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GENTE Felipe Gomes 
Ligado à nossa culinaria que 

sempre estudou com intéressé, 
tendo jâ publicado um livro sobre 
a gastronomia portuguesa, 
seguido dum outro que foi uma 
colectânea de receitas de cozinha, 
respigadas entre mulheres que 
tiveram na familia uma vitima do 
cancro da mama, Felipe Gomes 
(escrito assim, com e, ao estilo 
castelhano), é natural de Almada 

e reside com a sua familia em London (Ontario). 
Ligado por vocaçâo ao mundo da hospitalidade, 

hoje é gerente da FG International Corp. firma de 
consulting no planeamento de conferêneias, reuniôes 
corporativas, politicas ou sociais. Felipe é o homem 
mais indicado para organizar um evento social, seja 
para um grupo abaixo de 100 pessoas ou para uma 
multidao de um milhar ou mais de congressistas. 

A FG International Corp. cumpriu sen primeiro 
ano. Pode-se dizer que o baptismo de fogo no nosso 
mundo comunitario foi a organizaçâo da Reuniao de 
Professores de Português do Canada e EUA, a qual foi 
um grande sucesso em Abril passado. 

Parabéns à FG International Corp. que nossos 
leitores podem contactai pelo Tel. (519) 435-0616 e 
MUITOS ANOS DE SUCESSO! 

O NOME DE JESUS 
A peça dum monumento funerario recentemente 

descoberta em Israel parece apresentar a inscriçâo mais 
antiga do nome de Jesus, na opiniao de um arqueologo 
que datou-ano ano 63 d.C., isto é apenas 30 anos depois 
da morte de Jesus no Calvario. 

O fiancés André Lemaire, técnico em inscriçôes 
antigas, confirmou que corn toda probabilidade trata-se 
duma autêntica referêneia a Jesus de Nazaré. Embora 
ninguém duvide da existência de Jesus, tudo quanto hoje 
sabemos da sua vida provém do Novo Testamento e até 
ao dia présente nunca tinha sido descoberto um artefacto 
corn o seu nome datado no primeiro século. 

A inscriçâo sobre a pedra calcâria dum ossârio diz 
em aramaico: Tiago, jïlho de José, irmào de Jesus. 

Lemaire declarou que o estilo da escritura e a prâtica 
de enterramento de ossos praticada pelos judeus desde 
20 a.C. até ao ano 70 d.C., situa a época da peça na era 
em que o apostolo Tiago era lider da igreja de Jerusalém. 

Tiago, José e Jesus eram nomes muito comuns na 
época, mas o facto de nomear o defunto como irmào de 
Jesus num monumento fûnebre é dificil de explicar, a 
menos que este Jesus seja uma pessoa de muita fama 
como Jesus de Nazaré. Mesmo assim, é impossivel 
provar que o Jesus nomeado na peça seja de facto Jesus 
de Nazaré. 

Antonio Seara, London (Ontario) 

O CARTÂO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE 
Para substituir o documente IMM1000 que até ao 

présenté era a prova de uma pessoa ser emigrante corn 
residência permanente no Canada, o Govemo Federal 
acaba de criar o Bilhete de Residência Permanente, 
documento semelhante a um cartâo de crédite corn a 
fotografia do emigrante e que vai tornar quase 
impossivel a sua falsifîcaçâo para os émigrantes ilegais, 
pessoas de ma fé ou terroristas que queiram entrai no 
pais. 

O novo documento destina-se principalmente às 
viagens ao estrangeiro e deverâ ser apresentado na 
alfândega apôs o dia 31 de Dezembro do 2003, 
juntamente corn o passaporte do pals de origem na 
altura que o emigrante régressa ao Canada. 

Na opiniâo dalguns analistas, a medida deve-se aos 
ataques terroristas de 11 de Setembro nos EUA e trata 
de fazer mais dificil a entrada da persona non grata 
neste pals. Segundo a CIA, o terrorismo achou no 
Canada um autêntico paralso nos anos transactos, 
confirmando-se a residência de pessoas do grupo 
AlQaida em cidades canadianas, donde passaram aos 
EUA. 

Apenas o emigrante corn residência permanente 
précisa do novo bilhete. Ficam excluldos aqueles que 
ja se tomaram cidadâos canadianos e os que mantém a 
dupla nacionalidade. 

A data de apresentaçâo da aplicaçâo para o novo 
Bilhete dépende da data de entrada no pals ou ainda da 
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data em que recebeu a sua residência permanente r. o 
Canada. Siga o esquema seguinte: 

Emigrantes de 1973 - 79: Setembro de 2003 
Emigrantes de 1980 - 87: Agosto de 2003 
Emigrantes de 1988 - 1991: Julho de 2003 
Emigrantes de 1992 - 1995: Junho de 2003 
Emigrantes de 1996 - 1999: Maio de 2003 
Emigrantes de 2000: Março e Abril de 2003 
Emigrantes de 2001: Dez - Fevereiro de 2003 
Emigrantes de 2002: Outubro - Nov. De 2002 

Deve preencher o formulârio de acordo corn a data em 
que foi admitido como emigrante neste pals de 
acolhimento e nào é preciso fazê-lo antes. Para mais 
informaçôes ligue para o Tel. 1-800-255-4541, ou visite 
o site: www.cic.gc.ca 

LEAIVlINGTON 
Portuguese Community Club Inc. 
Dezoito Anos e Saudosa Lembrança do 

Primeiro Présidente 

N. Fortuna, M. Barras, D. Maria Medeiros e A. Pires 
ao pé da foto de Antonio B. Medeiros, 

Primeiro Présidente do Clube. 

A SECP Responde ao Desafîo 
Corn data de 1 de Outubro/2002 foi recebido o 

processo 1918/02-GSECP da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas, dirigido à Comissào “ad 
hoc” para Melhorar o Serviço Consular nas 
Comunidades Portuguesas de London e Area, criada 
hâ apenas dois meses. Neste documento, o chefe de 
gabinete, Carlos Correia Perdra, déclara: 

Encarrega-me S. Exa.o Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas de acusar a recepçâo e 
agradecer a carta de V. Exas., de 20.08.02. 

Mais me encarrega S. Exa. o Secretârio de Estado 
de transmitir que é sua intençào numa proxima viagem 
ao Canadâ, deslocar-se a London a fim de monter 
contactas corn V. Exas. 

Alegra-nos saber que o pedido desta Comissào 
encontrou uma resposta no Secretârio de Estado e 
esperamos que em Janeiro proximo ou noutra data 
quando José Cesârio visitar o Canadâ poderemos 
organizar um fôrum para que o povo português desta 
ârea possa aprensentar publicamente as suas queixas 
no que diz respeito ao serviço consular, e encontrar 
vias de SOluçâo. A Commisâo 
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MACIOMAL 
Guimarâes - Cobra 
“passageira” assusta autocarro 

Joâo Oliveira Mendes é motorista de autocarro hâ 
16 anos e muitas coisas jâ lhe aconteceram na sua vida 
profissional, mas nada de tâo insolito como o que teve 
de enfrentar numa recente viagem que efectuava entre 
Lisboa e Guimarâes. Uma cobra de très metros de 
comprimento entrou pelo autocarro e, esteve tâo perto 
de si, a silvar ameaçadoramente, que a cara lhe ficou 
coberta do cuspo do réptil. 

Fiquei em estado de choque, disse, adiantando que 
a cobra lhe passou por entre as pemas e foi-se enroscar 
no ferro onde encaixa a mâquina dos bilhetes. 
Enroscou-se, mas ficou corn a cabeça voltada para a 
mim, a bufar e a cuspir tâo perto de mim que fiquei 
corn O rosto molhado. Parece ficçâo, mas nâo é. Passou- 
se mesmo comigo e fiquei tâo assustado que se me 
tivessem dado uma facada na hora, creio que nâo 
correria uma gota de sangue, assegurou. 

A historia passou-se no quilometro quinze, perto 
de Alverca, quando teve uma avaria na bomba de âgua 
do motor e o autocarro teve que parar. Joâo Mendes 
ligou à empresa a solicitât outre autocarro para fazer 
seguir os passageiros e ficou à espera de assistência, 
em zona de matagal e canaviais. 

Enquanto fui para as traseiras do autocarro corn 
o mecânico, deixei a porta aberta. Estava muito calor 
e a cobra deve ter entrado à procura dafrescura do ar 
condicionado, alvitrou, sublinhando que se deveria 
tratar nâo de uma cobra de mato, mas de um animal de 
estimaçâo, pois era bonita e bem tratada. Quando se 
virou para mim, tinha a cabeça tâo achatada que mais 
parecia ofocinho de um gato. Provavelmente, séria de 
um circo ou de algum coleccionador. 

Na viagem de regresso, deu pelo réptil a silvar junto 
de si de forma ameaçadora e Joâo Mendes fez uma 
travagem tâo brusca que andou aos ziguezagues na 
estrada. Mesmo atrâs de si, vinha um carro à civil da 
Brigada da Policia que, vendo tal comportamento, 
tratou de exercer a autoridade, identificando o 
motorista. S6 quando este lhe chamou a atençâo para a 
cobra é que compreenderam o anômalo da situaçâo. 

A cobra acabou por desaparecer pelo mesmo sitio 
por onde entrara e embrenhou-se no matagal. 

Droga mata 280 pessoas no pais 
De acordo corn numéros avançados pelo “Diârio 

de Noticias” de Lisboa e corn base no relatorio anual a 
publicar pelo Instituto Português da Droga e da 
Toxicodependência, no ano de 2001 ocorreram 280 
mortes devido a causas que se revelaram positivas nos 
exames toxicologicos efectuados pelo Instituto 
Nacional de Medicina Legal em Lisboa, Porto e 
Coimbra. 

Pela primeira vez, alguns obitos estâo ligados ao 
MDMA, nome cientifico dado ao ecstasy e todos 
associados ao consumo de alcool. Os casos de uso de 
metadona e anfetaminas subiram em relaçâo ao relatorio 
anterior, assim como a presença de alcool, verificando- 
se que 73% das mortes resultaram de situaçôes de 
overdose, sobretudo em individuos corn idades entre 
os 20 e os 39 anos. 

Lisboa foi das très areas médicas a que registou 
mais casos de mortes (47%), corn o Porto (39%) e 
Coimbra (14%) a seguir na lista 

As drogas mais comuns nestas mortes foram os 
opiâceos (81%), seguidos da cocama (34%) e dos 
canabinôides (11%). Por fim vieram as anfetaminas, a 
metadona e o ecstasy. No que diz respeito ao alcool, 
este esteve associado a 41% das mortes. 
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Em Portugal registam-se 30 mil 
déficientes por ano 

Uma estatistica com nûmeros alarmantes sobre a 
situaçâo de sinistralidade em Portugal foi divulgada pelo 
Departamento de Trabalho. Registam-se cada ano 30 mil 
novos déficientes, resultado de acidentes de trabalho o 
quai représenta 15% da força laboral portuguesa, calculada 
em 200 mil trabalhadores. 

Nos inquéritos efectuados as conclusôes acusam 
graves falhas na area da prevençâo e outros factos 
negatives a que nâo fogem as proprias seguradoras por 
fazerem os seguros sem inspecçôes prévias para avaliar 
as condiçôes de segurança. 

Além do acidente as consequèneias do mesmo nâo 
afectam apenas ao sinistrado mas projectam-se no seio da 
propria familia, particularmente quando a pessoa 
acidentada é o esteio da economia familiar. 

Os técnicos do Departamento de Estatistica dos 
acidentes laborais devem por outre lado enfrentar os 
demorados processes burocrâticos que dificultam a 
resoluçâo das situaçôes. 

Europa nâo deve ceder ao 
grande poder 

o antigo présidente da Repûblica, Dr. Mario Soares, 
hoje deputado corn assento no Parlamento Europeu, nâo 
t&mpapas na Imgua. Num encontre recente para tratar do 
acordo entre a Uniâo Europeia ( UE) e os EUA sobre o 
Tribunal Penal Intemacional (TPI), Mario Soares afirmou 
que a UE deve passar a existir como uma verdadeira 
potèneia e nâo ceder ao grande poder. 

Respondendo a uma pergunta do deputado do PCP 
Antonio Filipe, Soares adiantou que, grave na poUtica é 
a falta de coragem e a subserviêneia em relaçâo a um 
grande poder. E preciso que os europeus tenham a 
capacidade de dizer que nâo. Sem se conter, Mario Soares 
disse na comissâo parlamentar eventual para a reforma 
do sistema politico, ser uma vergonha as imposiçôes 
colocadas pelos EUA para a obtençâo de acordos bilaterais 
entre a UE e os norte-americanos. 

Alfabetizaçâo avança a passo 
de caracol 

A taxa de analfabetismo diminuiu, mas apenas 2% 
em dez anos, passando de 11%, em 1991, para 9%, em 
2001. As mulheres que nâo sabem 1er e escrever sâo quase 
o dobro dos homens mas, em contrapartida, sâo elas que 
tèm habilitaçôes literârias mais elevadas. Duplicou a 
proporçâo da populaçâo corn um curso superior. 

Os Censos 2001 indicam uma evoluçâo positiva em 
termes do nîvel de instmçâo da populaçâo, mas é évidente 
a dificuldade em erradicar o analfabetismo ao longo dos 
dez anos. Sâo sobretudo os idosos, em especial do sexo 
feminino, que contribuem para esta lenta diminuiçâo. No 
lado oposto, é de registar a duplicaçâo (de 4% para 8,6%) 
do numéro de pessoas que concluîram o ensino superior. 

Em 2001, 35,1% dos residentes completaram o l.° 
ciclo do ensino bâsico, seguindo-se os 2° e 3.° ciclos corn 
18,8% e 18,7%, respectivamente. E 15% da populaçâo 
completaram o ensino secundârio. É de realçar as 
diferenças entre os vârios niveis de ensino atingidos o 
que mostra que a populaçâo ainda se encontra a frequentar 
o ensino ou que o abandonou. A maior diferença entre a 
ffequèneia e a conclusâo do curso encontra-se na passagem 
do 2.° para o 3.° ciclo, ou seja, muitas pessoas nâo 
concluem a escolaridade obrigatoria. 

As mulheres e homens apenas sâo iguais no l.° ciclo 
(antiga primâria), jâ que apresentam diferentes mveis de 
conclusâo ao longo da aprendizagem. Nos 2.° e 3.“ ciclos 
do ensino bâsico, a proporçâo da populaçâo masculina é 
superior à feminina, relaçâo que se inverte nos ensinos 
secundârio, médio e superior. Nos mestrados e 
doutoramentos, volta a existir uma supremacia dos 
homens. Em Portugal existem sô 72 homens corn curso 
superior por cada cem mulheres em idèntica situaçâo. 

A maior parte da populaçâo portuguesa que acabou o 
ensino superior fè-lo na ârea do Comércio 13,2%; 
seguindo-se a Saûde, 12,8%; a Formaçâo de Professores 
e Cièneias da Educaçâo, 12,1%; e a ârea de Letras e 
Cièneias Religiosas, 12%. 

Fonte: Diârio de Noticias - Lisboa 

PSD subscreve federalîsmo 
o PSD abraçou definitivamente o federalismo, 

juntando-se às outras forças politicas que integram o 
Partido Popular Europeu (PPE) e dando o voto para a 
Constituiçâo duma Europa forte corn inequivoco selo 
federal. 

“Os povos que aderiram livremente ao processo de 
integraçâo pretendem criar uma Uniâo Europeia federal e 
unir esforços para concretizar tal designio, que o PPE 
considéra constituinte da UE”, estipula o texto aprovado 
pelos cerca de 600 congressistas que estiveram reunidos 
no Estoril. Ao dar este passo, o PSD distancia-se do CDS/ 
PP, parceiro de coligaçâo govemamental, em matéria 
europeia. A questâo do federalismo pode ser um obstâculo 
à formaçâo duma aliança eleitoral entre ambos partidos 
nas europeias de 2004.0 partido agora liderado por Paulo 
Portas foi expulso em 1992 do PPE por advogar posiçôes 
anti-europeias quando era presidido por Manuel Monteiro. 

O texto constitucional ontem aprovado - o primeiro 
do género num agrupamento politico à escala da UE - 
rejeita um quadro politico em que o Estado e o mercado 
sejam as principais forças motrizes. A sociedade é que 
deve ocupar o lugar central, sublinha o documente, no 
seu artigo 17. 

“As responsabilidades da Uniâo Europeia nâo acabam 
no quadro das suas fronteiras; a UE também tem 
responsabilidades globais. Como poder global que é, a 
Europa deve promover os direitos humanos, a democracia, 
o donunio da lei, o desenvolvimento sustentado e a boa 
govemaçâo em toda a parte”, diz o texto aprovado no 
Estoril. 

Esta Constituiçâo desfere ainda algumas crîticas à falta 
de transparèneia do Conselho Europeu, que deve ser mais 
democrâtico. Por outre lado, o papel da Comissâo Europeia 
deve ser reforçado, tal como seu contrôle democrâtico 
pelo Parlamento Europeu. 

A falta de Durâo Barroso, que anulou a sua deslocaçâo 
ao Estoril a estrela da tarde foi Alberto Joâo Jardim. O 
lider madeirense foi eleito para uma das dez vice- 
presidèneias do PPE, tende mesmo sido o segundo mais 
votado. 

Jardim alertou para o alargamento da UE, corn a 
entrada simultânea de dez novos membres, que terâ 
consequèneias sérias para o nosso pals: “Isso vai pôr 
Portugal numa posiçâo ainda mais periférica. Vamos ser 
um extremo ainda mais extremo da Europa. Os ex-paises 
soviéticos sâo naçôes corn uma cultura muito enraizada 
e uma identidade muito forte, que os habilita a ganhar 
desafios. Portugal, pais pequeno e corn poucos recursos, 
vai ter pela frente um desafio muito complicado...” 

Pedro Correia-Diârio de Noticias 
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Igreja ocupada por “sem-papéis” 
Em Paris, cerca de 150 imigrantes clandestines 

ocuparam a Igreja Saint-Ambroise para reclamarem a 
regularizaçâo de todos os ilegais residentes em França. 

Os emigrantes, a maioria de origem chinesa e 
africana, chegaram à igreja local, onde hâ seis anos se 
deu uma ocupaçâo semelhante. Mas o proteste acabou 
mais cede do que o previsto. Os “sem-papéis” nâo 
conseguiram o apoio do padre e concordaram em 
abandonar o edificio, porque nâo estavam reunidas as 
condiçôes para uma prova de força. Um porta-voz do 
grupo, prometeu que todos os domingos iam organizar 
concentraçôes na praça da Republica, para ocupaçâo 
de um novo lugar. 

Recorde-se que, no passado mês de Agosto, 
centenas de emigrantes ilegais ocuparam durante cerca 
de duas semanas a basilica de Saint-Denis, nos 
arredores de Paris, reclamando a regularizaçâo em 
bloco de milhares de dossies, ideia que o govemo 
francês rejeitou, aceitando, contudo, estudar case a 
case. 

Ainda sobre emigrantes ilegais, uma embarcaçâo 
virou ao largo da Sicilia, Italia, tendo morrido pelo 
menos 14 imigrantes ilegais oriundos da Libéria, num 
naufragio de uma embarcaçâo que transportava mais 
de uma centena de emigrantes clandestinos. 

O acidente ocorreu de madrugada durante uma 
tempestade. O barco virou-se atirando os passageiros 
para a agua, a centenas de metros da costa. A guarda 
costeira socorreu 92 pessoas e foram encontrados 14 
corpos. 

Em Espanha, foram interceptados, no fim de 
semana, cerca de 290 emigrantes clandestinos, entre 
os quais dois bébés, que tentavam entrar no pais pela 
costa da Andaluzia e pelas Canârias. O nevoeiro e o 
pouco vento que nesta altura do ano se fazem sentir 
têm permitido aos barcos aproximarem-se da costa sem 
serem detectados. 

Explosâo mata cinco bombeiros 
Em consequêneia de duas explosôes morreram em 

Paris cinco bombeiros quando combatiam um incêndio 
de pequenas proporçôes nos arredores da cidade. Corn 
idades compreendidas entre os 22 e os 27 anos, tinham 
sido chamados para apagar um fogo que deflagrou no 
sexto andar de um prédio e foram surpreendidos por 
duas violentas explosôes quando tentavam entrar no 
compartimento. Na opiniâo dos técnicos, o acidente 
deve ter sido motivado pela concentraçâo de gases. 

Castigado por vender cassetes 
pornogrâficas 

o proprietârio duma loja de videos da localidade 
de Khost, no leste do Paquistâo, acusado de vender ao 
pûbljco cassettes pornogrâficas, foi obrigado, pela 
policia, a subir a uma ârvore, ficando ali exposto de 
castigo à vergonha pûblica. Jagjeet Singh foi preso por 
ter vendido uma cassette sujeita a objecçâo, segundo 
a Policia. Em vez de ir para a prisâo, foi obrigado a 
mostrar a sua figura no mercado publico ou Medina 
desde o alto de uma ârvore. 

Internacional 
Por esta ninguém esperava! 
Ladrôes fazem greve contra a 
corrupçâo na Colombia 

Os ladrôes de rua e toxicodependentes decidiram 
paralisar a sua actividade por um dia, para protestar 
contra a corrupçâo e falta de atençâo das autoridades 
pelos indigentes, noticiou o jomal El Tiempo. 

José Vladimiro Moreno, outrora um publicitârio de 
grande êxito e organizador desta greve, informou que 
corn o proteste pretendia chamar a atençâo das 
autoridades para a falta de reabilitaçâo dos utentes que 
deambulam pela cidade e vivem em zonas onde se vende 
a droga. Numa clara alusâo à corrupçâo politica disse: 
Nâo vamos fazer uma manifestaçâo, mas uma 
paralisaçâo civica para ver se os que mais têm deixam 
de roubar o povo. Referiu também que 
nesse dia ficou proibido roubar e consumir droga nos 
bairros El Calvârio, Siloé e Santa Helena, os locals mais 
perigosos da cidade de Cali. 

Em Setembro ultimo, tinha exposto a iniciativa ao 
ministro do Trabalho, Juan Luis Londono, numa reuniâo 
corn congressistas. Estivemos lâ très horas a escutar as 
mesmas incongruências de sempre, os mesmos discursos 
balofos e por isso vamos fazer uma greve a favor de 
crianças que vivem na rua e assaltantes sem esperança, 
acrescentou. 

Suicida-se apos matar a mulher 
e outras seis pessoas 

Um ex-guarda de segurança de Turim (Itâlia), 
fortemente armado, matou a ex-mulher e outras seis 
pessoas, entre familiares e vizinhos, suicidando-se de 
seguida. Foi um ataque que aterrorizou o pequeno 
povoado italiano de Chieri. As vitimas, très homens e 
cinco mulheres, foram baleadas em duas casas 
adjacentes. 

A imprensa identificou o atacante como Mauro 
Antonello, 40 anos de idade, ex-guarda noctumo e 
coleccionador de armas. Este invadiu a casa da ex- 
mulher, atirando nela, nos sens familiares e nalguns 
vizinhos. A policia encontrou uma arma automâtica e 
vârias pistolas no local do crime. Um vizinho disse ter 
ouvido 40 disparos em cinco minutos. Entre as vitimas 
estavam Caria Bergamin, ex-mulher da quai hâ dois anos 
vivia separado, a mâe delà, o irmâo e a cunhada. A filha 
do casai, uma rapariga de 7 anos de idade, na altura 
encontrava-se na escola e sobreviveu à tragédia 

Segundo os vizinhos, o casai teve uma separaçâo 
dificil, mas Antonello parecia ser uma pessoa normal e 
tranquila que havia sido demitido como segurança e 
atualmente trabalhava na construçâo. 

I ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automâtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

215 Wellington St., Phone: (519) 673-4360 
London, Ontario N6B 2L2 Fax: (519) 673-3880 

Operaçâo Charme! Saddam 
décréta amnistia gérai 

As portas da cadeia de Abu Gharib, nos arredores 
de Bagdad, nâo resistiram à invasâo dos iraquianos que 
foram abraçar os familiares presos. O Présidente 
Saddam Hussein, poucos dias depois da sua eleiçâo 
para novo mandanto de 7 anos, onde recebeu o apoio 
de “cem por cento” dos eleitorado, anunciou a amnistia 
gérai corn efeito imediato para todos os iraquianos, civis 
e militares, dentro como fora do pais. A amnistia 
engloba os condenados à morte ou prisâo perpétua ou 
temporâria, mesmo que condenados à revelia; os 
condenados por “crimes relacionados corn o serviço 
militar” e crimes de cariz politico. 

Tem porém como excepçâo os condenados ou 
detidos por assassinios acerca dos quais nâo houve 
reconciliaçâo corn os familiares dos assassinados, e os 
condenados por dividas, que s6 serâo libertados quando 
pagarem o que devem ou terminarem a pena de prisâo. 
A amnistia aplica-se a presos ârabes no Iraque, corn 
excepçâo dos detidos por espionagem a favor de Israel 
ou dos Estados Unidos. 

Pouco depois da TV divulgar o comunicado, as 
portas das cadeias abriram-se, corn a TV a mostrar em 
directe a alegria dos presos que iam gritando slogans 
de apoio ao Présidente Saddam Hussein. 

Os grupos de defesa dos direitos humanos têm 
acusando Bagdad de manter nas cadeias milhares de 
presos politicos e muitos deles acabam executados. 

No relatorio de 2002, a Amnistia Internacional, a- 
violaçâo dos direitos humanos incluia execuçôes 
sumârias, prisôes e detençôes em segredo, tortura e 
maus tratos e pesadas penas de prisâo na sequêneia de 
processes nâo equitativos no Iraque. 

Mas a amnistia é também para consume fora do 
Iraque, numa altura em que os EUA fazem pressâo para 
uma mudança do regime em Bagdad e exigem o 
desmantelamento das armas de destruiçâo maciça, 
mesmo que seja necessâria uma intervençâo militar. 

Em geste orientado para o mesmo fim, Bagdad 
devolveu ao Koweit o arquivo nacional deste pais, 
saqueado durante a invasâo iraquiana de 1990-91. 

Liga Arabe: Nem um sô soldado 
arabe lutarâ contra o Iraque 

Nenhum soldado ârabe vai participât na aeçâo 
militar norte-americana contra o Iraque, disse o 
secretârio da Liga Arabe, reiterando que todos os pai'ses 
ârabes rejeitam uma aeçâo militar contra Bagdad. Amr 
Moussa falava em Doha no final da visita ao Qatar 
consagrada aos desenvolvimentos no mundo ârabe, em 
particular no Iraque, na Palestina e no Sudâo. 

O responsâvel rejeitou a ideia de que os ârabes vâo 
assistir como espectadores às ameaças contra o regime 
iraquiano, considerando que a diplomacia ârabe poderâ 
jogar um papel decisive na aceitaçâo pelo Iraque do 
regresso dos inspectores da ONU, o que jâ é um forte 
contribute. Moussa rejeitou a possibilidade de algum 
soldado ârabe participât num ataque a Bagdad, mas 
declarou que tomarâ em consideraçâo um eventual 
pedido dos EUA para utilizar as suas bases a confirmar- 
se uma guerra no Iraque. 

VISO SHIPPING INC. 
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AÇORES / IVIADEIIIA 

PPE com Alberto Joâo Jardim na 
vice-presidência 

O présidente do Govemo Regional da Madeira, 
Alberto Joâo Jardim foi eleito vice-presidente do Partido 
Popular Europeu (PPE), sucedendo assim no cargo ao 
primeiro-ministro Durâo Barroso. A eleiçâo decorreu no 
15° Congresso do PPE em Estoril. O iïder madeirense 
obteve o segundo maior numéro de votos entre os 11 
candidatos às dez vice-presidências da organizaçâo de 
centre direita. 

Para além de Joâo Jardim, outres candidatos da 
organizaçâo vieram da Irlanda, Alemanha, França, 
Bulgaria, Hungria e Holanda. Wilfiied Martens, da Bélgica 
foi reeleito para a presidência do PPE, corn 88% do veto, 
nâo tende concorrentes ao cargo. 

Joâo Jardim disse estar preocupado corn o facto dos 
paises que vâo entrar na UE terem constituiçôes mais 
recentes do que a nossa, assim como uma fortissima 
tradiçâo cultural e habites de trabalho que nos nâo temos, 
acrescentando que Portugal vai ficar bastante mais 
periférico. 

No documente final do Congresso do PPE nâo foi 
feita qualquer referência à criaçâo do cargo de présidente 
da Uniâo Europeia nem a obrigaçâo de cada pals ter um 
représentante na Comissâo Europeia. 

MIDDLESEX-ELGIN 

LEGAL SERVICES INC. 
PAUL DUARTE, President 

• Workers Compensation Appeals 
• Lump Sums 

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

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

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

www.wewinwsib.com 

LOBOS, FRADES E FREIRAS 
  Joâo Gonçalves, o primeiro 

Escrito pot: povoador da Madeira, aparentemente 

Ferreira Moreno dnha ZARGO de alcunha, por ser 
torto dum olho, ou por haver morto 
na Africa um mouro corn esse nome, 
pormenor que certamente ficou 
“salmoirado” quando D. Afonso V 
(1438-81) o elevou à classe da 
nobreza corn brasâo d’armas. 

As insignias desta fidalguia 
ficaram estampadas em um escudo 

preto e ao pé uma monanha verde sobre a quai estâ 
firmada e situada uma torre de prata, entre dois lobos 
de oiro. No entanto, se por um lado Joâo Gonçalves 
perdeu a alcunha de Zargo, por outro lado ganhou o 
sobrenome de Câmara de Lobos, facto que se reveste de 
curiosidade e intriga, remontando o episôdio à sua 
primeira viagem (1419) e transmitido por Gaspar 
Frutuoso nos seguintes termos: 

“Onde a naturezafez uma grande lapa, a modo de 
câmara depedra e rocha viva (...) onde acharam tantos 
lobos marinhos (...)pelo que deu o nome a este remânso 
Câmara de Lobos, donde este capitâo Joâo Gonçalves 
tomou o apelido (...) e deste lugar tomou suas armas, 
que el-Rei lhe deu” (Saudades da Terra. II, cap 7, pg 19. 
Ed. 1998). 

Mas a curiosidade avoluma-se e justifica-se a intriga, 
pois que, na segunda viagem à Madeira (1420), Zargo 
decidiu fixar residência no sltio de Câmara de Lobos. 
Al viveu até 1424, data em que se transferiu p’ro Funchal. 
Consequentemente, Câmara de Lobos pode e deve 
considerar-se a primeira e mais antiga povoaçâo criada 
na ilha da Madeira! 

O primeiro-ministro britânico. Sir Winston Churchill 
(1874-1965), na sua passagem pela ilha em Janeiro de 
1950, ficou tâo enamorado corn a beleza de Câmara de 
Lobos que aqui estacionou alguns dias, a fim de se 
entregar à pintura, captando vistas panorâmicas daquela 
janela aberta a um mar anichado em rendilhas aniladas. 

Hâ tempos atrâs, lembro-me de ter confessado o meu 
“desgosto” por nâo ter encontrado em parte alguma os 
nomes dos barcos que transportaram os primeiros 

Visita aos Açores da Lira de N® de Fâtima de Cambridge, Ontario 

Actuaçâo da Lira de N“ S“ de Fâtima na Relva, S. Miguel 

Em primeiro lugar, aproveito esta oportunidade 
para agradecer às Juntas de Freguesia, Filarmônicas, e 
Comissôes de Festas que tâo bem nos acolheram nos 
lugares de Sâo Miguel que visitâmes aquando da nossa 
ultima digressâo pela ilha em Agosto de 2002, 
nomeadamente: Relva, Ribeirinha, Faial da Terra, 
Mosteiros, e Fajâ de Baixo. 

Temos, porém, imensa pena que na freguesia da 
Ribeirinha nâo fomos bem recebidos pela Comissâo 
de Festas a que preside D. Hortênsia Amaral. Além da 
frialdade da acolhida, foi de lamentar a falta de cadeiras 
para os mûsicos na altura do nosso concerto musical. 
Informada a comissâo organizadora desta deficiência, 
a présidente disse que a Banda fosse ao adro buscâ-las, 
o que considérâmes uma ofensa. A tensâo diminuiu 
quando as crianças prontificaram-se para trazer as 
cadeiras até ao coreto. A Lira actuou, mas a falta de 
cortesia ficou gravada na memoria. 

Pedimos desculpas à Banda do Senhor Salvador 
do Mundo por nâo termos aceitado seu convite para 
actuar no ultimo dia da festa, pois estâvamos muito 
desapontados corn o comportamento de D. Hortênsia 
Amaral. 

Na freguesia da Fajâ de Baixo, porém, fomos bem 
recebidos corn uma hospitalidade impecâvel. La nos 
ofereceram comida e cama para 13 exécutantes da 

Banda durante nossa 
estadia em Sâo 
Miguel, sem esquecer 
autocarro para visitar 
a ilha e os banquetes 
corn que nos 
obsequiaram. 
Queremos 
testemunhar a nossa 
gratidâo ao Sr. José 
Dinis Macedo, 
présidente da Junta de 
Freguesia do lugar, pelo grandiose jantar de 
despedida e o nosso Muito Obrigado a Sr. 

José Dinis Carvalho, présidente da Casa do Povo, que 
foi quem nos deu o maior apoio. Nâo temos palavras 
para agradecer o que ele fez pela nossa filarmonica. 

Evaristo Resendes 

Imagem de N“S“ dos Anjos nas festas da Fajâ d Baixo 

A freguesia da Fajâ de Baixo mostrou como se 
recebe um conterrâneo que volta para uma visita ao 
torrâo natal. Para todos os fajanenses um MUITO 
OBRIGADO do Maestro, Exécutantes, Direcçâo e 
demais elementos da Banda Lira de N“ S“ de Fâtima de 
Cambridge, na provmcia do Ontârio. Ben haja a todos! 

Evaristo Resendes, Présidente da Filarmonica 

exploradores e povoadores das nossas ilhas. Mas agora 
apraz-me revelar que, na primeira travessia p’râ Madeira, 
Zargo viajou a bordo do “Sâo Lourenço”, conforme o 
testemunho de Frutuoso: Porque o navio em que ia o 
capitâo se chamava Sâo Lourenço (...) pelo que ficou o 
nome àponta que se chôma de Sâo Lourenço (Saudades. 
II, cap 6, pg 17). 

Em 1485 chegava à Câmara de Lobos o fanciscano 
Frei Pedro da Guarda 
(1435-1505), natural 
da Guarda, passando 
a residir no convento 
de Sâo Bernardino, 
onde viria a falecer e 
jaz sepultado, e que 
ainda hoje é 
recordado pela 
designaçào de “Santo 
Servo de Deus”. 

No seu livro 
Ilhas de Zargo. o 
historiador Pe. 
Eduardo Clemente 
Nunes Pereira (1887- 
1976), natural de 
Câmara de Lobos, 
informa-nos que se 
contam às centenas 
os milagres 
atribuldos à 
intecessâo de Frei 
Pedro, e a fama de sua santidade era tanta que o povo, 
sem esperar pela decisâo de Roma, erigiu-lhe capelas e 
imagens nas igrejas da ilha. 

Apesar da oposiçâo movida pela hierarquia 
eclesiâstica, o povo continuou nas suas romarias à 
sepultura do santo Frei Pedro, demonstrando uma fé 
arreigada nas virtudes do modesto frade franciscano, cuja 
missâo no convento consistia em trabalhar na cozinha. 
Mas que eu saiba, a sua beatificaçâo estagia em “banho- 
maria”! 

Consta-me que o Cuirai das Freiras é um dos mais 
tipicos lugares da Madeira, e possivelmente aquele ponto 

onde a Natureza, pela grande elevaçâo e forma 
caprichosa dos montes, apresenta-se-nos mais grandiosa 
e de aspecto mais surpreendente. Situado no interior da 
ilha e assente na cratera de um extinto vulcâo, o Cuirai 
das Freiras oferece uma panorâmica extraordinâria, visto 
encontrar-se num vale profundo, sobraçado por picos 
altaneiros e enroupado em farripas de nevoeiro. 

Primitivamente, por ser terra de criaçâo de gado, o 
local tinha apenas o 
nome de Cuirai, mas 
a partir de 1497 
passou a chamar-se 
Curral das Freiras, 
quando Joâo 
Goçalves da Câmara 
(segundo do nome e 
segundo capitâo- 
donatârio do 
Funchal, cognomi- 
nado O Porrinha), 
apos ter adquirido 
esses terrenos em 
1480, doou-os às 
suas filhas, Elvira e 
Joana, freiras no 
Convento de Santa 
Clara. 

O Curral das 
Freiras viria a ser 
elevado a freguesia 
em 1790, elegendo 

como padroeira N" S® do Livramento. Por ser um sftio 
escondido de dificil acesso, serviu de refûgio às freiras 
de Santa Clara (Funchal) ao tempo da invasâo da Madeira 
por corsârios franceses em Outubro de 1566. Sendo 
exclusivamente terra de pastagens nos primôrdios do 
povoamento da ilha, depressa se tomou sltio ideal p’rà 
plantaçâo de vârias culturas. E hoje, risonho de verdura 
num roda-pé de penedos, corn o seu casario disperse, o 
Curral das Freiras lembra um brinquedo de criança sobre 
a relva dum jardim! 

Oakland, California 

Paisagem do Curral das Freiras na Madeira 
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NUCLEO DO FC PORTO - LONDON Celebraçôes do Aniversario 
Os adeptos do Porto que hâ oito anos fundaram 

em London o Nucleo do FC Porto, reuniram-se na sede 
do Clube Português de London no dia 5 de Outubro do 
corrente para marcar a efeméride. Vieram à festa, nSo 
so os outros nucleos desportivos, o Sport London & 
Benfica e o N. Sportinguista, com présentes para 
entregar apos o Jantar, mas também esteve la Cesario 
Bras, o Présidente do F C Porto - Toronto, que este 
ano trouxe o seu rancho folclorico Grupo Juvenil 
Clube do Porto de Toronto e o seu grupo musical. Os 
dançarinos deram um show de categoria neste palco 
que é um dos mais exigentes e melindrosos para 
apreciar o bom folclore justamente porque a prata da 
casa é do melhor (sem favores) que se vê nas 
comunidades emigrantes. 

Foi bom ver o brilho da amizade entre todos os 
desportistas portugueses que no relvado podem ser 
adversarios, mas acabado o jogo, sao todos bons 
camaradas que falam a mesma lingua e defendem as 
mesmas cores nacionais nas competiçôes europeias ou 
intemacionais. Foi esse o tema marcado pelo Sport 
London & Benfica na plaça comemorativa que 
entregou. Tema que foi retomado pelo Présidente do 
FC Porto London, Tony Costa (TC Electronics) que 
referiu um caso em que um outro colega do mundo 
desportivo português tinha ignorado a sua saudaçâo de 
Boa Noite, na altura em que foi a EMSA para uma 
reuniao. Isto nao é justo! O futebol é apenas um jogo e 
nao deve interferir nas relaçôes humanas pessoais. 
Acabou o jogo, somos todos desportistas e devemos 
nos ajudar uns aos outros. 

No piano musical, a festa caiu no domfnio de Tony 
Tabu e sua orquestra que nos serviram musica romântica 
e popular portuguesa, com algumas das cançôes que 
Tony Gouveia tern feito famosas no mundo da Diaspora. 

Nos intervalos, a Direcçâo do Nucleo em festa 
brindou-nos o jâ classico Jogo de Cartas que é uma 

Tony Costa com os présidentes do FCPorto de Toronto, 
N. Sportinguista e S. London & Benfica 

maneira de apostar em prémios com as cartas que 
compramos. Nao sabemos quern inventou ojogo, mas 

O Rancho das Crianças foi uma delicia 

Crianças e jovens estavam muito bem ensaiados e 
no seu reportorio apresentaram temas do Entre Douro 
e Minho, daqueles que se cantam com a voz feminina 
no topo da escala musical. As cores fortes dos trajes 
chamavam a atençâo. O azul à mistura com todo o tipo 
de rendas e desenhos bordados em branco e vermelho 
e xailes coloridos que me fizeram lembrar a querida 
terra galega onde o folclore veste-se com as mesmas 
cores garridas. Lindas jovens do Rancho visitante 

O Rancho dos Adultos e o grupo musical 

o pessoal fica fascinado a gastar o dinheiro para tentar 
a sorte. Os prémios eram bem convidativos e o jogo so 
acabou porque no fim jâ nao havia mais baralhos para 
poder apostar. 

Antonio Seara, London (Ontario) 

CAPELA - MAUS0LÉU DA SAGRADA FAMILIA 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

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

Celebraçôes Especiais do Mes de Novembro 

Domingo, dia 5 às 15H00 
Celebraçâo da Eucaristia em Português 

Pe. Lucio Couto 
em Memoria dos Fiéis Falecidos da 

Paroquia de Santa Cruz que repousam no 
St. Peter's Cemetery e no Holy Family Mausoleum 

Sabado, dia 9 de Novembro às 15H00 
Celebraçâo da Eucaristia em Inglês 

Missa concelebrada pelo Revmo. John M Sherlock 
e Fr. Bill McGratton 

em memoria de todos os Fiéis Deflmtos 

Celebraçâo Especial do Mês de Dezembro 

Na Quarta-Feira, dia 18 de Dezembro, às 17H00 
Serviço Litùrgico pelos Defuntos 

Christmas Candle Service 
Às portas do Natal, na altura em que sentimos mais 

a ausência dos seres queridos que nos deixaram, 
esta celebraçâo litùrgica à luz das vêlas 

ajudar-nos-â a reavivar a nossa fé na 
Ressurreiçâo de Cristo e dos cristâos! 

Para mais informaçôes contactem 
Bob Amaral Tel (519) 521-1884 ou 

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

Tel (519) 451-9120 

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

de pagamento sem juros contacte: 

ST PETER'S CEMETERY 
806 Victoria Street 

London, Ontario • N5Y 4E1 

Tel (519) 45T9120 

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

O Mausoléu da Sagrada Familia é supervisado pelo técnico Bob /Imaral, 
que fa la português e pode ajudar-vos na escolha des te lugar para 

sepultura dos restos mortals da vossa familia. 

Contacte-0 directamente pelo Tel. (519) 521-1884 
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COISAS E„. LOISAS 
Belezas de Portugal 

O mais aristocrâtico hotel de Portugal fica a 20 Kms 
de Coimbra, no Buçaco. Foi palâcio real e s6 em 1917 
passou a ser hotel. Esta localizado no meio da famosa 
floresta do Buçaco, corn ârvores de mais de 40 m. de 
altura e 6 m. de diâmetro. Encontram-se ali espécies raras 
como araucarias da Nova Zelândia, cedros do Himalaia, 
freixo Franco das Américas, canforeiro do Japâo, 
eucalipto da Australia, etc. Os carmelitas descalços, ao 
receberem as instalaçôes para erigirem ali um convento, 
foram coleccionando aquelas espécies raras, e 
aumentando a floresta em redor. Hâ ârvores 
multicentenârias, conforme atesta a Bula papal de 1653 
que impunha a excomunhâo a quem cometesse o crime 
de cortar uma ârvore. O hotel foi construido em estilo 
manuelino de inicio do s. XVI. Tem todo o conforto dos 
hotéis modemos corn amplas casas de banho, luxuosas 
salas, e ainda os mesmos moveis que serviram à Corte 
Real. Corn um serviço de 5 estrelas, o hotel é uma 
maravilha no centro do pais. É claro que os preços... 
Mas vale a pena. Férias de Luxo, concerteza. 

Democracia 
Certas regiôes do interior serrano em Portugal 

continuam a precisar de melhoramentos essenciais, 
coisas que foram promessa do sistema democrâtico 
instituido hâ 28 anos. Em algumas aldeias, o numéro de 
habitantes é tâo diminuto que nâo justifica os orçamentos 
necessârios para um desenvolvimento ordenado. E um 
ciclo vicioso: deixa-se a aldeia por nâo ter condiçôes 
para uma vida decente e, por falta de gente, nâo se cuida 
em melhorar as condiçôes de vida dos lugares... Nâo 
vale a pena preparar orçamentos pra um desenvolvimento 
ordenado. É caso para se perguntar: O que é que mudou 
de hâ 50 anos para câ? Portugal é s6 a zona da costa? 

Aves 
Numa aldeia perto da Serra da Estrela foi encontrado 

ferido um abutre negro, uma das aves mais encorpadas 
do mundo. Chega a atingir os très metros e a pesar 12 
kgs. E uma ave rara no pais que, devido à poluiçào, 
ruidos, e alimentos envenenados deixou de fazer ninho 
em Portugal. Estâ quase extinta desde 1970.0 exemplar 
foi entregue à Faculdade de Medicina Veterinâria da 
Universidade de Trâs-os-Montes e Alto Douro. 

Viuho 
Proximo de Castelo Branco, em Polvarinho, foram 

postos a descoberto 12 lagares escavados nas rochas, 
designados por “lagaretos” que remontam ao s. XI. Na 
mesma ârea encontram-se vârios vestigios 
arqueolôgicos da Pré-historia e Idade Média. 

n^n^9CS (NEW & USED) 
M JMM 9 FOOD EQUIPMENT 

HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BU0GET$$$ 
“WE BUY, SELL AND TRADE” 

WHOLESALE / RETAIL 
' RESTAURANTS • BAKERIES 

DONUT SHOPS 
BUTCHER SHOPS 
VARIETY STORES 
CLUBS 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 

HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 
SPECIALIZING IN: 

• DINNER & GLASS WARE 
• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

"OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

Joâo Paulo II 
Calcula-se ser hoje a figura mais significativa do 

mundo. Na missa campai que deu na Polonia, a sua 
terra natal, reuniu cerca de dois milhôes de fiéis que, 
sob um sol escaldante, ouviram a narraçâo do que foi o 
seu pontificado ao longo dos cerca de 24 anos. A sua 
saûde estâ muito abalada e é possivel que esta tenha 
sido a ultima visita à Polonia. Ainda poderâ participar 
no Encontro Mundial das Familias que vai realizar-se 
em Manila (Filipinas), no mês de Janeiro, 2003. Esta 
iria ser a sua centéssima deslocaçâo pelo mundo. 

Perigos vindos da Asia 
Detectado em 2000 nos EUA, um peixe designado 

por cabeça-de-serpente que se reproduz de forma muito 
râpida e corne de tudo o que lhe passar perto. Tem a 
facilidade defora da âgua, ir astejando de um lago para 
outro. Pode atingir 7 Kg. de peso e jâ foi detectado na 
Florida, California, Massachussetts. No momento, estâ 
invadindo o estado de Maryland. 

Elefantes 
Serâ verdade que os elefantes podem respirar pela 

tromba quando debaixo de âgua e esta fora delà? 
Cientistas ingleses sustentaram que sim, embora os 
americanos contrariem tal ideia, admitindo que eles 
possam ter os pulmôes revestidos dum tecido celular 
muito especial. Espera-se o resultado da polémica. 

Tubarôes 
E bom evitar encontros corn estes animais mas os 

técnicos na matéria afirmam que nem todos atacam as 
pessoas. Na costa da ilha Terceira (Açores) foi 
encontrado morto um tubarâo {Kogia Breviceps) do tipo 
pigmeu, que é um dos mais raros. Foi congelado para 
posterior autopsia. Trata-se de um macho adulto corn 
3 m e 40 cm de comprimento e pesa 400 Kgs. E o 
terceiro da espécie a ser detectado nos mares açorianos. 
A espécie jâ era conhecida, mas ignoram-se os lugares 
de reproduçâo, embora parece que vive em todos os 
oceanos. Vâo ser feitos moldes em fibra de vidro 
destinados à exposiçâo em museu. Segundo o 
investigador, este achado é muito valioso pois 
exemplares como este s6 figuram em meia dûzia de 
museus do mundo. 

Abuso... 
Existem acçôes em tribunal contra a Coca-Cola e 

a Pepsi por terem pintado os sens logotipos nas frâgeis 
paredes rochosas ao longo duma estrada que cruza a 
cadeia de montanhas dos Himalaias. O Tribunal 
Supermo da India exigiu a limpeza de tais pinturas, 
origem da destruiçâo dum ecosistema rochoso pleno 
de musgos e de microorganismos. As companhias 
pediram desculpas e vâo reparar. 

Fama 
Jorge Nunes, engenheiro português, um portento 

em obras de estrutura metâlica, vive hoje na Africa do 
Sul, onde se formou. Devido a sens importantes 
trabalhos, seu nome integra a lista dos principais 
engenheiros mundiais. 

A Ciência Médica 
Parece extraordinârio que os médicos tenham 

conseguido criar uma nova lingua na boca de doentes 
de cancro que tiveram que softer a sua remoçâo. A nova 
operaçâo consiste em inverter mûsculos do interior do 
pescoço, de forma a criar dentro da boca uma saliência 
em forma de lingua. Mais de 100 pessoas jâ 
experimentaram tal prodigio da ciência e corn êxito! 

^COLA 
i^ORTUGUESA DE LONDON  

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

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

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

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

Pilhagem de 1937! 
O obelisco da cidade santa de Axum (Etiôpia) 

roubado pelas forças invasoras do ditador italiano, 
Benito Mussolini, vai ter que ser restituido. A luta pela 
recuperaçâo do monumento remonta ao ano 1947. 
Todas as naçôes que se apossaram de valores artisticos 
nos diversos paises, entâo colonias mas hoje naçôes 
independentes, terâo que devolver o fruto daquelas 
pilhagens, segundo a opiniâo da OUA (Organizaçâo 
de Unidade Africana). 

Pobreza 
Até ao dia 30 de Outubro de 2002 receberam-se 

nas Delegaçôes da Cruz Vermelha Portuguesa donativos 
para os pobres de Angola, Sâo Tomé e Principe, Cabo 
Verde e Timor, livros, cademos e material escolar, arroz, 
massas, farinha, leite em p6... enfim tudo o que résista 
à demora na entrega. Pede-se às pessoas de boa vontade 
que colaborem enviando dinheiro para a Cruz Vermelha 
Portuguesa ou para o Armazém (Rua da Guiné - Prior 
Velho, Lisboa), donde serâo enviados para a 
Conferência Episcopal de Angola, S. Tomé e Principe 
ou Timor. 

Um Fascismo Mole 
Robert Brechon, biôgrafo de Fernando Pessoa, 

proferiu algumas conferências a pedido do Instituto 
Franco-Português. Foi condecorado pelo Présidente da 
Repûblica e viveu em Portugal na época do Estado 
Novo. Alguém lhe perguntou a sua opiniâo sobre a 
ditadira dé Salazar e disse: Uma ditadura paradoxal. 
O regime era policiado e exercia uma autoridade de 
ordem moral, intelectual e estética, mas sem aquela 
violência daAlemanha, Itâlia ou Espanha dos mesmos 
anos. Tratava-se de um fascismo mole. Convivi corn 
muitos anti-salazaristas e live amigos dissidentes, 
resistentes, presos e torturados pela PIDE, mas nâo 
havia campos de concentraçào! 

Altos Négocias 
A firma Climaverde-Comércio de Equipamentos 

Ecolôgicos, cem por cento portuguesa, aguarda o sim 
para fornecer as 40 mil cadeiras plâsticas que 
necessitam cada um dos novos estâdios de futebol para 
2004.0 serviço de fomecimento de cadeiras para cada 
estâdio estâ orçado entre 1,5 e 1,6 milhôes de euros... 
Calcule o leitor o preço por que ficarâ cada campo de 
futebol... 

Teatro Vicentino 
Porque se supôe que Guimarâes de Tavares foi a 

terra natal de Gil Vicente, o criador do teatro em 
Portugal, vai ser instalado o centro de estudos e 
auditôrio na Casa da Cerca, casa solarenga daquela 
localidade. Este ano, a ediçào da obra de Gil Vicente 
pela Imprensa Nacional actualiza a pontuaçâo da 
primeira compilaçâo publicada em 1562. 

Temporais 
O tufao “Rusa” provocou a morte de 50 pessoas 

na Coreia do Sul. Foi o mais violento a atingir aquele 
pais nos ûltimos 40 anos. Nove mil casas ficaram 
inundadas e a força do vento arrancou dezenas de milhar 
de ârvores. Mais de um milhâo de pessoas ficaram sem 
corrente eléctrica. 

Regina Torres Calado, Vancouver - BC 

A ** 

J DA POÎirTE'S 
I CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades 
- V — & Alterations tsp 

, FREE ESTIMATES i"» 

(519) 4S3*8640 
664 Hamilton Road, London, ON N5Z 1T3 
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

Tel. (519) 453-4330 Fax. (519) 453-3599 

Para Contratos e Banquetes contactem: 
Anibal Machado - Cell (519) 673-7500 

ACTIVIDADES COMTINITARIAS EM NOVEMBRO , 
Dia 2 - Festa Desportiva para honrar os jogadores de futebol 
do CPL na sede do Clube Português. 
Dia 2 - Aniversario do Sport London & Benfica na Sala 
do Império Banquet Hall. 
Dia 9 -Eleiçâo da Miss Portuguesa de London para 2003. 

Igreja Baptista Portuguesa de London 

Campanha de Evangelizaçâo 
Dentro da missâo 

evangelizadora que cumpre às 
igrejas Cristas comosaZ da terra 
e luz do mundo, a Igreja Baptista 
Portuguesa local vem se 
empenhando na divulgaçâo da 
mensagem de Cristo entre a 
nossa comunidade. 

Para que tal fim tern 
procurado ensinar que a vida 
etema feliz é o destino final 
proposto por Deus para a 

humanidade e que Jesus Cristo se assumiu como o 
Salvador do Mundo e Salvador de cada pessoa, 
oferecendo a quern O aceita o conforto e paz espirituais 
da presença do Espirito Santo. 

A Igreja tern convidado evangelistas que vêm passar 
uns dias com os fiéis locals e participam em reuniôes de 
evangelizaçâo. Recentemente, esteve no nosso meio o 
Pastor Dr. José de Sousa Gama, ministro do Evangelho 
no Rio de Janeiro, o qual trouxe uma série de mensagens 
que apelaram a uma vida de maior empenho na causa de 
Cristo, assim como na missâo que cumpre aos Cristaos 
de semearem a palavra de paz do Evangelho. 

Ao tempo que este jomal esta sendo encerrado, outra 
série de conferências esta tendo lugar, desta vez corn a 
presença do Pastor Paulo Pascoal que, para o efeito, se 
deslocou de Portugal, onde pastoreia a Igreja Baptista 
da Graça, em Lisboa, e é professor do Seminârio 
Teolôgico Baptista de Queluz. 

Pastor Samuel Andrade 

Pr. José de Sousa Gama 

A Premier do CPL nas Nacîonais na Terranova 
"T" Nas competiçôes Nacionais do 
cscrito pot: Futebol Amador no Canada realizadas 

Eugénio Luz na Terranova este ano, a équipa da 
Premier, orgulho de todos os 
desportistas portugueses de London por 
conquistar a Taça do Ontario em 2002, 
representou esta provmcia do Canada 
defrontando os finalistas das outras 
areas na assim chamada Challenge Cup. 

A angariaçâo de fundos para a 
despesa de hotel e da viagem teve lugar, 
no ûltimo fim-de-semana de Setembro 
no Clube Português, numa linda festa 

que reuniu patrocinadores, amigos e simpatizantes, assim 
como um formidâvel grupo de voluntârios que se 
prontificou para ajudar os campeôes a se deslocarem à 
Terranova, o que, diga-se de passagem, custou algum 
dinheiro aos jogadores e famflias. De louvar a Secçâo 
Desportiva que conseguiu organizar em pouco tempo um 
evento que reuniu mais de 200 pesooas. 

O Buffet e iguarias que foram servidas, mesmo 
preparadas por voluntârios estavam uma dellcia para 
qualquer paladar. Foi pena que nào viessem mais pesssoas 
pois havia comida para muitos mais. Aos donativos. 

Directores e gente de London na bancada 

juntaram-se os muitos prémios leiloados naquela tarde, 
oferta dos nossos comerciantes que sempre estâo dispostos 
a apoiar comunidade. 

O présidente do Nûcleo do FC Porto esteve la, mas 
creio que os outros grupos desportivos, movidos pelo 
bairrismo doentio ou quiçâ por esquecimento, decidiram 
brilhar pela sua ausência. Acredito que até possa haver 
desavenças entre eles e a nossa Secçâo Desportiva, mas 
sera que esta tarde a voz do sangue nâo gritou mais alto? 
Sera que o prazer de termos uma équipa que enverga as 

A équipa da Premier na Terranova 
cores do nosso Clube nâo é suficiente motivo para se pôr 
de parte todos os mal-entendidos e darmos juntos um Viva 
Portugal? 

Que eu saiba, este foi um acontecimento inédito que 
nâo se repetirâ muitas vezes no fiituro. Cabe-nos perguntar 
também onde estava a media comunitâria, o Programa de 
Radio que se diz ser português, e o jomal “Portugal 
Noticias”, embora este contasse comigo para escrever esta 
reportagem. O evento foi organizado por cima da hora, 
mas foi anunciado corn tempo. A Secçâo Desportiva, corn 
tantas tarefas ao seu cuidado, nâo teve tempo para enviar 
convites especiais a certas pessoas que s6 aparecem 
quando sâo especialmente convidados por carta, ou no 
caso de conveniência pessoal. 

Fez-se a festa e os resultados foram positivos. Tal vez 
poderiam ter sido melhores se houvesse entre nos uma 
uniâo mais forte. Para toda a gente que colaborou 
connosco, um Muito Obrigado da parte deste socio do 
Clube e membro da présente Direcçâo Executiva, que se 
orgulha acima de tudo de ser português. 
Nota final 

Na altura de fechar a ediçâo, podemos anunciar aos 
leitores que a nossa équipa da Premier fez um bom papel 
na Terranova. No seu primeiro encontre empatou 1-1 corn 
Alberta. O mesmo resultado foi obtido no encontre corn a 
équipa do Manitoba. Mas ao defrontar a forte e aguerrida 
équipa do Quebeque, a Premier do Clube Português perdeu 
pela minima diferença de 1-0. Goraram-se assim as nossas 
ânsias de conquistar um troféu a nlvel nacional este ano. 
No proximo iremos tentar outra vez. 

O mais importante, porém, foi que entre tantas équipas 
de futebol que pisam os relvados do Ontario na Divisâo 
Premier, s6 a nossa foi bafejada pela sorte para representar 
este ano a nossa Provmcia na competiçào nacional da 
“Chalenge Cup” e o fez corn toda a força e entusiasmo. 
Por isso, mais uma vez, nos sentimos muito orgulhosos. 

Obras da Igreja Santa Cruz Prontas para o Natal 
Eugénio Luz, enviado especial do PN 

A frente da parôquia portuguesa da Santa Cruz 
apresentava no fim de Outubro um estado avançado de 
acabamento. Segundo informaçôes do Pâroco Pe. Lûcio 
Couto, foi removido o amianto que hâ 50 anos atrâs era 
comunmente usado como material isolante e hoje foi 
banido de todos os edificios pûblicos por ser material 
cancerlgeno. Também as areas dos muros exteriores em 
que o tijolo aparecia deteriorado por efeitos do meio 
século de exposiçâo aos elementos, foram concertadas 
e ficaram à prova de humidade. A estrutura metâlica e 
obra de betâo na fachada, assim como a parte eléctrica 
parecem estar concluldas, e s6 resta agora a parte 
cosmética e os acabamentos finais que podem levar ainda 
vârios meses. De facto, uma obra destas parece estar em 
contlnuo progresse e nunca acaba. O importante, porém, 
é que o uso da nova entrada ficarâ aberto ao publico 
para o Natal. 

Vârios aspectos do projecto foram transferidos para 
a segunda fase. Estâmes a falar de âreas como a 
instalaçâo de novos fogôes, encanamentos, armârios de 
cozinha e outros sectores de renovaçôes e obras que 
podem ser acabadas corn o trabalho voluntârio de 
empresas e técnicos da comunidade, poupando-se assim 
milhares de dolares num orçamento que cada mês parece 
crescer de forma assutadora. 

Orçada de inicio num milhâo de dolares a obra 
parecia estar dentro das nossas possibilidades. Corn um 
numéro de 800 familias registadas na Parôquia, a conta 
certa ia representar à volta de mil dolares por familia, 
uma bagatela que ainda podia ser entregue em cômodas 
prestaçôes de $200/Ano. As coisas nâo trabalharam bem 

Aspecto gérai da obra que se realiza na fachada da 
Igreja de Santa Cruz 

assim, porque muitas das familias registadas sendo 
pensionistas nâo tinham condiçôes para arcar corn o 
donativo. Outras simplesmente nâo favorecem uma 
despesa desta envergadura, quando a soluçâo do 
problema poderia ter sido muito menos dispendiosa, 
construindo-se uma rampa de acesso ao templo. 

FRANK PMENTEL 
WOODWORKING 

&TRIM INSTALLATION 

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

41 HART CRES., LONDON, ON N6E 3A3 

★ 

MORNING STAR 
BAKERY 

^J^adaxia dPoibii^U£,sa £.iji£ciaCizados 

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

Pastéis de Nata, etc... 

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

Nunca foi atingido o alvo dos $800 mil dolares, 
apenas pouco mais da quarta parte, que somada ao lucro 
da venda da casa da St. Julien St. comprada no tempo do 
Pe. M. Cardoso, e ao fundo de construçâo que a Parôquia 
jâ tinha no seu erârio, dâ nos um total de $580,000 
dôlares. Para cobrir o orçamento que jâ estâ elevado a 
$1.600.000 dôlares, a Diocese de London vai arcar corn 
o resto da divida e a sombra da forte hipoteca (um milhâo 
de dôlares) vai pairar na Parôquia da Santa Cruz nos 
prôximos 15 anos. 

Pretende-se antes do Natal pôr em movimento uma 
nova campanha de angariaçâo que, tomando-se fonte 
de nova receita, abriria um panorama mais promissor. 
De facto existem ainda vârias firmas e famflias que nâo 
deram o seu contributo para a obra e espera-se que vendo 
o projecto jâ perto do final, eles poderâo sentir a 
generosidade a mover-lhes o seu coraçâo e, em 
consequência, a carteira. 

Uma coisa é verdade, nenhum edificio publico, 
clube, igreja ou sede social estâ isento deste tipo de 
renovaçôes. Corn o passo dos anos, hâ sempre obras que 
precisam ser feitas porque afectama estrutura do edificio. 
Muita gente pensa que ao ver um prédio em pé, ele vai a 
estar lâ “per saecula saeculorum”, mas nâo é assim. 

Antonio Seara, London (Ontario) 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

• Condutas de Âgua 
• Materials Contaminados 
• Esgotos e Excavaçâo 
• Umpeza Industrial 
• Remoçào de Materials de Obra 

TEL: 649-1082 
15 HAMLEY RD. LONDON • N6E 3W1 • FAX: 649-1096 
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Dinheiro da Europa lavado em 
Portugal 

A maior operaçâo da PJ do Porto, relativa ao 
branqueamento de capitals e hurlas de carâcter 
intemacional, fechou corn a detençâo de 12 pessoas. 
Ouvidas no Tribunal de Instruçâo Criminal, cinco dos 
arguidos ficaram em prisào preventiva, enquanto seis 
viram aplicadas medidas que vào desde a cauçâo às de 
apresentaçâo semanal na esquadra da policia. 

Portugal servia de plaça giratôria para a lavagem 

de dinheiro de contas no estrangeiro, que foram usadas 
em negôcios pouco claros, mas que se supôe estarem 
ligados ao trâfico de armas. 

Foram detidos, além de um advogado do Porto e 
outro de Lisboa, quatro individuos sem actividade 
conhecida e seis empresârios. Todos apresentavam 
évidentes sinais de riqueza corn contas bancârias 
milionârias. O cabecilha, que reside numa mansâo no 
Parque das Naçôes em Lisboa, era proprietârio de dois 
carros Jaguar e ninguém possuia fontes de rendimentos 
para movimentar quantias tâo elevadas. E se os valores 
sâo ainda uma incognita, a PJ admite que possam estar 
em causa mais de 200 milhôes de euros. Para jâ, hâ 
220 mil euros congelados em bancos portugueses. A 
investigaçâo da PJ tem cerca de quatro meses e partiu 
de informaçôes avulsas sobre o facto de Portugal 
funcionar como plataforma na lavagem do dinheiro. 

O esquema era complexe corn varies individuos 
nigérianes e europeus a negociar transferências para 
Portugal desde bancos suiços e holandeses, corn base 
em documentes falsos. As contas eram abertas em nome 
de toxicodependentes, nas mais variadas dependências 
bancarias do pais. As transferências rondavam 
habitualmente os 100/150 mil euros e baseavam-se em 
justificatives, como escrituras de casas que nem sequer 
existiam. 

Chegado o dinheiro ao nosso pals, entravam em 
acçâo os intermediaries. Os advogados encetavam 
contactes corn as instituiçôes bancârias, para que o 
dinheiro pudesse ser levantado. 

A investigaçâo da PJ aponta também para o facto 
de elevados depositos terem sido feitos nas contas 
particulares dos advogados. Estes alegam que se tratava 
do pagamento de honorârios, mas a PJ diz que hâ 
depositos regulates, de milhares de euros, que ainda 
nâo foram Justificados. 

Outro esquema utilizado pelo grupo tem a ver corn 
o branqueamento de dinheiro. Hâ depositos de elevadas 
verbas em bancos da Europa, e posteriores registos de 
transferências regulates para Portugal. A PJ suspeita 
que o dinheiro provém de trâfico de droga e de armas. 

^ Tânia Laranjo - “Jornal de Notîcias” 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

Nove fîrmas lusas entre as 1000 
maiores no Brasil 

o jornal “Valor Econômico” divulgou que entre as 
maiores 1000 empresas do Brasil, figuram nove 
empresas de capital português. Das nove, a “Telesp 
Celular” (controlada pela Portugal Telecom e corn a 
42.® posiçâo do ranking), estâ no topo das empresas 
portuguesas corn uma receita liquida de 2,9 mil milhôes 
de reais e lucros de 21 milhôes, em 2001. 

Corn uma receita liquida: 2,8 mil milhôes de reais 
e em 45° lugar situa-se a “Sonae Distribuiçào” 
(proprietâria do Nacional, Mercadorama, Cândia e Big, 
supermercados no Sul do pais). Em 49.° lugar, 
“Bandeirante Energia” controlada pela Electricidade 
de Portugal, declarou uma receita liquida de 2,5 mil 
milhôes de reais. 

No 165.° lugar figura “Sé Supermercados” que é 
controlada pela Jeronimo Martins, com uma receita 
liquida de 859,7 milhôes de reais. A “Cimpor” em 388.° 
lugar, processa 10% do mercado de cimento no Brasil, 
com a receita liquida; 380, 1 milhôes de reais. 

Entre as empresas nacionais, a empresa estatal 
brasileira mantém-se na liderança do ranking com a 
receita liquida de 49,1 mil milhôes de reais e em 
segundo lugar, surge a “Petrobras Distribuidora” corn 
16,1 mil milhôes de receita liquida. 

A primeira empresa privada a figurât do ranking é 
a alemâ Volkswagen. 

Melhor qualidade de vida na UE 
De acordo corn um estudo da. Economist Inteligence 

Unit foi revelado que a Uniào Europeia é a melhor 
regiâo do mundo para se viver em zonas urbanas. Mas 
as melhores cidades para se viver sâo Melbourne, na 
Austrâlia, e Vancouver, no Canadâ. A América do Norte 
e o continente africano aparece como as regiôes corn a 
vida urbana mais dificil. 

No que respeita a cidades, numa lista de 130 
analisadas, Lisboa surge no 45° lugar do ranking. A 
melhor cidade europeia é a capital austriaca, Viena que 
surge na quarta posiçâo. Nos 15 primeiros lugares 
aparecem cinco cidades australianas, très canadianas, 
duas alemâs, duas suiças e as capitais dinamarquesa e 
norueguesa, além da austriaca. 

Atrâs de Lisboa surgem Madrid, no 46° lugar, 
Londres no 47°, Dublin, no 52°, Roma em 58° e Atenas 
com o 64°. A cidade classificada como a pior cidade 
mundial para se viver é a capital de Papua Nova Guiné, 
Port Moresby. 

Para as classificaçôes foram tidos em conta factores 
como a saude, a segurança, a cultura, meio- ambiente e 
as infra-estruturas. 

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 

ECONOIWIA 

UE - Portugueses os maiores na 
droga 

Os numéros relacionados com a droga na Uniâo 
Europeia sâo assustadores e o nosso pais atinge lugar 
de destaque no que se référé a vârias vertentes 
relacionadas com o problema. Portugal tem a maior 
incidência anual de Sida entre os Consumidores de 
Droga Injectâvel na UE e ocupa o segundo lugar na 
prevalência do VIH entre os toxicodependentes, atrâs 
de Espanha. 

E também em Portugal que se verifica um maior 
numéro de toxicodependentes entre os paises dos 
Quinze, ao lado da Itâlia, Luxemburgo e Inglaterra. Nas 
cadeias portuguesas o cenârio é dramâtico, pois cerca 
de 62 por cento dos reclusos portugueses jâ consumiram 
droga, 17 por cento por via injectâvel. A situaçâo é 
pior entre as mulheres. 

Comissâo Europeia recomenda 
alargamento a mais dez paises 

A Comissâo Europeia vai recomendar o 
alargamento da Uniâo Europeia a dez novos paises, 
durante o ano de 2004. Os relatôrios de avaliaçâo dos 
paises candidates aprovam o alargamento em 2004 à 
Repûblica Checa, à Eslovâquia, à Eslovénia, à Estonia, 
à Letônia, à Lituânia, a Malta e ao Chipre. Quanto à 
Turquia, nâo foi ainda estabelecida data nenhuma para 
o inicio de conversaçôes no sentido da sua entrada, nâo 
se tratando duma récusa à adesâo turca, mas antes de 
um periodo de espera relative às eleiçôes Legislativas 
que decorrem em Novembre naquele pais. 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

London, ON N5Z1S9 
Tel. (519) 452-1466 Fax. 452-1673 

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL “PORTUGAL NOTICIAS” 

1-800-414-3584 

Roy G«Dius B.A.,CMA,CFP 

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

Suite #502 - 111 3Vaterloo St., 
London, Ont. 
N6B 2M4 

Telefone e Fax 

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

Dr. Frank L. Ferreira, Dentista Cirurgiâo 
GENERAL FAMILY DENTISTRY 

Abrindo ao publico no mês de Dezembro/2002 
uma Nova Clinica Dental para toda a familia. 

Apontamentos dispom'veis à tarde e aos Sàbados 
ACEITAMOS NOVOS PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Aceitamos todos os 

Dr. Frank L. Ferreira 

Tratamentos Dentarios Estéticos 
Branqueamento de Dentes 
Implantes, Pontes e Coroas 

“Servindo a comunidade Portuguesa desde 1990” 

151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

HWY. 401 

pianos de Seguro. 
Nossos pregos estào dentro das 

tabelas da “Labourers’ Union” 

(519) 686-9006 
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SIDA 
Origem da imunidade natural foi 
identificada em laboratorio 

Uma equipa de investigadores noite-americanos e 
Chineses identificou a origem da imunidade natural, 
verificada nalguns seropositivos infectados pelo virus da 
Sida, que nunca chegam a desenvolver a doença. A 
descoberta chega depois de 15 anos de pesquisa e abre 
caminho para desenvolver novos tratamentos promissores 
disse David Ho, director do Centro de Investigaçâo Aaron 
Diamond sobre a Sida (ADARC) em Nova lorque. 

Os cientistas conseguiram isolar um grupo de 
proteinas que denominaram Defensinas-Alfal, Alfa2 e 
Alfa3, capazes de inibir a replicaçâo do viras, e assim 
impedir a progressao da infecçâo nos cerca de um a dois 
por cento de seropositivos que nunca desenvolvem Sida. 
As très proteinas identificadas no estudo do AD ARC sao 
activas contra todas as estirpes do virus, o que sugere que 
estas Defensinas-Alfa poderâo ter aplicaçôes terapêuticas. 

Noutra area do globo, cientistas sul-africanos 
anunciaram terem pianos para começar a fabricar très 
novas vacinas que podem protéger contra a Sida. Ai 
vacinas foram testadas em ratos e primatas e 
demonstraram ser bastante eficazes, afirmou Anna-Lise 
Williamson, professora associada do Instituto de Doenças 
Infecciosas e Medicina Molecular da Universidade da 
Cidade do Cabo. 

Mais de uma dûzia de vacinas estào hoje a ser testadas 
no mundo inteiro, na esperança de que pelo menos uma 
seja eficaz, no entanto, os investigadores afirmam que 
ainda serào necessârios vârios anos até conseguir uma 
protecçâo compléta contra a doença. 

As vacinas desenvolvidas na Africa do Sul vào ser 
fabricadas e testadas nos Estados Unidos e no Reino 
Unido, e serâo produzidas utilizando material genético da 
estirpe de HTV mais comum no sul africano. Inserindo 
partes nâo nocivas de HIV nas células humanas, os 
cientistas esperam estimular a produçào de anti-corpos 
que vâo gerar imunidade contra o viras. 

Segundo estimativas oficiais devem existir em todo o 
mundo 40 milhôes de infectados corn o virus HIV. O 
desenvolvimento duma vacina é considerado essencial 
para travar o crescimento da epidemia. 

Carisma Pentecostal Church 
HORÂRIO DE CULTOS 

Quartas: 7:00 RM..-CULTO DE ORAÇÂO 

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

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

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

Pestas - Casamentos - etc. 

Contact: 
Jack Gonçalves (519) 736-7544 

PÂGiNArnnmm/1 
Prepare-se: Cebolas sem lâgrimas 

Cientistas japoneses acabam de descobrir o por quê 
das cebolas fazerem chorar quem as descasca. 
Identificaram as moléculas que neste vegetal atacam as 
glândulas lacrimais. A descoberta veio a publico num 
trabalho publicado na revista Nature da autoria de 
cientistas da House Foods Corp. 

A responsabilidade pelas lâgrimas tem a ver corn uma 
enzima que designaram como factor lacrimal. E porque 
concluiram que a enzima nâo tem qualquer influência no 
sabor da cebola, vâo desenvolver uma super-cebola 
recorrendo à biotecnologia. A cebola produzida em 
laboratorio terâ o mesmo sabor e as virtudes nutritivas 
originais sem o factor lacrimal. Por isso, senhoras donas 
de casa, dentro em breve, as lâgrimas e choros da cozinha 
vâo acabar! 

Milhares de espécies à beira da extinçâo 
A Uniâo de Conservaçâo Mundial da Suiça (lUCN), 

lançon ao mundo o alarme, afrrmando que mais de 11 mil 
plantas e animais estâo ameaçadas de extinçâo e constam 
da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas. Entre elas estâ 
O lince europeu que pode tomar-se a primeira espécie de 
gatos selvagens a desaparecer em milhares de anos. Para 
além do lince europeu, também o saiga, antilope nomada 
da Âsia Central, parece ter os dias contados. A populaçâo 
de antilopes nômadas baixou mais de 90% nos ûltimos 
dez anos. Mas estes nâo sâo os ûnicos. A Indonésia, a 
India, o Brasil e a China sâo habitat de muitos mamiferos 
e aves em extinçâo. 

No que diz respeito às plantas, as espécies que estâo 
em declinio râpido situam-se na América do Sul e Central, 
na Africa Central e Ocidental e no Sudeste asiâtico. Desde 
Setembro de 2000 que 124 espécies, na maioria plantas, 
se juntaram à famosa lista. Entretanto foram descobertas 
duas espécies animais dadas como extintas: O insecto da 
ilha de Lord Howe, que se pensava ter desaparecido em 
1920, e a ratazana da Baviera. 

Quanto ao Lince ibérico, a sua populaçâo, que nos 
anos 90 era de cerca de 1200, baixou para metade, devido 
à tentativa de controlar uma eventual extinçâo dos coelhos, 
a sua presa principal. Sô hâ 20 linces ibéricos em Portugal 
e O mesmo vai acontecer em Espanha, disse Peter Jackson, 
dalUCN. 

Apesar de terem desaparecido muitas espécies de 
gatos selvagens, estre as quais um bom numéro de tigres, 
O lince ibérico serâ a primeira espécie a extinguir-se desde 
que os humanos começaram a fazer um registo das 
espécies, hâ mais de 2(XX) anos. 

Uma Visâo de Planeamento 
Era uma vez um caçador que contratou um feiticeiro 

para conseguir alguma coisa que pudesse facilitar-lhe 
O trabalho nas caçadas. Passados uns dias, o feiticeiro 
entregou-lhe uma flauta mâgica que corn a sua mûsica 
enfeitiçava os animais fazendo-os dançar. Desse modo, 
O caçador teria facilitada a sua acçâo. 

Entusiasmado, o caçador organizou um safari na 
Africa convidando dois amigos. Logo no primeiro dia 
O grapo confrontou-se corn um tigre feroz. De imediato, 
0 caçador pôs-se a tocar a flauta e o tigre que estava 
perto de um dos amigos, milagrosamente começou a 
dançar e foi fuzilado à queima roupa. 

Horas depois, a caravana foi atacada por um 
leopardo que saltou duma ârvore. Ao som da flauta, o 
animal transformou-se. De agressive, ficou manso e 
dançou. Os caçadores nâo hesitaram e mataram-no. 
E assim por diante: a flauta sendo tocada, os animais 
ferozes dançando e os caçadores matando. 

No fim do dia, o grupo encontrou um leâo velho e 
faminto. Logo tocaram a flauta, mas o leâo nâo dançou. 
Ao contrârio, atacou um dos amigos do flautista, 
devorando-o e logo devorou o segundo. O tocador de 
flauta, desesperadamente, fazia soar a mûsica, mas sem 
resultado. O leâo nâo dançava. E enquanto tocava e 
tocava, O caçador foi devorado. 

Dois macacos, em cima de uma ârvore prôxima, a 
tudo assistiam. Um deles observou: 
- Eu bem dizia que quando encontrassem um surdinho 
eles iam-se dar mal!... 

Nâo confie cegamente nos métodos que sempre 
deram certo; um dia podem falhar . Tenha sempre 
pianos de contingência; prepare alteraativas para as 
situaçôes imprevistas; pense no que pode dar errado e 
prepare-se. Esteja atento às mudanças e nâo espere as 
dificuldades para agir. Cuidado corn o Leâo Surdo! 

r —— — — — — — — — — — — — — — —t 
1 Boletim de Assinatura * 
I Desejo receber o jomal “Portugal Noticias” em ■ 
I minha casa. (Escreva corn letra maiûscula) ■ 

I Nome I 

Morada 

Localidade 

Côdigo Postal Tel. 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London's finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL WEAR 
RENTALS • SALES 

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

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

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

Drivers wanted! 

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

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

Æ Vo|l(Swag"n 
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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Para manter o Casamento até ao fîm... REUGIÂO Cfência 
Hâ cinco palavras que todo 

casai deve usar no seu diâlogo dia- 
a-dia. Nâo falemos em voz alla. 
Deixemos falar o coraçâo. Sâo 
palavras que curam os males do 
casamento e devem ir acompan- 
hadas de uma boa atitude, pois se 
forem apenas palavras, nada 
adianta. Por isso, repita-as e trate 
de viver dia a dia o seu valor. So 
assim verâ o fruto do esforço. 

1. O Perdâo 
Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: 

Senhor, até quantas vezes pecarâ meu irmào contra 
mim, e eu hei de perdoar? Até sete? Respondeu-lhe 
Jesus: Nâo te digo que até sete; mas até setenta vezes 
sete (Mat. 18: 21-22). Sede bondosos uns para os outros 
e compassivos, perdoando-vos como Deus vos perdoou 
em Cristo (Efe. 4:32). Sâo palavras e atitudes que curam 
0 ressentimento e restabelecem o bom relacionamento 

Pergunta para se fazer a si mesmo todos os dias: 
Em que tenho ofendido e porque sinto mal para corn 
meu parceiro? Se ofendeu alguém, diga: Peço-te 
perdâo. E se foi a pessoa ofendida diga: Eu te perdo-o! 
Mas lembre-se que este perdâo tem que sair do coraçâo 
e nâo sô da boca. 
2. O Elogio 

Maridos vivei corn entendimento, dando honra à 
mulher, como vaso mais frâgil, sendo elas herdeiras 
convosco da graça da vida, para que nâo sejam 
impedidas as vossas oraçôes. Sede todos dum mesmo 
sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, 
misericordiosos, humildes (1 Pe 3:7-8). 

Sâo palavras que curam a critica e a acusaçâo. 
Pergunte-se a si mesmo: O que a minha esposa/o fez 
de bem hoje? Nâo fique sô a ver defeitos no outro e 
procure ver as coisas boas. Dê palavras de elogio e 
évité palavras tipo: Você nâo presta. Você nâo vale 
nada. Estas sâo palavras de maldiçâo! 

3. Servir um ao outro 
Postes chamados à liberdade. Mas nâo useis da 

liberdade para dar ocasiâo à carne, antes pelo amor 
servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa 
sô palavra: Amarâs ao teu proximo como a ti mesmo 
(Gai. 5:13-14) 

Estas palavras curam o egolsmo. Sejam um sô para 
compartilhar o trabalho. Maridos digam nâo à atitude 
machista de quem pensa que a mulher deve fazer tudo 
em casa. 

Saùde 

Pergunte-se a si mesmo: Como posso ajudar o meu 
parceiro hojel O casai nâo se uniu sô para fazer sexo, 
mas para viver um para o outro, ajudando-se em tudo 
na vida, quer nos afazeres de casa como no cuidar dos 
filhos. Pergunte a seu parceiro: Em que posso te ajudar 
hoje? 
4. Amar-se de Coraçâo 

Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, 
como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas 
mulheres, e nâo as trateis asperamente (Col. 3:18-19). 
Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a 
igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Devem os 
maridos amar suas mulheres, como a seus prôprios 
corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo 
(Ef. 5:25, 28). Ensinem as mulheres novas a amarem 
aos seus maridos e filhos (Tito 2:4) 

Estas palavras curam a negligência. Amar nâo é sô 
fazer sexo. O sexo nâo é prova de amor mas é um 
complemento de quem se ama, pois muitos praticam 
sexo por satisfazer o desejo e isto nâo quer dizer que 
haja amor nesse acto. Podemos ver isto nas pessoas 
que praticam sexo por dinheiro. Amar-se como marido 
e mulher é ser carinhoso um corn o outro no falar e no 
trato e, independente das circuntâncias, ser fiéis um ao 
outro, como foi prometido no casamento. 

Pergunte-se: Como posso mostrar meu amor ao 
meu parceiro? Diga: Eu te Amo, acompanhando as 
palavras de carinho, respeito e fidelidade conjugal. Pois 
o das de objetos materias em datas especiais nem 
sempre é prova do teu amor. 

Respeito um pelo outro 
Onde hâ respeito, existem a paz, harmonia e um 
relacionamento duradouro. Sede todos de um mesmo 
sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, 
misericordiosos, humildes, nâo retribuindo mal por 
mal, ou injuria por injuria; antes, pelo contrario, 
bendizendo; porque para isso fastes chamados, para 
herdardes uma bênçâo. (1 Pedro 3:8.9) 

A esposa deve de respeitar o marido e o marido 
respeitar a esposa, pois ambos têm seus defeitos e 
virtudes. A esposa deve de respeitar o marido como 
cabeça da casa, assim como o marido deve respeitar 
sua esposa como o vaso mais fragfl. 

Se você falar estas palavras para seu parceiro, terâ 
uma relaçâo conjugal abençoada que servira de exemple 
aos outros e aos filhos. A sua vida conjugal é um 
espelho para os vizinhos. Deus quer que vivamos bem 
no casamento e que todos vivam bem corn Ele. Faça a 
vontade de Deus na sua vida. 

Igreja pentecostal Carisma, London (Ontârio) 

Paludismo coin vacina à vista 
Pode estar aberto o caminho para a descoberta duma 

vacina eficaz contra o paludismo. Uma équipa 
intemacional de investigadores descodificou os genomas 
do parasita que provoca a doença e do mosquito 
responsâvel pela sua transmissâo. 

A Organizaçâo Mundial de Saùde (OMS) jâ saudou 
o grupo intemacional de cientistas que hâ pouco 
conseguiu decifrar os genomas do parasita Plasmodium 
falciparum e do mosquito Anopheles gambiae. 

Jorge Atouguia, investigador do Institute de Higiene 
e Medicina Tropical, admite que pode surgir em breve 
uma vacina eficaz contra o paludismo: O descobrimento 
de novas formas de combate do paludismo, quer ao mvel 
de novos medicamentos, quer ao mvel de vacinas, pode 
ser possîvel graças a esta descoberta. 

Em Portugal nâo hâ paludismo, o mosquito 
responsâvel pela doença foi erradicado do pais, mas a 
descoberta do genoma do virus do paludismo, pode 
ajudar à prevençâo da malâria. O conhecimento do 
genoma também vaipossibilitar que se encontrem formas 
de resolver um outro problema muito grave ligado à 
malâria e ao seu tratamento, que é a resistência que o 
parasita tem vindo a demonstrar aos vârios 
medicamentos anti-malàricos que temos utilizado, 
explica o investigador. 

O paludismo afecta mais de 300 milhôes de pessoas 
em todo o mundo e é transmissivel através da fêmea do 
mosquito Anopheles que existe na Asia, Africa e 
América. 

A descoberta do genoma foi possivel pela 
colaboraçâo entre a OMS, a Fundaçâo MacArthur e o 
Institute Pasteur, um esforço que envolveu mais de 160 
investigadores em dez paises. 

O criador da Dolly quer donar 
seres humanos 

A imprensa inglesa divulgou que lan Wulmut, o 
cientista britânico que ficou conhecido pela criaçâo da 
ovelha Dolly espera vir a ser autorizado a clonar 
embriôes humanos. O professor reconhece que a ovelha 
que clonou hâ cinco anos nasceu corn defeitos genéticos 
mas acredita que a clonagem de embriôes humanos 
poderâ ser ûtil no tratamento de infecçôes cardiacas. 

Sobre o projecto, lan Wilmut disse nâo tencionar 
clonar bébés através da implantaçâo de embriôes numa 
mâe, até porque isso é ilegal no seu pais. Para que o 
projecto avance falta apenas a aprovaçâo da Comissâo 
de Ética do Instituto Roslin de Edimburgo e das 
autoridades britânicas. 

Pr. Joào Batista 

Mulheres - Tratamento hormonal 
aumenta risco cardiaco 

^ o tratamento de substituiçâo hormonal feminino 
usado correntemente para combater os sintomas ligados 
à menopausa pode aumentar ligeiramente o risco de 
problemas cardiacos. 

Esta foi a conclusâo a que chegou um grupo de 
cientistas reunidos em Singapura. Tal conclusâo vem 
apenas confirmar o resultado de um estudo hâ très 
meses publicado nos EUA, onde ficou provado que o 
tratamento de substituiçâo hormonal hoje utilizado para 
combater a ostéoporose e outros problemas ligados à 
menopausa, pode aumentar ligeiramente o risco de 
ataques cardiacos em vez de os reduzir, como se 
pensava. 

Os cientistas de Singapura aconselham a mulher a 
seguir outras possiveis alternativas à substituiçâo 
hormonal, apesar de ter admitido que esta pode ser 
usada durante um periodo de tempo reduzido para 
aliviar os sintomas da menopausa, pois os beneficios 
podem ser superiores aos riscos. 
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Fumadoras adolescentes aumentam 
70% risco de cancro da marna 

As adolescentes que fumam nos cinco anos 
seguintes à sua primeira menstruaçâo aumentam em 
70% o risco de desenvolver cancro da marna. A 
conclusâo é dum estudo da Agência contra o Cancro 
da Colômbia. As células que formam os seios da mulher 
desenvolvem-se tâo rapidamente durante a puberdade 
que sâo mais susceptiveis de serem danificadas pelos 
produtos cancerigenos do tabaco. 

Por isso, as adolescentes que fumam nos cinco anos 
seguintes à primeira menstruaçâo enfrentam um risco 
maior de desenvolver cancro da marna, o quai foi 
confirmado por um estudo de investigadores canadianos 
divulgado hâ poucas semanas. 

Nhu Le, um investigador da Agência contra o 
Cancro da Colômbia, afirmou que nunca é um bom 
momento para começar a fumar mas, para as mulheres, 
os cinco anos depois da sua primeira menstruaçâo sâo 
os mais perigosos. 

Um dos autores, o oncologista Pierre Band, disse 
que mesmo que as j ovens deixem de fumar quando têm 
20 anos, o desenvolvimento da doença pode ser 
inevitâvel. 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

Cientista austriaco desenvolve 
fîgado artificial 

A Universidade Danubiana de Krems, Austria, 
desenvolveu um fîgado artificial, que pode salvar a vida 
de pessoas envenenadas ou que sofram de insuficiência 
hepâtica. O novo artefacto assemelha-se a uma caixa 
corn tubos e funciona fora do corpo, corn substâncias 
que filtram o sangue e absorvem as toxinas, segundo 
explicou o seu inventor, o fisico e médico Dieter 
Falkenhagen ao jomal Die Presse. 

Os dispositivos habituais de diâlise utilizados na 
insuficiência renal nâo surtem efeito nestes casos, 
porque apenas extraem as toxinas solùveis, enquanto 
as nâo solùveis permanecem no corpo, causando a 
morte do paciente se nâo encontrar um doador de fîgado 
compativel. Para desenvolver este processo foi preciso 
superar sérias dificuldades pois toma-se necessârio 
eliminar estas substâncias venenosas, e ao mesmo 
tempo, manter os elementos de que o corpo nécessita. 

No Centro de Tecnologia Biomédica de Krems 
conseguiu converter-se em absorvente um granulado 
de pollmeros, grâos que pela qualidade especial da 
superficie aglutinam as substâncias venenosas. Este 
avanço toma o procedimento mais seguro e barato. 

Corn os resultados positivos dos primeiros testes 
realizados numa cllnica de Viena antecipa-se que o 
fîgado articial vai ser lançado em breve no mercado e 
poderâ ser ùtil em casos de envenenamentos, que sâo 
frequentes na Europa Central pelo consumo de 
cogumelos altamente tôxicos que sâo confundidos corn 
as espécies comestiveis. 



Setembro / Outubro 2002 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 11 

SABIA QUE... 
-Os nudibrânquios sâo moluscos 
de cores variadas como as 
borboletas? 
-A arabis bairana é uma planta so 
conhecida em Portugal e para a 
protéger na Serra do Açor, onde 
ela existe em abundância, 
deixaram de ser instalados os 
moinhos eolicos para produzir 
electricidade? 
-No 2 de Junho completou 139 
anos de existência a Real e 

Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. 
Pedro V, no Rio de Janeiro? 
-A cidade de Santiago do Chile possue 59 teatros, 59 
bibliotecas, 64 museus e tern uma média de 20 mil sessôes 
de cinema por mês? 
-O présidente Sadam Hussein escreve romances que vâo 
ser inseridos no programa do ensino secundârio e médio 
no Iraque jâ no présente ano lectivo? 
-O Infante D. Henrique tinha, entre outros négociés, além 
da Escola de Sagres, vârios monopolios como a pesca do 
atum e da corvina no Algarve, a exploraçâo das azenhas 
no rio Tejo e o do sabào? 
-O fenomeno El Nino de hâ cinco anos provocou, directa 
ou indirectamente, a morte de 22 mil pessoas e causou 
prejuizos materials de 36 mil milhôes de dolares? 
-Esperam-se temporals medonhos em varias regiôes do 
globo como a América do Sul e Central, Sul do Brasil e a 
Argentina, areas que correm o risco de ser atingidas por 
chuvas intensas e inundaçôes? 
-A seguir à actuaçàp de El Nino vira o fenomeno La Nina 
(arrefecimento do oceano), o que acontece hâ centenas de 
anos e pode durar de 12 a 18 meses? 
-Em resultado do aquecimento, muitos glaciares tropicais 
poderâo desaparecer até ao ano de 2020. 
-Um dos cientistas que trabalham na Holanda no projecto 
espacial duma sonda a ser enviada a Marte é o português 
Fernando Antonio dos Santos Simôes, natural de Moura 
da Serra-Benfeita? 
-O planeta mais afastado do Sol é Marte, onde se encontra 
o Ares Vallis, uma zona do planeta onde se projectou a 
descida da sonda enviada da Terra? 
-A principal base militar da França na Africa esta em 
Djibuti, na entrada do Mar Vermelho entre a Arabia e o 
continente negro? 
-Jâ se encontra a funcionar na Univ. de Hamburgo o Centro 
de Lingua Portuguesa, o primeiro a ser criado na esfera de 
acçâo do Instituto Camôes? 
-A China esta em quinto lugar mundial em turismo, depois 
dos EUA, Espanha, França e Itâlia? 
-A 16 de Janeiro de 1916 reabriu o Teatro Sâo Luis em 
Lisboa anteriormente conhecido por Teatro da Repùblica 
e também Teatro de D. Amélia? 
-Em Barrancos, os bilhetes para a tourada de morte ficaram 
esgotados antes de começar a lide e muitos passaram a 
noite frente às bilheteiras para terem um lugar nas 
b^cadas? 
-O Sistema Solar foi formado hâ cerca de 4,6 mil milhôes 
de anos? 
-Segundo noticias do Banco Central ainda estào por 
recolher 232,7 milhôes de contos em notas de um total de 
5,46 mil milhares de contos? 
-As moedas serâo recebidas pelo Banco de Portugal até 31 
de Dezembro de 2002 e as notas até 28 de Fevereiro de 
2022? 
-Pequim estâ preocupada corn a popularidade do uso da 
Internet e medidas drâsticas vâo ser usadas para evitar o 
cibercrime, a difusào de informçào nociva e, corn receio 
pela segurança nacional, alguns pensam que a Internet pôe 
em perigo a estabilidade politica e social do pais? 
-Segundo o FBI, 840.279 pessoas foram dadas como 
desaparecidas nos EUA em 2001, a maioria jovens, corn 
uma média de 2000 desaparecidos por dia? 
-O filme O crime do Pe. Amaro, baseado no livro de Eça 
de Queirôs faz parte da competiçâo de cinema de San 
Sebastiân (Espanha) no mês de Setembro e, apôs ter sido 
um sucesso no México, jâ foi adquirido para estrear nos 
EUA? 
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REPIQUES DA SAUDADE... 
Milagres e Lendas 

Apraz-me trancrever a carta de Maria Conceiçào 
Jorge, residente em Pawtucket (Rhode Island), com os 
seguintes dizeres: “Tive a oportunidade de 1er as suas 
cronicas àcerca de Nossa Senhora dos Milagres na 
Terceira, Sâo Miguel, Flores, Corvo e México, que 
muito apreciei. Por isso gostaria de Ihe comunicar que 
na ilha do Pico, donde sou natural, existe igualmente 
a devoçâo a Nossa Senhora dos Milagres, numa ermida 
à beira-mar, no sitio do Cachorro, pertencente à 
freguesia das Bandeiras, como pode ver na estampa 
que aqui Ihe envio. 

Ndo Ihe sei contar a 
historia da ermida, nem 
sei em que data foi 
constrmda, mas lembro- 
me de ir em romaria 
desde a vila da 
Madalena, onde eu 
morava, a fim de assistir 
à festa que se realiza 
anualmente no dia 2 de 
Fevereiro 

Lancei-me 
imediatamente à procura 
da ermida nos livros de 
Guido de Monterey, e lâ 
encontrei a respectiva 
foto com apenas duas 
linhas descritivas: 
“Ermida preciosa cuja 
construçào se verificou 
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a festa de Nossa Senhora da 
Estrela na minha Ribeira 
Grande, bem como as festas 
na mesma data de N® S“ das 
Candeias na Candelâria do 
Rico e Sâo Miguel. 

Por seu tumo, as festas de 
N“ S* dos Milagres em Sâo 
Miguel (Arrifes) e Corvo 
realizam-se aos 15 de Agosto (Assunçâo de Maria), e 
essoutras da Senhora dos Milagres na Terceira (Serreta) 
e Gustine (California) têm lugar aos 8 de Setembro 
(Natividade de Maria). 

Folheando o livro Cronicas dos Arrifes do Pe. 
Daniel A. Correia, tive conhecimento que a igreja local 
da invocaçâo de N“ S® dos Milagres derivou da iniciativa 
do povo em 1815, e manteve-se através dos anos corn 
o entusiasmo de Bartoloumeu Afonso de Sousa. Devido 
ao seu dinamismo e generosidade, interesse e devoçâo, 
as obras prosseguiram durante 15 anos, atingindo o fim 
almejado corn a abertura da igreja ao culto em 1831. 
Aos 3 de Abril de 1959, o curato de N® S“ dos Milagres 
foi elevado a paroquia. 

Ponta Delgada, Arrifes, 
Sâo Roque e Livramento, 
Nâo me falta onde casar, 
Por isso nâo me apoquento. 

Cidade, nobre cidade. 
Onde mora a minha prima, 
Cidade mais aprovada, 
Arrifes, Fajâ de Cima 

no s. XVII. Fachada e sineira muito caracteristicas”. 
Recorrendo ao bom amigo, Pe. Jûlio da Rosa, fiquei 

a saber que a ermida de N“ S“ dos Milagres, logo a 
seguir no sùio do Cachorro, sobre o calhau da costa 
arvorado em arcos de triunfo p ’râ milagrosa Senhora 
(...)foi levantadapor Francisco Rodrigues da Silveira 
em 1708". (A Cidade da Horta, tomo I, pag. 352. Ed. 
de 1989) 

Aparentemente, o terreno onde hoje se encontra a 
pitoresca ermida foi escolha da divina Senhora, 
conforme a narrativa recolhida por Angela Furtado 
Brum e devidamente transmitida no livro Açores. 
Lendas & Outras Histôrias. 

Isto aconteceu quando as pessoas devotas da 
Senhora dos Milagres construiram-lhe um pequeno 
templo e colocaram a sua imagem no altar principal. 
Misteriosamente, ela desaparecia do altarzinho e era 
vista no sitio do Cachorro. A frequência do sucediso 
acabou por convencer o povo, que passou a erguer uma 
ermida no local favorecido pela Senhora, donde ela 
jamais fugiu e entrou a operar muitos milagres. 

O maior de todos ocorreu no dia 1 de Fevereiro de 
1718, quando se deu um terramoto, seguido de torrentes 
de lava descende pela encosta em direcçâo ao Cachorro. 
Ardeu tudo ali à volta, excepte a ermida. O fogo 
alastrou-se até ao mar, por onde eventualmente se 
enterrou nos abismos dos rochedos da costa. No dia 
seguinte, festa da Purificaçâo de Nossa Senhora, gentes 
de muitas freguesias fizeram romaria ao Cachorro, 
agradecendo à Senhora dos Milagres a graça de 
ninguém ter morrido. 

Creio ter sido esta a origem da festa e tradiçâo da 
romaria que, ainda hoje, se observam anualmente no 
dia 2 de Fevereiro, e que Maria Conceiçào Jorge teve o 
cuidado de incentivar a minha curiosidade. 

De facto, considero curioso que a festa de N“ S“ 
dos Milagres, no Pico, coincide aos 2 de Fevereiro corn 

No que diz respeito à Senhora dos Milagres em 
Gustine, California, a narrativa nâo é lendâria, mas um 
marco historico do contributo prestado pelos nossos 
irmâos émigrantes. Tudo começou em 1912, quando o 
Pe. John A. Leal, natural da Madalena do Pico, 
construiu a igreja do Espirito Santo (Holy Ghost) em 
Gustine. Em Setembro de 1936 tiveram inlcio as festas 
em honra de N^ S“ dos Milagres, à semelhança das 
realizadas na Serreta (Terceira). E tâo extraordinâria 
foi a sua popularidade que, aos 2 de Maio de 1986, 
Our Lady of Miracles tornou-se oficialmente 
reconhecida como orago da paroquia de Gustine. 

Oakland, California 

ANEDOTAS 
Uma mulher casada com um bêbado inveterado, foi 

apresentar o seu problema a um psiquiatra que a 
aconselhou a ser tolérante, nâo desgostar o marido nem 
fazer cenas violentas, porque o alcoolisme é uma doença 
como outra qualquer. 

Aquela noite, quando o homem chegou a casa, ébrio 
como uma carroça, em vez das cenas usuais abraçou-o, 
sentou-o no sofâ, fez-lhe festas, calçou-lhe as pantufas... 
-Querido, disse ela a certa altura, nâo achas que sâo horas 
de te ires deitar? 
-Deixa lâ, respondeu o ébrio. Sinto-me aqui tâo à 
vontade! Bem basta o inferno que vou encontrar quando 
chegar a casa... 

Ele era um millionârio recente e todos os dias tomava 
banho em leite, para conservar a pele jovem. Um amigo 
que viu os criados enchendo a banheira com leite para o 
banho, perguntou-lhe: 

-Mas, tu metes-te realmente naquela banheira todos 
os dias? 

-Ainda nâo encontrei uma vaca suficientemente alta 
para tomar um banho de chuveiro. 

Um homem telefonou para o Jardim Zoologico e 
pediu que Ihe mandassem imediatamente 500 ratos. 
-Para que quere tanto rato, perguntou o Director do 
Zoologico. 
-E porque mudo hoje de residência e no contrato feito 
por esta casa onde moro existe uma clâusula que manda 
deixar a casa comforme a encontrei. 
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ECOS DA SOCIEDADE 
Parabéns, Lmsa! 
Luîsa Lavandeira MacGillivray 
CFP, desde primeiros de Novembre 
passou a trabalhar no Bank of 
Montreal (Sherwood Forest Mall - 
London) na secçâo de Fundos de 
Investimento onde poderâ atender 
a clientela portuguesa que requerer 
os seus serviços. Muita sorte e 

sucesso no seu novo destine! Podem contactât Luisa 
pelo Tel. (519) 472-6345. 

Nove anos cumpridos! 

Kasey Martins celebrou o seu aniversârio corn um 
grupo de amiguinhos no Centro Cultural de Windsor. 
Parabéns dos pais e de toda a fami'lia. 

Nossos Netinhos 

Jeffrey Manuel que fez 4 anos no dia 2 de Novembre, 
acompanhado dos manos gêmeos, Jonathon e Ciara 
Josefma, cada um dentro da sua panela. Ninguém sabe 
as mausuras que nos tempos de hoje fazem as crianças! 

Alegria Encarnada 

Na Festa Desportiva do Sport London & Benfica, a 
nossa câmara captou a alegria deste grupo de sôcios 
que participaram no convi'vio! Força, Benfica! 

De Présidente para Présidente 

O Présidente da Câmara de Leamington, Dave 
Wilkinson, na entrega duma plaça comemorativa ao 
Présidente do Clube Português, Norberto Fortuna, na 
Festa do 18.° Aniversârio do Clube. 

Uma Comissào Modela 

A Comissào de Senhoras do S. L. & Benfica trabalha 
sempre corn ardor. Nào jogam nas équipas, mas graças 
a elas os uniformes estào impecâveis, a comida pronta, 
e a sede em perfeitas condiçôes. As senhoras nâo 
gostam da ribalta mas, a pedido unânime dos présentes, 
anuiram a dar-nos esta foto para o jomal. 

Way to go, 
Gabriel! 
A Assembleia-Geral do 
CPL, como era de 
esperar, nomeou Gabriel 
Serpa para um novo 
mandato à frente da 
Comissào Desportiva. 
Apos o sucesso da sua 
gestâo este ano, seus 
colegas aceitaram 
também seus cargos. 
Parabéns e a desfrutar o 
sabor da vitoria! 

Congratulations, 
Elaine! 
Apôs 4 anos de estudo 
no Fanshawe College, 
a formatura e seu 24.° 
Aniversârio foram 
motivo de alegria para 
famflia Luz e um grupo 
de amigos reunidos no 
Clube Português de 
London. Votos de 
felicidade e amor de 
teus pais, irmâo e do 
teu querido Rick! 

Troy & Marlene 
Na St. Andrew’s 
Church de London 
contrairam 
matrimônio em 
Agosto deste ano. 
Filha de Margarida e 
Tony Alves, Marlene 
e Troy vào residir no 
Arizona. Parabéns da 
parte dos pais, avôs, 
irmâ e demais fanulia! 

José Rui 
o conhecido 
cançonetista da Nazaré 
José Rui vai estar 
présente em 
Leamington na Grande 
Noite Nazarena do 
Sâbado, 23 de 
Novembre proximo. A 
comunidade nazarena 
espera o dia corn 
grande ansiedade. 
Réservas pelo Tel. 
(519) 326-5561. 

Aniversârio do Casamento 
No dia 7 de Outubro 
do corrente. Etelvina 
e Eduardo Medeiros 
residentes em 
London, celebraram o 
13 aniversârio da sua 
uniâo matrimonial 
que teve lugar na St. 
Joseph’s Church de 
Sâmia (Ontârio). 
Votos de muita 
felicidade e todo o 
amor de mâe da parte 
de Maria Oliveira e dos vossos filhos Jessica e Mark. 

The Best to you Both! 
Filha de Maria Odete e 
Antonio Seara, Gina 
Alexandre e Len 
VanNorden 
pronunciaram os seus 
votos de amor, unindo- 
se pelos laços do 
matrimônio numa 
cerimônia que encheu 
de alegria e emoçâo aos 
familiares e amigos dos 
nubentes no dia 11 de 
Outubro do corrente. O 
casai passou a residir 
em Thamesford perto 

de London. 

NECWOLOGIA 
Jacinta Miranda de Jesus 

Faleceu em Strathroy no passado dia 22 de 
Outubro corn a provecta idade de 88 anos. 
Casada corn Joâo Antonio de Jesus, falecido, 
era mâe de Dores Bento (também falecida). A 
sua ausência foi muito chorada pelo genro, 
Américo Bento, e netos Peter, Louis e Debbie. 
As exéquias tiveram lugar na A. Millard George 
Funeral Home de London, onde foi visitada na 
capela ardente e celebrou-se a oraçâo fûnebre, 
indo enterrar no St. Peter’s Cemetery ao 
Mausoléu da Sagrada Familia. Os seus 
familiares, nâo o podendo fazer pessoalmente, 
agradecem por este meio a todas as pessoas que 
estiveram ao seu lado numa hora de tanta 
saudade, apresentando-lhe as suas condolêneias. 
Descanse em Paz! 
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Eduardo Neiva 

FLASHES DO DESPORTO 
Futebol Clube do Porto - Lidera a 
Superliga portuguesa com 17 
pontos, apos a sua ultima vitoria no 
encontre com o Benfica. 
Selecçâo Portuguesa - Venceu a 
Selecçâo da Suécia por 3-2. O 
conjunto português deu a conhecer 
a sua força e capacidade de bom 
jogo neste encontro. 
Romeu - Avançado do Vitoria de 
Guimarâes é o melhor marcador da 

Superliga 2002-03 corn seis golos apontados. 
Quaresma - Jogador do Sporting Clube de Portugal 
foi sondado pela formaçâo da Juventus de Italia. 
Cristiano Ronaldo - Jovem avançado sportinguista esta 
a ser cobiçado pelo Manchester United da Inglaterra. 
Cândido Costa - Avançado do FC Porto, poderâ 
ingressar no Chievo-Verona da Itâlia. 
Joào Pinto - Jogador do Sporting Clube Portugal 
voltou à competiçâo apôs quatro meses de ausência por 
causa da suspensâo aplicada pela FIFA no ultimo 
Mundial 
Voleibol - Portugal conseguiu um brilhante oitavo lugar 
no Campeonato do Mundo da modalidade, disputado 
na Argentina. 
Portugal - A Selecçâo Portuguesa de Futebol empatou 
1-1 corn a sua congénère da Tunisia. Pauleta marcou o 
ûnico golo português. 
London Portuguese - Empatou a 1-1 corn Alberta e 1- 
1 corn Manitoba, perdendo por 1-0 corn Quebec na 
Challenge Cup em Terranova. 

Final da Taça Premier 
London Benfica, 2 - London Portuguese, 3 

Numa noite bastante Ma, os rivais portugueses 
defrontaram-se para a disputa da Taça no estâdio do 
Clube Italiano Marconi. Embora o encontro nâo fosse 
um bom espectâculo de futebol, foi, acima de tudo, 
correcto e motivou os atletas, mantendo sempre atentos 
os cerca de 250 adeptos présentes. 

Os benfiquistas começaram melhor, muito bem 
entrosados na defesa, marcando bem os avançados do 
London Portuguese (LP) e contra-atacando corn rapidez 
pelo flanco direito. O primeiro golo surgiu através do 
oportunismo do jovem Brian Bettencourt, depois de 
uma falha defensiva do LP. A partir deste golo, o jogo 
aqueceu e o LP equilibrou as operaçôes, começando a 
criar perigo junto da area benfiquista. O empâte chegou 
corn um golo de Ree San aos 20 minutes, também 
motivado por falhas de defesa benfiquista. Mas, 
novamente, o Benfica colocava-se em vantagem corn 
um novo golo de Kyle Comett. Estavam jogados 30 
minutos da primeira parte. O empâte através de Andrew 
League surgiu sete minutos mais tarde e assim chegava- 
se ao intervalo corn um resultado de 2-2. 

A segunda parte foi monotona e parecia que as duas 
équipas estavam satisfeitas corn o resultado. Nos 
ultimes 15 minutos da segunda parte a équipa do LP 
invadiu mais a area benfiquista sem conseguir alterar 
o marcador e as équipas tiveram que recorrer a 
prolongamento do jogo. Logo, no primeiro minute, Phil 

DESPORTO 

FINAL DA EPOCA DE FUTEBOL WOSL/2002 
Terminou a época 2002 corn quatro équipas 

portuguesas a participarem na Divisào Premier: London 
Portuguese, London Benfica, FC Porto e Strathroy 
Portuguese. Era a primeira vez na histôria da WOSL 
que isto acontecia, o que demonstra bem a força das 
équipas portuguesas no Campeonato de Futebol de 
London. 
O London Portuguese, continua a dominar o 
panorama. Venceu o Campeonato, as Taças Premier e 
a da Liga, e ainda a desejada Taça do Ontario, nâo dando 
quaisquer hipôteses aos sens adversaries. Desde 1995 
venceu sete Campeonatos, o que demonstra bem a força 
e disciplina do seu colectivo. 
O Sport London & Benfica clssificou-se na quinta 
posiçâo mas pelo valor dos sens jogadores e équipa 
técnica podia ter feito melhor. No inicio da época 

perderam muitos pontos, e conseguiram recuperar 
bastante na segunda volta, mas jâ foi tarde. 
O FC Porto de London, pela primeira vez na Divisâo 
superior, ficou-se pela oitava posiçâo. A équipa é 
bastante jovem, bem treinada, mas acusa falta de 
experiência. Mesmo assim, conseguiu permanecer na 
Divisâo principal e, se mantiver os mesmos jogadores, 
poderâ fazer melhor no proximo ano. 
O Strathroy Portuguese nâo começou bem a época, 
o quai reflectiu-se no espirito da équipa que desceu de 
Divisâo. A desistência de alguns dos seus melhores 
atletas tomou a équipa mais fragilizada. Esperamos que 
consigam unir-se e que regressem rapidamente à 
Divisâo principal. 

A todos os jogadores, Directores e pessoas ligadas 
ao futebol endereçamos os nossos sinceros Parabéns! 

Ciência 

A équipa da Premier do Clube Português de London 

Pacheco marcaria um belo golo e que foi um fecho 
dourado do jogo, ficando a Taça nas mâos do London 
Portuguese. 

O London Benfica vendeu cara a derrota e, sem 
dûvida, merecia ter chegado à marcaçâo de grandes 
penalidades. Jogou corn muita disciplina e contra- 
atacou sempre corn perigo. O vencedor, porém, nâo fez 
um grande jogo, mas criou suficientes oportunidades 
de golo para poder vencer o encontro. A sua defesa 
nâo jogou bem e, algumas vezes complicou. O ârbitro 
esteve à altura da sua missâo. 

FINAL/TAÇA DA LIGA 2002 
London Portuguese, 3 - London Marconi, 0 
London Portuguese deslocou-se ao campo dos 

polacos para defrontar a équipa italiana do Marconi, no 
derradeiro encontro da época futeboKstica, a final da 
Taça da Liga WOSL. No entanto este jogo nâo se viria a 
realizar por falta de comparência da équipa italiana. O 
LP arrecadou mais um troféu, sendo-lhe atribuida a 
vitoria por 3-0. Este é um facto bastante estranho e, fosse 
quai fosse o pretexto, nâo se admite que atitudes como 
esta se tomem, pois s6 prejudicam o desporto. No futebol 
amador nâo se devem aceitar politiquices e muito menos 
grèves. Surpreende-nos a atitude do Clube Marconi que 
em London é um dos grupos mais antigos e corn grande 
nome no futebol local. 

A équipa italiana alcançou a Final corn mérito ao 
bâter vârios adversârios. Tinha portante todo o direito 
de disputâ-la. A direcçâo da WOSL deverâ estudar corn 
atençâo este e outres assuntos, para agir severamente 
corn a força da lei, tanto no aspecto disciplinar como 
na aplicaçâo de pesadas multas. Esperamos para ver! 

Campeonato das Velhas Guardas 
London Portuguese Campeâo de 2002 

Primatas foram contemporâneos dos dinossauros 
J É ponto assente que os primatas nunca foram 
contemporâneos dos dinossauros. Os fosseis achados 
e as teorias construidas a partir deles tinham defmido 
bem a fronteira. Os dinossauros extinguiram-se hâ 65 
milhôes de anos e os primatas - grupo a partir do quai 
evoluiu o ser humane, so surgiram depois disse. 

Afmal, nâo é bem assim, dizem os investigadores 
americanos e britânicos. Num artigo publicado na 
revista Nature, a équipa sustenta que os primeiros 
primatas datam de hâ 85 milhôes de anos. Uma tese 
baseada numa nova abordagem estatistica ao estudo 
dos fosseis de primatas, que tem repercussôes na 
dataçâo dos primeiros hominideos, fazendo-a recuar 
no tempo de cinco para dez milhôes de anos. 

As interpretaçôes sobre a evoluçào dos primatas e 
dos seres humanos sào pouco rigorosas porque os 
paleontôlogos têm feito leituras muito restritas dos 
fosseis, explica Robert Martin, um dos co-autores do 
estudo, sublinhando que os câlculos da sua équipa 
'"mostram que sô existem achados fosseis de cerca de 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. pully Licenced 

Specializing in L.C.B.O. 

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

Chef: Tony & Rosa Silva 

(519) 680-2332 
*^7^ 3 Glenroy Rd., Units #2 & #3, London, ON N5Z 4H2 

cinco por cento de todos os primatas extintos Nestas 
condiçôes é como se estivéssemos a tentar contruir um 
puzzle de mil peças com apenas 50 dispomveis. 

Os fosseis de primatas mais antigos que se conhecem 
remontam a 55 milhôes de anos atrâs, o que, para as 
contas habituais dos paleontôlogos, faz surgir este grupo 
hâ 65 milhôes anos. Sâo estas contas que a équipa pôe 
agora em causa. Este tipo de estimativa nâo funciona 
bem para os primatas porque dispomos de muito 
poucos achados fosseis, e estes limitam-se a apenas 
uns fragmentas de ossos e meia dûzia de dentes”, 
sublinha Martin. 

Feita uma revisâo da literatura existente, a nova 
abordagem estatistica mostra existirem registos fosseis 
de 474 espécies de primatas - prevê que terâo existido 
entre oito a nove mil espécies de primatas extintos. 
Fazendo as contas aos aparecimentos da seguinte, 
calcula-se que os primeiros primatas andaram a fugir 
dos dinossauros no lapso de tempo que medeia entre o 
surgimento de uma espécie e o aparecimento da outra. 

Tiasilm Mornes J ne. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

7)0014 Dasilva 
50 Glenridge Cr. Phone: (519) 471-8202 
London, ON N6G4W6 Fax:(519)850-1273 

A Equipa Masters do London Portuguese, venceu 
corn todo o mérito o Campeonato das Velhas Guardas/ 
Época 2002. No ultimo jogo da competiçâo venceu o 
Strathroy Portuguese por 4-2, num jogo diflcil e bem 
disputado. Assim a équipa do London Portuguese 
destronou a équipa polaca White Eagles, que vencou a 
competiçâo nos ûltimos dois anos, enquanto London 
Portuguese ganhou o campeonato em 1998 e 1999. O 
jogador da équipa, Eric Miranda, foi o melhor marcador 
da équipa corn 18 golos ao longo da época. 

A équipa das Velhas Guardas que se proclamou 
camped na liga da Primeira Divisâo 

É corn agrado que vemos os veteranos do Clube 
Português de London em alta competiçâo a somarem 
très tltulos nos ûltimos cinco anos. 

Por outro lado, o Strathroy Portuguese - Velhas 
Guardas, classificou-se em 4.° lugar. A outra équipa 
portuguesa a militar nesta Liga e Divisâo, o Nûcleo do 
Sporting de London, nâo conseguiu a pontoaçâo 
necessâria e desceu à Segunda Divisâo. 
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ANIVERSÂRIO DO CENTRO CULTURAL WIWDSOB 
Escriiopor: No Sâbado, 19 de Outubro do 
DANIEL LAPAS corrente o Centro Cultural e 

Recreativo Português celebrou o 14.° 
Aniversârio da sua fundaçâo. Corn 
sangue novo nas veias da Direcçâo, 
deu-se inicio às comemoraçôes 
naquela noite memorâvel que ficarâ 
marcada nas paginas da historia 
desta comunidade. 

Emily Melo de Toronto entoou 
o hino nacional do Canada, seguido de “A Portuguesa”. 
Lucy Sousa e Sandy Degrandis, duas lindas e simpâticas 
jovens, abriram o programa corn Boas-vindas ao 
publico em inglês e português, seguindo-se a 
apresentaçâo dos convidados de honra: Casa do E. 
Santo, representada pela sua Présidente, D. Fâtima 
Ponciano, e Elizabeth Teves, Vice-Presidente; o Grupo 
da Terceira Idade, representado por D. Isaura Depuik e 
Ana Salvador, o Império de Windsor, corn os Mordomos 
de 2003, Fernando do Canto e esposa, o grupo 
Multicultural com D. Barbara, e “Portugal Noticias”, 
representado por mim, Daniel Lapas. Antonio Seara, 
agradeceu o convite mas tinha um compromisso para o 
mesmo dia e hora num evento similar em Chatham. 

O grupo directivo corn Lücia Pires, Présidente e 
os directores: Simeâo, Laura e Carlos 

Feita a Bênçâo da Mesa por duas jovenzinhas bem 
conhecidas entre nos, Kasey e Jessica, seguiu o 
delicioso Jantar confeccionado pelas voluntârias da 

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

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

_ Actividades agendadas em Novembro 
Dia 23 - Angariaçâo de Fundos para a Festa do Espirito 
Santo/2003 corn Jantar e Baile animado por “Além Mar”, 
no OUT Lady of Perpetual Help. Entrada: Adultes $20, Crianças 
$10. Marcaçôes pelo Tel: (519) 250-9200 ou 977-5657. 
Dia de Sâo Martinho na Casa do E. Santo. Para informaçôes 
liguem para o Tel. (519) 250-9200. 

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 

♦ *** 

O Centro Cultural anuncia que no dia 7 de Dezembro 
vai celebrar o Certame Miss Portugal corn programa a 

anunciar. Informaçôes pelo Tel. (519) 944-8330. 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 
J S^RESTAURANTE 

Q SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA ÜNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

475TEC;U/ASEH RD., EAST fcAeW^ZACOO 

wiNDSOR.ON N8X4W5 TEL. (519) i54-553o 

Grupo dos que tornaram esta noite possivel: Direcçâo, Cozinheiras, Serviço de Mesa, Bar, etc. 

cozinha: Natalia Cota, Maria Pilon, Aurora Canto, 
Gloria Melo, Teresa Pereira, Gloria Sousa e Maria 
Silva, corn uma ementa que deixou todo o publico muito 
satisfeito. Séria injusto se nâo mencionasse a équipa 
de jovens que corn tanta delicadeza serviu o jantar: 
Laticia, Melânia, Jéssica, Juliana, Amanda, Kisha, 
Tracey e Amal. 

A présidente do Centro Cultural, D. Lûcia Pires, 
porta-voz dos Directores, agradeceu a presença dos 
convidados de honra e de todo o pûblico afirmando: Jâ 
que chegamos a celebrar 14 anos de existência, tenho 
a certeza de que seguiremos com passo firme para a 
frente. O ano 2002 foi diferente e ünico, subindo 
montanhas e atravessando vales. Talvez, sem esses 
obstâculos, o Centro nâo estaria aqui hoje. Foi para 
todos nos Directores um ano de experiência e 
aprendemos através dos desafios que cada mês nos traz. 
Conseguimos atingir os nossos objectivos e 
continuamos trabalhando para chegar ao cume. Sera 
que a nossa cultura é tào importante que merece tanto 
esforço e sacrificios ? Para mim é importante por ser 
elemento de uniâo entre nos. Divididos caîmos todos, 
mas juntos somos fortes, mantendo-nos em pé. Acredito 
que a janela da oportunidade continua aberta e corn 
fé, tudo pode acontecer. Uma pessoa sô nâo consegue, 
mas juntos conseguiremos superar todos os obstâculos 
porque somos embaixadores de Portugal no mundo da 
emigraçâo. 

VITOR 
SEQUEIRA 

Agente de vendes 

(519) 948-8171 

Piu4iui«Ha£i4HW e HimMoJk a Jeda Vnem 
Fax. (519) 948-7190 E-mail: viseque@yahoo.com 

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

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 

CAFE 
PARISIENFME 
Fine Coffee Si Pastries • Deû Si Suj6s 

Imported Portuguese Foods 

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

Comida Si Mercearia Portuguesas 

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

Proprietârios 

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

Pergunto-me hoje porque estou ainda envolvida 
no Centro. Honestamente, o motivo é profundo e 
simples: Para dar continuidade à nossa Cultura, e 
Historia, para manter viva a nossa Lmgua, e para dar 
a conhecer aos nossos filhos e amigos que temos uma 
linda cultura. O português é a quinta lingua falada em 
todo o mundo. Tenho muita honra de ser portuguesa, 
mas também me prezo de ser luso-canadiana. Foi o 
discurso da Présidente do Centro. A seguir, aos 
Directores Simeâo de Sousa, Carlos Melo, e Laura 
Furtado foi-lhes entregue uma plaça de agradecimento 
pelo trabalho realizado e também a todos os voluntârios 
que tem colaborado. 

New Dimension Productions - Hélio Meneses 
trouxe-nos desde Toronto a voz de ouro de Emily Melo, 
que encantou todo o pûblico, principalmente quando 
nos brindou a “Cançâo do Mar”. O conjunto United de 
London soube alegrar a malta corn um repertôrio 
variado e todos se divertiram ao mâximo. Noite 
contagiante onde os portugueses mostraram mais uma 
vez a classe que têm. Parabéns e Obrigado pelo convite, 
o Bolo de Aniversârio e o Champanhe. 

Windsor (Ontario) 

AGRADECIMENTO 
o sr Antonio Conceiçâo vem através deste j ornai 
agradecer aos amigos e a toda a comunidade pelo apoio 
e carinho recebido durante o periodo em que esteve no 
hospital para uma intervençâo cirûrgica. 
Casa do Espirito Santo. 

RECENSEAMENTO EM WINDSOR 
D. Otflia Lapas anuncia que passou a ser delegada do 
Consulado-Geral de Portugal em Toronto para efeitos 
do recenseamento dos portugueses desta area. Tel. (519) 
735-1802. 

HARROIV 
CAMÔES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 

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

Para banquetes contacte Delfina Pedro (519) 738-2189 

—■ Actividades Agendadas para Novembro — 
Dia 2 - 18H00 Jantar do Socio gratis para todos os nossos 
associados e suas famflias. Sopa, Frango de BBQ, Salada, Arroz, 
Bacalhau, Batata Frita, Sobremesa e Café. Baile a seguir corn 
“Nossa Moda”. 

IMMEDIATE OPENING 
for 

CRIMINAL LAWYER IN WINDSOR AREA. 

MUST BE CALLED TO ONTARIO BAR. 

Fax your Resumé to: (519) 977-5416 
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LEAMINGTOW 

Dia 9 - 17H00 Jantar a beneficio da Cercina da Nazaré e 
BailecomNossa Moda. Preços: Adultos $30, Menores $15. 
Compareçam e ajudem esta nobre causa! 
Dia 23 - 16H30 Grande Noite Nazarena com suculento 
Jantar e Entretenimento; José Rui, artista convidado de 
Portugal, Teatro, Imagens da Nazaré, Mûsica, Exposiçâo 
de Mario Salsinha, Folclore Nazareno Adulto e Infantil. 
Entrada: Adultos $30. Menores $15. 

Aniversârio do Clube Português 
Para celebrar os 18 anos de existência, abriu as 

suas portas o Clube no dia 13 de Outubro, prestando 
homenagem aos socios que nos legaram este nobre 
emprendimento que hoje é o Portuguese Community 
Club. Actuaram como MC’s o Présidente da AG, 
Antonio Pires, e o Présidente da Direcçâo, Norberto 
Fortuna. Marcaram presença no acto os dignitârrios do 
mundo politico federal e municipal, assim como lideres 
de outras entidades comunitârias; Pe. Manuel Correia, 
o conselheiro Antonio do Fomo, Mordomos do E. 
Santo, Manuel Alberto e Hélia Pinheiro e Direcçôes 
de outros clubes étnicos daquela area. 

No fim dos discursos, foi desvelado um retrato do 
primeiro Présidente do Clube, o falecido Antonio 
Borges Medeiros, da Lomba do Pomar (Povoaçâo, Sâo 
Miguel). A viûva e filhas receberam a pôstuma 
homenagem àquele que corn entusiasmo e teimosia 
motivou a comunidade para a fundaçâo deste Clube 
que hoje célébra va o seu 18.” Aniversârio. 

Agradecemos o convite e fazemos votos para que, 
seguindo no encalço dos pioneiros que criaram uma 
sede tâo sumptuosa, as geraçôes vindouras e os filhos 
dos nossos filhos possam seguir a tradiçâo e manter os 
nossos valores culturais naquele meio que é territôrio 
português no Canada. ..--c r j 

® Antonio Seara, London (Ontario) 

MEDEIROS RESTORATION 
• Concrete Repairs • Driveways 

^ • Foundations • Fioors 
• Baiconies • Roofing 

• insurance Quotes 

Dan Medeiros 
821 Ross Ave., Sarnia Tei: (519) 336-4026 
Cell. (519) 383-2780 Fax: (519) 336-4026 

A Sede do Clube Português Cinco Anos Depots CHATHAIVI 
No Sabado, dia 19 de Outubro a Direcçâo do Clube 

celebrou com um magnifico Banquete e perfil musical 
a cargo do conjunto musical “Primavera” o 5.” 
Aniversârio da nova sede do Clube que foi inaugurada 
também no mês de Outubro. 

Chatham conta agora com um lugar mais amplo e 
confortâvel para acolher o bom numéro de socios do 
clube nas duas comunidades irmas de Chatham e 
Wallaceburg. 

Entre as muitas presenças no Aniversârio cabe-nos 
destacar a do Sr. Deputado pelo circulo fora da Europa, 
Laurentino Esteves, e a do Sr. Conselheiro Tony do 
Fomo que tern representado nos ultimos anos este ôrgào 
consultivo do Govemo Português no S.O. do Ontârio. 
Laurentino Esteves ocupou o lugar na Assembleia da 
Republica por uns meses durante a ausência de Eduardo 
Moreira, o deputado do PSD eleito no Brasil que por 
motivos pessoais pediu um tempo de folga. Nos 
discursos ambos destacaram a importância e relevo que 
as comunidades do S.O. do Ontârio estâo a ter perante 
os représentantes do Govemo, em especial no que diz 
respeito ao serviço consular, asunto sobre o qual espera- 
se uma decisao num future proximo. 

O terreno onde se ergue o Clube foi adquirido por 
Manuel Santos no seu mandate presidencial em 1988. 
A construçâo da nova sede deu inlcio em 1996 sob a 
presidência de Antonio Trigo, que conseguiu 
entusiasmar a comunidade para levar a efeito a obra. 
Natural de Torre de Moncorvo, Trâs-os-Montes, o 
Présidente Antônio Trigo vai acabar o seu mandate no 
dia 17 de Novembre em que a Assembleia Geral Anual 
ira eleger os novos corpos gerentes. Ele disse que 
esperava ver sangue novo na Direcçâo do Clube que 
for eleita para levar avante este projecto tâo importante 
na vida comunitâria. 

A Sala encontrava-se lindamente engalanada e o 
serviço de cozinha foi excelente, com jovens a servir 

STWATHROY 

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  

Grosan 
Ff RD ^ LINCOLN 

Sales: (519) 876-2730 
^ Res: (519) 245-7653 

www.groganford.com 
AL FERREIRA 

Sales Rep. 

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

On anfitriâo, Antônio Trigo, com Laurentino Esteve e 
Antônio do Forno 

os convidados com eficiência e elegâneia. Merece 
destaque o prato de Bacalhau à Brâs que estava na nossa 
opiniâo muito bem condimentado. Parabéns ao pessoal 
da cozinha! 

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 

ACTIVIDADES COMUNITÂRIAS DE NOVEMBRO 
Dia 2 - Fish Fry Dinner. Entrada $15/Pessoa 
Dia 9 - Festa de Sâo Martinho com Surpresa Musical. Entrada 
$7.50/S6cios. $10/NaoS6cios 
Dia 17 - Assembleia Geral Anual para prestaçâo de contas e 
Eleiçôes de novos corpos gerentes. 

“O conjunto musical mais evoluido 
na nossa comunidade” 

TONY MEDEIROS 
(519) 452-3850'' 

LONDON (519)453-5688 

IGREJA Æj DO 7.^ 
ADVENTISTA f 0 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. - REUNIAO DE ORAÇÀO 

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

“ESTA ESCRITO'' 
Programa de TV em Português na CFMT #47 

SÂBADOS ÀS 8:30 A.M. 
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sutton group-select realty inc. 

Thinking of a New Home? 
I J Call Me to Reserve A Lot! 

FAX. (519) 433-6894 

E-mail: rayfig_1@yahoo.ca 
700 Richmond St., Suite 110, 

London, Ontario N6A 5G7 RAY FIGUEIREDO 
25 YEARS OF EXPERIENCE 

m CRIMSON GRES. & 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 - 4^, 5^, Sébs. e Doms., De 1:00 - 5:00 RM. 

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

KILALLY HILLS TERRENOS DESDE 

TALL TREE 
ESTATES 

Sold Out 

$43,000 
CASAS DESDE $150,000 ' $190,000 

Come Visit Me at Loggers Grove and Pick Up an Info Package 
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FRANK PIMENTEL Fax. (519) 685-1534 

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

Specializing in Fine Carpentry: 

FIREPLACE MANTELS • WALL UNITS 

RAILINGS • CROWN MOULDING 

WINDOWS & DOOR TRIM 

HARDWOOD FLOORS, etc. 

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

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

to book an interview: (519) 685-9311 


