corn os outros condutores e 

nâo entrarei em competiçâo quando passam 
por mim. 

9- Procurarei que meu carro esteja no melhor 
estado de funcionamento e de segurança. 

10- Desfrutarei corn o meu carro as viagens e as 

deslocaçôes. 

 Autor Desconhecido 

Dasilm Mornes J ne. 
Custom 'Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

T>avid Dasilva 
50 Glenridge Cr. Phone: (519) 471-8202 
London, ON N6G 4W6 Fax: (519) 850-1273 

DESPORTO 

Divorcio de Jardel vira novela 
Depois de findar o ûltimo campeonato da I Liga, 

Mario Jardel, a estrela do Sporting Clube de Portugal, 
que foi campeâo nacional e bota de ouro, entrou num 
processo de divorcio iniciado por sua mulher Karen e, 
a partir dal, teve inicio uma autêntica novela 
futebollstica que por vârios meses vem fornecendo 
material quase diârio para os jomais. 

O jogador, alegando dificuldades do foro 
psicolôgico, nunca se apresentou aos treinos do 
Sporting e corn o recurso a atestados médicos 
apresentados um atrâs do outro, sucessivamente tem 
adiado o seu regresso à equipa leonina. 

Analisados todos os factos, acabou por verificar- 
se que tudo nâo tem passado de uma manobra de 
diversâo porque o que jogador e o seu empresârio 
pretendem é que Jardel deixe Alvalade e passe a jogar 
num dos grandes da Europa. 

Depois de muita contrataçâo noticiada como balâo 
de ensaio, a verdade é que nenhuma delas passou de 
mera especulaçâo e Jardel ficou a chuchar no dedo. 
Porque o perlodo das contrataçôes jâ encerrou, pelo 
menos até Dezembro, Jardel estarâ de botas arrumadas. 

O jogador que jâ foi idolatrado pela massa 
associativa leonina, agora face às inconséquentes 
atitudes que tem tornado vê o ambiente de Alvalade 
voltar-se contra ele e cada vez estâ mais longe o seu 
possivel regresso ao reduto sportinguista. 

Face ao evoluir dos factos, o Sporting jâ começou 
a accionar um processo contra o jogador junto da FIFA 
por perdas e danos e, segundo declaraçôes recentes do 
présidente do Conselho de Administraçâo da Sporting, 
SAD os «leôes» consideram-se como os grandes 
prejudicados pela situaçâo que estâ a ser vivida por 
Mârio Jardel. 

No seu pronunciamento, Miguel Teles falando em 
nome da Sporting SAD disse que “o grande derrotado 
é o Sporting, adiantando que têm contrato corn Mârio 
Jardel até 2004, e respeitam os seus compromisses 
para corn o jogador mas que, apesar disso, nâo podem 
contar corn o seu concurso. 

Em relaçâo ao facto de Mârio Jardel ter invocado 
«falta de condiçôes psicolôgicas» para continuar a jogar 
no Sporting, Miguel Ribeiro Telles diz que tem respeito 
pelos motives invocados pelo intemacional brasileiro, 
mas recorda que o clube de Alvalade sempre se mostrou 
disponivel para ajudar o ponta-de-lança, até porque lhe 
concedeu todas as condiçôes necessârias para que este 
se pudesse tratar. 

O Sporting disponibilizou as condiçôes cllnicas, 
desportivas, e de acompanhamento do jogador, mas sem 
sucesso. Inclusivamente, Jardel jâ faltou a uma reuniâo 
corn os médicos leoninos, para a que tinham 
conseguido o concurso do douter especialista, Daniel 
Sampaio que seguira a situaçâo cllnica do jogador. 

A concluir as suas declaraçôes, Miguel Ribeiro 
Telles, frisou que os «leôes» nunca equacionaram o 
empréstimo de Mârio Jardel a um clube estrangeiro e 
garantiu que o campeâo nacional nunca recebeu, 
«formalmente», qualquer proposta concreta que tivesse 
como objective a contrataçâo de Jardel. 

De acordo corn as ultimas noticias postas a circular 
como combustivel que alimenta a novela Jardel, parece 
que o jogador terâ efectuado um pré-acordo corn o 
Barcelona, visando o seu ingresso no clube catalâo em 
Dezembro. No entante, e para que seja possivel ao atleta 
jogar em Espanha, é necessârio que o Sporting, clube 
corn o quai o jogador estâ ligado contratualmente até 
2004, consinta na contrataçâo. 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. 
Specializing in 

BBQ MEATS • SEAFOOD • COD FIS 
Catering to parties & banquets in Southwestern Ontari 

Chef: Tony & Rosa Silva 

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

Fully Licerh 
L.C.B 
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COMUNIDADE EM FOCO 
NOVAS INSTALAÇÔES 
Green Shield jâ na nova sede no Twin 
Oaks Industrial Park de Windsor 

Um serviço melhor e mais eficiente nas modernas 
instalçôes da Green Shield em Windsor 

A famosa seguradora Green Shield que escolheu 
como logotipo O escudo do guerreiro para assim nos 
lembrar como estamos protegidos e cobertos contra 
eventualidades que possam surgir no futuro, mudou-se hâ 
poucos dias da Giles Boulevard para a nova sede, um 
edificio modemo e espaçoso corn melhor acessibilidade e 
estacionamento e uma distribuiçào ampla dos serviços em 
très andares. O prédio aberto ao publico recentemente 
conta corn um modemo desenho e magnifica decoraçâo 
interior. 

A sucursal da Green Shield existe em Windsor desde 
O fim da década dos 50 e hoje oferece a mais de um milhâo 
de clientes em todo o Canada os melhores pianos de saûde 
e benefîcios de seguros. Em muitas firmas uma vasta gama 
de empregados esta coberta pelo escudo da Green Shield, 
tanto dentro como fora do pais em tudo o que diz respeito 
a assitência hospitalar, dental, ouvidos e visào, etc. assim 
como pianos especiais que cobrem as despesas médicas e 
medicamentosas. 

Windsor, Ontârio - Agosto de 2002 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

UMA EXPERIENCIA UNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

475TECUM5EH RD., EAST 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. (519)254-5538 

Nossa Escola Portuguesa 
No proximo dia 14 de Setembro, Manuel do Canto, 

juntamente corn alguns amigos, vâo levar a efeito uma 
angariaçào especial de fundos cujo lucro reverte a favor 
da Escola Portuguesa da Windsor e sera aplicado na 
aquisiçâo de material escolar, como livros, cademos, 
esferogrâficas, papel, etc. Segundo fomos informados, 
o evento terâ lugar no clube The Extreme, 655 
University Ave. em Windsor. 

George Furtado, proprietârio do estabelecimento 
e grande apoiante da iniciativa, prontificou-se mais uma 
vez a oferecer de graça as instalaçôes para assim poder 
concretizar-se esta brilhante ideia. 

Vamos todos corn entusiasmo suportar nesse dia a 
Escola Portuguesa onde os nossos filhos aprendem a 
1er e escrever a Imgua materna, e estudam a cultura e 
histôria gloriosa da nossa Pâtria amada. Comprem 
bilhetes e ajudem a Escola! 

Haverâ comida e... surpresas. Para informaçôes 
contatem os organizadores pelo Tel. (519) 254-6023. 

BBQ 
Fernando e Maria Leonilde do Canto, os novos 

Mordomos do Império do E. Santo de Windsor para o ano 
2003, realizaram um BBQ para angariaçào de fundos no 
passado 24 de Agosto, na sede da Casa do Esprrito Santo. 
A comunidade local, como jâ o tinha feito noutras ocasiôes, 
aderiu dando o seu generoso apoio à iniciativa. O casai 
eleito continua a trabalhar corn entusiasmo para ver 
concretizado o seu sonho de realizar uma Pesta digna onde 
a Terceira Pessoa da Trindade Santa seja honrada no nosso 
meio de acordo corn a nossa tradiçâo cristà e açoriana. 

Desejamos aos novos Mordomos muito sucesso no 
desempenho das suas funçôes em 2003. 

WINDSOR 
Heart & Stroke Foundation 

A beneficio desta conhecida Escriiopon 

instituiçâo sem fins lucratives do DANIEL LAPAS 
Ontario e também para melhor honrar 
a memoria de T. Furtado, F. Ladell e 
Lino d’Arruda, membres falecidos 
desta comunidade, realizou-se no dia 
25 de Agosto no The Extreme Night 
Club um convfvio no quai Jorge e 
Leslie Furtado receberam de braços 
abertos todos quantos ajudaram na 

, compra e venda de bilhetes do Sorteio ($15.00/Cada) 
realizado em prol desta nobre causa. De salientar que o 
total angariado na venda dos bilhetes foi entregue cem 
por cento aos représentantes do Heart & Stroke Foundation 
para combater esta doença que hoje esta a dizimar centenas 
de vidas cada mês. 

D. Helena com o seu filho George e esposa Leslie 
Furtado na Angariaçào de Fundos 

A mûsica DJ que abrilhantou a reuniâo além da 
comida oferecida aos convidados foram pagas por George 
& Leslie Furtado, proprietârios deste Clube, que 
agradeceram a Manuel Do Canto e D. Helena Furtado e a 
todos aqueles que corn a sua colaboraçâo tomaram possivel 
aquele evento. 

VITOR 
SEQUEIRA 

Agente de vendes 

(519) 948-8171 

P<u>tiMÛuut{ÛHW e HoKeÿtûhute a Jeda Puma 
Fax. (519) 948-7190 E-mail: viseque@yahoo.com 

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

A NOSSA SAUDE,-. 

Café, châ e chocolate bons para 
o coraçâo e contra o cancro 

JO café, o châ e o chocolate possuem duas 
substâncias, a cafema e a tefna, que parecem ser 
benéficas contra o desenvolvimento de células 
anomalas e coâgulos de sangue. 

A cafema e a tema, duas substâncias que se 
encontram no café, no châ e no chocolate, podem ajudar 
a bloquear o crescimento das células anomalas e dos 
coâgulos de sangue, segundo um estudo publicado na 
ediçâo de Agosto do «Journal of Biological Chemistry». 

A cafema e a tema parecem interferir no bom 
funcionamento de uma enzima que ajuda ao bloqueio 
dos sinais que controlam o crescimento, movimento e 
sobrevivência das células. 

O estudo, realizado por investigadores do Colégio 
de Londres, indica que a enzima «p 110 delta» é também 
responsâvel pela resposta do corpo às infecçôes. 

Paralelamente aos avanços no tratamento do 
cancro, esta descoberta sugere que os medicamentos à 
base de cafema podem ser utilizados para tratar doenças 
cardîacas e inflamatôrias. 

No entanto, Peter Shepherd, do departamento de 
Bioquimica e Biologia Molecular do Colégio de 
Londres, alerta o pùblico para os maleffcios do consumo 
em grande quantidade de café ou chocolate. «O nosso 
estudo é fundado na utilizaçâo de fortes concentraçôes 
de cafema que serào nocivas se forem administradas 
ao homem», explica. «A prôxima etapa do nosso estudo 
serâ desenvolver os compostos que imitem a estrutura 
da cafema sem ter efeitos negativos», acrescentou. 

Quando você deixa de fumar... 
Vinte minutos depois, a pressâo do sangue começa a 
voltar ao seu normal e a temperatura de mâos e pés toma- 
se também normal. 
Oito horas depois, o mvel de monoxido de carbono no 
sangue passa a ser normal e o oxigénio atinge também um 
nfvel aceitâvel. O mau hâlito do fumador desaparece. 
Um dia depois, a possibilidade de um ataque ao coraçâo 
diminui. 
Dois dias depois, regeneram-se as extremidades dos 
nervos e deste modo você expérimenta uma nova 
capacidade nos sentidos do gosto e olfacto. 
Très dias depois, você começa a respirar melhor. 
De Duas semanas até Très meses, experimenta-se uma 
melhor circulaçâo do sangue, caminhar toma-se mais fâcil, 
e aumenta até 30% a funçâo pulmonar. 
De um até nove meses, desaparece a tosse do fumador, 
desaparece a falta de fôlego e a congestâo nasal. Renovam- 
se os alvéolos do pulmâo que nos ajudam a expectorar as 
impurezas do ar que respiramos e você começa a sentir 
mais energia. 
Um ano depois, o risco de um ataque cardfaco é 50 por 
cento menor, comparado ao risco que sofre um fumador. 
Dois anos depois, o risco de um ataque cardfaco passa a 
um nfvel quase normal. 
Cinco anos depois, a possibilidade de um ex-fumador de 
um maço de cigarros/dia contrair cancro de pulmâo 

MORTGAGE 
INTELLIGENCE 
www.brianlesperance.com 

À PROCURA DE UMA HIPOTECA (MORTGAGE)? 
NOS TEMOS OS MELHORES E MAIS ECONÔMICOS 
PLANOS DE JURO! 

Fazendas/Quintas de até 80 Algueires 
(ÿf Compta de Casas 

Renovaçôes de Hipotecas 
Hipotecas Pré-Aprovadas Tel. (519) 791-8257 

diminui 50 por cento. De cinco 
a quinze anos depois, a 
possibilidade de um ataque 
cardfaco fica reduzida à de 
uma pessoa que nunca fumou. 
O risco de cancro da boca, 
garganta ou esôfago toma-se 
50 por cento comparado corn 
o de um fumador. 
Dez anos depois, o numéro de 
mortes por cancro de pulmâo 
é semelhante ao do gmpo de 
nâo fumadores. Diminui o 
risco de cancro da boca, 
garganta, bexiga, esôfago, rins e pâncreas. 
Depois de quinze anos, o risco de ataque cardfaco toma- 
se igual ao de um nâo fumador. 

Informou Dr. Micahel J. Flood, D.C., Windsor (Ontârio) 
Tel. (519) 735-4325 

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

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

Contactent D. Maria Fernandes 

Tel. (519) 977-8414 

IMMEDIATE OPENING 
for 

CRIMINAL LAWYER IN WINDSOR AREA. 

MUST BE CALLED TO ONTARIO BAR. 

Fax your Resumé to: (519) 977-5416 

Dr. Michael J. Flood, D.C. 
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LEAMINGTON STBATHROY 

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

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

Sportinguistas da Area reunidos 
em Festa de Arromba 

Uma efeméride que nâo podia ficar sem ser 
mencionada neste jornal foi a reuniao e festa dos 
Sportinguistas desta area do Essex que no mês de Junho 
passado se reuniram para celebrar o triunfo do seu 
querido Clube ao proclamar-se Campeao da Liga 
Portuguesa. 

Um grupo de “ferrenhos” muito alegres ap6s o 
magmfico jantar-convivio 

Foi sem dûvida uma das melhores a que tive o 
prazer de assistir, contando com a presença de um grupo 
de 130 pessoas. Quero salientar a organizaçào 
impecavel que nâo deixou nada à improvisaçâo, porque 
tudo estava perfeitamente alinhavado, desde a ementa 
de luxo, até à decoraçâo verde-branca da sala. Podemos 
dizer que esta festa foi muito além das anteriores que 
eu tinha frequentado outros anos. Mas o que levou a 
palma foi o magnifico convivio entre os sportinguistas, 
unidos como se fossem todos membres de uma so 
familia. Nâo vou aqui referir o nome das pessoas, um 
por um, mas sim devo afirmar que os sportinguistas, 
os vindos da Nazaré e os de Peniche e arredores 
excederam-se em bem servir aos seus colegas. 

Também ao Clube meus Parabéns porque o menu 
estava realmente uma dellcia. 

Anselmo Carvalho, Harrow (Ontario) 

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

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

CLUBE PORTUGUÊS DE STRATHROY 
P.O. Box 154, 375 York St., Strathroy, Ont. N7G 3J2 

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

 Charlie Milhomens • (519) 245-9552  

Grogan 
F«RD LINCOLN 

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

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

Ali FERREQIA 
Sales Rep. 

CHATHAM/WALLACEBUWG 

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 

PORTUGAL NOTICIAS 
ORGÀO DE COMUNICAÇÀO 

ENTRE AS COMUNIDADES 
EMIGRANTES DO CANADÂ 

COLABORE - FAÇA UMA 
ASSINATURA DÊ A SUA OP1NIÀO 

CONTACTE-NOS PELO 

TEL 1-800-414-3584 
NÔS PAGAMOS A CHAMADA 

IGREJA Àj DO 7.° 
ADVENTISTA^g^^DIA 

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

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

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

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

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

SÂBADOS As 8;30 A.M. 

WINDSOR 

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 

POETRY 
Duas Rosas Cativantes 
Duas rosas brancas cativantes, puras, 
Florescem à sombra de uma gingeira. 
Serenas se tombam sobre uma ribeira, 
Sorvendo desta gentil toda a frescura. 

Sâo rosas brancas, delicadas e bêlas. 
Que por entre outras surgem viçosas. 
Lembram-me irmâs siamesas formosas, 
PTo ar fraternal que transparece delas. 

Rosas, rosas!.... Cor de fogo ou de rosa, 
Tantas cores desinquietantes... lindas... 
Que mal desabrolham e cedo sâo findas! 

Mas nem s6 pTa cor, rainha é a rosa! 
É um mimo comum às jovens e viùvas 
E para todas, as mais flamantes sâo as rubras! 

Fernanda T. Raimundo, Richmond - BC, 3 de Julho, 2002 

819 Maitland Street - London 

GQNWrE À GQMUNIDADE 
VENBA O Wm A PALAVRA DE DEVS 

corn o 5r^Dî>c €vAii5clistA 
Rev. MiqDéiets bet Barreto, 

?Astor l5rc|A ConcorM^, Kccifc (Pcm^mbvico), Br^il 
c VKC-Vrcsîibcnic Convenç^o Br^ilcîr^ 

Programa 
Domingo, dia 22 de Setembro, às 16H00 
- Culto do 23.** Aniversario da Igreja seguido de Confraternizaçâo 
Quarta-Feira, dia 25 de Setembro, às 19H00 

- Noite da Famflia 
Sexta-Feira 27 e Sâbado 28, às 19H00 

Conferêneias: ”É Tempo de Buscar a Deus" 
Domingo, dia 29, às 9H45 

- Culto de Louvor e Adoraçâo a Deus 
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Thinking 
of a 

New Home? 

Call Me 
to Reserve 

A T ntl RAY FIGUEIREDO 
25 YEARS OF EXPERIENCE 

- L  !® * 
sutton group 
select realty Inc. 

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

E-mail: rayfig_1@yahoo.ca 

A SUA LISTA DE TERRENOS PARA FAZER A SUA CASA NOVA! 

g] CRIMSON CRES. & LOGGERS GROVE 
CRIMSON CRES. TERRENOS DESDE LOGGERS GROVE TERRENOS DESDE 

$37,000 $39,000 
CASAS DESDE$ 142,900 COM GARAGEM 

MODELO ABERTO NA LOGGERS GROVE - 588 sàbs. e Doms., De 1:00 - 5:00 RM. 

ONLY 6 LOTS AVAILABLE. IF YOU LOVE THIS AREA OF LONDON, MAKE YOUR MOVE NOW! 
COME AND VISIT US! WE HAVE SOME MODELS READY FOR IMMED!ATE POSSESSION! 

KILALLY HILLS 
TALL TREE 

ESTATES 
Sold Out 

TERRENOS DESDE44^.000 

$150,000 - $190,000 
Come Visit Me at Loggers Grove and Pick Up an Info Package 

CASAS DESDE 
O 

JQ 
XS 

Fan$h3we Park Rd 

Kilaliy Rd. 

H o 

CLUB 

^jortu^neBe (Îlmmîtmn^atinl (Ulnh ai 
346 GRAND AVE. EAST (P.O. BOX 313) CHATHAM, ON N7M 5K4 

5" Aniversario da Inauguraçâo da Nova Sede 

Sabadot 19 de Outubro de 2002 

18H00 Jantar Servido 
Tradicional Ementa Portuguesa 

21H00 Apresentaçâo de Dignitârios e 
Discursos 
Baile Social abrilhantado com 
mùsica ao Vivo pelo conjunto 
de London 

Para Réservas e Marcaçôes de Mesa contacteni'nos pelos 

Tels. (519) 436^0040 • 354^3504 


