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GENTE 
Adeeeus... Johnny! 

Na histôria da televisâo 
americana o seu nome estarâ 
sempre ligado a 34 anos do 
Tonight Show corn o 
inseparâvel Ed McMahon, 
uma hora de comédia, 
entrevistas, mûsica e humor 
que fazia parte da nossa vida 
familiar. O seu lugar continua 
a ser preenchido por Jay Leno. 
Johnny Carson foi, sem 

dùvida, um dos cedros do Libano do mundo do 
entretenimento televisivo. Faleceu em Malibu, o bairro 
posh de Los Angeles no dia 23 de Janeiro, vitima de 
enfisema. No palco comportou-se sempre como um 
cavalheiro e foi sempre admirado, tanto pelos sens 
amigos como pelos adversârios! 

Gonfalo B. JVIartins 
o Attaché Socio-Cultural 

do Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto nào 
précisa de apresentaçâo entre 
as comunidades do Ontario 
que ele outrora visitou, 
levando os serviços consulares 
até algumas das areas mais 
remotas da provincia. 
Presentemente ele foi 
voluntariamente dispensado 
das suas funçôes pûblicas até ao dia 2 de Março, ao ser 
escolhido pelo Partido Socialista como candidato à 
Assembleia da Republica pelo circulo Fora da Europa. 
Veja na Pag. 10 a publicidade da sua candidatura e na 
Pag. 7 a sua mensagem eleitoral às comunidades 
émigrantes. Parabéns, Gonçalo Martins, e Boa Sorte 
no dia 20 de Fevereiro! 

lima vida dedicada ao PSD 
A Deputada Manuela 

Aguiar que dedicou a sua vida 
polftica ao mundo da 
emigraçâo, deu por acabada a 
sua carreira e nâo ira 
candidatar-se nas prôximas 
legislativas. Visitou o Canada 
em Janeiro para apresentar nào 
um livro de memôrias mas uma 
colectânea dos sens discursos 

na Assembleia da Republica. Visitou London, sendo 
recebida pelos militantes do PSD e pela comissào 
organizadora da futura Secçâo do Partido. 

Balan;o da Tragédia do Tsunami: Mais de 230 mil Mortes 

Solidariedade entre as Nofôes do Mundo foi Extroordindrio 
O Planeta é como um ovo redondo de tamanho 

gigantesco e a casca do ovo corresponde à superficie 
da Terra, os sens continentes e mares. Esta crosta é 
formada por Plaças Tectonicas que se mantêm sobre 
um Hquido viscoso, 
chamado Magma. Quando 
as Plaças se deslocam e 
chocam umas contra as 
outras, produzem-se 
fenomenos como os 
tremores de terra, medidos 
em graus na escala Richter 
pela sua maior ou menor 
intensidade e duraçào. Se 
um destes fenomenos 
acontecer no meio do 
oceano pode dar lugar a 
uma onda gigante que vai 
varrer as costas do litoral 
com maior ou menor 
intensidade, dependendo 
da proximidade ao 
epicentro do terremoto. 
Na nossa lingua chama-se 
ao fenômeno Maremoto. 
O Japâo, por ser uma 
naçâo mais exposta a estes 
desastres da natureza, 
designa-os como Tsunami, uma palavra que hoje foi 
aceite em todas as Imguas cultas. 

O sismo do passado dia 26 de Dezembro no Golfo 
de Bengala foi de tal intensidade que a onda atingiu 
uma altura de 30 metros, isto é, a elevaçâo de oito 
andares. Sem nenhum sistema de alerta que, de facto 
s6 existe no Japâo e nas ilhas Hawai, o povo, as cidades 
e aldeias do litoral foram autenticamente devoradas pelo 
impacto do vagalhào a bâter contra a terra. O desastre 
durou apenas uns minutes, mas deixou atràs um cenârio 
apocaliptico e desolador. E, curiosamente, templos e 
mesquitas, construidos corn materials mais fortes, 

Airbus apresenta super-jumbo A380 

o PM do Caiiadâ, Paul Martin, visitando a vila de 
Kalumnai no Ceilào, uma das âreas mais castigadas 

pelo desastre 

mantiveram-se em pé. O povo começou a ver nisto um 
sinal do céu e a tragédia como fruto de um castigo 
divine. 

Foi a tragédia da Natureza que produziu o maior 
numéro de vitimas 
humanas, cujo balanço 
corn o passo do tempo e ao 
ser feita a contagem dos 
vivos, parece crescer 
semana a semana. 

Corn as vias de 
comunicaçâo 
intransitàveis, as vilas e 
cidades do litoral ficaram 
entulhadas corn a ruina 
dos edificios destruidos e 
os mortes que eram 
achados pelas équipas de 
resgate, eram alinhados na 
berma da estrada, à espera 
que alguém os reclamasse 
e apôs uns dias eram 
enterrados numa vala 
comum, para evitar a 
contaminaçâo ambientai. 
Crianças orfâs 
deambulavam como 
fantasmas à procura dos 

pais, e familias à procura dos filhos... O pranto das 
mâes inspirava sentimentos de lâstima e compaixâo. 

Passadas quatro semanas, é o mundo dos vivos o 
que mais preocupa a ONU, a Cruz Vermelha ou o 
Crescente Vermelho, empenhados em ajudar a paliar 
os efeitos do desastre. A ajuda economica e humana 
foi algo sem precedentes e as naçôes do mundo 
entraram numa emulaçào para darem quantias nunca 
d’antes conhecidas. Uma semana depois o dinheiro 
entregue jâ atingia a quantia de 750 mil milhôes de 
dôlares. 

(Mais informaçâo na Pâgina 3) 

Em Toulouse, a firma aeronâutica multinacional 
Airbus apresentou o Super-jumbo A380, a maior 
aeronave de passageiros da histôria corn 73 metros de 
comprimento, 64,4 metros de envergadura e capacidade 
para transportar 555 passageiros. O novo aviâo A380 
ira substituir, passados 35 anos, o emblemâtico jumbo 
Boeing 747. 

A cerimonia teve lugar no hangar da montagem 

final da moderna aeronave, localizado no complexo 
industrial Jean Luc Lagardère, em Toulouse. 

O acto contou corn intervençôes de Jacques Chirac, 
chefe de Estado francês; do chanceler alemâo, Gerhard 
Schroeder; do primeiro-ministro britânico, Tony Blair; 
e do présidente do governo espanhol, José Luis R. 
Zapatero, representando os quatro paises sôcios da 
Airbus e co-financiadores do projecto. pagina 2) 
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■NTERMACIOMAL 
As Imogens do Superficie de Tito 
enviodos pela Sonda ESA 

No dia 14 de Janeiro foi 
recebida a priraeira imagem 
no centro espacial situado na 
Alemanha. Era a primeira 
transmissào enviada pela 
sonda ESA Huygens que, 
atravessando a atmosfera 
espessa de Tità, a maior lua 
de Saturno, pousou 
docemente na superficie do 
satélite. Culminava assim 
uma viagem que durou vârios 
anos desde que um foguetâo 
pôs em ôrbita espacial a 
sonda, construida por técnicos 

da UE. O projecto custou uns 8 milhôes de dolares, 
uma bagatela, se for comparada corn os orçamentos 
que a administraçào espacial americana gasta em outros 
projectos similares. No centro espacial da Europa 
reinava o optimisme ao comprovar que tudo estava a 
funcionar de acordo corn o que tinha sido planeado. 

A foto mostra nitidamente um terreno lunar com 
blocos de gelo espalhados pela superficie do satélite 
que parece como o leito de um rio. O tamanho e a 
distância entre os blocos s6 vai ser calculada apôs a 
imagem recebida ser devidamente processada. 

Descoberta em 1655 pelo fisico e matemâtico 
holandês, Cristian Huygens, Titâ é a maior lua de 
Saturno e a segunda maior do sistema solar, a seguir a 
Ganimedes, um satélite de Jupiter. A rotaçâo de Titâ 
em volta de Saturno é sincrônica, ou seja, o satélite 
mostra sempre a mesma cara para o planeta, e dura 16 
dias. No sistema solar, Tità é a ùnica lua que, além de 
nuvens, tem uma atmosfera espessa e muito semelhante 
à de outros planetas. 

IRAQUE 

EUA dâo por terminada a busca 
de armas de destruifâo massiva 

Os inspectores americanos no Iraque deram por 
terminada a busca por armas de destruiçào massiva, 
declarou um responsâvel dos serviços secretos. Apôs 
dois anos de investigaçâo, elementos do Iraq Survey 
Group examinaram documentos e todas as pistas de 
arsenais alegadamente escondidos pelo regime. 

Charles A. Duelfer, regressou ao Iraque e esta a 
trabalhar no relatôrio final. Em Outubro de 2004, ele 
publicou um relatôrio afirmando que em Março de 
2003, no inicio da invasâo do Iraque, Bagdad nào tinha 
qualquer tipo de armas de destruiçào massiva, nem um 
programa para o seu desenvolvimento. 

O programa de armas de destruiçào massiva no 
Iraque foi desmantelado em 1991, no fim da guerra do 
Golfo, altura em que Saddam Hussein deu por 
terminado o seu programa nuclear concluiu o estudo, 
sublinhando que, na altura da primeira invasâo, Saddam 
estava tratando de evitar as sançôes da ONU ao mesmo 
tempo que reiniciava o seu programa de armas de 
destruiçào massiva. 

Europa levanta voo coin o maior aviâo do Mundo 
Pompa e circunstância e cinco mil convidados 

saudaram a apresentaçâo do Superjumbo A380. Nào é 
todos os dias que um lançamento comercial duma 
empresa tem a honra de ser apadrinhado por figuras 
ilustres como o présidente fiancés Jacques Chirac, o 
chanceler Gerhard Schroeder, Tony Blair, primeiro- 
ministro inglês e o Chefe de Govemo espanhol, José 
Luis Zapatero em Toulouse, abrindo uma nova era na 
aviaçào civil. Um triunfo da Europa Unida que marca 
a afirmaçâo da indûstria aeronâutica europeia na sua 
capacidade de rivalizar corn a dos EUA. 

Tudo é colossal no Airbus corn capacidade para 
transportar 555 passageiros, 140 lugares a mais que o 
Jumbo B747 da Boeing. Corn o novo aparelho, as 
companhias aéreas vâo oferecer aos passageiros um 
modelo de luxo corn serviço de bar, restaurante, 
ginâsios, camarotes individuais corn casa-de-banho e 
até um casino. Na sua versâo tun'stica, um charter do 
gigante pode transportar entre 800 e 850 passageiros. 

Sem grandes novidades aerodinâmicas, a nova jôia 
da indûstria europeia tem um comprimento de 73 metros 
e o diâmetro das suas asas é de quase 80 metros. Os 
responsâveis pelo projecto afirmam que o transporte 
de maior numéro de passageiros poderâ representar uma 

poupança de combust!vel na ordem dos 15% comparada 
corn o maior aviâo da Boeing. 

A construçâo do A380 custou de 12 mil milhôes 
de euros, um numéro que nào assusta o présidente da 
Airbus, Noel Forgeard. Se hâ coisa que nào me 
preocupa é o êxito comercial do aviâo, pois vamos 
vender mais de 250 unidades, meta minima fixada para 
rentabilizar o investimento. 

Apesar de o Superjumbo custar apenas a môdica 
quantia de 280 milhôes de dolares, encomendas para 
150 aparelhos ja foram apresentadas à Airbus por 14 
companhias aéreas, mesmo antes da aeronave ter sido 
testada no ar. A estreia do gigante em voos comerciais 
s6 deverâ acontecer em Abril de 2006, celebrando-se 
para jâ uma aliança bem sucedida entre Estados 
europeus. 

Schroeder enalteceu a vitôria da ciência e da 
engenharia europeia, Jacques Chirac e Tony Blair vêem 
neste aviâo um slmbolo da força econômica e do 
desenvolvimento tecnolôgico da Europa. José Luis 
Zapatero concluiu a apresentaçâo dizendo ficar 
demonstrado que quando a Europa une a suas força, o 
efeito pode ser imparâvel. 

Hugo Bordeira 
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TSUNAMI REIIEF - Em prol das Vifimas do Tsunami 

Um grupo das pessoas que trabalharam com entusiasmo na capanha em prol das vitimas do Tsunami 

No SO do Ontario muitas pessoas colaboraram com 
a Cruz Vermelha do Canada e outras entidades na 
campanha de Ajuda às Vitimas do Tsunami. 

Varios grupos comunitarios prontificaram-se a 
organizar campanhas de angariaçâo de fundos para o 
mesmo efeito. O Clube Português na Passagem de Ano 
conseguiu juntar à volta de très mil dolares e, com a 
Diocese de London, a Paroquia da Holy Cross 
incentivou os fiéis a darem a sua oferta para esta causa 
numa campanha que continua aberta. Apoiando a 
iniciativa de D. Alice Ferreira, o Clube Português de 
Leamington e um grupo de pessoas da Capital do 
Tomate organizam um Buffet e Bade no Domingo, dia 
30 de Janeiro na sede do Clube, e é possivel que outras 
instituiçôes tenham organizado por conta propria a 
angariaçâo para o mesmo fim, pois as imagens 
apresentadas cada dia na TV e na imprensa nacional 
moveram muitas pessoas a darem o seu contributo. 

No Sabado, dia 22 de Janeiro, Joao Medeiros e a 
Comissao de Festas da Holy Cross, com Marcelino 
Resendes, Mordomo da Coroa de Sâo Pedro, e o grupo 
de pessoas da Irmandade levaram a efeito um Jantar e 
Bade no Salào Paroquial. O frio intenso que reinava 
naquela noite pode ter desanimado a muitos, mas os 
que, desafiando os elementos atmosféricos, la se 
deslocaram para dar a sua oferta encheram até ao 
maximo da sua capacidade o interior da sala. Na nossa 
mente ainda perdura o forte contraste entre o calor 
humano do interior e o frio que tudo congelava la fora. 

O nosso Paroco, Pe. Lucio Couto, agradeceu a 
presença de tantas pessoas e os donativos recebidos. 

pois o trabalho, aparelhagem, mûsica, publicidade, e 
até muitos dos ingredientes do Buffet simplesmente 
foram oferecidos gratis. Foi também destacado o 
impacto daquele désastre da Natureza nos habitantes 
da costa do Oceano Indico que Portugal atingiu pela 
rota maritima com Vasco da Gama em 1498, sendo o 
primeiro pals da Europa que la chegou. Muito ou pouco, 
cada qual deu conforme a medida das suas posses e a 
mao esquerda nunca soube o que a direita estava a dar. 
Foi também destacado que, embora o nosso donativo 
fosse apenas “uma gota no oceano”, representava, 
porém, a nossa solidariedade com as vitimas duma 
desgraça que aconteceu no outro lado do mundo mas, 
hoje, nesta aldeia global, a distância nâo conta e todos 
estamos unidos no mesmo destino. 

Foi chamada ao palco a Comissâo de Festas e a 
Coroa de Sâo Pedro que depositou um donativo de 
$2,500. Joâo Medeiros, présidente da Comissâo de 
Festas, fez uso da palavra mas a emoçâo echia de tal 
modo a sua aima que as lâgrimas chegaram aos olhos. 
Ninguém esperava uma resposta tâo generosa da parte 
do povo português de London. 

Na altura de fechar esta ediçào e sem estar ainda 
oficialmente confirmado, nos meios ligados às duas 
entidades organizadoras falava-se de um balanço de 
$13,358.00 dolares. Parabéns aos que trabalharam corn 
entusiasmo por esta nobre causa e que Deus os abençôe 
corn a sua graça, pois como se diz por al, quem dâ ao 
Pobre, empresta a Deus! 

A. Seara, London (Ontârio) 

Scilvou a vida a cem pessoas Elefantes ajudam na reconstrufâo 
Tîlly, uma menina inglesa de dez anos, salvou a 

vida a cem pessoas em Phuket, graças ao seu professor 
de Geografia, que lhe explicou como agir no caso de 
um tsunami. Baptizada pelo jornal “Sun” como Anjo 
da Praia, Tilly apercebeu-se que estava proximo a 
chegar um tsunami às costas da Tailândia ao lembrar- 
se de uma liçâo no curso de Geografia sobre o fenômeno 
dos maremotos e a formaçào de ondas gigantes. O 
professor Kearnay falou-nos de tremores de terra e da 
forma como podem provocar tsunamis, disse Tilly. Eu 
estava na praia quando a âgua começou a ficar 
estranha, corn bolhas, até que de repente a maré 
começou a descer. Compreendi o que se passava, tive 
o pressentimento de que ia haver um tsunami e disse-o 
à minha mâe. O aviso permitiu evacuar a praia e o hotel 
vizinho antes de chegar a onda gigante. Graças ao 
reflexo dq criança, ninguém morreu ou ficou seriamente 
ferido. 

Vârios elefantes vâo juntar-se às équipas de resgate 
no Sul da Tailândia, ajudando no transporte e nas tarefas 
de reconstruçâo daquela zona que hâ uns dias foi atingida 
por um sismo seguido da invasâo de ondas gigantes, que 
destrulram o litoral semeando a desolaçâo por todo o 
lado. Os elefantes deverâo ajudar na remoçâo de entulho 
e materias nas areas turlsticas de Phuket e Khao Lak, 
onde se crê que a areia e os escombros ocultam ainda 
milhares de vitimas humanas que morreram no desastre. 

Fontes da administraçâo local asseguraram que os 
paquidermes poderâo transportar toneladas de destroços, 
ajudando assim os grupos de voluntârios que se debatem 
corn uma enorme falta de meios para fazer face às 
consequências da catâstrofe. Todos os dias sâo 
encontrados, em média, 300 cadâveres nos complexos 
turlsticos do Sul, onde as ondas gigantes provocaram o 
desaparecimento de 6541 pessoas e deixaram feridas 10 
479. 
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Fauna e Flora Marinhas levarao 
séculos a recuperar 

A fauna e flora marinhas das zonas costeiras do 
Indico que foram afectadas pelos maremotos podem 
demorar séculos a recuperar-se, embora as praias 
restaurem a sua beleza em poucos anos, segundo 
afirmam peritos intemacionais. 

Muitos recifes de coral, peixes e a vida marinha 
foram destruldos pela imensa onda que provocou a 
catâstrofe natural nos palses do sul da Asia, e uma 
quantidade de vitimas humanas sem precedentes na 
historia das catastrofes naturals. É dificil de dizer em 
poucas palavras, mas o mvel do desgaste que foi 
provocado nas zonas costeiras é évidente, disse Ketut 
Sarjana Putra, da Conservaçâo Internacional, 
organizaçâo sediada na ilha de Bali, e vai demorar 
muito tempo até que os ecossistemas recuperem. 

A perda dos corais pode afectar as populaçôes de 
peixe que deles dependem para viver. Lyle Vail, da 
estaçâo de pesquisa da ilha Lizard, no Geste da 
Australia, disse que os estragos que o tsunami causa 
nos corais sâo duma dimensâo tal como se fossem 
produzidos por um dos mais severos ciclones. As 
estruturas dos corais chocam entre si, estragando-se e, 
em casos dramâticos, morrem os animais larvares que 
os povoam, levando a que o crescimento dos corais 
seja mais lento. 

India, Sri Lanka, Tailândia, Indonésia e as ilhas 
Maldivas sâo palses muito afectados pelos tsunamis e 
têm um sistema de coral muito desenvolvido. Por isso 
é dificil de calcular a amplitude dos danos. 

Um tsunami passa mais rapidamente que um 
ciclone e pode ser mais pujante, porque a sua força 
pode crescer ao atingir os fundos marltimos, onde se 
encontram os corais. 

Caos e 169 mortos no incêndio de 
uma discoteca em Buenos Aires 

o incêndio numa discoteca de Buenos Aires deixou 
um cenârio de caos e a morte de 169 pessoas, a maioria 
jovens, num concerto de fim de ano na capital da 
Argentina, indicaram as autoridades. 

Tirei cadâveres de crianças e adolescentes. Os 
corpos nâo mexiam, foi um horror, no fim nâo se via 
nada, afirmou um socorrista voluntârio, a chorar, 
sentado no passeio frente à porta da Republica 
Cromagnon, um sala de festas do bairro Once. A 
discoteca transformou-se numa armadilha mortal para 
169 dos jovens que assistiam ao concerto do grupo 
popular “Los Callejeros”. 

Muitos deles, bêbados, em vez de correr para as 
portas de salda, precipitaram-se para o piso de cima, 
onde morreram asfixiados ou espezinhados uns pelos 
outros, declarou o empregado dum bar vizinho que 
voluntariou para ajudar no resgate das vitimas. 

Afirma-se que 375 pessoas ficaram feridas entre a 
multidâo de cerca de 2000. Os sobreviventes, à volta 
da discoteca e de braços enegrecidos pelo fumo ficaram 
estupefactos olhando para o fogo. O meu filho, onde 
estâ o meu filho ?, suplicava uma mulher, repelindo a 
pollcia que a tentava ajudar. Os apelos por amigos que 
nâo respondem sucederam-se na rua Plaza Once, bairro 
de classe média e modesta que é habitado por operârios 
e desempregados. 

“Los Callejeros” davam um concerto na festa de 
fim de ano do liceu, a que assistiam uma multidâo de 
jovens dispostos a dançar até de madrugada quando a 
catâstrofe se desencadeou. 

Tudo começou quando as pessoas começaram a 
lançar material pirotécnico contra o lâtex que cobria a 
sala. Este começou a arder, quase sem fogo, mas corn 
um fumo terrlvel, asfixiando quem respirasse o ar. 
Enquanto os socorristas metiam mâscaras nas vitimas, 
desprendia-se da sala um odor de morte e de diôxido 
de carbono. Na ârea vizinha da discoteca, os socorristas 
começaram a alinhar os cadâveres, as suas faces 
cobertas pelas t-shirts enegrecidas pelo fumo. 
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AÇORES/iVIADEHlA 

Candidaturas a Apoios da DRC 
A Direcçào Regional das 

Comunidades (DRC) informa 
todos os interessados que esta 
aberto o periodo de candidaturas 
a apoios a prestar por esta entidade 
para eventos a realizar no segundo 
semestre de 2005, nas areas de 
Preservaçâo da Identidade 
Cultural das comunidades e 
Intercâmbio Escolar. Todas as 
candidaturas deverào ser 
efectuadas emformulârio proprio, 
disponivel nos nossos serviços de D. Alzira Serpa Silva, 
Ponta Delgada, Angra do Directora Regional 
Heroismo e Horta, bem como nos Consulados de Portugal 
das respectivas areas de residência. Apôs devidamente 
preenchido, o formulârio deverâ ser remetido a esta 
Direcçào Regional, Rua Consul Dabney, Colônia Alemâ, 
Apartado 96,9900-014 Horta AZORES (Portugal), entre 
1 de Janeiro e 31 de Março, para os eventos a realizar no 
segundo semestre de 2005. 

Os interessados podem consultar a Portaria n.° 74/99 
de 2 de Setembro, que regulamenta os pedidos de apoio 
no âmbito da preservaçâo da identidade cultural açoriana 
e a Portaria n.° 25/20(X) de 6 de Abril sobre os apoios a 
concéder a visitas de estudo dos estabelecimentos de 
ensino das Comunidades no estrangeiro aos Açores e dos 
estabelecimentos de ensino dos Açores às Comunidades, 
ou contactar os serviços da DRC e-maildrc@azores.gov.pt 
ou pelo Tel. (351) 292 208 100, (351) 295 216 137, ou 
ainda (351)296 302 070. 

Horta (Faial) 24 de Dezembro de 2004 

- m 1)0 c;<>vKKNo 

c^. MUNIDADES 
' DmtCÇÂO SEGlOîïÀL - AÇOmÿ 

ALZIRA MARIA SERPA SILVA 
Colonia Alemâ. Apartado 96 Tel. 292 208100 
9901 014 HORTA (FAIAL) Fax. 292 391854 

AÇORES alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

DA DA’C (NEW & USED) 
«rxmXArm 9 FOOD EQUIPMENT 

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

WHOLESALE / RETAIL 
RESTAURANTS • BAKERIES 
DONUT SHOPS • CATERERS 
BUTCHER SHOPS • PIZZERIAS 
VARIETY STORES • CHURCHES 
CLUBS • 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 
2887 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 6S9-S745 

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

Toastmaster Southbend 

Inaceitavel a ausência de 
pessoas do Faial no Governo PS 

Luis Garcia, llder do PSD do Faial, considerou 
inaceitâvel a falta dum membro natural ou residente na 
ilha no novo Governo Regional PS. Infelizmente para o 
Faial, o novo Governo PS ficara na historia como o 
primeiro sem secretarios regionais naturals ou residentes 
no Faial. O dirigente social-democrata admitiu que os 
membros do Executivo devem ser escolhidos entre os 
melhores e mais competentes, e salientou que a ilha com 
cerca de 15 mil habitantes dispôe de pessoas com as 
necessarias capacidades para govemar. 

A orgânica do Governo de Carlos César inclui no 
Faial as secretarias regionais da Agricultura e Florestas, 
do Ambiente e do Mar e o subsecretario das Pescas. 

Aumenta a venda de automoveis 
A venda de automoveis novos cresceu 2,7% nos 

Açores entre Janeiro e Outubro deste ano, face a 
idêntico periodo de 2003, divulgou o SREA (Serviço 
Regional de Estatlstica). 

Segundo os dados, no arquipélago de Janeiro a 
Outubro foram vendidas 3.564 viaturas novas, contra 
3.468 do ano passado. Para esta subida contribuiu o 
segmento dos ligeiros pois este anio foram vendidos 
na regiao 2.758 ligeiros, mais cerca de duas centenas 
do que no periodo homologo anterior 

Mas de acordo com o SREA a venda de carros 
comerciais caiu de 883 para 806 unidades, em igual 
periodo, o mesmo acontecendo com os pesados, de 56 
para 43. 
MADEIRA 

Governo mais rico em 2005 
A receita estimada do Governo para este ano é de 

quase 1,5 mil milhôes de euros. Apôs de em 2004 a 
receita dos impostos ter subido mais de 12% face a 2003, 
o Executivo estima para 2005 um aumento da receita do 
IRC de cerca de 13% e de 7% para o 1RS, embora este 
ultimo imposto registe uma diminuiçâo nas taxas. 

A receita corrente deverâ atingir 900,8 milhôes de 
euros, com 241,2 milhôes résultante da cobrança de 
impostos directos (1RS e IRC), e 503,3 milhôes de 
impostos indirectos, como o IVA e os impostos sobre o 
consume. A juntar a estas receitas, estao também os 124 
milhôes das transferências correntes. Quanto às receitas 
de capital, os calcules apontam para uma verba de quase 
596 milhôes de euros. 

Alberto Pita 

Para Hipotecas, Investimentos, Empréstimos, etc. 
Contacte o Gerente 
TED RiQUINHA 
TEL. 451-2007 

950 Hamilton Rd./Highbuty Ave., London, ON N5W 1A1 

RTP/A prevê transmitir 40% de 
produfâo regional em 2005 

Na apresentaçâo da nova grelha de programaçâo, 
o director da RTP/A, Osvaldo Cabral disse que as 6.400 
horas de emissâo deste ano deverào ser jâ preenchidas 
em 35% por produçào propria, esforço que implica o 
empenhamento total dos recursos humanos e técnicos 
do canal. 

Tais valores represen tarn um aumento de 10% 
relativamente aos ultimos dois anos, atribuindo aos 
recursos muito limitados do canal a impossibilidade 
de uma maior aposta na produçào regional. 

Osvaldo Cabral disse ainda que a estaçâo publica 
de TV vai receber, nos proximos meses, um 
equipamento de fly away para efectuar transmissôes 
de qualquer ponto do arquipélago via satélite. 

Os tempos de emissâo serâo preenchidos com uma 
diversidade de programas sendo de realçar um bloco 
noticioso regional diario a transmitir entre as 17 e as 
23H00, tendo como referência o Telejomal. 

Entre os novos programas previstos havera o 
Conversa Aberta, Jamais e Jornalistas e Estado da 
Regiao; e como estreias Passageiro Frequente, o 
Louqmcias, espécie de contra-informaçâo regional e 
RTP/A Memorias, destinado às grandes produçôes 
regionais como Mau Tempo no Canal. 

Emigraçâo, Desportos radicais e Espectaculos de 
Musica gravados nos Açores nâo foram esquecidos 
assim como havera um reforço dos programas 
dedicados ao desporto. 

Victor Cruz reconduzido para a 
Presidência do PSD-Afores 

O XV Congresso do PSD/A na Ribeira Grande, 
apresentou Victor Cruz como llder do Partido. Apôs 
divulgados os resultados das legislativas nos Açores, 
ele tinha anunciado a sua demissao e a imprensa local 
começou logo a baralhar nomes de candidates para a 
vaga. Vasco Garcia, ex-reitor da Univ. dos Açores, que 
jâ tinha representado a Regiào no parlamento europeu 
e Duarte Freitas pareciam ser entre os âugures da 
polltica açoriana a dupla mais firme a ser confirmada 
pela leitura das vlsceras animais. Mas erraram 
descomunalmente no seu prognôstico. Berta Cabral, a 
présidente da Câmara de Ponta Delgada, que ainda tern 
uns anos de mandate pela frente disse de inlcio estar 
alheia à liderança do Partido 

Aconteceu, porém, para desengano dos profetas 
ilhéus, que o dinâmico e carismâtico Victor Cruz, ao 
ser instado pelo llder do PSD, Pedro Santana Lopes, 
para que continuasse no cargo por mais um mandate, 
acabou por aceitar e a sua candidatura foi hâ dias 
reconduzida. Victor Cruz comprometeu-se a trabalhar 
com ardor para dentro de quatre anos levar o PSD ao 
governo da Regiào Autônoma. 

New CasaAiml 
RESTAURANT 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 

Januârio Barros & Licensed • Live Entertainment 
Cesdrio Bras Catering 

Weddings, Baptisms, Banquets, 
Communions and other events 

TEL: (416) 654-9696/654-8507 FAX: (416) 654-9058 
475 OAKWOOD AVENUE, TORONTO, ON M6E 2W4 

SeCiz e ^Prâspero Ano 2005 à Comtmidade 
PEDRO ALMEIDA 

*^4. - 

Ao iniciar esta nova etapa de actividades, envio à Comunidade 
Portuguesa sinceros Votos de Prosperidade no Ano Novo e, ao 
mesmo tempo, desejo confirmar que esta Secretaria Escolar esta 
empenhada em lutar em todas as frentes contra todo tipo de violência 
nas escolas para garantir a segurança dos alunos no ano lectivo. 

Obrigado pelo vosso apoio! 

LONDON DISTRICT 

Catholic School Podem contactar-me pelo Tel. (519) 663-2088 Ext. 2100 • E-mail: p.almeida@ldcsb.on.ca 
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Alto Minho ^seduzido' pelo golfe NACIONAL 
Concelhos de Caminha, Cerveira e Monçào com projectos para instalar campos de golfe 

O Alto Minho espera contar corn très campos de 
golfe corn os projectos ja em desenvolvimento nos 
concelhos de Monçào, Vila Nova de Cerveira e 
Caminha. Nesta altura estào na calha très possiveis 
investimentos, corn destaque para o de Vila Nova de 
Cerveira, que se encontra em fase mais adiantada. 

A instalaçào esta prevista para a marginal do 
concelho, onde hâ jâ um terreno indicado para este tipo 
de estrutura. A Câmara de Cerveira vai apreciar em 
2005 O projecto, tendo um investidor portuense 
apresentado à edilidade um pedido de declaraçâo de 
interesse municipal de parte dos 70 hectares de terreno 
onde a estrutura poderâ vir a ser implantada. 

S6 depois deste procedimento, necessârio, é que o 
promoter decidirà avançar corn o estudo prévio, e 
submetê-lo à apreciaçâo de algumas entidades que têm 
de ser ouvidas. 

Para o présidente da RTAM a criaçâo de um campo 
de golfe em Vila Nova de Cerveira é sonho de longa 
data, pois em tempos esteve programada a instalaçào 
de um equipamento do género na ilha da Boega, em 
pleno rio Minho, que até chegou a estar autorizado. 

mas o Govemo voltou atrâs na decisâo. 
Em Monçào, o projecto para a instalaçào de um 

green aproveitando os terrenos reservados para o 
aerodrome local. O projecto sera também uma «boa 
oportunidade para potenciar a estâneia termal de 
Monçào que hâ pouco viu a sua capacidade hoteleira 
reforçada, corn a abertura de uma unidade de quatre 
estrelas e sessenta quartos. 

Os investidores vào criar uma detas unidades em 
Cristelo, o quai é jâ do conhecimento da câmara e da 
secretâria de Estado do Turismo. RTAM defende ainda 
a instalaçào de dois campos de golfe em Viana do 
Castelo e no Gérés. 

Hâ mais de uma década, foi lançado o projecto de 
construçâo de um campo de golfe na estâneia balnear 
de Amorosa, ao sul de Viana do Castelo, e os terrenos 
previstos ainda lâ estào. Considera-se ser importante 
retomar a ideia. 

O Gérés é outre local par um campo de golfe, mais 
concretamente na zona de Caldelas. Ideia que jâ foi 
apresentada à autarquia local, e que pretende dinamizar 
a vila do Gérés, onde a hotelaria estâ a ser recuperada. 

GENTE DE LONDON 
Serafîm de Melo, a Vida de um 
Emigrante no Canadà 

Em Dezembro 
cumpriu 80 anos, dos que 
passou a maior parte no 
Mundo da Emigraçào. 
Por carta de chamada do 
irmào, Artur, chegou a 
London em 1959 este 
filho dos Tenais da 
Ajuda, freguesia da ilha 
de Sào Miguel donde 
tantas famüias 
emigraram para o 
Canadâ e para a costa 
Leste dos EUA na 

segunda metade do século passade. Os filhos desta ârea 
rural açoriana jâ celebraram corn sucesso vârias 
Reuniôes de Emigrantes, a maior das quais foi, sem 
dû vida, a de London em 1998. 

Serafim trabalhou na construçâo e na colheita do 
tabaco, que na altura pagavam bom salârio, e depois 
arranjou emprego de hospital até à reforma. Hoje no 
outono da sua vida, trata das coisas em volta da casa e 
gosta de jardinagem. No Verâo, a fma manicura da relva 
e a colecçâo de flores do seu quintal chamam a atençâo 
de quantos passam perte da sua residéneia. Corn uma 
saû4e a prova de bala e um coraçâo forte, Serafim estâ 
em condiçôes de poder fazer o serviço de bricolage 
por muitos, muitos anos. Mas os filhos, para 
tranquilidade de conciéneia e para que ele possa limpar 
a neve sem massacrar a musculatura, desta feita deram- 
Ihe um Snow Blower como présente de aniversârio. 

A efeméride foi assinalada corn um Brunch de 
arromba no Restaurante Nova Lisboa na intimidade da 
numerosa familia, um grupo de 16 pessoas, todas 
nascidas no Canadâ. Receberam-se votes de saûde e 
parabéns de vârios politicos como Dalton McGuinty, 
Debby Mathews, Joe Fontana, etc. Ficarâ como uma 
data inesquecivel na memôria deste emigrante que, corn 
a sua longevidade, tomou-se jâ o Patriarca da familia. 

Serafim De Melo é casado corn D. Maria de 
Lourdes e sào pais de David (Beverly), Clemente 
(Sandy), Helena (Bob), Tony (Kim) e Artur (Lucy) a 
cujas vozes unimos a nossa para endereçar sinceros 
Votes de Parabéns ao aniversariante! 

A. Seara, London (Ontdrio) 

Diploma Internacional 
Em Dezembro 

ultimo, o muito 
simpâtico casai de 
locutores do programa de 
râdio Voz da Amizade, 
Josefina e Antonio H. 
Azevedo, que aos 
domingos pela tarde 
deleitam-nos com os seus 
comentârios e musica 
selecta portuguesa, 
recebeu um diploma de 
agradecimento da 
Asociacion El Trapiche, 
entidade de El Salvador (América Central). Foi-lhes 
atribuido este galardâo em reconhecimento pelo apoio 
que os dois tém prestado ao programa “La Voz 
Hispana”. 

Conversando com Antonio e Josefina, disseram que 
na vida hâ surpresas que acontecem sem ser por nos 
procuradas. Esta foi uma delas e veio motivada pelo 
facto de, na época em que os responsâveis do programa 
hispano estiveram ausentes, Josefina e Antonio 
Azevedo cobriram a hora do seu tempo de antena 
prolongando o programa portugués. E nobre sermos 
agradecidos e o acto de reconhecimento de El Trapiche 
veio até eles por acréscimo e com um forte aroma de 
humanidade! 

Oxalâ que a liçào dos seus colegas da râdio nào 
seja esquecida e um dia a comunidade que servimos na 
comunicaçào social, falada ou escrita, saiba dar o seu 
reconhecimento a estas pessoas. A maioria pensa que 
eles fazem este serviço por interesse, quando, de facto, 
trabalham simplesmente por amor à profissào e a 
Portugal e sem qualquer recompensa humana. 

A Redaeçào 

FRANK PIMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

FREE ESTIMATES 
Tel. (519) 652-1310 • Fax. (519) 652-3852 

8538 LONGWOODS ROAD, LONDON, ON N6P 1L6 

Serafim de Melo em 1959 

Antonio e Josefina Azevedo, 
Locutores de Radio 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiào Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sàbados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Tratamentos Dentérios Estéticos 
Branqueamento de Dentes Rank L Ferreira 
Implantes, Pontes e Coroas "Servrnrjo a comunidade 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. Portuguese desde 1990- 

Nossospreços estào dentro das tabelas da ‘Labourers’Union" 086-0000 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automatico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

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

Pais desafiam partidos a dizer o 
que defendem para a educafâo 

A Confederaçâo Nacional de Associaçôes de Pais 
(Confap) desafia todos os partidos politicos a 
pronunciar-se sobre os projectos que defendem para a 
Educaçâo e vai pedir reuniôes para apresentar um 
manifesto com propostas para o sector. 

No seu Manifesto para o Euturo da Educaçâo em 
Portugal - O Olhardos Pais, a ser entregue aos partidos 
corn assento parlamentar concorrentes às eleiçôes de 
Fevereiro, a Confap apresenta propostas para o sector. 
Os pais reclamam maior participaçâo na Educaçâo, 
assim como a avaliaçâo das leis aplicadas ao sector e a 
alteraçâo e inovaçào das que nào tiveram resultados 
satisfatorios. 

No manifesto, os pais advogam, por exemplo, a 
criaçâo do Provedor da Criança, a revisâo da Lei de 
Bases do Sistema Educativo corn um consenso das 
forças pollticas, econômicas, dos professores e das 
organizaçôes de pais. 

Entre outras questôes, a confederaçâo pede que seja 
regulamentada a legislaçâo da participaçâo dos pais na 
vida escolar dos seus filhos, sem perda de direitos na 
sua actividade profissional, que a Confap intégré 
também o Conselho Econômico e Social e que seja 
reconhecida como entidade certificadora da formaçâo 
parental para que possa concorrer a programas 
europeus. 

No Algarve o clima cada vez mais 
seco nas ultimas seis décadas 

Estudo Universidade do Algarve révéla dados que 
confirmam o receio de situaçâo muito grave no Verâo. 
Este é o oitavo ano consecutive em que nào se atingem 
os nlveis médios das chu vas. O ultimo trimestre de 2004 
foi o perlodo mais seco desde 1941 na regiào. 
Os dados disponibilizados mostram que se vive uma 
época de seca moderada, corn probabilidades de 
evoluir para cenârios mais graves, o que confirma as 
notlcias que apontam para uma situaçâo anômala em 
vârias regiôes de Portugal. Este é jâ o oitavo ano em 
que a precipitaçâo nào atinge os nlveis médios 
calculados desde 1941. 

Caso a tendéneia se confirme, o Algarve corre o 
risco de evoluir da seca severa para a extrema. Esta 
ultima e mais grave possibilidade poderâ acontecer se 
em Janeiro e Fevereiro os valores nâo superarem os 
40mm. A situaçâo nâo é inédita em Portugal mas, de 
acordo corn o estudo, o panorama tem piorado desde 
1990. 

Relacionado corn as secas, a temperatura, factor 
que acelera a evaporaçâo, tem-se mantido normal. A 
temperatura média em 2004 foi superior à registada 
entre 1971 e 2001, e o mais grave é o facto da média 
anual estar em linha continua ascendente nos ùltimos 
10 anos. 

CTT 
Uma carta armadilhada na correspondéneia nào 

reclamada nos CTT, explodiu nos Serviços de Refugo 
Postais dos Correios no Campo Grande, em Lisboa e, 
segundo um porta-voz da empresa, ficou ferido um 
funcionârio na sequéneia da explosâo. 

A carta tinha sido enviada em Setembro de 2003 e 
explodiu quando ia ser destrulda pelo empregado dos 
CTT por nâo ter sido reclamada. A explosâo, de fraca 
poténeia queimou as mâos do funcionârio que, 
entretanto, jâ recebeu tratamento hospitalar. 

A carta foi remetida por uma empresa da regiâo 
centro que nâo existe e enviada para um particular da 
mesma zona, que nâo foi identificado. O caso jâ foi 
entregue à Pollcia Judiciâria. 

Wide Selection of Carpet Cleaning Products, 
Waxes, Paper Products, Cleaning Equipment for Sale 

or Rental, Soaps, etc. 
Paul da Silva 

472 Hamilton Rd. Tel.: (519) 438-8205 
London, ON N5Z 1R9 Toll Free: 1-888-220-2483 

Industrial Supply 
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COISAS E.» LOISAS 
Transporte Urhano 

A companhia Carris foi fundada em 1872 em 
Lisboa e no ano seguinte começaram os americanos a 
circular sobre carril, mas puxados por cavalos. Foi um 
êxito e O publico aderiu em massa mas, em 1901, 
começaram a funcionar na carreira Cais do Sodré - 
Ribamar os eléctricos que hoje ainda circulam pela 
capital lisboeta. Em 1940 começaram as primeiras 
carreiras de autocarros urbanos e o Metropolitano de 
Lisboa so foi inaugurado em 1959. Hoje esta divido 
em inûmeros ramais que cobrem toda a capital. Mas, 
apesar do intenso trâfego subterrâneo, hoje é quase 
impossi'vel circular por Lisboa e nào sô! 

Convento de Mafra 
O real edificio que tem à volta de 40 mil metros 

quadrados de superficie, obra colossal e sumptuosa da 
monarquia, inclui um palâcio real, um convento para 
300 monges e uma basilica, que foi sagrada em 1730, 
no dia do aniversârio do rei D. Joâo V. A obra custou 
quantias fabulosas e foi paga corn o ouro e pedras 
preciosas que começaram a ser exploradas em Minas 
Gerais no Brasil. A construçâo começou em 1717 e foi 
concluida em 1770. Nela trabalharam 45 mil homens, 
recrutados à força em todo o pais e levados para Mafra 
onde laboraram sob a vigilância de 7000 soldados. No 
seu interior hâ obras de grande valor artistico, como 
estâtuas de marmore e madeira, altos relevos, 
paramentos litùrgicos famosos pelos sens bordados e 
rendas, uma grande biblioteca e um dos melhores 
carilhôes do mundo. 

SABIA QUE.» 
- A Baia é um dos nove Estados do Nordeste do Brasil 

e que corn 12 milhôes de habitantes é hoje um dos 
mais prosperos da naçâo. A capital do Estado é Sâo 
Salvador da Baia, cidade corn 365 igrejas para atender 
dois milhôes e meio de habitantes, mestiços, negros 
e de todos os tons, considerada hoje a maior cidade 
negra do Brasil. A sua parte mais antiga, a Cidade 
Alta, foi declarada Patrimonio Cultural da 
Humanidade pelos seus grandes tesouros artisticos e 
igrejas da época colonial, como a de Sâo Francisco 
corn o seu altar de madeira lavrada em estilo barroco 
revestida de ouro? 

- Na opiniâo da Comissâo Europeia, em 2005 cerca 
de 80% da populaçâo da Europa usarâ o telemovel? 

- O sândalo é uma ârvore originâria de Timor? 
- A populaçâo mais pequena dos Açores esta na ilha 

das Flores, chama-se Caveira e sô tem 75 habitantes, 
e que nesta ilha hâ duas lagoas, a Rasa e a Funda e 
que, embora perto uma da outra, existe uma grande 
diferença no nivel das suas âguas? 

- O Segundo Cemitério Vertical construido no Brasil 
é o maior do mundo, corn 40 andares e 170 m de 
altura e que este também consta no livro Guiness? 

Regina Calado 

L¥0 
Teôfilo Braga 

Nome literârio de Joaquim 
Fernandes Braga, nascido em 
1843 na cidade de Ponta Delgada 
(Sâo Miguel), evidenciou-se 
como filôsofo, poeta, critico e 
politico, deixando-nos um 
erudito tesouro literârio integrado por mais de 360 
obras, algumas delas de histôria. Foi chefe do Primeiro 
Govemo Provisôrio da Repûblica Portuguesa (1910- 
1911), e Présidente da Repûblica por quatro meses em 
1915, em substituiçâo de Manuel de Arriaga que se 
havia demitido. Na politica defendeu sempre a 
Repûblica. Chegou a exercer na Universidade de 
Coimbra como lente de Literaturas Modemas, sendo 
na sua época um escritor eximio. Tem uma estâtua na 
Amadora, perto da entrada do Metropolitano e a praça 
onde se encontra o monumento, ostenta também o seu 
nome. O seu biôgrafo conta que o povo ao vê-lo passar 
na sua carruagem comentava: Olh, o Teôfilo, a pensar 
que é rei! e a frase ficou para a histôria e hoje usa-se 
como um adâgio (Al Fomelos). 
Pensamentos 
“É um triste caminho o de subir e descer as escadas de 
outrem” (Dante Alighieri) 
“Nunca procureis empregar a autoridade onde se trata 
apenas da razâo” (François Voltaire) 
“Bebedor de âgua nunca foi artista” (Cratino) 
“Uma mâo lava a outra” (Platào) 
“A minha qualidade verdadeira é a amizade” (Fernando 
Caldeira, poeta) 
“Ninguém é profeta na sua terra” (Evangelho) 

- Em 1818 nasceu a escritora inglesa, Emily Bronte, 
autora do romance Wuthering Heights (O Monte dos 
Vendavais) que a tornou mundialmente famosa? 

- Em 1848 se inaugurou a iluminaçào a gâs na Baixa 
de Lisboa? 

- Em 1903 começou a primeira ediçâo da Volta à 
França em bicicleta, mais conhecido como o Tourl 

- Em 1937 morreu em Roma o inventor da telegrafia 
sem fios, o fi'sico italiano Guglielmo Marconi? 

- Em 1969 o homem pela primeira vez pôs os pés na 
Lua? 

- A primeira mâquina de escrever foi lançada pelo 
norteamericano W. Burt em 1828 e o primeiro carro 
foi vendido pela Ford Motor Company em 1903? 

- O maior desastre nuclear do mundo aconteceu em 
1986 em Chernobyl? 

- O precursor da aviaçâo no Brasil, Santos Dumond 
nasceu em Minas Gerais em 1873? 

- O Papa, Paulo III impos a Inquisiçâo em Roma no 
ano de 1542? 

- As primeiras mulheres corn lugar na Câmara dos 
Lordes foram nomeadas Pares do Reino em 1958 pela 
rainha Isabel II da Inglaterra? 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

Resumo da Histôria de Portugal 
Compliado por Fernanda T. Raimundo 

Capitule XXII 
A rainha de Portugal, D. Maria I, afectada pelos 

acontecimentos da França, perdeu a razâo em 1792 e 
assumiu a regêneia do reino o seu filho mais velho, o 
Principe D. Joâo, que sô apôs o falecimento da mâe em 
1816, subirâ ao trono corn o nome de D. Joâo VI, o 
Clemente, reinando até 1826. 

Durante a sua regêneia, a Espanha assina a paz corn 
a França, sem o nosso acordo, e os dois palses atacam- 
nos. Em 1801 espanhôis invadem o Alentejo tomando 
Olivença que, mesmo apôs assinada a paz, nunca nos 
séria restitulda e onde hoje hâ vestigios dos nossos 
costumes. 

Napoleâo, proclamado imperador da França em 
1804, déclara a guerra contra os ingleses e intima as 
naçôes da Europa para fecharem os seus portos aos 
navios da Inglaterra. Como Portugal se negasse a 
obedecer, Napoleâo firma corn a Espanha o Tratado de 
Fontainebleau. Ambos exércitos invadem o nosso 
territôrio para dividirem o pals entre as duas naçôes. 

Comandado pelo general Junot, um exército de 
30.000 homens invade Portugal, chegando às portas 
de Lisboa a 30 de Novembre de 1807, sem encontrar 
qualquer resistência. O Principe Regente, D. Joâo, e a 
familia real, entre a quai os seus filhos D. Pedro e D. 
Miguel, tinham embarcado para o Brasil na noite 
anterior à entrada do exército francês em Lisboa. 

A atitude opressiva de Junot, o desrespeito pela 
nossa bandeira, assim como a violêneia, os roubos e 
crimes cometidos pelos franceses em nome do seu 
Imperador, provocam motins por todo o pals que se 
levanta em armas contra o invasor. Os ingleses, 
comandados por Wellesley, vêm em nosso auxilio, e 
forma-se o exército anglo-luso que derrota Junot na 
batalha de Roliça, perto das Caldas da Rainha, e na do 
Vimeiro, na ârea da Lourinhâ. Assim, o general francês 
teve que assinar a Convençâo de Sintra, pela quai 
abandonava Portugal, levando os seus soldados, mas 
nâo sem terem eles deixado marcas lamentâveis da sua 
estadia. 

Recusando-se a aceitar o fracasso, Napoleâo envia 
outro exército contra Portugal, comandado desta vez 
pelo general Soult que entra pelo Norte e chega ao Porto 
no dia 29 de Março de 1809. Mas as nossas tropas, 
reforçadas pelas inglesas, marcham sobre o Porto e os 
franceses retiraram para a Galiza, terminando assim a 
segunda invasâo. 

Napoleâo ordenou ainda uma terceira invasâo, esta 
comandada pelo general Massena, mas Artur Wellesley, 
nomeado Visconde de Wellington, tinha a defesa do 
pals devidamente organizada. Massena foi derrotado 
no Buçaeo em Setembro de 1810 e dias depois, em 12 
de Outubro, ao enfrentar as linhas de Torres Vedras, 
viu-se obrigado a retirar. 

O exército luso-inglês, agora aliado às tropas da 
Espanha, persegue sob o comando de Wellington, o 
exército francês, expulsando-o da Peninsula. E entra 
vitoriosamente na cidade de Tolosa (França) em 12 de 
Abril de 1814. Bonaparte tinha abdicado seis dias antes. 
Terminou deste modo a ûltima invasâo. 

Richmond, BC 

Vancouver, B.C. 
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Gon^alo Martins, Candidato do 
PS polo circulo Fora da Europa 

A convite do PS - 
Secçào de Toronto e do 
Eng°. José Lello, do 
Secretariado do Partido 
Socialista e responsavel 
pela area das Comunidades 
Portuguesas, volto a 
candidatar-me como De- 
putado à Assembleia da 
Republica nas proximas 
Eleiçôes Legislativas. 
Faço-o na convicçâo de 
poder ser util à Comu- 

nidade Portuguesa do Canada que conheço muito bem 
e sei quais sâo os seus problemas e os seus anseios. 

Tenho a certeza que o Eng°. José Lello vai fazer 
tudo para restituir a dignidade que o PS tinha dado aos 
portugueses residentes no estrangeiro. Nos 30 e mais 
anos de democracia, o PSD manteve a pasta da 
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas 
(SECP) por longos anos sem conseguir resolver os 
problemas do emigrante. Mas nos 5 anos que o PS foi 
responsavel pela SECP, informatizou muitos dos 
consulados, empenhou-se na formaçâo profissional dos 
seus funcionarios e criou um sistema de subsidio mensal 
aos menos protegidos pela sorte. Levou a Portugal 
grupos de idosos que doutra forma jamais conseguiriam 
la ir, motivou a juventude, organizou encontros 
mundiais para que os portugueses de todas as areas 
pudessem mostrar aos residentes no pais o que nos 
valemos e como os emigrantes podemos ser uteis para 
Portugal. 

Candidato-me, pois, para retomar esta dinâmica 
perdida e porque acredito no trabalho do passado e nas 
propostas apresentadas, como a criaçâo do cartao 
electronico do Consulado Virtual, para que o utente 
dos serviços consulares possa, através da Internet e sem 
ter que deslocar-se ao consulado real, obter a 
informaçâo ou até documentas que précisa. 

Candidato-me para garantir que os portugueses em 
situaçâo de risco, seja onde for, nunca se sintam 
abandonados ou sem qualquer apoio do Govemo. 

Candidato-me por saber que os mais idosos e os 
menos afortunados podem voltar a contar corn o seu 
Govemo para os apoiar. Candidato-me ao saber que os 
empresârios portugueses espalhados pelo mundo 
podem finalmente ter as mesmas condiçôes que os 
estrangeiros no acesso aos mecanismos de apoio ao 
investimento em Portugal. Candidato-me para exigir 
condiçôes de regresso que reconheçam o contribute que 
nos, os residentes no estrangeiro, demos para a riqueza 
de Portugal. 

jCandidato-me porque o Socialista é um Partido de 
convicçôes que sempre respeitou a confiança que os 
portugueses lhe atribuem. 

Nâo me candidato para promoter o impossivel, nem 
para vos garantir serviços que depois vâo para o cesto 
dos papéis, como se nada tivesse sido dito. 

Nâo me candidato para dizer mal da oposiçào nem 
dos seus candidates, mas sim para vos alertar sobre a 
responsabilidade da vossa escolha. Existe a 
oportunidade de, através do vota, optarmos pelo que 
acharmos ser o melhor para nos e para os nossos filhos. 
Apelo para que lembrem o que fez o Partido Socialista 
quando o Eng". José Lello foi responsavel durante 
cinco anos pela SECP. E nessa consciência que deveis 
decidir! 

Por mim, comprometo-me a ser digne da vossa 
confiança e da que jâ foi depositada em mim pelo 
Partido Socialista para representar corn dignidade as 
Comunidades Portuguesas de fora da Europa. 

Toronto, Ontârio 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. 

Specializing in 

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

Proprietdria: D. Rosa Cruz 

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

José de Almeida Cesario, Candidato do PPD-PSD pelo circulo 
Fora da Europa - Mensagem as Comunidades Portuguesas 

Na sequência do convite 
formulado por Santana Lopes, 
Présidente do PPD-PSD e do apoio 
de tantas pessoas das Comunidades 
espalhadas pelo mundo, aceitei 
encabeçar a lista do nosso Partido, 
nas Legislativas pelo circulo 
eleitoral Fora da Europa. 

E com grande honra que 
assumo este desafio em defesa dos 
portugueses que integram as nossas 
Comunidades nos mais variados 
pontos da planeta e ajudarei a dar 
corpo ao projecto politico que o 
PSD subscreve para Portugal, desde 
o tempo do saudoso Francisco Sa 
Carneiro. 

Cientes das possiveis dificul- 
dades, sabemos que, com 
determinaçâo, seriedade e trabalho 
os obstaculos poderao ser ultrapassados. Por nos fala 
bem alto a acçâo desenvolvida ao tango de dois anos e 
meio, em que conseguimos resolver questoes que hâ 
muito faziam parte dos discursos e dos projectos dos 
mais variados sectores, de que sâo exemptas as 
seguintes medidas: 

- Depois de décadas de adiamentos, começâmos 
finalmente a emitir Bilhetes de Identidade em vârios 
postas consulares, num prazo inferior a très dias; 

- Simplificâmos o processo de Reaquisiçâo da 
Nacionalidade Portuguesa, por parte dos portugueses 
que a perderam, devido à aquisiçâo de outra, antes de 
1981; 

- Iniciâmos o processo de contagem de tempo de 
Serviço Militar Obrigatorio dos ex-combatentes 
emigrantes para a aposentaçâo, acabando corn a 
discriminaçâo criada pelos nossos antecessores; 

- Incentivâmos a renovaçào da programaçâo da RTP 
Intemacional, tomando-a mais actual e ligada às nossas 
Comunidades; 

- Desenvolvemos acçôes tais como os Encontros 
para a Participaçâo para promover a Participaçâo Ci'vica 
e Politica dos portugueses da Diaspora; 

- Lançâmos uma rede de mais de 30 Gabinetes de 
Apoio às Comunidades Portuguesas em Portugal, em 
articulaçâo corn as Câmaras Municipals; 

- Modernizâmos e informatizâmos dezenas de 
Consulados Portugueses, que possuiam métodos de 
organizaçâo perfeitamente ultrapassados; 

- Lançâmos novas modalidades de apoio social às 
instituiçôes de solidariedade social das nossas 
Comunidades em paises corn dificuldades. 

Tudo isto foi feito apesar dos obstaculos que nos 
foram criados e da interrupçâo do nosso mandato. 

Santana Lopres e o candidato José de Almeida Cesârio 

deciidido de forma brusca, corn o apoio da oposiçào, 
que veio impedir-nos de concluir o nosso programa 
âpre sentado em 2002. 

lÉ igualmente inaceitâvel que se tenha posta em 
caus a o direito e o dever do Dr. Pedro Santana Lopes 
de prosseguir o esforço de modernizaçâo do Pals, 
inic iado corn o Dr. Durâo Barroso, provocando-se um 
clinia de instabilidade profundamente negativo para o 
futu ro de Portugal. 

Corn rigor e determinaçâo vamos ajudar o nosso 
Pals. a recuperar da terrlvel crise para que foi arrastado 
por seis anos de desgovemo socialista, que ficaram 
mar cados pela irresponsabilidade, pelo clientelismo e 
pelc ) facilitismo. 

Daremos continuidade ao programa iniciado por 
nos para as Comunidades Portuguesas, prosseguindo o 
esforço de modernizaçâo da rede consular, lançando 
uni verdadeiro programa de acçâo para o ensino 
por tuguês no estrangeiro, aumentando os mecanismos 
de; i ipoio social aos Portugueses em risco, incentivando 
o a; ssociativismo dos luso-descendentes e fomentando 
a SI la participaçâo clvica e politica. 

Lutamos para que Portugal reconheça as suas 
comunidades no exterior em igualdade de 
cirounstâncias com os Portugueses que vivem no 
Tel ritorio Nacional. 

Lutamos pela absoluta prioridade politica para as 
Co munidades Portuguesas no contexto do govemo do 
Pai is. 

Lutamos, corn Santana Lopes, pela igualdade de 
dir eitos e de tratâmento entre todos os Portugueses, 
res âdentes ou nâo em Territôrio Nacional. 

Por amor a Portugal e pelos Portugueses! 

Consulado em S. Paulo impediu riîcenseamento eleitoral 
o PCP dirigiu à Comissâo Nacional de Eleiçôes 

uma queixa contra o Consulado de Portugal em Sâo 
Paulo por impedir o recenseamento eleitoral e por 
obrigar a pagar um serviço que por lei é gratuito. 

Que os serviços consulares, em gérai, funcionam 
mal, é um facto e alguns estâo até a provocar grande 
descontentamento. E uma situaçâo que de ano para ano 
tem vindo a agravar-se. Mais grave ainda se torna 
quando na marcaçâo das eleiçôes legislativas, por 
razôes burocrâticas se impede os cidadâos de poderem 
exercer o direito de votar nas eleiçôes. 

BUSINESS WORLD 
TAX CONSULTANTS INC. 

“ÏÏ'S NOT WHAT YOU EARN, IT'S WHAT YOU KEEP THAT MATTERS" 

• CORPORATE RETURNS • PERSONAL RETURNS 
• FINANCIAL REPORTS • STATEMENTS & CASH FLOWS 
• FINANCIAL SERVICES • GST/PST REBATES 

A situaçâo em Sâo Paulo é bem mais grave, pois o 
ci dadâo para recensear-se pela primeira vez ou 
ac ;tualizar a sua morada nos cademos eleitorais, tem 
d( Î pagar um serviço que por lei é gratuito. 

Com efeito, o unico atendimento ao publico é so 
fe ;ito por telefone, correio electronico ou por correio 
m ormal, e um cidadâo que queira recensear-se tem que 
ei ifrentar a despesa de enviar por correio especial uma 
fc )toc6pia dos documentas necessaries assim como um 
ei ivelope (timbrado) e cheque para envio do cartâo de 
el leitor. 

Direcçâo da Organizaçâo na Emigraçâo do PCP 

580 CLARKE ROAD 
LONDON ON N5V 3K5 

519-455-1400 
1-800-598-8770 

www.businessworldtax.com 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON- 

Desde Pre-Primaria a O.A.C. 
Todos os Sabados 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 (apos as 6h00 da tarde) 
HOLY CROSS SCHOOL -18 Elm St., London, ON N5Z 2K2 
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ECONOIVIIA 
Employment Standards Act with 
a New Poster 
BY: Roy G. Dios 

B.A., CMA, CFP 

The Ontario Ministry of Labour 
has released a new poster entitled, 
What you should know about the 
Ontario Employment Standards Act, 
which must be posted at every work- 
place covered by the Ontario legis- 
lation. If the poster is not displayed, 
a fine of $300.00 may be imposed. 
For employees operating out of the 
back of the truck, the back of their 
vehicle could be an adequate spot to 

set up the poster. 
You may obtain a copy of the poster contacting 

Ontario Ministry of Labour by Tel. (416) 326-7160 or 
1-800-531-5551, or visiting your nearest Ministry of 
Labour office (addresses in the phone book) or the 
website www.gov.on.ca/lab 

This poster is just an initiative that has come out 
lately. The Ontario Ministry of Labour has plans to 
double its inspectors force. Already, some high risk 
companies have had inspectors visits. At this point, the 
visits appear to be more in the form of education, as 
opposed to enforcement. But this may, of course, 
change. So the message is, be prepared, and ensure that 
all workplaces are safe and in full compliance. 

London, Ontario 

Optimism for 2005 in the Ontario 
Builders Association (OHBA) 

There are great expectations about the housing and 
renovation markets in 2005, due to strong, stable con- 
sumer confidence levels. That was the general impres- 
sion of 80% of builders in a survey conducted by the 
OHBA. Continuing strength and stability are expected 
in the province’s residential and renovation sectors. 
Seven out of ten builders forecast that sales would in- 
crease or remain the same this year. 

With almost 85,000 starts in 2004, the President of 
the OHBA, Daniel Gabriele says that the survey clearly 
shows the industry is poised for another solid year: 
People are working, immigrants continue to flock to 
the province and attractive interest rates ensure hous- 
ing is still affordable for many families. OHBA fore- 
casts 79,000 starts for 2005 in Ontario. 

Despite this optimism, builders cited a number of 
issues that could be barriers to continuous growth in 
2005, including labour shortages and the availability 
of land, which has led to rising land costs. 

A prosperous housing market bodes well for our 
province economy, as the industry employs 350,000 
and contributes more than $33 billion annually to 
Ontario, where other sectors will continue to benefit 
from the vibrancy of this industry. 

OHBA represents 3,800 firms that are organized 
into 30 local associations across the province. 

Language Training Agreement 
for Newcomers in Ontario 

The Minister of Citizenship and Immigration, Joe 
Volpe, and Mary Anne Chambers, Minister of Train- 
ing, Colleges and Universities apened a new venture 
to strengthen higher level and job-specific language 
for internationally trained newcomers in the province 
of Ontario. 

The provincial government and CIC are jointly in- 
vesting $3.4 million over two years to support 13 
projects of Enhanced Language Training Initiative, 
which will deliver job-specific language training to 
1,300 internationally trained people to help them make 
the transition to Ontario’s workforce. 

A key to our prosperity and competitiveness will 
be the degree to which foreign-trained professionals 
and skilled workers are able to successfully integrate 
into our workforce, said Volpe. Canada invests $20 
million annually in its Enhanced Language Training 
Initiative and is going to work with Ontario so that 
immigrants can pursue their professions and trades and 
make full use of their talents and skills. 

The government recognizes the contribution of the 
newcomers to ensuring a strong economy for all 
Ontarians, providing the internationally trained with 
higher level language training to help them to obtain 
employment in the occupations for which they have 
been trained. 

More than 70% of adult immigrants who come to 
Ontario are skilled with postsecondary education or 
training. The provincial and federal governments pro- 
vided basic English/French as a second language pro- 
grams, but the issue for internationally trained people 
has been the requirement for higher level language skills 
that are specific to each occupation. 

The funding will allow to deliver a higher level 
language training that will help newcomers carry out 
successful job searches and work effectively in our 
workplaces. This investment is part of the Ontario plan 
to improve access for the internationally trained to their 
chosen professions and trades. Ontario is providing 
$12.5 million annually to meet this commitment. 
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A Portuguese-Canadian Project 
A book of Portuguese-Canadian 

Anthology is planned to be published 
for the Fall 2005/Spring 2006 by 
Paulo da Costa & Fernanda Viveiros. 
The editors are interested in work that 
is compelling, and unpublished, but 
work previously published can also 
be submitted for consideration. 

Submissions are open to both Ca- 
nadian citizens and landed immigrant 
writers and artists. Submit one piece of prose like a 
short story, self-contained novel excerpt, creative non- 
fiction, one-act play, essay up to 5000 words, or poetry 
(up to 80 lines). 

Guidelines; Send your submission single-sided, in 
double spaced 12pt Times Roman. One submission per 
contributor. Send what you feel is representative of your 
best work, a cover letter, a brief bio and a list of pub- 
lishing credits. Poets may also send books or chapbooks 
for review consideration. 

This anthology is open to Portuguese-Canadian 
writers who write in Portuguese only and have had work 
published by professional publishing firms in North 
America or abroad. If you write in French, send an 
English translation of the submission along with the 
French original work. If selected, your work will 
be published in Portuguese-English or French-English 
dual text, but Copyright remains with the authors. As 
material will not be returned, do not send us originals. 

For visual art submit photography (b&w/colour), 
drawings, paintings, sculpture, jewelry, pottery, fabric 
art. Visual art to be sent in groups of 3 to 5 works. 
Professional quality B&W or colour prints are required. 
Supply photo credits, date, medium, title and size on 
the back of each photo. 

Include a bio no longer than 15 lines and a list of 
your relevant publishing credits. Also include model 
releases and other required permissions outside fair use 
policy, where applicable. We welcome an artist’s state- 
ment of 50-75 words. 

Publication of visual art depends on quality b&w 
or colour reproduction of your work, but we cannot 
promise to publish colour work. So, if your work is 
originally in colour, please note on the submission form, 
along with the dimensions of the piece. Please do not 
submit art on a disk, hard copy only. 

Writers/artists of Portuguese-Canadian heritage 
may submit works with an open subject. All other writ- 
ers/artists’ submitted work must be connected to things 
Portuguese. 

If you know of a writer/artist who has dedicated 
his attention to Portuguese or Portuguese-Canadian 
culture, advise us. Our deadline for submissions is 
March 30/05. We will notify only the writers/artists 
making the short list. For additional details you may 
email Fernanda Viveiros: fernanda@shaw.ca 

Manuela Marujo - Spanish and Portuguese Dept. U of T. 

Manuela 
Marujo 

BCA 
BANCO COMERCIAL DOS AçORES 
 Grupo Banif 

B m Banco Internacional do Funchal -3» 
Balicoes em todas as llhas e Lisboa 

Escritorios de Representaçâo em Toronto, Fall River, California e Bermuda 

Visite-nos na Internet: wmo.hca.pt www.banif.ptwww.grupohanif.pt 
836 Dundas St. West, Toronto,M6J 1V5 • Toll-Free: 1-800-493-9660 • Fax: 1-800-493-9659 

i E-mail: bcatoronto@on.aibn.com 
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lima boa Iniciotiva da Bonifrafes, 
2000 livros para Timor 

Um pedido lançado na Internet, e a engenhosa 
resposta da companhia de teatro Bonifrates, de Coimbra, 
exigindo como bilhete do espectaculo um livro, permitiu 
juntar 16 caixotes de obras que este mês seguem para 
escolas de Timor-Leste. O apelo foi lançado na Net por 
uma professera portuguesa em Dili, e a Bonifrates 
decidiu mobilizar o povo de Coimbra, repondo em cena 
a produçâo “Eu nâo sou Rappaport”. 

Este mês, os caixotes corn manuais escolares e obras 
didâcticas e infanto-juvenis, mais de duas mil obras, 
embarcam para Dili, com a ajuda da Fundaçâo das 
Universidades Portuguesas, que também remete 
donatives para Timor-Leste. 

Joâo Maria André, encenador da Bonifrates, disse 
que a operaçâo mobilizou empresas da cidade a adquirir 
a bilheteira das sessôes, e a cada espectador era-lhe 
pedido como “bilhete” um livro escolar ou de literatura 
infanto-juvenil. 

Sete espectâculos da companhia amadora foram 
utilizados para juntar os livros. Quem aparecia sem o 
bilhete pagava em dinheiro, e a receita arrecadada serviu 
para reunir mais um caixote de lâpis-de-cor, porque 
algumas das obras oferecidas têm desenhos para colorir. 

Lusa 

ANEPOTAS 
- Entào o senhor compra-me um chapéu n." 42, mas a 

sua cabeça é s6 37, posso saber porque motive? 
- E que eu s6 precise do chapéu para pedir esmola!... 

No Restaurante 
- Mas é possivel que o senhor nào tenha olhos para 

ver estes bons almoços? 
- Eu ver, vejo, mas o que nâo tenho é dinheiro para os 

enxergar!... 
Regina T. Calado, Vancouver - BC 

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

' Nome  ■ 
I I 
* Morada  j 

j Localidade  j 

j Côdigo Postal Tel j 
j Assinatura Anual: Canada - $40.00 Estados [ j Unidos - $50.00 US Portugal - $65.00 US j 
I Envie Cheque ou Vale Postal (Money Order) | 
|> para: Prom-Art Printing | 
I 1756 Dundas St. East. London, ON N5W 3E2 (Canada) | 
I •Tel. (519) 455- 4653 • Fax. (519) 455-4683. ■ 
, (Para publicidade contacte-nos pelo . 
I Tel. 1-800-414-3584 ■ 
I ou envie-nos um fax para o niimero acima indicado) I 
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Empresa vende gate clonado 

O primeiro gate clonado por encomenda foi 
vendido nos EUA por $50.000 dolares a uma mulher 
do Texas desgostosa com a perda do seu gate que a 
acompanhou por mais de 17 anos. O novo animal 
recebeu o nome de Little Nicky e foi criado com o ADN 
de Nicky, o gato que morreu em 2003. Julie, a dona 
declarou: Little Nicky é idêntico ao outro e tern a mesma 
personalidade. 

A clonagem e venda do animal, deu lugar nos meios 
de comunicaçâo americanos a um acalorado debate 
cientifico e ético sobre a nova tecnologia que avança 
rapidamente em varios palses. 

A Genetic Savings and Clone de Sausalito na 
California, anunciou para Maio de 2005 clonagem de 
um cao, entrando assim num mercado muito mais 
lucrative que o dos gates. 

Ha empresas que estâo a clonar gado a $20.000 
por cabeça. Ovelhas, rates, coelhos, cabras, porcos e 
cavalos, entre outres foram jâ clonados por cientistas 
no passade e em varios laboratories trabalha-se hoje 
para criar o primeiro macaco clonado. 

A excepçâo da clonagem humana, so conseguida a 
nlvel embrionario e microscopico, nenhum outro 
projecto de clonagem suscitou tanta polémica como os 
pianos comerciais da Genetic Savings and Clone. 
Para os activistas dos direitos dos animais, o novo 
sistema de produçâo de felines séria desnecessârio 
quando milhares de gates sâo eliminados por falta de 
casas para os receber. 

E uma tecnologia para ricos e a sua utilizaçào na 
clonagem de animais de companhia é apenas perder o 
tempo. AJ pessoas nâo se apercebem de que o ser 
clonado sô na aparência é parecido corn o original. A 
personalidade e experiências de vida sâo diferentes, 
disse uma especialista em comportamento animal da 
Associaçâo de Medicina Veterinâria nos EUA. O animal 
clonado têm mais problemas de saûde do que os 
originais. 

A Genetic Savings and Clone compta milhares de 
ovârios em cllnicas de esterilizaçâo de gatas, dos quais 
extrai ovos que depois combina corn o material genético 
proveniente do animal a clonar. 

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

ARRENDAMENTOS g Casas corn 2 e 3 quartos 
Apartamentos com 1 e 2 quartos 

122 Qualidade e ôptimas localidades para viver 
f22 Ambiente familiar 
CA Rendas moderadas e unidades corn auxi'lio de pagamento 

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

Em 2005 uma Irma Portuguesa 
vai subir aos altares 

Na sua apertada agenda para o ano em curso, Joâo 
Paulo II prépara a canonizaçâo da religiosa portuguesa, 
Soror Rita Lopes de Almeida (1848-1913) o que 
poderâ acontecer na Primavera, segundo afirmou a 
superiora da Congregaçâo de Maria, Jesus e José, 
institute fundado por Rita Lopes de Almeida em 1880 
para se ocupar de crianças abandonadas e pobres. 
Nasceu em Casai Mendinho, Ribafeita (Viseu) e foi 
criada num ambiente muito cristâo, mas ninguém 
acreditava que ela tivesse capacidade para criar uma 
congregaçâo. Contra vento e maré ela persistiu na sua 
ideia e o Institute por ela fundado hoje é uma realidade, 
vivendo no esplrito daquela jovem portuguesa do século 
XIX. 

Na lista das pessoas que serâo proclamadas santas 
pelo Papa destacam o monje francês Charles de 
Foucauld (1858-1916) que foi missionârio na Africa 
francesa e o cardeal alemâo Clemens August von Galen 
(1878-1946), uma das poucas vozes que na Igreja 
Catôlica denunciou a crueldade e as injustiças do 
Nazismo, na Alemanha de Hitler. 

Telemôvel perigoso para crianf as 
o uso do telemôvel por crianças, especialmente as 

mais novas, deve limitar-se ao absolutamente 
necessârio recomenda um estudo publicado por Sir 
William Stewart. Na sua opiniâo, o aparelho pode 
acarretar riscos para a saûde que exigem cuidado. 

Nâo hâ provas cientlficas de que os telemôveis 
prejudicam a saûde, mas o especialista considéra que 
o facto de existir essa possibilidade exige precauçâo. 
Mesmo porque, afirma, caso estes aparelhos tenham 
efeito sobre a saûde, o perigo é maior nas crianças por 
serem mais senslveis. Por isso, as crianças corn menos 
de oito anos devem mesmo ser proibidas de usar o 
telemôvel. 

O aviso foi levado a sério e o telemôvel MyMo 
destinado às crianças entre os quatro e os oito anos 
que tinha sido lançado hâ cinco meses, foi retirado do 
mercado britânico. A empresa disse que embora 
acreditasse que, sendo usado da forma recomendada e 
sob a supervisâo dos pais, o produto era seguro, mas 
nâo sendo peritos em radiaçâo, decidiram retirar o 
aparelho do mercado. 

DUAS GUITARRAS PORTUGUESAS 
DE FADO 

CONTACTEM 

1519) 539-3387 

SAVE ON FUEL! 

EAST LONDON 

416 FIRST ST., LONDON, ON N5W 4N1 

COME OUT NOW AND 
DRIVE THE 2005 MODELS 

AVAILABLE FOR DELIVERY 

Great Selection of Colours - New & Used 
Drivers wanted? 

(519) 455-2580 
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PARTIDO SOCIALISTA 

Engs. 

José Lello 

Todos os portugueses, residentes e nâo 

residentes, sâo chamados a decidir o future de 
Portugal, que se espera meihor, que se espera 

mais solldàrio, mais produtivo, mais moderno e 
mais respeitado no Mundo. 

Também no que concerne às nossas 
Comunidades, o Partido Socialista quer 

retcmiar todos os processos que através do 

EngUosé Lello iniciou em 1995 e foram 
praticamente todos interrompidos corn o 

Governo de direita do psd/eds. 

Por nos, équipa liderada pelo Eng^. José Lello, 
actual responsével no Partido Socialista pelas 

politicas para as Comunidades, garantimos 
apenas que retomaremos os cuidados e apoios 

aos polugueses que mais sofrem dos 
infortûnios da vida, a esses jamais ihes 

viraremos as costas, que regressaremos ao 
investimento nas novas tecnologias em ordem 

a que CS utentes dos Consuiados possam 

ac^er sem exigêneia presenciai a actes 
consulares pela via da internet e criaremos o 

Cartâo do Utente de modo a agilizar esse 
reiaclonamento. Estes jé eram projectos em 

vlas de execuçâo que este governo congeiou. 

No fundo apenas prometemos o possivel, e o 

possivel é a permanente inovaçào, é 
adaptarmo-nos no dia a dia às dificuldades que 
surjam, estando sempre présentes, nos bons e 

nos maus momentos, fazer sentir a todos os 
portugueses, onde quer que sejam, que tem o 

mesmo Governo, que os respeita e trata de 
Igual para iguai. 

Por isso apelamos apenas à vossa 
responsabilidade. Todos sentimos nos ûltimos 

très anos a diferença de tratamento. Se 
desejamos meihor, mais respeito e 

responsabilidade pelo vosso veto, confilem-nos 
0 designio de vos représenter na Assembleia 

da Repûblica, que sera feito rotativamente 
entre os candidates por este circule, conforme 

acordado corn o cabeça-de-lista. 

Gonçalo Martins 
0 Nosso Candidato 
para a Assembleia 

da Repûblica 

ESTIMADAS (OS) COMPATRIOTAS 
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A RODA DOS ALCATRUZES DA NEMÔRIA 
Dois Notais Distantes 

Ao espirito empreendedor do 
frade franciscano espanhol. Padre 
Jum'pero Serra, nascido em 1713 na 
ilha de Maiorca, a Califorlândia 
ficou a dever o estabelecimento de 
muitas Missôes espalhadas pela 
geografia deste moderno Estado 
americano. 

Decorria o distante ano de 
1782, e o entusiasmo pela expansâo 
de novas Missôes persistia ainda no 
coraçâo do Padre Serra. Por isso, 

quando Felipe de Neve (1728-84), o Governador, 
determinou construir urn Presidio, ou Forte, em Santa 
Barbara, o Padre Serra foi com a expediçâo militar, 
celebrando Missa apos ter benzido a localidade 
demarcada com uma cruz de madeira. 

Os soldados deram logo inlcio ao levantamento do 
reduto militar, inclulndo as respectivas barracas e uma 
capela. O Pe Serra, antecipando a autorizaçâo do 
Governador, começou os preparativos p'ra fundar uma 
nova Missào ali perto, mas teve de retirar-se, 
desgostoso, devido à oposiçâo do Governador. 

Esta confirmado que Junlpero Serra visitou, por 
duas vezes, o Presidio de Santa Barbara em 1783, mas 
viria a falecer em 1784, e so em 1786 é que teria lugar 
a fundaçào da Missâo de Santa Barbara, com o seu 
sucessor. Padre Fermln Lasuén. 

Em Santa Barbara, a primeira celebraçào do Natal 
ocorreu precisamente em Dezembro de 1782, perante 
a admiraçâo e perplexidade dos Indios, atraldos pelo 
desenrolar incompreenslvel de tantas curiosidades. 

Claro que, naquele tempo, nao existia o uso de 
arvores de Natal enfeitadas com montes de présentes 
distribuldos por Santa Claus... Mas os soldados e os 
seus familiares armados de tochas, organizaram o 
cortejo tradicional Las Posadas com Maria, sentada 
num burrinho, acompanhada por Sao José e o Anjo, a 
bater às portas e pedir alojamento. Os participantes 
animavam o trajecto processional com cânticos, e por 
fim reuniam-se p’ra festiva partilha dos doces e knick- 
knacks contidos numa bilha de barro chamada Pinata. 
Naquele ano houve também Missa de Natal que foi 
clelebrada por um padre franciscano, vindo de mula, 
da vizinha Missâo de San Buenaventura! 

Da Califorlândia vamos agora aos “Açores dos 
meus Amores”, a fim de fornecer uma referência de 
Natal ao notavel contista. Padre Francisco Nunes da 
Rosa (1870-1946), cujos livros, “Pastorals do 
Mosteiro” e “Gente das Ilhas”. guardo cioso e leio 
religiosamente. 

Nunes da Rosa nasceu a 22 de Fevereiro de 1870 
em Rio Vista, no condado de Solano (California). Os 
pais eram da Madalena (Pico) p’ra onde retornaram 
com o seu filho ainda criança. Apos frequentar o Liceu 
da Horta e o Seminario d’Angra, Nunes da Rosa foi 
ordenado sacerdote em 1893, tendo paroquiado na 
freguesia do Mosteiro (Flores), e seguidamente (1896) 

na freguesia das Bandeiras (Pico) onde faleceu aos 13 
de Setembro de 1946. 

Em forma de narrativa ligeira, vou transpor p’ra 
esta cronica um conto seu relembrando um Natal 
distante ocorrido algures numa das nove saudosas ilhas, 
perdidas nas brumas do Atlântico Norte. 

Trata-se de um casai de velhotes, o do Luis e a tia 
Rosa, a falar de coisas do Natal, de quando eram novos. 
A noite ia fria e escura, cortada de rajadas de vento e 
bategas d’agua, quando na torre da igreja os sinos 
começam a repicar p’ra Missa do Galo. 

Os velhinhos aprontaram-se com dificuldade e 
vagar, mas nao tiveram coragem de sair à rua, pois 
careciam da saude necessaria p’ra se encaminharem 
até à igreja, palidamente iluminada la adiante. Com os 
olhos marejados de lagrimas, recolheram-se ao quarto, 
silenciosos, escutando o repicar dos sinos. 

O casai anciâo ainda tentou sair p’ra igreja, ao ver 
passar magotes de pessoas, caminhado ruidosas e 
iluminando com lanternas o aspero e escuro piso do 
caminho lamacento. E novamente os velhinhos 
detiveram-se, indecisos, no limiar da porta, e ali, nas 
pedras Mas, ajoelharam-se diante da grandeza do 
quadro da Noite Santa. Sob a aboboda escura do céu, à 
luz das estrelas, la ficaram com as maos vacilantes 
erguidas p’ra Cruz, enquanto os sinos festivamente 
ecoavam no ar o som do Gloria in excelsis Deo, entoado 
na igreja iluminada. P’ro tio Luis e p’ra tia Rosa foi 
esta a sua derradeira Noite de Natal. 

Sob o ti'tulo “Vencidos”, este conto encontra-se no 
livro “Gente das Ilhas”. 

Oakland, California 

Ferreira Moreno 

POESIA 
Alma sem Silêncio 

Mârio Simôes 

A minha alma habita em lugar sem silêmcio, 
Amplia-se dentro de mim a dor e a desolaçâo! 
Este viver aflito, desiludido e sem vivência. 
Abate as forças e faz gemer o coraçâo! 

Como o pâo e faço das lagrimas a minha bebida. 
Os meus dias sao como a sombra que déclina... 
A luz semeia-se para as bandas do fim da vida, 
Gasta de tristeza, cheia de lamentos e ma sina! 

Nao se pora coisa pior diante do meu olhar. 
Do que os dias que me consomem como fumo. 
Eu VOS escrevo isto com o rosto do meu chorar. 
Que eu fique livre e a morte tome o seu rumo! 

Tendo eu tristeza no coraçâo todo o dia, 
Se fechem meus olhos e durmam por mim! 
Eu sou triste e sou homem sem alegria, 
Desde minha mâe se alongou a vida assim 

Destine sem Nome 
Ela esta ai, a solidâo solene e majestosa; 
A guerra que nos combate em dimensâo! 
O homem se resume à ruina da rosa. 
Que perde a folha e rola morta pelo châo! 

Pelas léguas da distâneia perdida. 
Da liberdade, do destino sem nome, 
Rasga-se em tiras a vida, 
E um grande enredo se consome! 

Toda a força da grande paixâo, 
Luz tâo viva e tâo cega, 
E fervor estéril de ilusâo, 
Uma proposta que nos nega. 

Mas, perdura a força da humildade, 
E a delicia da primeira infâneia... 
Felizes os que choram corn saudade, 
O silêncio perfeito da distâneia 

Setembro de 2004 - London (Ontario) 

IGRQA ASStMBLtIA DE DEUS ■ LONDON 
- Affiliated with the Pentecostal Assemblies of Canada 

HORÂRIO PE CULTOS - INVERNO 
Domingos 15H00 - Culto Evangelistico 

Terças 19H00 - Culto de Oraçâo e Ensino da Palavra de Deus 

Pr. Joâo Batista D. da Silva • (519) 438-2851 
TEMPLO: 1461 Huron St. @ Sanford St., London, ON 

POWER STEAM LONDON INC 

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

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road Tony Machado 

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

A.M.E. COMCRETE FORMIIMG 
OAKVILLE, ONTARIO • TEL. (416) 896-1765 

tSA 2005 
Confio que 2004 tenha sido um Bom 
Ano para voce e sua famUia. 

No comego desta nova epoca 
fazemos Votos de Prosperidade e 
Paz para todos os membros da 
Comunidade Portuguesa. Fred Esteves 

& Family 

2005 
Hoping that 2004 was a good year 
for you and your family! 

To all the members of the 
Portuguese Community our best 
wishes of Prosperity & Happiness in 
the New Year. 
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ECOS DA SOCIEPADE 
Shelly& Frank 
Dave & Cathy Johnson e 
Eduardo & Lucinda 
Neiva anunciam o enlace 
matrimonial dos sens 
filhos que terâ lugar em 
Holguin (Cuba) no dia 10 
de Julho proximo, na 
estância turfstica Rio de 
Oro. Parabéns e votos de 
muito sucesso no futuro! 

Oitenta, soma e segue! 
Serafim de Melo, um dos 
émigrantes da década dos 
50’s celebrou o 80.° 
Aniversârio corn a sua 
famOia reunida numa festa- 
surpresa no Restaurante 
Nova Lisboa de London. A 
sua esposa, filhos, netos e 
amigos enviam votos de 
muita saûde e felicidade. 
Many Returns of the Day. We 
Love you very, very much! 

Celebraram na Igreja 
Holy Cross de London o 
seu enlace matrimonial no 
dia 30 de Outubro 
passado, seguindo-se o 
Banquete nupcial na sede 
do Clube Português. Os 
pais dos noivos,Victor & 
Lia de Frias, Phill & Judy 
e demais familia desejam 
ao jovem casai muitas 
felicidades e prosperidade 
na sua vida a dois ! Make us now happy Grandparents! 

A proprietaria do 
Restaurante 
Nova Lisboa, 
reune no começo 
do ano os 
empregados e 
fornecedores da 
casa para um 
Banquete com 
todos os itens, 

uma festa digna de principes. A nossa câmara so pode 
captar uma parte do grupo com a simpatica D. Rosa. 
Obrigados pelo convite! 

Feliz Ano Novo! 

Peter & Katie 
De Frias 

Um Trio Terceirense 
Ha poucos dias a 
câmara surpreendeu 
o candidate suplente 
do PSD, Duarte 
Mendes, em visita 
pela Diaspora, o 
nosso colaborador 
Antonio Azevedo e o 
Pe. Lucio Couto, très 

magricelas como toureiros de praça, pois os das 
touradas à corda sempre sâo sempre mais gordinhos 
para aguentar os embates do bicho! 

Reuniâo Anual 
No dia 15 de Janeiro, a 
muito nobre e leal 
Confraria do Cabrito, 
reuniu-se na residência do 
Confrade. Fernando 
Tavares & Confreira 
Judite (née Santos) para 
um pantagruélico jantar 
que se prolongou até às 
altas horas da madrugada. 
Além doutras tentadoras 
iguarias, foi servido o 
tradicional Cabrito assado 

à Portuguesa, avançando logo a reuniâo para temas 
relatives às observâneias da associaçào. 

À espera de 2005 
o empresârio de FG 
Intemacional, Felipe Gomes 
e sua filha, Alexandra, 
dançando na Passagem de 
Ano, mementos antes da 
entrada em 2005 que foi 
saudada corn apitos e muitos 
abraços no Salâo Paroquial 
da Holy Cross! 

Dois Voluntârios 
Joe Bettencourt e o Mordomo 
da Coroa de Sâo Pedro, 
Marcelino Resendes, no 
serviço do bar durante o Jantar 
Anual da Banda de Santa 
Cecilia de London. 

Otrovador, Val de Melo 
o que resta do famoso conjunto 
Primavera foi servido pelo seu 
vocalista na Passagem de Ano 
do Império Banquet Hall, corn 
mûsica electrônica e 
computadorizadas memorias do 
passado! 

NECROLOGIA 

Maria Lourdes De Melo 
Faleceu em London corn 71 anos de idade no dia 
20 de Janeiro. Casada corn Jorge (falecido), era 
mâe de Peter (Jossie), Rose (Joe Barbosa), Anna 
(Ed Barbosa) e Joe (Dânia), sendo avô de dez 
netos. A Missa de corpo présente foi celebrada 
na Igreja Holy Cross, indo enterrar ao St. Peter’s 
Cemetery. Descanse em Paz! 

Manuel Martins 
No London Health Sciences 
Centre faleceu corn a 
provecta idade de 90 anos, 
no dia 20 de Janeiro de 
2005. Era casado corn D. 
Elvira (falecida), sendo pais 
de Irene, Maria, Isaura, 
Auxiliadora, Manuel 
Antonio (falecidos) e de 
Fâtima (Frank Furtado) e avô de seis netos e oito 
bisnetos. As exéquias foram conduzidas por 
O'Neil Funeral Home com Missa de corpo 
presente na Igreja Holy Cross, indo enterrar no 
St. Peter’s Cemetery. Descanse em Paz! 

Emanuel Macedo 
No dia 21 de Janeiro do corrente faleceu em 
London com 66 anos de idade. Era casado com 
D. Maria e pai de Anna (Mohammad Habash), 
Fatima (Youssef Hussein) e Sondrina, sendo avô 
de sete netos. Apos a Missa de corpo presente os 
sens restos mortais repousam no St. Peter’s 
Cemetery. Descanse em Paz. 

Palmira Vieira 
No dia 23 de Janeiro do 
corrente, faleceu em 
London com 62 anos de 
idade. Era natural de 
Carregueira (Tomar) e 
casada com Artur, sendo 
mâe de Zélia, Lizete 
(Andrew Cooke) e Nelson 
(Sandra Noriega) e avô de 
Taylor Madison. As exéquias funebres foram 
conduzidas pela firma O’Neil Funeral Home, com 
Missa de corpo presente na Igreja Holy Cross 
celebrada por Rev. Pe. Lucio Couto, indo enterrar 
no St. Peter’s Cemetery. A familia enlutada pela 
dor e saudade vem por este meio agradecer a todos 
os que enviaram flores ou estiveram ao seu lado 
nesta hora de tanta tristeza. Descanse em Paz! 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLEU DA SAGRADA FAMILIA 
HORAS DE VISITA 
das 8:00 am às 8:00 p.m. 

ESCRITORIO ABERTO 
Seaundas - Sextas 
8:00 am - 5:00 pm 

Sàbados 
8:30 am - 3:00 pm 
Domingos 
Meio-dia - 3:00 pm 

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

as facilidades de pagamento sem juros visite: 

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

TeL (519) 45U9120 

CONTACTE UM DOS 

NOSSOS AGENTES 

E CONSELHEIROS 

QUE LHE PODERÂO 

AJUDAR NA 

SELECÇÂO DOS 

NOSSOS SERVIÇOS 



Dez. 2004 / Jan. 2005 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 13 

PSD - Programa Politico para as Comunidades Porfuguesas 
O PSD colocou em 2002 à consideraçâo das 

Comunidades Portuguesas um Programa Eleitoral que 
foi a base ao Programa do Governo a que demos 
sequência desde entao. Por razôes estranhas até hoje 
nao esclarecidas, fomos forçados a interromper o 
desenvolvimento deste Programa, encontrando-nos 
agora envolvidos em eleiçôes que entendiamos so se 
deveriam realizar no fim do mandato para podermos 
prestar contas acerca do que fizemos e do que nao 
fizemos. Condicionado pelos partidos de esquerda, 
porém, o Présidente da Republica nao quis que isto 
acontecesse, antecipando as eleiçôes. Mas temos 
consciência de que, no periodo em que estivemos em 
funçôes, conseguimos cumprir uma grande parte do 
Programa de 2002. 

Pedro Santana Lopes, Lider do PSD 

O que Fizemos 
Em muitas areas sonseguimos resolver problemas que 
hâ anos provocavam o desespero de inumeros 
compatriotas nossos: 
- Começâmos a emitirBilhetes de Identidade nos postos 
consulares, passando o tempo de emissâo do documento 
de meses ou anos para so alguns dias; 
- Simplificamos a reaquisicao de nacionalidade dos 
portugueses que a perderam devido à aquisiçâo de uma 
segunda nacionalidade, antes de 1981; 
- Com as Câmaras Municipals do pals, criamos très 
dezenas de Gabinetes de Apoio às Comunidades 
Portuguesas. que serviram milhares de compatriotas; 
- Iniciamos a reestruturaçâo da rede consular que 
permitiu reforçar os meios humanos e informaticos em 
postos com maior dimensao e mais problemas; 
- Dotamos de novas instalacôes postos consulares que 
com graves problemas no atendimento, com os de 
Londres. Sào Paulo e Luxemburgo. entre outros; 
- Iniciamos o processo para a contagem de tempo de 
serviço militar dos ex-combatentes emigrantes para a 
aposentaçâo, eliminando a discriminaçâo dos nossos 
antecessores, em inlcio de 2002; 
- Lançâmos os Encontros para a Participaçào, com 
varias campanhas de incentive à participaçào cfvica e 
polltica do emigrante nos palses de acolhimento; 
- Corn a reestruturaçâo da RTP, abriu-se um claro 
refrescamento, actualizaçâo e despartidarizaçâo da 
programaçâo da RTP Intemacional: 
- Fomentâmos a dinâmica associativa das nossas 
Comunidades corn a Associaçâo Intemacional de 
Jomalistas e a Plataforma Mundial de Jovens, assim 
como a revitalizaçâo da Confederaçâo Mundial de 
Empresârios das Comunidades Portuguesas. 
- Altérâmes o enquadramento jurldico e politico do 
Conselho das Comunidades Portuguesas. libertando-o 
do clima de conflitualidade para que havia sido 
arrastado. 

LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK Specializing in Fine Bread 

Tue - Fri: 6;00 a.m. - 6:00 p.m. Fresh Bread Daily 
Sat & Sun: 6:00 a.m. - 3:00 p.m. Pastries & Cakes 

Monday: Closed for all Occasions 

JOE & FILOMENA MEDEIROS, Proprietarios 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

O Que Queremos Fazer: 
Ao longo do mandato a que nos candidatamos 

vamos dar continuidade ao Programa que iniciamos, 
actualizando-o em funçâo das exigências da presente 
conjuntura. Neste sentido, daremos expressao às 
seguintes medidas: 
1. Lingua e Cultura Portuguesa 
a) Lançaremos um Programa de Accâo para o Ensino 

Português no Estrangeiro que assentarâ nas 
seguintes linhas de orientaçâo: 

- Certificaçâo de aprendizagens verificadas nos 
diversos tipos de ensino; 

- Eliminaçâo da discriminaçâo negativa das 
comunidades de fora da Europa; 

- Aposta progressiva nos recursos docentes formados 
nos palses de acolhimento; 

- Atribuiçâo de prioridade ao ensino integrado; 
- Aperfeiçoamento de modalidades especlficas de 

formaçào de professores; 
- Criaçâo de uma estrutura interministerial de 

coordenaçâo deste sector de ensino; 
- Desenvolvimento de mecanismos de ensino à 

distância; 
- Lançamento de novos materials e manuals escolares; 
- Apoio às diversas experiências de ensino paralelo, 

sempre que nâo haja condiçôes para a 
implementaçâo do ensino integral. 

b) Desenvolveremos acçôes que garantam uma maior 
ligacâo do Instituto Camôes às Comunidades 
Portuguesas. 

c) Os canais da RTP, RTP Intemacional e RTP Africa 
deverâo dar continuidade à inclusâo de programas 
de Indole cultural capazes de transmitirem uma 
imagem actual de Portugal e da sua cultura. 

2. Rede Consular 
a) Daremos continuidade à sua modemizaçâo, com 

especial destaque para a generalizaçâo do Sistema 
Integrado de Gestâo Consular e para a automatizaçâo 
e aumento da celeridade da emissâo dos documentos 
de identificacâo (Bilhete de Identidade e 
Passaporte); 

b) Aumentaremos o leque de responsabilidades dos 
postos consulares, conjugando a representaçâo 
institucional e a ligaçâo às comunidades 
portuguesas, corn a diplomacia econômica e a 
afirmaçâo cultural; 

c) Ajustaremos a rede consular às reals necessidades 
de cada comunidade, procurando adequar a tipologia 
dos postos e os recursos humanos e técnicos à sua 
dimensâo e exigências. 

3. Participaçào Cîvica e Polüica 
a) Garantiremos o reforço do papel do Conselho das 

Comunidades Portuguesas. enquanto orgâo 
consultivo do Governo para as pollticas de 
emigraçâo e de comunidades; 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

ST * lONDOM » TEL (5iHj^354 

Convidamos a nossa comunidade 
a ouvir a palavra de Deus corn o 

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 
09H45 - Culto de Louvor 

- English Sunday School 
11 HI 5 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Biblico' 

OUARTAS FEIRAS: 
19H00 - Culto de Oraçâo 
TELEFONE DA PAZ: 

(519) 668-3926 
(24 tioras por dia com uma mensagem da 

Biblia para o seu coraçào) 

TODOS SAO BEM-yiNOOS 

t 
"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 

é pela palavra de Cristo" t 

b) Daremos continuidade aos Encontros para a , 
Participaçào. enquanto factor de aproximaçâo entre S 
Portugal e os mais activos elementos de cada-v.-j 
comunidade; ~ 

c) Apoiaremos e dinamizaremos campanhas de'^ 
incentivo para a participaçào clvica e polltica. na ■ 
vida pûblica portuguesa e na dos palses de : i 
acolhimento; ’ 

d) Daremos especiais incentivos à Confederaçâo 
Mundial dos Empresârios das Comunidades 
Portuguesas. à Associacào Intemacional de 
Jomalistas e à Plataforma Mundial de Jovens das 
Comunidades Portuguesas. 

4. Apoio Social às Comunidades Portuguesas 
a) Apostaremos no alargamento da rede de Centros de 

Apoio às Comunidades Portuguesas. a desenvolver 
em articulaçâo corn as autarquias locals 

b) Daremos continuidade ao ASIC, ASEC e outros 
mecanismos de apoio aos sectores mais 
desprotegidos das nossas Comunidades. como forma 
de minorar as suas fragilidades face aos problemas 
politicos, economicos e sociais dos palses de ; 
acolhimento; 

c) Tentaremos acompanhar de forma cada vez mais 
proxima e actuante os novos fenomenos de 
exploracào de emigrantes expostos a redes sem 
escrûpulos; 

d) Prosseguiremos a polltica de apoio a emigrantes ex- ; 
combatentes de modo a garantir a contagem do i 
respectivo tempo de serviço militar obrigatôrio . î 
para efeitos de aposentaçâo; 

e) Dar-se-â prioridade à actualizaçâo ou celebraçào de 
acordos bilaterais e multilaterais de seguranca social 
corn os palses de acolhimento das nossas 
Comunidades. j 

Camarate 
O relatôrio da comissâo de peritos, encarregue de S 

investigar a tragédia de Camarate, concluiu que a queda i 
do aviâo que transportava o primeiro-ministro -, 
Francisco Sâ Cameiro ficou a dever-se a um acto de 
sabotagem, segundo o documento apresentado aos ^ 
deputados da VIII Comissâo de Inquérito sobre 
Camarate. 

O présidente da Comissâo disse que o relatôrio 
especifica que o despenhamento do Cessna deveu-se à 
explosâo de um engenho instalado na cabine do aviâo, 
que danificou os cabos de comando e causou danos 
aos tripulantes. Mas as conclusôes do relatôrio nâo 
receberam o apoio unânime de todos os peritos, pois 
dos 12 peritos da comissâo, sô 7 subscreveram as 
conclusôes do mesmo. 

Corn a dissoluçâo da Assembleia da Repûblica, a 
apresentaçâo do relatôrio tomou-se urgente para evitar 
os inconvenientes da eventual caducidade da missâo 
de que os peritos foram incumbidos. Foi por isso que o 
relatôrio nâo foi sujeito à apreciaçâo dos peritos 
estrangeiros que integravam a comissâo. 

Familiares das vltimas da tragédia que assistiram 
aos trabalhos da comissâo de inquérito consideraram 
ser este um dia histôrico. Espera-se que a justiça possa 
pronunciar-se em julgamento, mas existe o perigo de 
prescriçâo, sendo este o momento de avançar para 
julgamento. O relatôrio vem confirmar que o que T 
aconteceu em Camarate foi um crime. J 

Grosun 
RD ^ LINCOLN 

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

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

L U S 0 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

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

Partido Socialislii - Do meméria curta à lifâo mal sabida 
No Ontario as eleiçôes legislativas portuguesas 

também estâo mexendo. Os partidos mais iminentes 
(PSD e PS) têm-se desdobrado em actividades de 
esclarecimento publico e, embora haja ainda poucos 
eleitores em relaçào ao numéro de émigrantes, a verdade 
é que consideramos positivo o empenho dos que têm 
procurado esclarecer a comunidade da mais valia que 
sera usar o voto no partido que defendem e no projecto 
que divulgam. 

London e as suas areas adjacentes nâo terào de que 
se queixar quanto à atençào que lhe tem sido dedicada. 
O Partido Social Democrata (PSD) enviou de Lisboa a 
London, o seu cabeça de lista e outro dos candidatos ao 
circulo Fora da Europa. Quanto ao Partido Socialista 
tem tido nesta area a dedicada acçâo do seu habituai 
candidato, Gonçalo Martins, residente em Toronto e que 
concorre para o mesmo circulo. 

Numa apreciaçâo da actuaçào de ambas as 
formaçôes partidârias a nivel local, achamos que o 
candidato socialista, talvez por se julgar sozinho, nâo 
foi cuidadoso nas suas intervençôes iniciais e tem tido a 
tendência para copiar a estratégia do PS a nivel nacional. 
Ou seja, se responsabilizarmos os partidos dos ûltimos 
dois governos nacionais como os causadores das 
tribulaçôes dos portugueses e das dificuldades que sào 
infligidas aos émigrantes do Canada, ai temos a receita 
mâgica que ira fazer corn que os nossos votos vâo cair 
no saco socialista. 

Nada mais errado! 
As dificuldades da govemaçâo em Portugal nâo sâo 

recentes e têm tido muitas fases. Entre 1975 e 1985 
vivemos dias preocupantes corn crises bem mais graves. 
Na década que se lhe seguiu, o PSD foi govemo e, corn 
o primeiro-ministro Anibal Cavaco Silva as coisas 
melhoraram e a economia portuguesa cresceu acima da 
média europeia. 

O periodo a seguir foi, de novo, de preocupaçâo e 
crise. Para alargarmos a meméria dos socialistas, sera 
bom recordar que os governos PS dessa época entraram 
numa situaçâo de descontrole de tal ordem imparâvel 
que Antonio Guterres, sentindo-se incapaz de impedir o 
pântano (palavra usada por ele) em que se transformaria 
a govemaçâo socialista, resolveu bâter corn a porta e 
abandonar o govemo e o pais à sua sorte. 

Apos o descalabro socialista, ao assumirem a gestâo 
nacional, Durâo Barroso e a Coligaçâo PSD-PP 
encontraram o pais em tâo mau estado que também ficou 

SEAÜSWAY 
PLUMBING & HEATING 

Certified tester of 

Backflow Preventers 

WIRSBO™ 

célébré a frase de que Portugal estava de tanga. 
Por tudo isto, sera bom que os candidatos locais se 

deixem de copiar a estratégia continental e olhem o 
emigrante, olhos nos olhos, falem a verdade e, sem 
afirmaçôes descabidas de conteudo, assumam-se como 
defensores da politica da emigraçâo. As armas que nesta 
altura têm disponiveis nâo serâo muitas, mas devem usa- 
las com empenho. E isto que os emigrantes esperam deles 
e saberâo agradecer. 

O candidato socialista évité dar o espectaculo que 
deu na entrevista caseira que lhe concedeu o programa 
“Voz da Amizade” e nâo esqueça que os governos PS 
bem pouco nos têm dado. E a criaçâo dos consulados 
honorârios, se é facto que estavam sendo reclamados hâ 
muitos anos, corn os socialistas nada fazendo, s6 lhes 
foi dada luz verde pelo Partido Social Democrata e pelo 
seu secretârio de Estado, José Cesârio, agora candidato 
a deputado, o quai nos visitou e manteve o seu empenho 
em continuât a defender os nossos interesses. 

Os emigrantes desta area s6 poderâo ter razôes para 
temer pela nâo entrada em funcionamento do consulado 
honorârio de London, caso os socialistas ganhem as 
eleiçôes. 

Também, e ao invés do que foi dado a entender na 
tal entrevista, é importante que os emigrantes saibam 
que em Portugal nâo se vota em candidatos, mas sim 
nos partidos. O método em uso conduz a que, de forma 
proporcional, comecem por ser beneficiados os cabeças- 
de-lista e, à maneira que os partidos continuam recebendo 
mais votos, os nomes dos outros candidatos efectivos 
sâo contemplados. Os suplentes nâo tem lugar garantido 
e s6 podem ter acesso a um assento na Assembleia da 
Repûblica se, os partidos que os inscrevem e os proprios, 
fizerem acordos para tal efeito. Isso Jâ aconteceu corn o 
candidato local do PSD, Laurentino Esteves. 

Contrariando a tâo propalada ideia de que o PS esta 
empenhado para corn os emigrantes do Canada, basta 
ver que o seu candidato local foi colocado no ultimo 
lugar da lista dos suplentes. Belo empenho!... 

E, acrescentando a isso o exemplo do passado, ao 
nosso candidato socialista de entâo, e de agora, nem lhe 
foi dado o gosto de assumir e defender, por pouco tempo 
que fosse, os interesses do emigrante no areopago 
nacional. 

O PS pouco se importa connosco. 
O PSD, quando governa, se bem que nâo 

correspondendo a todos os nossos anseios, tem mostrado 
muito mais empenho e cumprido promessas que nos têm 
sido favorâveis. 

Dê-se, pois, o seu a seu dono\ 
Joào Pedro da Silveira 

CANALIZADOR PORTUGUÊS 

• RESIOENCIAL • COMERCIAL • INDUSTRIAL 

686-3967 
610 Newbold St., Unit 12 
London, Ontario N6E 2T6 
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CONTACTE: FERNANDO 
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Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 

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

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

Caria Homes • (519) 245-7976 
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HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 
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KITCHENER 

A Firma SILVA CHARTERS 
Começou no Verao de 1990, com uma excursào 

ao Santuario de N* S* de Fatima, em Buffalo, EUA. 
Naquela primeira ocasiao fretamos très autocarros e, a 
partir dal, organizamos viagens a santuarios como Mid- 
land ou King City, e também a 
Niagara Falls. 

Recebemos a licença pela 
Câmara Municipal de Kitchener 
em 1995 para poder operar como 
firma de excursôes a outras 
paragons e, em Abril de 1996, 
realizamos a primeira excursao 
para a Florida, onde vamos todos 
os anos com regularidade. Em 
1997, Silva Charters foi a 
primeira firma portuguesa do seu 
ramo a organizar para portugueses 
uma excursao até às Maritimas, 
atravessando a Confederation 
Bridge, em Prince Edward Island, 
uma grandiosa ponte que fora 
aberta ao publico em Maio 
daquele ano. Fomos uma das primeiras excursôes 
portuguesas a atravessar ponte em autocarro e, dal para 
ca, continuamos a passar por ela duas vezes por ano. 

Recebemos em Abril/99 a licença oficial da Travel 
Industry Council of Ontario (TICO) e no ano seguinte 
fomos pela primeira vez à Terra Nova. Mas em 2001 
atravessamos o Canada, desde o Atlântico, ao mar do 
Pacffico, ou seja de Terra Nova a Vitoria e Vancouver, 

BC. Em 2003, a Silva Charter‘s vira uma nova pagina 
da historia ao recolher passageiros para uma excursao 
à California em Mississauga e Toronto, Kitchener e 
Cambridge, completando assim o seu terceiro ano 
consecutivo de serviços. 

A Silva Charter's esclarece que foi a primeira a têr 
o prazer de levar passageiros portugueses até e Terra 
Nova, Labrador, Key West (Florida), Vitoria e 

Vancouver, San Francisco 
(California), Las Vegas, San Di- 
ego, Grand Canyon, Sedona e 
outros destinos intéressantes, 
desde o Norte do Ontario até às 
terras dos Esquimôs, no Alasca. E 
com orgulho que a Silva Charter’s 
oferece às nossas comunidades do 
Ontario, a oportunidade de 
conhecer um pouco do Canada e 
dos EUA, principalmente aos 
menos afortunados na sua vida 
economica, levando-os a conhecer 
o que os outras pessoas de posse 
visitam. E de agradececer a Deus 
estas maravilhosas oportunidades. 

Continuamos a trabalhar com 
afinco para que se sintam 

satisfeitos de poder conhecer uma terra que nos deu o 
pao e uma melhor qualidade de vida. 

Um abraço e muitas felicidades. 

José Silva. Kitchener (Ontario) 

iJLTIIVIA HORA 
Nota do PPD/PSD à Imprensa 

O Partido Social-Democrata acusa o PS de ma fé 
devido à apresentaçào de um pedido de impugnaçâo 
do candidate da lista do PPD/PSD pelo circulo de Fora 
da Europa à Assembleia da Repûblica, Carlos Pâscoa 
Gonçalves, residente no Rio de Janeiro, acusando-o 
de ser detentor de dupla-nacionalidade. 

Tal denûncia além de ser absolutamente falsa, tendo 
jâ sido devidamente provado em Tribunal a sua falta 
de fundamento, sô révéla a incapacidade do PS para 
discutir corn seriedade as questôes que preocupam as 
Comunidades Portuguesas, preferindo refugiar-se em 
problemas burocrâticos para ganhar na secretaria o que 
nâo consegue no jogo limpo da discussâo de ideias e 
das personalidades candidatas. 

Esta atitude é reveladora de um extraordinârio 
receio pela figura e representatividade dos candidatos 
do PPD/PSD, tomando também muito claro que para o 
PS tudo parece valer para atingir os seus desesperados 
intentes. 

O Partido Social-Democrata, que hâ vârios dias 
apresentou as linhas gérais do seu programa eleitoral, 
desafia os candidatos do PS de Fora da Europa a 
deixarem de se refugiar atrâs de argumentes 
mesquinhos e irrelevantes, utilizando os seus esforços 
para o legitimo confronte democrâtico em prol dos 
Portugueses da Diaspora. 

Lisboa, 24 de Janeiro de 2005 

Meeting for Action/Reunir para Agir 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 
1081 Bloor St. W., Ste. 300, Toronto, ON M6H 1M5 

Tel: 416-532-3233 Fax: 416-532-8703 
Web: www.congresso.ca 

Congresso convoca eleifôes para 
Vice-Presidentes Regîonais 

A Comissâo Eleitoral do Congresso Nacional Luso- 
Canadiano deu im'cio ao processo para eleger em 
Fevereiro Vice-presidentes regionais (3) e Vice- 
presidentes regionais Jovens (3) corn a idade de 26 anos, 
ou menos. Serào eleitos um Vice-Presidente, e um 
Vice-Presidente Jovem nas seguintes regiôes: 
Canada-Leste (De Otava -Hull Quebeque até a costa 
atlântica); Canada Central (todo o Ontario); -Canadâ- 
Oeste (Da fronteira ocidental do Ontario até ao 
Pacifico). Qualquer Luso-Canadiano ou Luso- 
descendente pode-se candidatar à posiçâo de Vice- 
Presidente pela sua regiâo, inclulndo Directores e 
Delegados locais. Os Vice-Presidentes regionais serào 
escolhidos pelos Delegados e Directores locais do 
Congresso em cada determinada regiâo, através de um 
voto por correio. 
Candidaturas 

Os candidatos a Vice-Presidente terào de enviar 
ao escritorio nacional, (por correio, fax, ou e-mail), um 
curriculo de 1 pagina e uma carta identificando a 
posiçâo para quai se candidata, e o que esta pessoa vai 
contribuir para o Congresso. Os candidatos a uma 
determinada regiâo terâo de ser residentes nessa 
regiâo. 

Curriculo e carta devem dar entrada no correio, ou 
serem recebidas nos nossos escritôrios, caso de fax ou 
e-mail, até ao dia 8 de Fevereiro/2005, data do 
encerramento do processo de candidaturas. 
Votaçâo 

Curriculos e cartas de candidatura sâo enviados em 
Fevereiro aos Directores e Delegados locais, nas 
dévidas regiôes, corn envelopes pré-endereçados e o 
boletim para votarem pelo seu candidate preferido. O 
vote sera enviado pelo correio para o escritorio nacional 
em Toronto. O boletim terâ de ser timbrado pelos 
correios até ao dia 28 de Fevereiro/2005. 

Nos primeiros de Março, os envelopes serào abertos 
no escritorio em Toronto na presença da imprensa local 
Luso-Canadiana. 

Deveres dos Vicepresidentes Regionais 
Os Vice-Presidentes representam o Congresso por 

um mandate de dois anos e devem: coordenar as 
actividades do Congresso na sua regiâo; reprentar o 
Congresso nos vârios niveis do governo Canadiano e 
Português; fomentar o desenvolvimento de projectos 
comunitârios locais e regionais, tratando de resolver 
os problemas locais; manter boa comunicaçâo corn as 
sub-regiôes da sua area; convocar reuniôes corn 
directores locais e regionais; manter contacte corn a 
imprensa canadiana e portuguesa; criar grupos de 
voluntaries; incentivar a angariaçâo de fundos; pedir 
aos governos regionais subsidies para os projectos 
regionais. 

Toronto, Ontârio 

José Silva numa das excursôes pela 
geografia do continente americano 

CORACOES FORTES « MAOS FIRMES 
A realizaçâo cinematogrâfica do produtor Felipe 
Gomes que conta os primeiros 50 anos da 
emigraçâo portuguesa no Canada, encontra-se jâ 
disponivel em formate DVD ou VHS. Nela, Carol 
Coffey e Gary Elmer conseguiram retratar as 
emoçôes da chegada dos pioneiros, desde as 
dificuldades de adaptaçâo até aos seus sucessos. 

Contada por estes homens c mulheres na suas 
prôprias palavras, a histôria torna-se dramâtica e 
esta repleta de imagens obtidas nos arquivos 
nacionais de Portugal. Ao vermos o documente, 
temos a sensaçâo de estarmos sentados no lugar da 
frente a contemplar a vida do povo português que, 
corn orgulho e através das suas experiências, nos dâ 
a conhecer um capitule da expansâo portuguesa em 
terras do Canada. 

A Saga dos Portugueses no Canada 
V 4, ' 1^1 ?' “Coraçôes Fortes, Mâos Firmes” nos oferece a 
||L^ ^ fe-, ; ' "t ',* oportunidade de compartilhar com os filhos e netos 
HBwwF . - ' dos pioneiros, vindos do Continente, dos Açores e da 

jR • Madeira, os mementos de triunfo e as tribulaçôes por 

^—JîiSiüi elescâvividas.Toma-se assim umtestemunhodavida 
do povo lusitano em terras canadianas, e a sua mensagem chega até nos impregnada num fmo 
aroma de saudade e gratidâo. 

Para informaçôes ou aquisiçâo do filme podem contactar: 
Tel. (519) 435-0616 • E-mail: fg_international(gbellnet.ca 

Faça um Undo présenté ! 

De aos seus pais, avôs e amigos 
uma copia deste documento 
cinematogrâfîco sobre a vida 
dos nossos pioneiros. 
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A Melhor Resposta para a Emigraçâo: 

PSD 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

O Partido que nâo esquece os Portugueses 
Residentes fora do Territôrio Nacional 

Lista de Candidatos: 
José de Almeida Cesârio 
Carlos Pâscoa Gonçalves 
SUPLENTES 

Gonçalo Nunes dos Santos 
Duarte Bettencourt Mendes 

DÊ O SEU VOTO A QUEM O MEÉECE 

José de Almeida Cesârio 

VOTE PSD \7l 
SPOT PUBLICITÂRIO PATROCINADO EM PARTE PELA COMISSÀO ORGANIZADORA DO PSD - LONDON 

www.concordpumps.ca 
1608 Broadway Street, Port Coquitlam, British Columbia, Canada V3C 2M8 

Tel: 604.468.7867 Fax: 604.468.7885 Toll Free: 1.888.201.2223 


