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Décimo Aniversârio do FC PORTO - London, foi, nté à 
Dota, g IWôe de todos as Celebrofées nn ultima Décoda 

O Dr. Emidio da Veiga 
Domingos, 63 anos de 
idade, assumiu a direcçâo 
do nosso Consulado-Geral 
em Toronto no dia 2 de 
Novembre passado. O novo 
titular do posto manifestou 
O desejo de prosseguir as 
cordiais relaçôes entre o 
Consulado e a comunicaçâo 
social, baseadas no papel 
que a nossa imprensa tem 
na divulgaçâo da cultura 
portuguesa. 

O diplomata, doutorado 
em Ciência Poh'tica pela Sorbona, corn Mestrado em 
Filosofia e Licenciatura em Lôgica na mesma 
universidade, tem publicaçôes sobre o sistema politico 
português, um estudo sobre J. Rouseau, trabalhos de 
pesquisa e conferências em universidades nacionais e 
estrangeitras. 

Na sua categoria de Conselheiro de Embaixada, 
destacamos da sua carreira diplomâtica os cargos de 
Cônsul-Geral em Porto Alegre (1985), Conselheiro na 
Embaixada de Portugal em Budapeste (1990), Cônsul- 
Geral de Portugal em Hong Kong (1999), e Cônsul- 
Geral de Portugal em Londres (2004). 

Cumprimentamos o novo diplomata augurando-lhe 
prospéra estadia entre nos e uma boa gerência dos 
destinos do posto consular que presta atençào aos 
portugueses do Ontario e Manitoba 

A Redacçào 

Alberto do Monaco visita 
PQnta Delgada (Sâo Miguel) 

Veja na pagina 4 

(veja na pagina 5) FOTO POR ANTONIO SEARA 

Alguns dos convidados de Honra: Dr. Joào Castro Neves, Âlvaro Pinto. Cesârio Brâs, Antônio”Frasco”, 
sentados, e atrâs, Joe Eustâquio, Eduardo Luis, Peter Fonseca, MPP, Tony Costa e Antonio Pedrosa 

Fr. Tony Daniels sagrado Bispo Auxiliar de London 
Na St Peter’s Cathedral e com a presença de vârios 

bispos doutras areas, o nosso prelado diocesano, Dom 
Ronald Fabbro, sagrou Bispo o conhecido Father Tony 
Daniels numa cerimonia cheia de grande solenidade. 
Apos desempenhar os cargos de Chanceler e Vigârio 
Gérai na curia e, desde 2003, o de Reitor da Catedral, 
o novo prelado passarâ a residir em Windsor, a cidade 
que o viu nascer. 

Filho de mâe catôlica e pal anglicano, Daniels foi 
baptizado e educado na Igreja da mâe, recebendo jâ na 
vida familiar uma liçâo de ecumenismo. Nas reuniôes 
de jovens começou a sentir a vocaçâo para o ministério 
sacerdotal e, apos cursar estudos no Seminario local, 
foi ordenado padre em 1983. 

Como Auxiliar ele participa corn o Bispo Titular 
na responsabilidade pela diocese de London que conta 
corn 450.000 fiéis, distribuidos por 167 paroquias. Ao 
serviço delas esta uma legiâo de 160 padres seculares 
e 71 padres do clero regular, além de um grupo de 471 
freiras e frades. Hoje, um dos desafios da Diocese é o 
facto de que uma parte do clero esta a atingir a idade 
da reforma e as vocaçôes sacerdotais têm diminuido 
de ano para ano. Hâ dois anos deu-se inicio ao programa 
do Diaconado dos Leigos, que estâo a desempenhar 
um papel cada dia mais importante na Igreja Catôlica. 
Outro desafio preocupante prende-se corn a presença 

Dom Robert Anthony Daniels corn o Pe. Nelson Cabrai e 
Pe. Lûcio Couto do Grupo Pastoral poortuguês 

na diocese de émigrantes do Extremo Oriente asiâtico 
e da Africa que devem ser atendidos na sua lingua, 
dentro de uma pastoral que respeite a sua identidade 
cultural. O Bispo Daniels disse que a Providência de 
Deus nâo abandona a Sua Igreja em momentos de crise 
e confia que uma resposta adequda vai ser achada para 
enfrentar estes e outros desafios. 

Antonio Seara, London (Ontârio) 
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Desertores no exército iraquiano 
Em Outubro passade, à volta de 300 militares do 

Exército iraquiano desertaram durante a ofensiva em 
Samarra, revelou o Comité de Solidariedade corn a 
Causa Arabe. Fazendo parte de um grupo de 750 
soldados numa operaçâo para tomar aquela cidade do 
sul do pais, abandonaram as forças armadas para nâo 
participar nos dures combates em Samarra, um bastiào 
da resistência. 

O Comité, que cita dados do jornal USA Today, 
adianta que as très centenas de militares desertaram ao 
longo de duas semanas do ataque que foi iniciado no 
passade dia 19 de Setembro. Nesta ofensiva morreram 
um oficial do batalhâo e 8 soldados. 

Hâ reservistas britânicos que nem 
sabem disparar 

Dois mil reservistas britânicos foram enviados ao 
Iraque sem passar as provas de manuseamento de armas 
de fogo no Centro de Treino de Nottingham. O caso 
foi denunciado por uns soldados no tribunal militar de 
Catterick (North Yorkshire), durante o julgamento dum 
reservista acusado de ter morte a tiro um companheiro. 
O acusado figurava entre o grupo dos soldados 
britânicos enviados para o Iraque nestas circunstancias. 

Segundo testemunhas, entre os reservistas havia 
quem nem sequer conseguisse apontar a espingarda e, 
de acordo corn o advogado do reservista, o numéro total 
de pessoas nesta situaçâo que passaram pelo Iraque 
poderâ passar além dos dois mil, sendo que alguns deles 
encontram-se ainda em missâo no pais. O governo de 

Tony Blair exigiu explicaçôes às chefias militares. 

Ataque paralizou oleoductos e 
produziu varias vitimas 

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 21 
ficaram feridas na explosâo dum carro armadilhado no 
bairro de Azamiyah, norte de Bagdade. O mesmo 
processo foi utilizado noutro ataque à penitenciâria de 
Abu Ghraib, em que morreram quatro iraquianos e 
ficaram doze feridos. Em Mossul, uma explosâo matou 
quatro guardas iraquianos, ferindo dez. 

Noutra frente, très explosôes ocorreram em 
oleodutos na regiâo de Kirkuk, norte do Iraque, 
afectando a produçào e exportaçâo do petrôleo. Uma 
das explosôes atingiu o oleoduto em Matin a 30 Kms 
de Kirkuk que transporta o petrôleo da refinaria de 
Debs. Outras duas cargas explodiram nos oleodutos de 
Kirkuk para a refinaria de Baiji. 

As sabotagens nas condutas de petrôleo no norte e 
centro do Iraque, que paralisaram a exportaçâo para a 
Turquia, foram intensificadas nas ultimas semanas à 
medida que as forças dos EUA atacam cidades sunitas 
que estâo ao lado dos rebeldes. 
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INTERNACIONAL 
Ateutado atiuge discoteca 

Sem provocar vitimas, um recente atentado corn 
explosives destruiu por complete a discoteca Stella 
Marina em Arinella, praia situada ao sul de Bastia, na 
ilha de Côrsega. A explosâo de grande potêneia deixou 
o prédio arrasado corn fragmentes lançados a mais de 
100 metros, segundo declarou uma fonte judicial. Vitima 
dum atentado similar em Novembro de 1996, o prédio 
tinha sido reconstruido e era ponto de reuniâo da 
juventude local e visitante. Ignoram-se os motives que 
levaram ao ultimo atentado. 

Ex-detidos voltam ao combate 
Uma dezena de ex-prisioneiros de Guantanamo 

voltou a pegar nas armas contra a Coligaçâo no 
Afeganistâo apôs serem libertados. De acordo corn o 
departamento de Defesa americano, no entante, um dos 
antigos detidos permanece em liberdade. 

O Pentagone afirma que dezenas de prisioneiros 
transferidos para fora de Guantanano, envolveram-se em 
actividades de guerra. Deles, alguns voltaram a ser 
capturados, outres morreram e outres estâo em local 
desconhecido. A maioria dos 540 detidos de 
Guantanamo, capturados na guerra dos EUA contra o 
Afeganistâo esta presa hâ très anos sem culpa formada e 
sem ter acesso a um advogado. 

Dezenas de prisioneiros foram jâ libertados nos 
ultimes meses, porque nâo representam ameaça para os 
Estados Unidos. 

Santiago Bernabéu, possivel alvo 
de terrorisme islâmico 

Uma célula de terroristas islâmicos hâ pouces dias 
desmantelada em Espanha, planeava atentados em 
Madrid, sendo o Estâdio Santiago Bernabéu do Real 
Madrid, um dos alvos a atingir, informou fonte judicial. 
A informaçâo foi divulgada apôs Baltasar Garzôn, juiz 
da Audiência Nacional, interrogar na prisâo quatro 
indivi'duos dos treze que integravam a célula islâmica 
que foi desmantelada na segunda fase da operaçâo 
“Nova”. 

Documentes em poder dos detidos identificavam 
entre os objectives terroristas vârios dos ediflcios 
emblemâticos da capital, casos da Torre Picasso e as 
estaçôes ferroviârias do centro, Atocha e Principe Pio. 
No auto da detençâo de 4 dos fundamentalistas 
interogados, Gazôn afirma que o grupo dos detidos era 
a segunda linha duma célula islâmica local. Os individuos 
do segundo nivel, estariam dispostos a substituir os do 
primeiro (detidos a 23 de Outubro que tinham como 
objective um atentado contra a Andiência Nacional) caso 
estes nâo cumprissem os seus objectivos ou fossem 
detidos. 
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Julgamento de Saddam Hussein 
antes do fim do ano 

o ex-presidente do Iraque Saddam Hussein vai 
começar a ser julgado ainda antes do final deste ano, 
segundo afirmou o ministre da Defesa iraquiano, 
Hazem Chaalan, em entrevista publicada no diârio 
Asharq al Awsat. Apesar de nâo adiantar uma data 
précisa, e face à insistência do jornalista sobre o facto 
de o processo ter lugar antes das eleiçôes gérais no 
Iraque, anunciadas para 30 de Janeiro, Chaalan 
respondeu: Sim, antes das eleiçôes. O mesmo ministre 
anunciou que tenciona apresentar-se como candidate 
nas eleiçôes pelo auto-denominado grupo politico 
«Iraqi». 

Saddam foi capturado pela tropa americanas em 
Dezembro de 2003, e no mês de Julho compareceu 
perante um tribunal iraquiano que declarou ele ser 
acusado de crimes contra a Humanidade. 

Japâo vai fabricar misseis em 
cooperaçâo corn os EUA 

Os EUA assinaram um acordo corn o Japâo para 
a produçào de misseis no âmbito de um projecto de 
defesa anti-misseis. Segundo o jornal Nihon Keizai 
Shimbun, a Mitsubishi Heavy Industries vai começar 
a fabricar misseis terra-ar PAC-3 (Patriot Advanced 
Capability 3) sob licença da Lockheed Martin no ano 
fiscal que termina em Março de 2006. O acordo vai 
ser assinado no inicio de 2005. O PAC-3 é capaz de 
interceptar misseis como o Rodong norte-coreano, 
corn um alcance de 1.300 km. 

UE aprova a criaçào de batalhôes 
multinacionais 

Os ministres da Defesa da UE aprovaram em 
Bruxelas a criaçâo de 13 batalhôes multinacionais até 
2007, que incluirâo Portugal. Cada batalhâo vai dispor 
de 1.500 efectivos de vârias nacionalidades e 
proporcionam à UE uma força credivel, destaeâvel e 
capaz de suportar operaçôes de longa duraçâo disse o 
ministre da Defesa holandês Henk Kamp. 

Quatro paises: Espanha, França, Alemanha e 
Inglaterra impulsam esta iniciativa, jâ que cada um 
liderarâ um batalhâo multinacional a partir de 2005. 
Os outres batalhôes irâo constituir-se nos prôximos 
dois anos. A Espanha vai co-participar neutres dois 
batalhôes corn os seus parceiros mediterrânicos: 
Portugal, Itâlia e Grécia, e corn os do Eurocorpo; 
Bélgica, Luxemburgo, França e Alemanha. 

O batalhâo mediterrânico implicarâ que Portugal 
e Grécia formalizem a respectiva entrada na Força 
Anfibia Hispano-Italiana (SIAF), activada em 1998. 
E uma força de carâcter aberto corn a Brigada de 
Infantaria da Marinha e o Grupo Delta da Fréta 
espanhola, e a Divisâo Naval e o Reagrupamento 
Anfibio Sâo Marcos, da parte italiana. 

Quatro paises ofereceram ainda infraestruturas de 
apoio logistico: Chipre disponibilizou uma équipa 
médica, a Lituânia, uma unidade de purificaçâo de 
âgua, a Grécia, o centro de coordenaçâo de Atenas, e 
a França fornece a estrutura de um quartel de força 
multinacional movivel. 

O objective é que a UE possa realizar jâ em 2005 
uma operaçâo de resposta râpida baseada num 
batalhâo, e outra em 2006, explicou Kamp. 
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MACIOMAL 
Grupo isiâmico planeou alentado 

Durao Barroso e inumeras figuras intemacionais 
que participavam num jantar no Palacio do Freixo 
seriam o alvo dum atentado preparado por um grupo 
de 18 muçulmanos que se encontravam numa pensào 
do Porto, em Junho, em vésperas de abertura do Euro 
2004. 

A Judiciâria e SIS tinham de informaçôes que foram 
fornecidas pela sécréta holandesa sobre très elementos 
do grupo radical. Dispunham de um VW Golf de 
matricula holandesa e iam buscar pequenas quantias 
em dinheiro cada dia à Portela. 

A PJ decidiu actuar e expulsâ-los do pais para nào 
correr riscos, pois tudo indicava que preparavam um 
atentado 

Até porque no momento de actuar, o Palâcio do 
Freixo onde se realizava o jantar nào tinha previstas 
medidas especiais de segurança especiais. 
O ministre do Interior holandês, Johan Ramkes, revelou 
agora que très dos homens desse grupo pertenciam à 
rede Hofstad, a mesma que assassinou Théo Van Gogh, 
grupo terrorista que tem como lider espiritual o sirio 
Radouan al-Issar, cuja localizaçâo as autoridades 
desconhecem. 

Sabe-se agora que a Hofstad é composta por jovens 
nascidos na Holanda mas filhos de africanos, corn 
ligaçôes à Espanha e à Bélgica, e que membres do grupo 
jâ estiveram no Paquistào em campes de treino. 
Especializados em falsificar documentes, vào trocando 
os sens nomes e baralhando as autoridades. 

Tais pormenores sobre redes islâmicas deixam o 
povo holandês perplexe. Uma marca do pais sempre 

■ foi a tolerância para quem quer decidir a sua morte no 
hospital (eutanâsia), para quem consome drogas leves, 
para o aborto, para os gays que querem casar e adoptar 
filhos, e para corn os émigrantes que têm o direito de 
aspirar a uma vida melhor que aquela que tinham nos 
sens paises. Agora essa tolerância é vista como um erro 
tremendo. 

Proibida nos Afores e Madeira a 
Pesca de Arrasto 

Os ministres dos Négociés Estrangeiros da UE 
proibiram a pesca de arrasto entre as 100 e as 200 milhas 
ao largo dos Açores, Madeira e Canàrias para protéger 
os corais existentes. 

A decisâo, é provisôria e foi tomada a pedido de 
Portugal na sequência da proposta da Comissâo 
Europeia que pedira o prolongamento da proibiçâo da 
pesca de arrasto de fundo nos très arquipélagos, para 
que fossem protegidos os habitats existentes na 
profundidade das âguas como os recifes de coral e 
outres habitats existentes em âguas profundas em tomo 
dos très arquipélagos, e que foram formados por 
agregaçôes de coral, fontes hidrotermais e estruturas 
carbonatadas, onde uma fauna e flora variadas recebem 
abrigo e alimente. 

A Comissâo Europeia, tende por base dados 
cientificos do Conselho Internacional de Exploraçâo 
do Mar, considéra que a arte de pesca de arrasto de 
fundo pode causar danos irreversiveis nos habitats de 
profundidade. 

Vasco Cordeiro, secretârio regiional de Pescas nos 
Açores, considerou a proibiçâo uma medida positiva 
para a salvaguarda dos ecossistemas no mar das ilhas. 
Entre os Pescadores açorianos houve uma reacçâo 
positiva pois consideram a proibiçâo como uma boa 
noticia para as ilhas. Nâo deixam porém de alertar para 
a necessidade de serem determinadas outras medidas 
de protecçâo dos recursos do mar. 
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Nossos Recordes no Guiness 
Os maiores chifres do Mundo pertencem a um bode 

e têm 1,09 metros de ponta-a-ponta, afirma-se no 
Guinness World Records (Ed. 2005). O bode foi medido 
em Abril de 2002 e pertence a Amilcar Reis Mendes 
de Casai Branco, Ourém. 

Nesta nova ediçâo, Portugal e os portugueses têm 
24 citaçôes que vâo desde Manoel de Oliveira, o grande 
cineasta a peças de recordaçâo da princesa Diana. 
Gualdino Guerreiro é citado duas vezes na area de 
habilidades invulgares por manter em 2002 e 2003, uma 
bola de golfe suspensa num taco de golfe sandwedge 
por uma hora, 19 minutos e 28 segundos no Hotel Giltar, 
Tenby (Reino Unido). 

Na participaçâo maciça, Portugal é citado duas 
vezes: O maior logotipo humano (34.309 pessoas em 
Julho de 1999, no Estâdio Nacional, para o logotipo 
do Euro 2004 - e a mesa mais comprida de 5.050 metros 
e 15 mil pessoas na Ponte Vasco da Gama, em Março 
de 1998. 

Também é citado por ter a maior floresta de cortiça 
e o maior sobreiro na secçâo de plantas invulgares. 
Portugal detém 33% da area mundial de sobreiros, corn 
uma extensâo de 725 mil hectares, produzindo 51% da 
cortiça mundial. 

Portugal é citado pelo maior reinado na Europa (D. 
Afonso Henriques reinou durante 73 anos e 220 dias 
como Conde e como Rei), e pelo reinado mais curto 
(Principe Luis Filipe foi tecnicamente Rei de Portugal 
- D. Luis II- por 20 minutos em Fevereiro de 1908). 

Otro recorde é o de pacto mais antigo, o Tratado 
da Aliança Luso-Britânica, assinado em Londres a 16 
de Junho de 1373 e ainda em vigor. Outro menos feliz 
é o da maior perda moderna da capacidade de 
agricultura. A maior taxa a que uma terra se tornou 
ârida nos tempos modernos foi experimentada em 
Portugal, onde, desde 1970, mais de 51% das terras de 
cultivo nâo conseguem suportar a agricultura nos 
moldes antigos. 

Um dos mais bizarros recordes portugueses é o da 
maior colecçâo de recordaçôes reals que pertence à 
colecçâo de Ronny Bragança corn 2.950 peças de 
recordaçâo relacionadas corn a Princesa de Gales, 
Diana. 
Portugal detém o recorde de primeiro voo em balâo 
por Frei Bartolomeu de Gusmâo que voou em Agosto 
de 1709 dentro da Casa da India, no Terreiro do Paço e 
entre os realizadores mais velhos do mundo la esta 
Manoel de Oliveira, com 95 anos. Por ultimo, Portugal 
tem o recorde do jogador de hoquei em patins mais 
velho, Domingos Rosa Soares, de 71 anos, que ainda 
joga na zona de Maceira-Liz. 

Lusa 

Mais material radioactivo no mar 
A 110 milhas da costa norte da ilha de S. Miguel 

esta enterrada mais uma embarcaçâo que, à data do 
naufrâgio, continha material radioactivo. 

A 25 de Novembro de 1997, o cargueiro corn 
registo no Panama MSC Caria fez a ultima viagem perto 
dos Açores. A bordo seguiam 11 toneladas de Césio- 
137 acondicionado em barris de aço de 330 TetraBq. 
O Césio-137 é um isôtopo radioactivo, produzido na 
fissâo de urânio ou plutônio e, embora este componente 
nâo emita vapores nem gases, é facilmente detectâvel 
nos meios de radiaçâo pela sua alta perigosidade. A 
110 milhas da ilha de Sào Miguel, os restos da 
embarcaçâo estâo a 3000 m. de profundidade. Apesar 
de ser bem clara a legislaçâo ratificada por Portugal, 
do transporte de material radioactivo, a mesma nem 
sempre é cumprida. A lei détermina que tal material 
seja transportado em capsulas hermeticamente 
fechadas, passlveis de aguentar o desgaste, de modo a 
que a saûde humana e o meio ambiente estejam a salvo 
de um acidente. 

Ogivas nucleares ao largo das ilhas aforianas 
A ûltima missâo do USS Scorpion 

Ninguém desconfiava que os soviéticos tinham o 
côdigo utilizados pelos submarinos americanos, mas a 
informaçâo havia sido passada por Walker, oficial da 
marinha americana, que protagonizou o pior escândalo 
de espionagem dos EUA e que poderâ ter conduzido o 
Scorpion ao fundo do mar. 

Desde o inlcio da sua actividade em 1959, que o 
submarine americano navegava nas profundezas do mar 
vigiando os navios russes. A bordo do Scorpion ia uma 
boa^ équipa de marinheiros e intérpretes de russe que 
interceptavam e traduziam 
informaçôes dos militares 
inimigos a outras unidades em 
terra. 

A 17 de Maiode 1968,of/S5 
Scorpion efectuou a sua ûltima 
missâo. Apos très meses de 
serviço no Mediterrâneo, os 
militares preparavam o regresso 
a casa quando foi recebida a orden 
de seguir para o proximo destine, as Canàrias, corn a 
missâo de vigiar uma fréta soviética. O submarine 
demorou cinco dias na viagem que acabaria, de forma 
abrupta, ao largo dos Açores, onde permanecem, ainda 
hoje, os respectives destroços. Os 99 tripulantes que 
iam a bordo morreram, mas dois militares que eram 
parte do grupo haviam saldo do submerslvel e ainda 
hoje permanecem vivos. 

Nunca se chegou efectivamente a saber como 
ocorreu o desastre. Especulava-se que fosse um dos 
dois torpédos transportados pelo Scorpion a causa do 
afundamento, mas a teoria foi logo abandonada apôs a 
segunda investigaçâo que encontrou as duas armas 
nucleares intactas no fundo do mar. O caso continua a 
ser considerado pelo Pentagone como top secret e hâ 
quem defenda a hipôtese de o afundamento ter sido 
desencadeado pelos americanos em virtude de os 
soviéticos terem conhecimento pormenorizado da 
embarcaçâo norte-americana. 

Outra teoria avançada révéla 
que o afundamento do USS Scor- 
pion poderâ ter sido causado por 
um incidente corn um submarino 
russo que, na altura, se encontraria 
no local, mas nada disso foi 
confrrmado, quer pelas autoridades 
americanas quer pelas russas. A 
ûltima vez que se soube do 
submarino foi a 17 de Maio, cinco 
dias antes do afundamento, e 

passaram cinco meses para detectar a respectiva 
localizaçâo. Ainda hoje hâ quem defenda, quer nos 
EUA quer na ex-URSS, que no afundamento do USS 
Scorpion ficou guardado um dos maiores segredos da 
Guerra Fria, razâo pela quai, 36 anos depois, as 
autoridades americanas e russas ainda consideram o 
Scorpion um assunto da mais alta confidencfalidade. 

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 1R9 

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, Proprietario 

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

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

London, ONN5Z1S9 
Tel. (519) 452-1466 Fax. 452-1673 
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AÇORES/B/IAPEIIIA 
Estudantes manifestam-se contra 
O aumento de propinas 

O reitor da Universidade dos Açores apresentou 
ao Senado uma proposta de aumento das propinas de 
600 para 700 euros, perante o desacordo dos alunos, 
que se manifestaram à entrada para a reuniâo. 

A proposta prevê uma excepçâo para estudantes 
corn média de notas a partir de 15,5 valores que ficam 
sujeitos a pagarem um minimo de 475 euros. 

Os estudantes gritaram: “Nào ao aumento das 
propinas, sim à qualidade de ensino”, “Pais em 
recessâo, nos sem um tostào” e “Qualidade de ensino, 
quem régula o nosso destino?”. 

Um dirigente estudantil, adiantou nào estar em 
causa o pagamento das propinas, mas a aplicaçâo das 
suas verbas na melhoria da qualidade de ensino na 
instituiçâo açoriana. Reivindicou a necessidade de saber 
onde sào aplicadas as propinas, sublinhando a falta de 
condiçôes na universidade ao nivel de livros, 
degradaçâo do pavilhào desportivo e do polo da 
Terceira, que funciona num antigo hospital. 

A Juventude Comunista dos Açores defendeu que 
os investimentos de que carece a universidade açoriana, 
nomeadamente nos polos de Angra do Heroismo e 
Horta, nào devem ser feitos à custa dos alunos, 
aumentando as propinas. 

Programa "Saudades dos Afores" 
o Governo Regional 

açoriano, através da DRC 
(Direcçào Regional das 
Comunidades), em parceria 
corn a Azores Express nos 
EUA, e a SATA Express no 
Canada, vào promover, de 
13 a 20 de Novembro, a 2.“ 
Ediçào deste Programa, 
iniciativa destinada a 
cidadàos nascidos na 
Regiào Autonoma, e 
residentes nos EUA ou 
Canada, corn mais de 60 
anos de idade e que, por 

motivos de dificuldades economicas, nào visitaram o 
arquipélago hâ mais de duas décadas. 

É objective principal do Programa proporcionar 
aos 14 participantes, corn idades entre os 62 e os 89 
anos, um reencontro corn a terra que os viu nascer e 
um contacte corn familiares e amigos, referindo que 
muitos deles nào visitam os Açores hâ mais de 40,50 e 
até 70 anos. 

Os bilhetes de Toronto-Boston/Ponta Delgada 
foram oferecidos pela SATA e Azores Express, mas a 
DRC é responsâvel pelo alojamento, alimentaçào, 
programa cultural em S. Miguel e viagens na Regiào 
para os participantes corn familiares noutras ilhas. 

A iniciativa conta igualmente corn a colaboraçào 
de instituiçôes de apoio social sediadas no Canada e 
EUA, corn as quais a DRC tem Protocoles de 
Cooperaçào. Sào elas as entidades responsâveis pela 
selecçâo dos idosos segundo critérios previamente 
definidos pelos parceiros da iniciativa. 

Directora Regional 

664 Hamilton Road, London, ON N5Z1T3 

Principe Alberto do Monaco visita 
Ponta Delgada 

o Principe Alberto do Monaco visitou Ponta 
Delgada a convite de Câmara Municipal. Esta visita 

oficial esteve ligada ao centenârio da passagem do 
Principe Alberto I do Monaco, avô de Sua Alteza, pela 
capital de Sào Miguel a que o seu nome esta 
profundamente associado. 

Alberto 1, fundador do Institute Oceanogrâfico de 
Paris, realizou diversas expediçôes de projecçâo 
europeia aos Açores. Nestas visitas ela manteve um 
contacte permanente, tomando-se ainda présidente do 
primeiro grupo de carâcter turlstico em Portugal, a 
Sociedade Propagadora de Notlcias Micaelenses à quai, 
em 1904, a Câmara Municipal associou o nome do 
Principe Alberto I, assim como à toponlmia da cidade. 
De referir ainda, que foi em resultado desta afectividade 
corn os Açores, que Alberto I legou os seus estudos 
oceanogrâficos ao Museu Carlos Machado. 

A Câmara de Ponta Delgada convidou o jovem 
Principe Alberto para visitar o Municlpio. Durante o 
dia em que o Principe do Monaco esteve nos Açores, 
foi descerrada uma plaça evocativa do centenârio da 
passagem do Principe Alberto I na Avenida do mesmo 
nome e foi-lhe entregue a Chave de Ouro da cidade. O 
nobre visitante foi homenageado corn um concerto 
musical na Igreja de S. José, pela Orquestra de Câmara 
de Ponta Delgada e Coral de Sào José. 

0IX GOVERNO REGIONAL 
No dia 16 de Novembro tomou posse o Governo 

que ganhou por grande maioria absoluta as eleiçôes de 
17 de Outubro passado, e continua a ser liderado pelo 
Présidente, Carlos César. 

Fazendo um balanço das actividades do passado e, 
porque considero importante que as comunidades 
participem nas iniciativas e este] am informadas das 
actividades do Goveno, passo a sintetizar as mais 
relevantes da Direcçào Regional das Comunidades nos 
ùltimos quatro anos: 
- Concurso: À Conquista dos Açores 
- Curso de Jovens/2004 
- Açores: À Descoberta das Ralzes (6.“ Ediçào) 
- Marcha das Comunidades 
- Encontre Açorianidade (Costa Leste do EUA) 
- Semana do Brasil 
- Encontre Açorianidade (Bermuda) 
- Jomadas Emigraçào/Comunidades (1.'' e 2.“ Ed.) 
- Pioneiros da Emigraçào Açoriana no Canadâ 
- Programa: Saudades do Açores 
- Festival de Cultura Açoriana (Vancouver) 
- Centenârio do escritor Alfred Lewis 
- Festa de Verào corn a RDP-Intemacional 
- Encontre de Organizaôes de Serviço Social (I e II) 
- Ralzes Açorianas no Canadâ 
- Encontre de Escritores da Diâspora 
- Conselho Mundial das Casas do Açores (VI Ass.) 
- Encontros de Associaçôes Culturais (2000, 01, 03) 
- Viagem Prémiojpara estudantes de Português 
- II Encontre de (5rgàos de Comunicaçào Social 

A DRC apoiou o Governo Regional em diversas 
iniciativas, como o lançamento de livros e CDs, e em 
cerca de 350 projectos de diferentes entidades. 

Agradeço a vossa atençâo, reafirmando o objective 
reforçado do nosso IX Governo Regional de acompanhar 
e servir as comunidades açorianas no mundo, unindo a 
todas por laços de solidariedade, culturais e afectivos. 

Horta, 8 de Novembero de 2004 
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MUNIDADES 
REGION Al - AÇCmES 

ALZIRA MARIA SERRA SILVA 
Colônia Alemâ. Apartado 96 

9901 014 HORTA (FAIAL) 

AÇORES 

Tel. 292 208100 
Fax. 292 391854 

alzira.ms.silva§azores.gov.pt 

New Casa Abril 
RESTAURANT 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Sealood 

Januârio Barros & ’"“"y Licensed • Live Entertainment 
Cesârio Brâs Catering 

Weddings, Baptisms, Banguets, 
Communions and other events 

TEL: (416) 654-9696/654-8507 FAX: (416) 654-9058 
475 OAKWOOD AVENUE, TORONTO, ON IVI6E 2W4 

A Maior sala de espectàculos da 
regiào vai reabrir ao publico 

Foi a maior sala de espectàculos dos Açores, o 
Coliseu Micaelense, e vai reabrir ao publico em 
Fevereiro de 2005, apos as obras de recuperaçào que 
custaram seis milhôes de euros. Embora o programa 
ainda esteja a ser delineado, a reabertura do Coliseu 
estâ prevista para Fevereiro, corn uma noite de gala e 
os bailes de Carnaval que, por décadas, deram fama à 
sala. 

Corn o arquitecto Rogério Cavaca, o projecto vai 
manter a estética original ao nivel dos pavimentos, 
paredes, tectos e mobiliârio, permitindo a realizaçào 
de vârios tipos de espectàculos. além de congresses, 
conferências e exposiçôes. A plateia vai dispor duma 
capacidade entre os 446 e os 512 lugares, enquanto 
que o balcào foi aumentado para 361 espectadores. 

O Coliseu terâ ainda camarins para 120 pessoas, 
âreas de armazenagem de material, sala de ensaios, 
gabinetes administratives, poste médico e bar. 

Inaugurado a 10 de Maio de 1917, o coliseu foi 
adquirido a particulares pelo municlpio, que assumiu a 
maioria das acçôes (94 por cento) da sociedade 
constitulda para a sua exploraçào. A autarquia irâ 
preservar um imôvel de valioso patrimonio histôrico e 
criar condiçôes para instalar um empreendimento 
turlstico-cultural que possibilité também a realizaçào 
de eventos de prestlgio para a regiào. 

Espanha pode ser mercado para 
gado aforiano 

A Associaçào Agrlcola de Sào Miguel (AASM) 
disse que Espanha constitui um mercado preferencial 
para o escoamento de 500 novilhos excedentârios na 
ilha, apôs ser levantado o embargo às exportaçôes de 
came portuguesa hoje formalizado. 

Estào em curso negociaçôes corn operadores 
comerciais para a exportaçào destes animais vivos, 
devido aos preços baixos actualmente praticados no 
mercado regional. 

Os Açores tinham ficado fora do embargo às 
exportaçôes de came e produtos bovinos decretado por 
Bruxelas a Portugal em 1998, o quai foi hoje 
formalmente levantado pela Comissào Europeia. Mas 
as expectativas criadas em 1998 para o mercado 
açoriano da came salram goradas porque o mercado 
nacional ficou saturado corn a came do Continente e 
da América do Sul, o que dificultou a penetraçào dos 
produtos dos Açores no exterior. 

O levantamento do embargo vem desanuviar a 
pressào para a exportaçào de animais vivos das ilhas 
para palses como a Espanha e salientou que nào sào 
mercados fâceis para uma operaçào deste tipo. 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

(NEW & USED) 
WTJMM 9 FOOD EQUIPMENT 

HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 

“WE BUY, SELL AND TRADE” 
WHOLESALE / RETAIL 

• RESTAURANTS • BAKERIES 
DONUT SHOPS 
BUTCHER SHOPS 
VARIETY STORES 
CLUBS 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 

• INSTITUTIONS 
• HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

"OPEN TO THE PUBLIC" 
- VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 
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X Aniversario do NFC Porto 
É impossivel lobrigar se uma 

década représenta uma idade 
avançada na vida do dragao, por 
tratar-se de um animal mitologico 
criado pela fervescente fantasia do 
poeta. Mas, na historia duma 
associaçâo desportiva da Diaspora, 
como o NFC Porto-London, dez 
anos a enfrentar os altos e baixos, 

as traiçôes e frustraçôes, os ciumes e vaidades do 
futebol que se pratica nestas praias, é de tirar-se o 
chapéu 

A verdade nua e crua é que jâ la vai uma década 
desde a data em que um grupo portista de London, apos 
um jantar, que é como se fazem as coisas neste burgo, 
decidiram fundar este Nucleo, para manter uma equipa 
azul e branca na nossa area. Ninguém adivinhava entao 
que a equipa original, uma equipa No Frills na qual o 
treinador alinhava no campo com os jogadores, ia subir 
da Segunda à Primeira Divisao e atingir a gloria da 
Premier pelo proprio pé, sem favores nem compra de 
atletas albaneses. Foi todo um sonho desportivo que 
durou uma década e José Ventura, Présidente da 
Assembleia Geral, foi quern descortinou o panorama 
historico com nomes, datas e detalhes naquela noite 
escolhida para celebrar o evento com a dignidade 
merecida. 

Rho-Can Machine & Tool Co., Con-Vent Decor e 
Cloydon Construction receberam plaças de honra 

À convite e por iniciativa do Nucleo de London 
vieram do FC Porto (Portugal), o Dr. Castro Neves, 
Présidente das Filiais e Delegaçôes do Clube, Alvaro 
Pinto, Vice-Presidente, os atletas veteranos: Antonio 
“Frasco” Vieira e Eduardo Luis. Da Mega cidade, o 
Présidente do FC Porto (Toronto), Cesario Bras, o Hon. 
Peter Fonseca, MPP por Mississauga, e outros 

Acordo Ortogràfico a ponto de ser 
oficializado 

Com a ratificaçâo jâ praticamente concluida, é 
provavel que no inicio do ano se tornem oficiais as 
alteraçôes à lingua portuguesa entre os oito paises da 
Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP). 
De acordo com a Radio Renascença, foram necessarios 
14 anos para que tal acontecesse e, quase sem se dar 
por isso, o Acordo Ortografico esta a um passo de entrar 
em vigor. 

O présidente da Associaçâo de Professores de 
Português (APP), Paulo Fey tor Pinto, afirmou que falta 
apenas saber quando o acordo entrarâ em vigor. Os 
professores de português nào foram contactados nas 
negociaçôes para o Acordo. 

Entre as alteraçôes do acordo ortogràfico estâo a 
eliminaçào das consoantes mudas como o «P» em 
optimo e o «C» em directe. Quanto às palavras 
compostas que até agora eram ligadas por hifen, este 
desaparecerâ e as duas palavras passam a uma ûnica. 

^ Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiâo Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sébados 

Y y ACEITAMOS NOVOS 
T~~T PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

I 1 Tratamentos Dentàrios Estéticos 
fl \ Branqueamento de Dentes 

* t-'t. I iaiir\ U. I ciitsiia 

Implantes, Pontes e Coroas "Servlndo a comunidade 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. Portuguesa desde 1990- 

Nossos preços estâo dentro das tabelas da “Labourers' Union’ G8G-900G 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

London, foi a Môe de todos os Festos LONDON 

ULTIMA HORA 

Présidentes ou Vices de Clubes e Associaçôes 
desportivas e nâo s6. O variado elenco de dignitârios 
reuniu-se em London corn os outros convidados e 
portistas no dia 13 de Novembro, 
data bafejada pela inconstante 
roda da fortuna, porque naquele 
Sâbado, o FC Porto, ao ganhar 
em Barcelos, subiu ao lugar de 
honra da 1.^ Liga. A nossa aima 
portista banhou-se na mistica da 
vitôria que, ultimamente tem 
levado o grupo do Norte a 
proclamar-se Campeâo Nacional 
em épocas consecutivas e 
embaixador do desporto 
português nos relvados da Europa 
onde o FC Porto ombreia corn as 
équipas de proa. Sâo estas, 
glorias présentes, actuais e 
frescas, mas também as têm passadas, embora nâo goste 
de as trazer à baila, por modéstia, a menos que seja 
posto em dûvida o seu valor e competência. 

Durante o Jantar foram desfilando pelo palco os 
convidados, uns a entregar ou receber plaças, outros a 
tecer louvores ao FC Porto. Alguns la foram a repetir 
os seus habituais chavôes de ocasiâo, como: A uniâo 

faz a força. Nâo faltou quem falou demais e até quem 
la foi perturbar o sono do dragâo. Mas no seu discurso 
final e, corn a fria dialéctica de quem esta habituado a 
litigar no foro publico, o Dr. Castro Neves mandou aos 
tais uma baforada de lume que os deixou tesos. 

A Direcçâo do NFC Porto-London nâo esqueceu 
detalhe na organizaçâo do evento, desde a decoraçâo 
da sala até aos programas em quadricomia que foram 
colocados nas mesas com o Estâdio do Dragâo na capa, 
a selecta Ementa do Jantar e a Lista oficial dos 
Convidados de Honra além da mensagem de Boas- 
vindas do Présidente, Antonio Costa, no interior. 

Destaque ainda para os patrocinadores, graças a 
cujo generoso contribute tomou-se possîvel a década 
portista em nosso meio. A lista compléta das firmas 
comerciais enchia a contra-capa do programa, sendo 
prova incontestâvel de que o Porto tem bons amigos 
entre nos. Alguns deles foram chamados ao palco para 
receberem uma plaça, testemunho da gratidâo do 
Nùcleo e momento que recolhe a fotografia. 

O programa culminou corn o partir do Bolo de 
Aniversario e champanhe (nacional?) servido a todo o 
publico, que dançou naquela noite de luz e gloria 

acompanhado pela simpâtica voz do trovador José 
Gonçalves e a mûsica do Nossa Moda, uma optima 
escolha. 

O NFC Porto-London, 
Delegaçâo N.° 31, deu provas de 
veterania e bom gosto na 
orquestaçâo estratégica da sua 
Festa de Aniversario. Com o 
apoio geral de dirigentes e 
associados, tomaram a incitiva 
no convite aos dignitârios de 
Portugal, o quai nâo deixou de 
ser grande surpresa para os seus 
colegas de Toronto. Os portistas 
da casa sentiram o orgulho de 
serem- os primeiros a receberam 
a visita do novo Présidente do 
Conselho das Filiais e 
Delegaçôes, Dr. Castro Neves, na 

sua primeira visita ao continente norteamericano. 
Naturalmente que isto deu muito que falar à malta da 
Mega e aos seus simpatizantes neste burgo, que ficaram 
obcecados pelo resplendor duma Festa que foi, na nossa 
estimativa, a Mâe de todas as Festas Desportivas. 

Jovens atletas do futebol local 
marcaram presença na noite 

Quando se escrever o livro histôrico dos anseios e 
êxitos de nossas associaçôes desportivas, esta feita vai 
cobrir uma pâgina na quai o NFC Porto-London foi, 
sem dûvida, Lider dos hderes. 

A Redacçào 

Dr. Castro Neves na entrega de uma 
salva de prata a Antonio Costa, 

Présidente do NFC Porto-London 

Pessoal da ONU vota mofâo de 
censura contra Kofî Annan 

o pessoal das ONU vai votar numa moçâo de 
censura contra o secretârio-geral deste organismo. Na 
origem da decisâo estâo vârios escândalos que 
envolvem Kofi Annan. Esta é a primeira vez que tal 
acontece nos 50 anos de histôria desta organizaçâo. O 
sindicato dos funcionârios da ONU pode aprovar a 
moçâo que retira a confiança a Annan e à direcçâo deste 
organismo. 

Segundo foi divulgado o nome de Kofi Annan tem 
aparecido implicado em vârios escândalos, mas o que 
desencadeou este processo foi o anûncio de ter ilibado 
Dileep Nair, secretârio-geral dos serviços de controlo 
interno, acusado de favoritisme e assédio sexual. 
Noutra ocasiâo. Annan jâ havia isentado um outre 
responsâvel duma acusaçâo de assédio sexual, embora 
os investigadores favorecessem o contrârio. 

O secretârio-geral da ONU descartou, em Julho as 
conclusôes dos investigadores da ONU de que o 
Comissârio para os Refugiados, Ruud Lubbers, era 
culpado de assédio sexual, do quai era acusado por uma 
das suas funcionârias. 

Annan enfrenta ainda outros escândalos, como 
acusaçôes de corrupçâo contra alguns funcionârios da 
ONU no programa Petrôleo por Alimentes no Iraque, 
e a descoberta, num armârio, de uma caixa negra de 
um misterioso aviâo. 

0 Passaporte de leitura Ôptîca entra 
em vigor nos EUA 

A autoridade alfandegâria do pais vizinho, exige 
desde Outubro passade aos émigrantes portugueses que 
pretendam visitar os EUA por um pen'odo inferior a 90 
dias e ao abrigo do Programa Visa Waiver, o novo 
passaporte de leitura ôptica que começou a ser emitido 
em Portugal em Janeiro de 2001. 

Os portugueses que se deslocarema os EUA sem 
visto ficam sujettes ao Programa US-Visit, corn registo 
de entrada e saida por recolha de impressôes digitais e 
fotografia no equipamento electronico instalado em 
todos os postes de entrada. O processo demora apenas 
uns segundos. 

Os cidadâos portugueses corn passaporte de modelo 
antigo, emitido antes do 1 de Janeiro de 2001, para 
visitar os EUA deverâo presentar visto de entrada que 
deve ser requerido no Consulado dos EUA. 

Inâcio Mota - Legacy Travel, Kitchener (Ontârio) 

J- J- Musical Cocktail 
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portuguesa e estrangeira para 
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Casamentos, Aniversàrios, etc. 

CONTACTE: Antônlo ou Josefina Azevedo 
Tel. (519) 451-4335 

E-mail: musical_cocktail_dj@hotmail.com 
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Cerimônia Real no Vaticano 
O Papa que temos vai ficar na historia como aquele 

que viajou mais; o que permaneceu mais tempo no 
pontificado; o que fala mais Imguas, etc. Mas acima 

de tudo ele ficarâ assinalado por ter tido a humildade 

de pedir perdâo ao mundo pelos crimes da Igreja 
Catolica e por ser o que elevou aos altares o maior 

numéro de santos, pois até ao présente, ele canonizou 
482 pessoas no seu pontificado. 

No passado 3 de Outubro foi a vez de beatificar na 
Praça de Sâo Pedro o ultimo imperador da Austria, 

Carlos I de Habsburgo. Assistiram à cerimônia, além 

dos quatro fihos do imperador, Otto, Fabiola, Astrid e 

Lorenz, cerca de 30 mil fiéis, entre eles varies 
descendestes dos Habsburgo e alguns représentantes 

das familias reais da Europa. 

No mesmo dia foi beatificada a visionâria Anna 

Katherina Emmerick, e a monja Maria Ludovica de 

Angelis, e dois religiosos franceses: Pierre Vigne e 
Joseph Marie Cassant. Foi o que se diz, um dia em 

cheio! 

Milhôes 
Tem alguma ideia de quanto de bem se fazia aos pobres 

do mundo corn 230 milhôes de euros? Nem imagina! 

No entanto, hâ um figurâo no Japâo, ou la é que se 

refugiou hâ quatro anos, que sonegou essa quantia e 

muitos mais bens ao povo do pais onde ele foi 
présidente, o Peru. O seu nome é Alberto Fugimori. 

Assim, como é que nâo hâ-de haver pobreza no mundo! 

Humanidade 
Devemos ter orgulho nos Homens, assim corn H grande, 

porque, afinal, eles inventaram muita coisa que 

contribui para a nossa destruiçào, mas também muito 

mais de ûtil e belo para o nosso conforto! 

A Guerra ao Terrorismo 
Que futuro podemos esperar? De todos os pontos 
cardeais no globo terrestre s6 se nos dépara a guerra! 

Uma bârbara maneira de guerrear. Nos tempos antigos 
apenas se lutava de corpo a corpo e era sempre o mais 

valente guerreiro que lutava corn o melhor e mais 
valente do exército inimigo. Eram eles os rudes 

habitantes do planeta, mas como estavam certos no 
modo de fazer a guerra! A medida que o homem abre 

mais os olhos, os requintes da malvadez agudizam-se. 

Que pena! É tâo bêla a vida e este paraiso onde vivemos! 

S6 nos faz falta que reine a Paz! Mas podemos perder 

a esperança. Daqui para o futuro... sera sô Guerra! 

REGINA CALADO 

Mistério 
Em Portimâo, ou perto de la, 
desapareceu hâ semanas uma 

menina de oito anos de idade que 
saira de casa para ir comprar 

conservas. Nunca mais voltou e a policia nâo encontra 
o corpo delà. A mâe diz que nâo sabe nada. O padrasto 

garante que a mâe estâ inocente. O irmâo da mâe estâ 

preso, o carro apreendido. O tempo passa. Onde estâo 

as autoridades a tentar descobrir o crime? Sim, trata-se 

de crime. Sô falta arranjar um detective inglês... E 

tempo! 

Vale mais prévenir 
o medo guarda a vinha, diz o ditado e, pelo sim ou 

pelo nâo, é melhor prévenir do que remediar. Isto a 

propôsito de o govemo de Israel lançar a campanha do 

comprimido de iodo entre os residentes de âreas onde 

hâ reactores nucleares. Os comprimidos sâo entregues 

ao domicüio pelo exército e foi criado um centro de 
distribuiçâo para precaver quaisquer danos nos 

reactores. 

Loucura 
Parece que sim! Anda tudo a mostrar-nos que temos 
andado errados corn a moral, os hâbitos, os costumes, 

o pudor... em suma, tudo quanto se associa corn a 
decência humana! Realizou-se na Figueira da Foz a 
terceira ediçâo do Festival de Bikinis e, pasme-se, as 

candidatas tinham idades compreendidas entre os 13 

e... os 68 anos! Comentârio? Para quê? 
Vancouver, BC 

AWEPOTAS 
o Joâo entra num Café e pede um copo de leite. Trazem- 
Iho, mas corn uma mosca. Ai, ele chama o empregado 

de mesa e diz-lhe: 
- Olhe, amigo, para outra vez traga-me o leite num copo 
e a mosca num prato. E, se eu quiser, junto as duas 
coisas depois! 

A enfermeira sacode o doente que ressona 
prodigamente... 
- Faça o favor de acordar! Sâo horas de tomar o 

comprimido que o doutor lhe receitou para dormir... 
Regina T. Calado, Vancouver, B.C. 

IGRBA ASSWIEIA DE DEUS - lONDON 
- Affiliated with the Pentecostal Assemblies of Canada 

HORÀRIO PE CULTOS 
Domingos 18H00 - Culto Evangel istico 

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

Quartas 19H00 ■ Culto de Oraçâo das Senhoras 

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

Resumo da Historia de Portugal 
Compilado por Fernanda T. Raimundo 

Capitulo XX 

Devido às guerras com a França e a Holanda, a 
Espanha enfrentava uma situaçâo diffcil, à quai veio- 
se Juntar a révolta da Catalunha. O Conde-Duque de 

Olivares exige que a nobreza lusa se aliste e lute pela 
causa espanhola, abafando assim o nosso intento de 

rebeliâo. Foi entâo que um punhado de portugueses 
começou a pensar na restauraçâo da independência. 

Em representaçâo de Filipe III, governava o pals a 

Duquesa de Mântua. Chefiada por D. Antâo de Almada, 

D. Miguel de Almeida, Francisco de Melo e Joâo Pinto 

Ribeiro, a conspiraçâo reunia-se na casa do primeiro 
deles com fervor patriôtico. Idigitava-se para o trono 

português, caso a revoluçâo triunfar, o Duque de 

Bragança. 

No dia 1 de Dezembro de 1640, os conjurados, 

correndo ao Paço, mataram Miguel de Vasconcelos, o 

traidor, prenderam a Duquesa de Mântua, e logo 

gritaram ao povo aglomerado na Praça; Liberdade! Viva 

o Duque de Bragança, rei de Portugal! 
Enorme foi o regozijo do pals pela aclamaçâo de 

D. Joâo IV. Portugal estava depauperado e o novo rei 
mandou reunir as Cortes em Lisboa para estudar a 

defesa das nossas fronteiras. Os homens vâlidos, de 18 

a 60 anos, foram chamados a defender o pais. Tudo 
teve de ser organizado, pois nâo possuiamos navios, 
armas, nem dinheiro. 

A primeira grande vitôria das forças portuguesas 

verificou-se em terrenos de Espanha, em Montijo, corn 

o General Matias de Albuquerque à frente das nossas 

tropas. O triunfo aumentou a nossa coragem para lutar 

contra o invasor. A independência de Portugal era 

reconhecida pela França e a Holanda em 1641. 
Num esforço magnifico, ïamos refazendo o pals e 

reconquistando as possessôes de Ultramar. Grande parte 

do Brasil estava nas mâos dos holandeses e foi 

reconquistada. Salvador Correia de Sâ retomou Angola 

e Sâo Tomé aos holandeses. Em Marrocos foi 
recuperado Tânger. No Extremo Oriente, Ceilâo Malaca 

e parte de Timor perderam-se para sempre. 

Um dos grandes conselheiros de D. Joâo IV foi o 

Jesuita, Pe. Antônio Vieira, erudito pregador e uma das 

mais esclarecidas mentalidades do nosso pals, que 
desempenhou importantes missôes diplomâticas. Vieira 

encontrava-se no Brasil quando da Revoluçâo de 1640 

e logo partiu para Portugal a fim de oferecer os seus 
serviços a D. Joâo IV. 

Depois de ter reinado 16 anos, faleceu o rei em 
1656, subindo ao trono o seu filho, D. Afonso, que 

contava entâo 13 anos. Mais tarde séria seu primeiro 
ministro o Conde de Castelo Melhor, bom estadista e 

general de muito saber, que consolidou o pals para 
resistir a qualquer aeçâo militar dos espanhôis. 

Admirâvel serviço prestou à Pâtria. 

Richmond, B.C. 
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FADOS E COMEDIA 
Antonio Seoro 

O Salào Paroquial da Igreja 
da Santa Cruz foi palco onde 
brilhou o talento de urn grupo de 
artistas amadores que levou a 
efeito modalidades artisticas 
muito ligadas à alma portuguesa, 
a musica de Fado e o teatro. Por 
volta das 19H00, corn a barriga a 
dar boras e a sede que, via de 
regra, nos invade apôs o pôr-do- 
sol, um grupo de pessoas corn os 

chefes Antonio H. Azevedo e sua mulher, Josefina, 
prepararam um jantar à moda da lusa gastronomia, 

Os très comediantes e o ponto cheios de orgulho 
pelo sucesso obtido 

digno da mesa dum rei e servido corn muita elegâneia 
aos présentes. Isto acalmou por algum tempo os nobres 
apetites dos mortais. 

Acabado o prologo do serâo, ao levantar 
das toalhas foi servida a primeira dose de 
mûsica corn Gabriel Teves e Januârio Araujo 
na guitarra e viola. Atravessaram o palco em 
vagas sucessivas os fadistas vindos de 
Toronto, Teresa Lopes e Antonio Cordeiro, 
seguidos da prata da casa, Mario Simôes, 
Carmilde Santos e a estrela mais nova da 
noite, a menina Monica Paradinha. Tudo isto 
corn uma apresentaçào impecâvel do veterano 
Fernando Cruz Gomes e o som a cargo de 
Carlos Costa (Cristal Sound DJ) que recebeu 
agradecimentos do publico por estar sempre 
pronto a ajudar nestas iniciativas da paroquia 
orientadas ao pagamento da hipoteca criada 
pelas obras da igreja. 

Apôs breve intervalo, tomou as rédeas o 
Grupo de Teatro que representou a comédia 
Choro ou Rio corn as personagens: Clotilde (Conceiçào 
Arrais), Alberto (Paulo Marques) e Lucas (Joào Leitào), 
os très da area entre Aveiro e Coimbra que foi, segundo 
nossas suspeitas, berço do teatro nacional desde Gil 
Vicente aos nossos dias. Nâo é em exclusiva, mas a 
maioria das pessoas daquela area que conheço nâo s6 
gostam do teatro como ainda sabem representar muito 
bem um papel no cenârio. 

O serâo foi até altas horas da madrugada corn os 
fadistas em segunda pedalada a regalar o ouvido dos 
fanâticos da mûsica castiça, possivelmente até um 
pouco em demasia, pois as pessoas idosas, e havia 
muitas na sala, nâo estâo habituadas a serenatas tâo 
prolongadas. Foram cantados o amor e o desamor, a 
saudade e a tragédia de quem sofre a falta da mulher 
amada a quem nem pode confessar abertamente os 

O grupo de fadistas ladeado pelo duo de guitarra e viola 

sentimentos... Isto à revelia e em contraste corn os 
disparates enfiados na comédia que nos fizeram rir até 
às lâgrimas. 

Funçôes como estas reavivam o gosto pelo pâo 
cotidiano da cultura que alimentou a nossa infâneia que, 
se nâo fosse por estes homens e mulheres, jâ hâ tempo 
teria morrido no nosso meio. 

Parabéns aos organizadores e nâo esqueçam na 
prôxima que: O que é bom, se for breve, é duas vezes 
boni! como dizia o jesuita Baltazar Gracian. 

A Redaeçâo 

SE PRECISAR DE UM SERVIÇO 
CRAME UM TÉCNICO PORTUGUÊS 

VAMOS CRESCER JUNTOS! 

Em louvor das Fontes 
FERREIRA MORENO 

Meio século transcorrido 
desde a minha safda das ilhas e 
subséquente vinda para a 
Califorlândia, do roi de imagens 
ainda gravadas na memôria, quero 
salientar a visâo sugestiva das 
fontes pûblicas. Quer nos 
caminhos de fora, quer nas ruas da 
freguesia, as fontes emprestavam 
um certo encanto às localidades 
onde estavam situadas, nâo s6 pela 
frescura das suas âguas, mas 

também pela animaçâo que irradiavam corn a presença 
de mulheres e raparigas que la iam encher as suas talhas 
e bilhas. 

Claro que hoje tudo isto se circunscreve a uma 
recordaçâo do passado, visto que agora toda a gente 
tem âgua encanada em casa. Foi o que notei na ultima 
passagem pela Ribeira Grande, onde nasci e onde 
existia uma fonte na Rua da Ponte Nova, perto da casa 
dos meus pais. 

Confesso que, sob o aspecto estético, a tal fonte 
nâo era de grande valor, mas sob o ponto de vista social 
e econômico, constituia um elemento digno de 
recordaçâo e apreço. 

Revendo narrativas de cronistas e achegas de 
historiadores, sabemos que as fontes s6 apareceram nas 
ilhas por volta do século XVI. Até esse tempo, o povo 
s6 tinha poços de âgua salobra, particularmente nos 
lugares do interior que careciam de âgua potâvel por 
encontrarem-se muito desviados das nascentes e 
ribeiras. 

Quando, finalmente, se procedeu à canalizaçâo das 
âguas, o processo era por demais rudimentar corn o 
emprego da madeira. Serviam-se dum pau em forma 
de calha, dispondo-o de maneira a facilitar o curso da 
âgua até ao seu destino. Evidentemente que, por vezes, 
o pau apodrecia ou a calha ficava entupida e era um 
trabalho do corisco para dar-lhe o devido conserto! 

Grogun 
F#RD LINCOLN 

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

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

A este respeito lembro-me de um incidente que 
ocorreu no ano de 1625 em Vila Franca do Campo, e 
que vem transcrite no primeiro volume de “A Vida de 
Nossos Avôs” de Urbano de Mendonça Dias. 

Aconteceu que o povo entrou a reclamar a falta de 
âgua e quando se verificou que tal era devido à falta 
dum pau de que se fizesse uma calha, visto que o que 
lâ estava e por onde a âgua vinha, encontrava-se muito 
podre e nâo servia. 

Apresentada a queixa aos dois juizes ordinârios, 
estes, por sua vez, chamaram o vereador Francisco de 
Freitas da Costa, residente na Vila, que respondeu pelo 
porteiro alegando estar manco duma pema, mas mesmo 
assim se pudesse vir, viria, ainda que viesse 
rnanquejando, e que daria ordem ao pau. 

Entrementes, os juizes mandaram recado ao 
procurador do Concelho que nâo compareceu por estar 
doente de cania, e bem assim a um outro vereador que, 
igualmente, nâo compareceu por estar doente e morar 
na Achadinha. 

A fim e ao cabo, para satisfazer as exigêneias do 
povo e remediar a situaçâo, os juizes optaram por 
arranjar o pau, substituindo o que estava podre, e a 
âgua começou a correr sem percalços ou azedumes! 

Um outro incidente igualmente pitoresco e narrado 
pelo mesmo autor, teve lugar no século passado, durante 
a festiva inauguraçâo duma fonte e na altura que o 
Présidente da Câmara estava a botar discurso, a âgua 
subitamente começou a jorrar, molhando-lhe os botins 

1^ 
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e as meias. Com receio de apanhar uma constipaçâo, 
o orador deliberou fechar a fonte, provocando uma 
algazarra geral. 

Fui à fonte beber âgua. Fui à fonte das très bicas, 
Sant’Antonio me chamou; Dei a mào à liberdade; 
Quando os santos têm amores, Estava varia do sentido 
Que farâ quem jâ pecou? Quando t’eu fiz a vontade! 

Fui à fonte beber âgua, 
Achei um ramo de flores; 
Quem o perdeu tinha sede, 
Quem o achou tinha amores. 

Fui à fonte beber âgua, 
Bebi e tornei a beber; 
Estava lâ o meu amor, 
Regalei-me de o ver. 

Fui à fonte beber âgua, 
Bebi por baixo da murta; 
Fui ver teus lindos olhos. 
Que a sede nâo era muita! 

Fui à fonte beber âgua, 
Debaixo duma ramada; 
Foi p’ra ver o meu amor. 
Que a sede nâo era nada! 

Menina vai à fonte 
Corn duas bilhas na mào, 
Pode dar-me de beber 
E refrescar-me o coraçâo 

Minha mâe mandou-me à fonte 
P’iahora docalor; 
Eu quebrei a eantarinha 
A dar âgua ao meu amor. 

Dizem que nâo pode ser 
Ter o amor repartido; 
Beber em todas as fontes, 
Sô numa ter o sentido. 

As quatro esquinas da fonte 
Jâ se nâo chamam esquinas; 
Chamam-se confessionârios 
De confessar as meninas. 

Oakland, California 
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ECONOiWIlA 
EUA nôo assinam prolocolo de Quiolo 

Apos a ratificaçâo do tratado pela Russia, os EUA 
mantêm a posiçâo de nâo assinar o tratado de Quioto. 
A decisâo foi transmitida por Adam Ereli, porta-voz 
do Departamento de Estado americano que declarou 
que O pais nâo tinha mudado de parecer. A UE tinha 
aconselhado os EUA seguirem a Russia na ratificaçâo 
do acordo, que tem por objectivo reduzir o impacto 
das mudanças climâticas. 

Os EUA ajudaram a negociar o protocolo no 
governo de Bill Clinton e, quando George W. Bush 
assumiu a liderança do pals, recusaram subscrever o 
tratado alegando que afectaria a indûstria americana. 

Semanàrio avalia em 100 mil as 
mortes de civis no Iraque 

A revista médica britânica The Lancet publicou a 
29 de Outubro passado o relatôrio de um inquérito feito 
no terreno corn base numa estimativa prudente onde se 
regista que o numéro de mortes violentas no Iraque em 
resultado da invasào do pais pelas forças de ocupaçâo 
atinge os 100 mil vi'timas, a maioria das quais inclue 
mulheres e crianças. 

Mundo mais seguro sem Saddam? 
o présidente francês, Jacques Chirac, duvida que 

o mundo esteja mais seguro depois da queda do 
présidente Saddam Hussein. Numa entrevista de hâ 
poucos dias Chirac, afirmou que uma intervençào no 
Iraque deveria ter sido feita através da ONU. 

Até certo ponto, a queda de Saddam Hussein foi 
algo positiva, frisou, ao ser questionado se o mundo 
esta agora mais seguro, porém também provocou 
reacçôes, como a mobilizaçâo de vârios paises, de 
homens e mulheres do Islào, que tornaram o mundo 
mais perigoso», acrescentou. Nâo hâ duvida de que 
houve um aumento do terrorismo e na origem disso 
estâ a situaçâo no Iraque. 

As declaraçôes foram feitas antes do présidente 
francês iniciar a visita oficial ao Reino Unido por 
ocasiào da cimeira anual anglo-francesa. 

loonie canadiano a 80+ Centavos 
A unidade monetâria do Canada permaneceu estâvel 

no m'vel de 70 centravos do Dôlar americano por vârios 
anos. A situaçâo que favorecia o comércio de matérias 
primas corn o tio Sam e estragava a vida dos que iam 
visitar a Florida ou California e dos que dependiam de 
fomecedores americanos. 

Apos os desastres da guerra do Iraque que custa aos 
EU milhôes de dôlares por dia e parece nâo ter fim, a 
barriga anericana começou a softer a gestaçâo duma 
Divida Nacional que parece elevar-se a 800 triliôes de 
dôlares e promete seguir avante agora que o comandante 
em chefe. George W Bush, foi reeleito por mais quatri 
anos. A soluçâo do impasse é pedir ao Congresso, onde 
goza de maioria, outros 80 biliôes para reconstruir o que 
foi destruido. O Congresso, que hâ uns meses, jâ aprovara 
80 biliôes (1 biliâo = 1000 milhôes), vai debruçar-se 
sobre esta sanguessuga que pode deixar a divida nacional 
a um nivel muito perigoso para a economia americana. 

A repentina saûde do Loonie nâo nasceu da boa 
situaçâo do emprego ou de milagres dos libérais na 
economia, pois nunca vimos uma administraçâo tâo 
desnorteada no que diz respeito às finanças do pals. Hâ 
pouco antecipavam o surplus anual de 1,9 biliôes de 
dôlares, mas o prognôstico foi desmentido pela realidade 
que virou os digitos para 9,1 biliôes, dando azo às 
provlncias para pedirem mais dinheiro a Paul Martin 
que, sem dar por isso, tinha um monte de ouro debaixo 
do colchâo. 

Quai o futuro do Looniel De momento, vai tudo 
numa boa e em cor de rosa. Quem poupou dôlares do 
Tio Sam estâ a perder dinheiro e o Euro parece ser a 
moeda mais estâvel. O Loonie continuarâ a subir se a 
guerra no Iraque sangrar ainda mais a boisa dos 
americanos neste beco sem salda. Outra ârea que poderâ 
elevâ-la serâ a exportaçâo em aumento de matérias 
primas aos palses do Pacifico e à China que estâo 
experimentando um renascimento econômico e industrial 
desconhecido na sua histôria. 

De facto jâ começaram as idas e vindas dos 
snowbirds ao outro lado da fronteira, onde a relva parece 
ser mais verde e os preços mais em conta. Se isto acontece 
corn o Loonie a .835 centavos, que serâ se atingirmos a 
paridade? E se passarmos à frente deles? AI vai ser la 
debacle'. 

A. Seara 

Niveis histéricos de falta de confianfa no Governo 
Braga.- O secretârio-geral do PS acusou o partido no 
poder de arrastar o pals a nîveis histôricos de falta de 
confiança na economia, corn a perda de emprego e a 
estagnaçâo econômica que afasta Portugal cada vez 
mais da média europeia. José Sôcrates declarou que o 
pals précisa duma cultura de inovaçâo que aposté na 
ciência e na qualificaçâo das pessoas. 

As acusaçôes surgiram depois de encontros corn 
instituiçôes do distrito de Braga que mostraram a sua 
preocupaçâo corn a economia do pals. É esta a primeira 
vez que Portugal apresenta um perlodo tâo longo de 
divfergência corn a Europa. A agravar o cenârio estâo 
os ûltimos très anos, a julgar pela crise de desemprego, 
o erârio publico desequilibrado corn défices 
orçamentais e um endividamento extemo superior ao 
de 2001. O llder do PS crê que Portugal estâ ao nivel 

de 2001 em termos de produçâo de riqueza. 
A falta de confiança dos agentes econômicos e do 

consumidor nunca foi tâo grande na economia, disse. 
E sendo a marca social da polltica actual um nivel corn 
mais 150 mil desempregados do que em 2001, agrava 
a confiança dos portugueses. Nunca o Governo perdeu 
tantos empregos em tâo pouco tempo, acusou Sôcrates 

Portugal nâo se pode resignar a entrar numa 
estagnaçâo econômica, sustentou. 

BLUE PAGES 
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BANCO TOTTA & AÇORES 
Comunicado à Imprensa 

Em Outubro/2004, D. Gabriela Cavaco passou a 
assumir as funçôes de Chief Representative dos 
escritôrios de representaçâo do Banco Totta & Açores 
no Canadâ. Responsâvel previamente pelo escritôrio 
de representaçâo do Montepio Gérai em Toronto hâ 
perto de sete anos, D. Gabriela aceitou o desafio de 
chefiar as operaçôes do Grupo Totta no Canadâ. 

Virada para o serviço à comunidade, a estrutura 
do Banco Totta é constitulda por dois escritôrios de 
representaçâo: um em 1110 Dundas St. W. Toronto, e 
outro em Boul. Saint Laurent, 4245 - Montreal. No 
competitivo mercado actual e corn exigências do cliente 
sempre maiores, o Banco Totta tem sabido adequar a 
sua estratégia à realidade canadiana, onde a sua 
presença remonta ao inicio dos anos noventa e se traduz, 
nâo sô no reforço da sua estrutura local, mas também 
num esforço continuo de ir ao encontro das 
necessidades do cliente, procurando oferecer-lhe 
produtos inovadores e aconselhando sempre aos que, 
de alguma forma, mantêm ligaçôes corn Portugal. 

1110 Dundas St, West. Toronto, ON M6J 1X2 
Tel. 1-800-563-3585 Fax. (416) 538-9048 

Email: btator@btator.ca 

Dias & Associates Inc. 
A firma de contabilistas e investimento de Roy G. 
Dias, assiduo colaborador da rubrica Economia neste 
jomal, anuncia a sens clientes que apôs 10 anos de 
serviço na 111 Waterloo Street, a partir do 29 de 
Novembro vai mudar para 295 Wolfe St. Suite #3 
de London, ficando corn o mesmo numéro de telefone 
e fax, assim como o mesmo email. 
O novo escritôrio estâ localizado a Leste do Victoria 
Park, no centro da cidade, ficando a Wolfe Street ao 
Norte do Centennial Hall e Leste da Wellington 
Street. O estacionamento para os clientes encontra- 
se atrâs do prédio. 
Roy G. Dias espera no futuro contar com o assiduo 
patrocinio de todos na nova direcçâo. 

Roy G.Dins B.A.,CMA,CFP 

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

Suite #3 - 295 Wolfe St., 
London, Out. 
N6B2C4 

Telefone e Fax 

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

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

TEL: 649-1082 
15 HAMLEYRD. LONDON • N6E 3W1 • FAX: 649-1096 
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PAGINA rEnmmfl 
Entre Trisfezas Inda Hà Alegrias 

É bom acordar contente. Esteja sol on chuva, é uma 
felicidade ter alguém a quern dar os bons dias, logo pela 
manhà. É igualmente agradâvel a réplica ao nosso 
cumprimento. 

Talvez haja quern nâo aprecie este regalo, mas se 
pensar bem, apreciara o privilégio de viver com alguém 
normal, que nos entenda e atenda em caso de 
necessidade. É necessario comunicar para activar o 
cérebro pois, quern vive so, tern uma tendência para o 
esquecimento e a depressao. A Biblia, embora com outras 
palavras, diz ser melhor dois, para um levar o outro! 
Julgo ser-nos benéfico ter uma companhia, mesmo que 
se trate dum caozinho, um gato ou uma ave, fiéis amigos 
dos donos, quando por estes sào tratados com meiguice. 

O telefone é também um bom companheiro e gostosa 
conveniência que nos aproxima, ainda que estejamos 
afastados. Para fazer jus a esta magm'fica invençào, 
conheço alguém que se dâ ao cuidado de chamar, a mim 
e à minha famOia, desde um pais distante, sem outra 
razâo que nâo seja o gosto de o fazer. Isto é uma prova 
de estima, lembrando-nos que a distância nâo quebra a 
amizade. Agrada-me ouvir a voz firme e sem rodeios 
deste amigo que vive na Argentina, feliz corn a sua 
esposa, amiga de eleiçâo pela sua personalidade cativante 
e pessoa de um bom e leal convivio. 

Tive hâ pouco o gosto de os ouvir, duplo prazer por 
terem feito recair a conversaçâo sobre os meus irmâos. 

que eles tâo bem conheceram, elogiando-os pelas 
qualidades que os caracterizaram enquanto vivos, jovens 
e prazenteiros. Paz as suas aimas! 

Fiquei muito sensibilizada, porque acabava de perder 
mais um dos irmâos que tanto me estimaram e aos quais 
retribui corn amor fraternal e respeito. Muito respeito, 
foi sempre o lema na casa de meus pais! 

De cinco irmâos, uma irmâzinha na flor da vida, 
nossos pais e maridos e muitos outros familiares que 
nos foram queridos, contando corn duas cunhadas, boje 
s6 restamos très, os que jâ derramamos longos fios de 
lâgrimas pela dor da saudade. Oramos por todos, nâo 
durante a faina do dia, mas no silêncio da noite quando 
tudo parece carpir. 

Mas nem tudo é mau! Deus pôs equilibrio em tudo, 
razâo porque numa bora se chora e noutra sorrimos. A 
amargura de vermos o desmoronar da nossa ârvore 
genealogica que tantas folhas jâ perdeu, dâ lugar ao 
tempo que vai amortizando a mâgoa até que a lembrança 
se esbate ao longe, sem de todo se sumir. Tudo isto faz 
parte da lei da vida. Séria bom acordarmos sorridentes 
ao erguer do leito, mas estes desgostos e outros que 
abrangem os filhos, sâo os sinais de desgastes na 
felicidade volâtil tal como a conhecemos. Contudo, nos 
interregnos de calma e esperança, podemos ainda 
desfrutar temporadas de vida serena. 

Agosto de 2004 . Richmond, B. C. 

POESIA 
Levanta-te, Ô Tempo! Estaçôes do Ano 

Por Mârio Simôes Fernanda T. Raimundo 

Juventude procura sites de sexo 
Metade dos jovens que participaram num estudo 

sobre Internet admitiu jâ ter acedido a sites de sexo, 
sendo hoje a juventude o bloco à frente no consumo de 
pâginas pomogrâficas. 

Os resultados da sondagem foram divulgados no 
simpôsio Sexualidade e Saüde Sexual, que foi celebrado 
no Instituto Superior de Ciências da Saûde do Sul. 
Foram questionados 318 jovens corn uma idade média 
de 20 anos. Cerca de 52% deles acede a sites de 
conteûdo pomogrâfico. Entre os homens, 80% admite 
que o faz. Enquanto a mulher préféré sites informatives 
sobre sexualidade, os rapazes escolhem o erotismo e a 
pomografia. 

Dos inquiridos, 11% déclara se ter envolvido corn 
alguém que conheceu num “chat” (conversa em tempo 
real), 4% jâ falou de sexo, alguns até enviando ou 
recebendo fotografias. Para Jorge Cardoso, o psicôlogo 
que coordenou a sondagem, o sexo virtual é cada vez 
mais frequente e deve-se ao anonimato que permite, à 
solidâo, e à falta de tempo para o prazer sexual. 

EDA querem enviar mulheres 
para combote no Iraque 

O Exército dos EUA estâ a negociar corn o 
Pentâgono o levantamento da proibiçâo de enviar 
mulheres para postos de combate. Segundo noticia 
divulgada pelo “Washington Times”, uma primeira 
divisâo mista deverâ partir para o Iraque jâ em Janeiro. 
0 jornal, que cita fontes do Ministério da Defesa, 
assegura que o Exército preparou um projecto de 10 
divisées que inclui équipas mistas. 

Quando a decisâo foi tomada (a proibiçâo, hâ 10 
anos) a ameaça era diferente, explicou um porta-voz 
do Exército americano. Desde o inicio da guerra no 
Iraque, em Março de 2003, o exército americano jâ 
perdeu 24 mulheres soldado. 

r — — — “ — — — — — T 
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Levanta-te, minha formosa amiga, e vem. 
Pois eis que o Inverno jâ passou... 
A chuva se foi e o frio cessou, 
Jâ a flor sobre a terra floriu também 

Antes que refresque o dia e caiam as sombras, 
Volta, amada minha, a minh’alma te chama, 
Volta, que eu de perto te rodearei... 
De noite, eu te busco na minha cama. 
Mas s6 a saudade te vê como eu te achei ! 

Que belo amor, 6 vida morta... 
Favos de mel pingavam dos lâbios teus... 
Levanta-te, 6 tempo, abre-me essa porta. 
Antes que eu adormeça nos braços de Deus ! 

Amor! Poste tâo forte como a morte... 
E tu, 6 vida, eu te tenho na minha mente... 
Pede aos lâbios para que infmito te solte, 
O coraçâo estâ enfermo e a aima mais doente! 

London, Ontario 

Jâ de nos se afasta a louro Verâo, 
Vbando na asa do prôprio Estio, 
No pomar deixa fruta madura no châo, 
Praia sem banhistas, fica um vazio. 

Setembro chega suave e confiante 
Do bosque jâ surge folha escarlate. 
Pasta no prado todo o ruminante 
$ob um Sol que no horizonte se esbate. 

Outono chega-nos corn sobriedade. 
Tempo reminiscente e caloroso, 
Nostâlgico, tem odor a saudade, 
É calmo arrulhar de pombo amoroso. 

O tempo é milhafre que adora voar, 
Cai o frio, salpica tudo de neve, 
A terra fica mais branca que o luar. 
Invemo, o gelado, dévia ser breve! 

Primavera em si mesma é maior flor, 
Atrai abelhas e chama andorinhas, 
É feminina, é slmbolo de amor, 
É tempo dos ninhos para as avezinhas. 

Agosto de 2004 - Richmond, BC 

SAVE ON FUEL! 

EAST LONDON  
416 FIRST ST., LONDON, ON N5W 4N1 

COME OUT NOW AND 
DRIVE THE 2004 MODELS 

AVAILABLE FOR DELIVERY 
Great Selection of Colours - New & Used 

Drivers wanted? 

(519) 455-2580 
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Fotos e Texto 

Joâo G. Silva 
BIIAIVIPTON 
MICHELLE BLINCH 
Miss Brampton Interna- 
tional/2005 

No primeiro Sâbado de Novembro 
e no Teatro Lester B. Pearson da 
cidade, a linda jovem Michelle Blinch, 
22 anos de idade, foi contemplada corn 
O ti'tulo de Miss Brampton International 2005. Numa sala 
superlotada de publico, um grande numéro de 
participantes concorria para cinco titulos em idades 
diferentes. As vencedoras foram as seguintes: 
Miss Petite - Jesenya Jacome, 5 anos de idade, 
1.Veronica Vaduva, 2. Savannagh Cabrai, 3.Sierra 
Texmo, corn as finalistas Alexis-Maria DeMedeiros, 
Elizabeth Fitzgerald e Chrysanthe King. 
Miss Little - Gene Simon, 9 anos de idade, 1.Melissa 
Tramontozzi e finalistas: Hillary Cruise, Marie Vaduva 
e Christa Malta. 
Miss Teen - Caroline Holody, 13 anos de idade, l.Tara 
Kasik, 2. Sandra Wainwright, S.Lindsay Harvey, 4. 
Kajani Gengatharan; com as finalistas: Kaitlyn Harvey, 
Rachel Fomo e Toni Bailey. 
Miss Brampton International/2005 - Michelle Blinch, 
22 anos de idade; 1. Kathleen Biggart, 2. Christianna 
Stanley, 3. Sharia Bryan, 4. Jessica Miller; com as 
finalistas: Shannon Green, Mariam Salma, Assaf, Diana 
e Matlashewski 
Mrs. Brampton - Liane Texmo, casada com dois filhos. 
Foram as finalistas Susan Aspilla e Candice Walson. 

Mexe-Mexe lança primeiro CD 

No Salao do PCCM (Portuguese Cultural Center 
of Mississauga), no 21 de Novembro, assistimos ao 
lançamento do primeiro CD do conjunto musical dos 
cinco talentosos rapazes, com numeroso publico que 
praticamente abarrotava a sala. O conjunto recebeu 
calorosas ovaçôes no exelente show que ofereceu, e 
isto levou muitos a comprarem o noco CD. 

Destaque para o apresentador, Fernando Sousa, sem 
esquecer os artistas convidados: Tiffany Costa, Carlos 
Borges e Jessica Amaro, que animaram a festa com 
magnlficas interpretaçôes. Logo a seguir, Mexe-Mexe 
aprësentou um espectaculo musical com humor e muito 
mais, interpertando os titulos do CD: Beijinhos, Morena 
Sensual, Volta, Balança Bom, Tu és Tudo Pra Mini, 
Nao Sei Quantas Vezes Te Deixei, Malhâo Durinho, O 
Tubarao, Verde Minho, Amor Imaginàrio, e Mulher 
Portuguesa. O espectaculo concluiu com o encontro e 
tete-a-tete com os fas. 

Fis o elenco artistico: Miguel Ramos, vocalista, 
nascido em Sao Caetano, Cantanhede (Continente). 
Humberto Domingues, teclas, de Toronto, nascido no 
seio duma familia da freguesia anterior. Isaac Mar- 
tins, baixo, nascido em Toronto numa familia da Lagoa, 
Sao Miguel. Victor Casquilho, guitarra, nasceu em 
Toronto de familia da Faja de Cima, Sao Miguel. 
Jimmy Botelho, bateria, nasceu em Toronto numa 
familia da Ribeira Grande, Sao Miguel, 

Votos dos maiores sucessos ao simpatico e jovem 
grupo musical. 

Brampton, Ontârio 

PESPORTO 

Scolari em Sao Miguel 
A Associaçâo de Futebol de Ponta Delgada (AFPD) 

comemorou 80 anos promovendo, dirigindo e 
regulamentando a pratica do futebol na area da sua 
jurisdiçâo, um acto simbolico e cheio de significado 
acompanhado duma conferência sobre o Desporto e 
suas Consequências. 

Foram convidados Gilberto Madail e Amândio 
Carvalho, présidente e vice-presidente da Federaçào 
Portuguesa de Futebol, respectivamente, Luiz Filipe 
Scolari e José Româo, seleccionadores. 

Auditon Moniz foi ao continente para tratar de 
outros assuntos associatives, entre eles o Portugal - 
Luxemburgo, da fase de qualificaçâo para o Mundial 
Alemanha/2006, encontro que terâ lugar no Estâdio de 
Sào Miguel, no proximo ano. 

No dia 4 de Novembro, a AFPD homenageou os 
ex-presidentes vivos do organisme: Abilio Baptista, 
Primitive Marques, Joâo Gage da Câmara e Antonio 
Aguiar Machado sâo alguns dos nomes agraciados. 

Campo das Flores concluido em 
Dezembro 

As obras de beneficiaçâo do Campo Municipal de 
Santa Cruz, nas Flores, estâo a decorrer a bom ritmo. 
A Câmara Municipal espera colmatar corn esta obra a 
lacuna existente até ao momento naquela ilha a nivel 
do futebol e assim ajudar as duas équipas florentinas 
na Série Açores, o Boavista SC e o CD Minhocas, a 
receber dignamente os sens adversaries em casa. 

Orçado em 586.838,28 euros, a obra têm um prazo 
de execuçào de cerca de 60 dias e os custos serâo 
integralmente assumidos pelo municipio. 

Resultados da Taça UEFA: 
Benfica e Sporting tiveram sorte diferente nos jogos 
da fase de grupos. Os encarnados na sua deslocaçâo à 
Alemanha sofreram 3 golos ante o Estugarda de Meira, 
e o Sporting na recepçào aos gregos do Panionios 
goleou por 4-1. 
GRUPO A 
Hearts, (Esc) - Schalke 04, (Ale), 0-1 
Ferencvaros, (Hun) - Feyenoord, (Hol), 1-1 
Isento: Basileia, (Sui) 
GRUPO B 
Parma, (Ita) - Steaua Bucareste, (Rom), 1-0 
Besiktas, (Tur) - Athletic Bilbau, (Esp), 3-1 
Isento: Standard Liège, (Bel) 
GRUPO C 
Utrecht, (Hol) - (Dniepr), Ucr, 1-2 
Austria Viena, (Aut) - Saragoça, (Esp), 1-0 
Isento: Bruges, (Bel) 
GRUPO D 
Newcastle, (Ing) - Dlnamo Tblissi, (Geo), 2-0 
SPORTING, (POR) - Panionios, (Gre), 4-1 
Isento: Sochaux, (Fra.) 
GRUPO E 
Middlesbrough, (Ing) - Lazio, (Ita), 2-0 
Partizan Belgrado, (Sem) - Egaleo, (Gre), 4-0 
Isento: Villareal, (Esp) 
GRUPO F 
GAK, (Aut) - Arnica, (Pol), 3-1 
Alkmaar, (Hol) - Auxerre, (Fra), 2-0 
Isento: Glasgow Rangers, (Esc) 
GRUPO G 
Estugarda (Ale) - BENFICA (POR) 3 - 0 
Dlnamo Zagreb (Cro) - Beveren (Bel) 6-1 
Isento: Heerenveen (Hol) 
GRUPO H 
Lille (Fra) - S. Petersburgo (Rus) 2-1 
Sevilha (Esp) - Aix-la-Chapelle (Ale) 2-0 
Isento: AEK Atenas (Gre). 

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

Website: 
www. londonstair. corn 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

' HENRY SLAATS, Sales Representative 
335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Prlmeira Padaria em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

Portuguese Style Bread & Rolls - Baked Fresh Dally -Retail & Wholesale 

TEL: (519) 434-6533 • FAX: (519) 434-61 85 
338 BURWELL STREET, LONDON, ONTARIO N6B 2V9 

TAÇA DE PORTUGAL 
4.® Eliminatoria 

O Vitoria de Guimarâes eliminou o F.C. Porto 
Odivelas e Estrela da Amadora eliminam Gil 
Vicente e Estoril. 

Em Odivelas, 13.° classificado da Zona Sul da II 
Divisao B, levou de vencida o lanterna vermelha da 
SuperLiga, o Gil Vicente, com golos apontados por 
Roque e Dady. Nada valeu o tento de Casquilha jâ na 
parte final da partida. 

No Campo da Amoreira, o Estoril caiu perante o 
Estrela da Amadora, graças ao golo apontado por 
Jordao. Realce ainda para o Lordelo da III Divisao que 
continua a eliminar equipas do escalao superior. Depois 
do Gondomar, da Liga de Honra, foi a vez do Valdevez, 
da II Divisao B. 

Naval 1” Maio (LH) - Sporting (SL), 1-3 
Real (III) - Maritime (SL), 0-5 

Oliv. do Hosp. (II B) - Sanjoanense (II B), 3-3 (5-4/g.p.) 
Imortal (III) - Sporting Pombal (II B), 1-2 

Leça (III) - Canedo (III), 0-0 (5-3/g.p.) 
Fiaes (IIB) - Sintrense (III), 3-1 

AD Oliveirense (III) - Anadia (III), I-O 
Sp. Espinho (LH) - Santa Clara (LH), 1-0 

Leixoes (LH) - Louletano (IIB), 1-1 (2-3/g.p.) 
Vianense (III) - Oliveirense (II B), 4-2 

Pampilhosa (II B) - Fatima (II B), 1-1 (3-1/g.p.) 
Odivelas (II B) - Gil Vicente (SL), 2-1 

FC Madalena (III) - Uniao Leiria (SL), 3-4 
Almancilense (III) - Académica (SL), 0-3 
Desp. Chaves (LH) - Rio Ave (SL), 0-2 

Alverca (LH) - Boavista (SL), 0-1 
Estoril (SL) - Estrela Amadora (LH), 0-1 

Académico Viseu (II B) - Merelinense (III), 4-0 
Valdevez (II B) - A. Lordelo (III), 0-1 
Penafiel (SL) - Os Nazarenos (III), 9-0 

Nacional (SL) - Desp. Aves (LH), 1-1 (4-1 nas g.p.) 
Sporting Braga (SL) - Lousada (II B), 2-0 
Moreirense (SL) - F.C. Marco (LH), 4-1 

Estrela da Calheta (III) - Pinhalnovense (II B), 0-2 
Vitoria Setubal (SL) - Pedras Rubras (II B), 2-0 

Benfica (SL) - Oriental Lisboa (II B), 3-1 
V. Guimarâes (SL) - F.C. Porto (SL), 2-1 

Taça de Portugal - 5® Eliminatoria 
Na sede da F.RF, o sorteio da 5“ eliminatoria da 

Taça de Portugal ficou definido, sendo agendado para 
o 12 de Janeiro de 2005. Aqui fica o respective 
calendario dos jogos a disputar: 

Uniao de Leiria (SL) - Nacional (SL), 
Rio Ave (SL) - Académica (SL), 

A. Lordelo (III) - V. Guimarâes (SL), 
Vianense (III) - Boavista (SL), 

Odivelas (IIB) - Sp. Braga (SL), 
Estrela da Amadora (H)- Louletano (IIB), 

Belenenses (SL) - Sp. Pombal (IIB), 
Fiaes (IIB) - Maritimo (SL), 

Pinhalnovense (IIB) - Leça FC (III), 
SL Benfica (SL) - Oliveirense (III), 

Penafiel (SL) - FC Maia (H), 
Acad. Viseu (IIB) - V. Setubal (SL), 
Beira Mar (SL) - Sp. Espinho (H), 

Sporting CP (SL) - Pampilhosa (IIB) 
Oliveira do Hospital (IIB) - Moreirense (SL) 

SILVA CHARTERS 
(519) 571-0718 

ou 1-866-802-7179 
*Firma Portuguese Especializada em Excursoes deAutocarro* 

Excursoes para o Ano 2005 
em autocarro de luxe e com guia bilingue que fala Ingles e Português 

Os preços sào para duas pessoas 

Florida Abril 8 a 17 (10 dias) 
$1,850.00 

California Abril 29 a Maio 18 (20 dias) 
$4,400.00 

Terra Nova Junlio 18 a Julho 1....(14 dias) 
$2,650.00 

Alasca Julho 9 a 30 (22 dias) 
$5,200.00 

Vancouver. Agosto 6 a 23 (18 dias) 
$3,650.00 

Todas estas excursoes saiem de London, Woodstock, Kitchener, 
Cambridge, Hamilton, Oakville, Mississauga, Brampton e Toronto. 

Podem jà marcaras suas férias, reservando a sua Excursâo preferida. 

Marcaçôes e informaçôes: 
Toll-Free Number 1-866-802-7179 • José Silva 
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HISTORIAS QUE ENSIINAM... 
SUftVC OutOriO Fernanda T Raimundo 

Ao porto da Natureza atracou mais um Outono que 
chegou sereno como Ihe pertence. Saturados do 
incêndio que as temperaturas do Verao oferecem, os 
arvoredos deixam-se agora lavar na benéfica chuva que 
tudo reverdece, executando a rigor a funçào bem- 
abençoada de regar toda a ervinha. É como na vida 
Humana que, apos o luto, a dor esvaece e a vida 
continua... 

Na extensiva Natureza, com seu brando ciciar, o 
caprichoso arvoredo jâ começara a expor seus ricos 
coloridos, encanto de muitos apreciadores através do 
tempo, porque o Outono é uma estaçâo linda! Muito 
admiro esta época do ano pela sua suavidade e nâo me 
canso de chamar a atençào dos que, empenhados nas 
tarefas cotidianas, esquecem-se de gozar esta maravilha 
outonal e a amenidade ambiental dos seus variados tons 
arlequinescos tanto do meu agrado. 

Nem so a cor desta época me seduz. É tempo de 
colheitas, de arduo trabalho nas eiras com o recolher 
de cereais e de muitos outros frutos, uns para secar ou 
preservar em frascos, outros, ainda, para serem 
dependurados como decoraçào. Nâo devemos, pois, 
menosprezar as rolicinhas aboboras, os mogangos e 
cabaças. Sâo frutos lindos da Natureza, que tanto 
préstimo tiveram no tempo de meus avôs, mas hoje jâ 
ninguém fala nestas bêlas obras do Outono. Tudo se 
trocou por plâstico e faz-me pena!... 

É também do Outono a beleza dos magustos no 
campo, acompanhados da boa âgua-pé, tomando o 
prazer numa festa para as pessoas simples da aldeia 

que corn pouco se contentavam. 
As poéticas vindimas, também outonais, fazem a 

alegria do patrâo e sâo para a gente na flor da vida, 
como que um namoro entre a mocidade, o espirito e a 
Natureza. O Outono foi sempre apreciado pelo seu 
brando clima, agradando a ricos e pobres. 

Recordo meu pai que dizia ter ouvido de seus 
bisavos, e estes, por sua vez, de seus antepassados, 
recuando até 1279, quando o rei D. Dinis subiu ao 
trono corn idade de 18 anos. Inteligente e erudito, logo 
se revelou um excelente administrador do seu pals. 
Sentia-se complete por ser competente, moço e Rei. 
Era alegre e dado a festas e desportos. Uma das suas 
predilecçôes era a caça a tudo que voasse, mas a caça 
ao javali foi sempre a sua verdadeira paixâo. 

O rei e a sua comitiva deambulavam corn prazer 
pela area hoje chamada Beira Serra, regiâo fresca e 
arborizada, por onde pernoitavam talvez em solares de 
alguns fidalgos que, por semanas a fio, de bom grade 
abriam as portas à Sua Magestade, à comitiva e 
entretimento. Teriam por la algumas orgias? Nâo se 
sabe. Lenda ou nâo, acredita-se que estas demoras 
faziam chorar de ansiedade a jovem rainha, D. Isabel 
de Aragâo, que, apaixonada pelo marido, ficava por 
horas rezando atrâs dos elaborados portôes de ferro 
forjado e nem sempre em companhia da aia, pois ela 
queria esperar a sos o seu bem-amado. Quando o rei 
chegava, a rainha corn toda a bondade lhe rogava 
brandamente que deixasse de caçar os perigosos 
javalis. Ao que el-rei repondia: Virtuosa senhora, 
esposa minha, nâo sâo os javalis que por la me prendem. 

O Quadro sem Valor 
Pastor Samuel Andrade 

Um homem rico tinha um fdho ûnico corn o quai 
compartilhava tudo. Revia-se no herdeiro e esperava 
que, quando morresse, o fdho fosse o continuador de 
seus projectos. Gostavam de coleccionar peças raras, 
o que muito valorizava a sua colecçâo de arte. 

No inlcio das guerras de Ultramar, o seu fdho foi 
chamado e, sendo homem de grande coragem, varias 
vezes, suas destemidas acçôes mereceram o louvor e 
honra. Um dia, no meio do duro combate, o jovem foi 
ajudar um camarada ferido e, ao protegê-lo corn seu 
corpo, acabou por ser mortalmente atingido por uma 
bala. O pai chorou amargamente a perda do fdho em 
quem tinha posto todas as esperanças. 

Passades uns meses, um jovem tocou à porta da 
mansâo onde o pai vivia sozinho. Trazia um pacote 
nas mâos, e declarou ser a pessoa a quem o seu fdho, 
sacrificando a propria vida, tinha salvado. Entregou o 
embrulho e disse nâo ser artista, mas que o fdho teria 
gostado que o pai possulsse aquele objecto. 

^ Aberto o pacote, o pai viu que era um retrato do 
fdho e ficou admirado como o soldado fora capaz de 
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IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 

09H45 - Culto de Louvor 
- English Sunday School 

11H15 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Biblico 

OUARTAS FEIRAS: 

19H00 - Culto de Oraçâo 

TELEFONE DA PAZ: 

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

t 
"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 

é pela palavra de Cristo" t 

marcar na tela a personalidade do fdho morto. Quis 
pagar o quadro mas o jovem respondeu que era uma 
oferta e que nunca poderia pagar a coragem do seu 
camarada de armas. O pai pendurou o retrato num lugar 
destacado, sendo a primeira obra que mostrava aos 
amigos que visitavam a sua galeria de arte. 

Quando morreu sem deixar herdeiros, seus bens 
foram postos em leilâo, entre eles, o retrato do fdho. O 
leiloeiro abriu a sessâo dizendo que tinha ordens de 
começar a lista com o retrato. Sendo a obra de artista 
desconhecido e, como tal de pouco valor, o publico 
queria que ficasse para o fim. O leiloeiro, porém, disse 
que nâo podia ignorar o testamento. 
- Quemfaz o primeiro lance? perguntou. 

Nada! Novas tentativas tiveram igual resultado. 
Ninguém licitava. Mas, vinda do lugar onde estava o 
caseiro, ouviu-se a primeira oferta: 
- Dou 100 escudos pelo quadro. Sou pobre e nâo tenho 
mais dinheiro! 

O leiloeiro tentou novos lances, mas ninguém quis 
competir. O caseiro ficou com o quadro. 
- Sigamos adiante. Passemos agora à colecçâo. 

Quando iam continuar, o leiloeiro apercebeu-se que 
no testamento havia uma clausula especial que leu e 
releu e, a seguir, para espanto dos présentes declarou o 
leilâo encerrado. 
- Nâo é possîvel! Ainda estâ tudo por leiloar! 

A resposta veio rapida: 
- O testamento diz que so o quadro do soldado séria 
leiloado e quem ficasse com o quadro, receberia, de 
graça, todo o recheio e os bens do patrâo. 

O caseiro, ao compra-lo fora contemplado com a 
imensa fortuna do seu senhor. 

A historia nos faz lembrar doutra que teve lugar ha 
dois mil anos. Deus enviou ao mundo o Seu Fdho Jesus 
e pôs à nossa disposiçâo, a preço zero, a oferta mais 
valiosa que o mundo pode obter. Talvez por ser de graça 
o mundo tern desprezado a oferta divina. 

Mas quem aceita a Jesus como Salvador pessoal 
recebe de graça a vida etema, riqueza que se traduz na 
aquisiçâo duma condiçâo que nenhum tesouro da terra 
jamais pode proporcionar. 

"Deus amou o mundo de tal maneira que Ihe deu o 
Seu Filho Unigénito para que todo aquele que n ’Ele 
crê nâo se perça, mas tenha a vida eterna” (Joâo 3:16) 

E tempo de aceitar a oferta que Deus fez ao mundo 
para sua salvaçâo. Uma oferta pela quai nada pagamos 
e que nos leva às etemas moradas celestes, onde nâo 
bavera mais dor, nem lâgrima, mas etemo gozo no 
Senhor. 
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nem as fugidias lebres; sâo os campos e os montes que 
me esperam e me oferecem uma segunda floraçâo, 
porque é Outono! 

Assim encobria as longas ausências numa época 
do ano que o rei deveras apreciava. Se a caçada era ao 
javali ou de outra qualidade de presa selvagem, nunca 
se saberâ. No entanto, diziam os antigos que D. Dinis 
vinha à sua aldeia depois da caçada e nesse dia havia 
abundância de cames bravas para todos. 

Que muitas lendas sâo baseadas na vida real, nâo 
me surprende, pois que ainda hoje hâ indicios de que 
el-rei D. Dinis costumava caçar pelo Alto da Panca. 
Também consta que, caçador e poeta, el-rei nâo era 
santo nenhum, como foi a sua consorte. O certo é que 
ele gostava de viajar pelo Outono florido. 

Richmond, BC 

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

C?7 Casas corn 2 e 3 quartos 
Apartamentos corn 1 e 2 quartos 

52 Qualidade e ôptimas localidades para viver 
52 Ambiente familiar 
tJÜ Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

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

Sy\BI/\ Regina T. Calado 

- Em Lagos, porto do Algarve, nasceu o mercado de 
escravos no im'cio das viagens maritimas? 

- Na Ponta de Sâo Vicente pode ver-se a muralha do 
Infante e, desenhada no pavimento em Sagres a Rosa 
dos Ventos, reminiscência das Descobertas? 

- Gil Eanes, ao descobrir o Cabo Bojador, trouxe ao 
Infante Rosas de Sta. Maria e D. Henrique, corn uma 
frase que ficou célébré, exclamou: Ide e nâo temeis! 

- Copémico provou ser o Sol o centro do Universo em 
1473? 

- Os palestinianos descendem de Ismael e os judeus 
de Isaac, ambos irmâos e filhos do Patriarca Abraâo? 

- O homem sô conseguiu controlar e ter domlnio do 
fogo hâ, mais ou menos, 250 mil anos? 

- O Telefone Vermelho, entre os EUA e a Russia sô 
começou a funcionar em 1963? 

- Corn D. Joâo V, o Magnânimo, muito dinheiro foi 
esbanjado no fausto da Corte, em altas tenças pagas 
para os nobres e clero, e na mania da imponência 
corn a contruçâo do Palâcio de Mafra e mais prédios 
que custaram fortunas, enquanto o povo fazia cruzes 
na boca? 

- Os caracôis que enxameiam as nossas hortas, sâo um 
grande alimente, podem curar doenças como a 
tuberculose e nâo sô, e sâo vendidos nas cervejarias 
para acompanhar umâ fresquinhal 

- A bem conhecida aspirina que os médicos tanto 
aconselham, é produzida a partir de uma substância 
extrai'da do salgueiro (salix alba), chamada o acetil- 
salicilico? 

- A morfma é extraida do ôpio, a cocaina da coca, e a 
sacarina, isenta de calorias e 300 a 500 vezes mais 
doce que o açùcar, é extraida do petrôleo? 

- A posiçâo de carteiro, o que entrega as cartas ao 
domicilio, foi criada em Portugal no ano 1800? 

- Foi em 1758 que se deu o atentado contra o rei D. 
José, pelo que foram acusados e executados todos os 
membres da familia dos Tâvora em Portugal? 

- As solas das betas do rei D. Carlos de Portugal 
ostentavam gravada a coroa da Casa de Bragança? 

- No dia 22 de Janeiro celebra-se a festa de Sâo Vicente, 
padroeiro de Lisboa? 

- Um chefe de Estado, tende que discursar perante uma 
assembleia constitulda por naturais do pals visitado, 
deve usar a sua prôpria lingua, e nâo outra qualquer? 

- Muita gente ignora que o dia 5 de Outubro foi a data 
em que Portugal se tomou pals independente em 1143 
e o dia no quai em 1910 a Monarquia deu lugar à 
Repùblica? 

- Nas festas tradicionais de Campo Maior, para decorar 
15 Kms de rua gastaram-se 20 toneladas de papel 
transformadas em flores? 

Adaptado da versâo inglesa “Take My Son ” Vancouver, BC 
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ECOS DA SOCIEDADE 

Primeiro botâozinho do 
casai John & Elizabete 
Sim que no dia 30 de 
Setembro veio encher 
de alegria toda a 
famîlia, tornando 
Carlos e Rosa Pedro 
nos mais babados avôs 
deste mundo. Votos de 
felicidade aos jovens 
pais, da parte dos avôs, 
bisavôs e famüia. 
Parabens! 

Becky Machado 
A jovem Bacharel trabalha no 
fascinante mundo da compra- 
venda de propriedades corn a 
firma Royal LePage-Landco 
Realty (425 Dundas St. 
London), Tel. (519) 673-6941. 
Consultem Becky para 
qualquer assunto de Real 
Estate. Parabéns! 

Império de Harrow 
O Império apresenta 
os Mordomos de 
2005, Manuel e 
Manuela Gaio. Ele, 
natural de Vârzea de 
Calde (Viseu), 
trabalha na cons- 
truçào civil, e sua 
mulher, das Sete 
Cidades (Sâo 
Miguel) é dona de 
casa. Conheceram- 
se e casaram neste 

pals, e sâo pais de Brian (10 anos) e Bianca (7 anos) no 
municlpio de Kingsville (Ontario) cujo Présidente da 
Câmara é luso-canadiano. Parabéns aos novos 
Mordomos! 

Sonia Tavares 
Com 26 anos de idade, 
trabalha na CNE de 
Toronto. Natural das 
Fumas, é Bacharel em 
Historia e cantou Fados no 
jantar da DRC no 
Restaurante Lisboa à Noite. 
Parabéns à jovem Amâlia 
da Diaspora! 

Kaydence 

Happy Birthday, Len 
Na passagem do ' 
51.° Aniversârio a | 
sua esposa, Gina, [ 
filhos, familiares e ^ 
amigos de 
Thamesford e 
London enviam 
votos de muito 
êxito na vida 
profissional. Many 
returns of the day! 

Lindos Verdes 
Anos! 
Paula Sofia Ribeiro fez 21 
anos no 10 de Novembro. 
Natural de Barcelos, veio 
ca passar uns meses para 
aperfeiçoar o inglês. 
Parabéns da avo, D. Rosa 
da Cruz e das funcionarias 
do Restaurante Nova 
Lisboa de London. We love 
you very much! 

Licinia Oliveira 
Nascida em Gafanha do 
Carmo (Aveiro), é agente de 
seguros, trabalhando desde 
bâ umas semanas na firma 
Robertson Hall Insurance de 
London. Parabéns e votos de 
muito sucesso! Tel. (519) 
680-3111. 

Foi hâ 44 Anos 
Em 1960, Manuel R. de 
Teves embarcou em Sao 
Miguel para o Brasil, onde 
hoje reside. Escreveu na 
travessia o saudoso poema 
que, a pedido da sua irma 
Ermezinda, publicamos 
nesta ediçâo. Uma saga 
bem semelhante à de 
muitos outros açorianos! 

À PROCURA DE NOVOS ASSINANTES! 

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL 

“PORTUGAL NOTICIAS” 
1-800-414-3584 

NECROLOGIA 
Libéria (Teves) Lima 

No Dearness Home de London 
faleceu no dia 18 de Outubro 
passade corn 88 anos de idade. 
Casada corn Manuel Furtado Lima 
(falecido), era màe de Tiago, 
Nicolina (Humberto Benfeito), M.“ 
José (José Câmara), Manuel 
(Ester), Esmeralda (Manuel 

Branco) José (Irene), Tony (Bernadette), e Jack 
(Maria) de London. Tinha 32 bisnetos e 27 netos, e 
era irmà de Lurdes (José Tavares), Maria, Engrâcia 
e Tibério, de Portugal. As exéquias foram conduzidas 
na O’Neil Funeral Home, com missa de corpo 
presente na Holy Cross Church, indo enterrar no St. 
Peter’s Cemetery. A fanulia enlutada agradece aos 
que estiveram ao seu lado nesta hora de saudade e 
Ihes apresentaram condolências. Descanse em Paz! 

Maria C. Viveiros 
Com 47 anos de idade, no 

dia 22 de Novembro faleceu 
repentinamente em Brampton, 
atropelada por um carro. Irma 
gêmea de Manuel Viveiros, da 
firma de autocarros Viveiros 
Coach Lines, tinha nascido em 
1957 e era viuva. Deixa na mais 
triste saudade seus filhos e famflia que por este meio 
agradecem aos que estiveram ao seu lado e 
acompanharam este seu ente querido no caminho 
para a ultima morada. Descanse em Paz! 

Steven, our Spark of Life 
Our beloved Steven has 

been stolen from us and our 
hearts are broken, our bodies in 
shock, our minds numb... 

Loved by all his family and 
friends, Steven is best known for 
his generosity because he gave 
all he had to help others, and also 
for his affection, his sense of 
humor and, of course, his beautiful bright smile. 
His friends summed it all up by saying that he was 
beautiful inside and out. 

We’d like to thank all our relatives and 
hundreds of friends who rushed to our side from 
far and wide to show their deep sorrow for our 
loss. We have experienced a week of sheer horror, 
confusion and disbelief at the knowledge that our 
Spark of Life, our Role Model, our Prince 
Charming, our Breath of Fresh Air had been so 
dramatically taken away from us. 

Words cannot express our most deep and 
sincere appreciation to our friends and relatives 
who weeped with us in this hour and shared in our 
excruciating pain and sorrow. God Bless You All 

The Family of Steven Tavares 

Senra 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU 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 
Sabados 
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) 451-9120 

CONTACTE UM DOS 

NOSSOS AGENTES 

E CONSELHEIROS 

QUE LHE PODERÂO 

AJUDAR NA 

SELECÇÂO DOS 

NOSSOS SERVIÇOS 
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PORTUGUESE CANADIAN NATIONAI CONGRESS 
National Conference and COPA Awards 

A group of some of the candidates who received a COPA Award 

On behalf of the Portuguese-Canadian National 
Congress (PCNC), being nominated and elected for the 
position of Youth Director in Central/Southwest 
Ontario, I take this opportunity to introduce myself to 
the Portuguese-Canadian youth of this region, as it is 
YOU that I represent. So, let me tell you more about 
what the PCNC does in our communities. 

The PCNC, the only national voice to represent 
Portuguese-Canadians, has been called upon by our Ca- 
nadian and Portuguese Governments, and also by other 
communities or social groups. As a volunteer Youth 
Director, it is my duty to guarantee that the opinions of 
our youth, from KitchenerAVaterloo to Windsor and 
everywhere in between, are heard and taken into con- 
sideration. 

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

or Rental, Soaps, etc. 
Paul da Silva 

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

My first task after the election was to attend last 
October our National Conference with the theme: Our 
Time has Come - Luso-Canadians in the New Mil- 
lennium. Directors and Delegates from coast-to-coast 
got together for three days to discuss and reach a con- 
sensus on the ideas that Portuguese-Canadians have in 
these interesting topics: 
1. Health and Social Services 
2. Education and Youth Services 
3. Social & Economic Inclusion of Luso-Canadians 
4. The Future of Multiculturalism 

I suggested the implementation of a National Por- 
tuguese Mentorship Program that will encourage our 
youth to reach their full potential, whether in the aca- 
demic or in the trade worlds. In a few months, the final 

FRANK RMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

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

41 HART CRES., LONDON, ON N6E 3A3 

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 

draft with the recommendations made by the directors 
and delegates will be published. 

As well as the Conference, the PCNC also held a 
Dinner and P‘. Annual COPA Awards (Celebration 
Outstanding Portuguese-Canadian Achievement). Six 
awards were given out to selected candidates. It is im- 
portant to mention that half of the recipients were un- 
der 40, and two of them in their 20’s. This proves that 
our youth, if given a chance and support, can truly ex- 
cel at what they do. 

There is still hope for us. So. if you are interested 
in getting involved with the'PCNC Youth Group, con- 
tact me at scardoso@uwo.ca. 

Sandra Cardoso, Youth Director and author of this article, 
with Tony Costa, Congress Director for S. W. Ontario 

I have also started an e-mailing list of sorts. So if 
you would like to be put on it to receive updates, email 
me. We can help each other and work together for the 
Congress. 

Having said that, I would ask that you pass on this 
information to all the Portuguese-Canadian boys and 
girls of your group and community in Central and SW 
Ontario, so that the word gets around. 

Looking forward to hearing from you. 
London, Ontario 

Industrial Supply 

Carta do Frêde Belisario pro Manel da Chica London, Novembro de 

Mêu sempre alembrado Compadre Manel: 
j Oh que saudades que tou tendo hoije da nossa 

querida terra do Arcanjo. Sê te dessece cagente jâ esta 
coa neve à porta de casa, tu se calhare nâo ias 
acradetâre. Mas é a verdade verdadinha e jâ marque! 
no calendârio um risque a vermelho qué pra eu saber 
cantes da festa do Sào Martinho agente jâ começa a 
beber uma pinguinha prâquecer a nossa tripolaçâo. 
Estano fiz uma boa pinga mas s6 abri uma garrafa, 
porcas outras s6 prâ festa do Menino é que vâo sere 
incetadas. A preposito, nâo me desseste como foi a 
colhêta da Feijâ do Calhau. Inspero que tenhas tido 
sorte cas uvas, pois costumavas ter as melhores cêpas. 
Poste apanhado na leva dos que o goveme mandou 
arrancare as uvas de cheiro? Dizem cagôra as cêpas 
novas ainda vâo sere melhores das cagente tinha. 
Mintira! Os desavergonhâdes governantes s6 querem 
é tramarem àgente. Nâo acredite em ninum deles e nem 
m’alevanto da cama pra ir botar o vote. 

Pla tua carta vi que contenuas a nâo acertare corn o 
partide politeco. Ôdespois de deixares os do Contra 
onde foste quarto sercretârio passâs-te pro PPD. Afenal 
é ileiçam atrâs dileiçam e nada de botare o PS na rua. 
Sorte macaca que tu tens! E o cou digo, como jâ dezia 
o nosso prime Juventino: Quando nâo é do malho, é 
do malhadouro. Aconselho-te fecares quieto e nâo te 
mudes porque algum dia podes chegare a sercretârio 
regional. Lâ que trabalhâs-te trabalhâs-te, mas o 
corisque é que o povo é quem manda. Serâ c’algum 
dos amigues que xamas-te pra votare no Vitore roeu a 
corda? 

Na Amerca o Bûche ganhou ao Kerri. Eu tâva coa 
isprança cagente tevesse na Casa Branca uma 
portuguesa mas quando ela disse que tinha sofride em 
Moçambique debaixo da dita dura, fequei abesmado. 
Coitada, aquile deve tere side um tal de sofrere debaixo 
das botas do Salazar. 

Sobre o nosso cônselo de Toronto realmente 
fezerem uma vergonheira do azare do homem. Eu nunca 
te conto nada destas cousas porque 
penso que é sujeira e nâo gosto de 
botar pra fora os pôdres da 
comunedade. Em vêis de tratarem 
das cousas corn cârma como fez o 
nosso governo, nâo senhore, âla de 
abrire a boca até âs goelas. A 
verdade ninguém la sabe, ouive 
desintendemente coa poliçia e, no 
meio da resfrega, o cônselo dizem 
que deu um sopape num deles 
ponde-le o olho â Belnenses e cas 
curpas forem das duas partes. Mas 
o pobelema nâo é nada diste 
porque a verdade é calguns que 
nâo tinham donde cair mortes na nossa terra e nem a 
quarta classe tenhem coma gente tem e samouchavem 
lâ aos patrâes farcistas do Salazar, de repente aqui 
ficaram comao rei na cesta e é um tal de se botarem pra 
cima. Dizem â boca cheia que estudarem nos liceus 
mas é conversa fiada. Alembra-me o caso do lobo que 
ao ver a sua sombra grandissema no châo axou quera o 
mais forte e acabou sendo papado nas dentussas do liâo. 

Também ternes outros que querem subir pra présidentes 
e, serra daqui, serra dali, âla de escrevere mal deles 
nos jornales. 

O teu amigo Poim deve târ bem informade porquele 
jâ ouviu câ gente procurando umas estorias passadas 
que, se forem verdade, vâo pôr a calva â mostra aos 
câtapiolhos da comunedade. Mêu amigo, como diz o 
velho ditado, hoije meu, amanhâ teu. E quem têm 

telhados de virdo, o melhore é nâo 
atirare pérdas âo do vezinho 

E pra que nâo digas queu nâo te 
conte nada, isto aqui é tâo bom câ 
cousas feitas pla calada e ainda têm 
o desplante de las botarem nos 
jornales. E, intanses quando se trata 
de merdalhas é o bom e o bonite. 
So governo daqui souibesse como 
se arranjam irois mandava acabare 
corn essa sem vergonhiça das 
merdalhas por bons serviçes. Mas 
câla a boca que, secalhar, ainda 
iam dezere co teu compadre Fréde 
quer também mas é uma 

merdalha. Dessas, nim de folhêta. Livra! Abrenûncia! 
Agente tamos bem e a Honorina se recomenda corn 

a comadre Maria. Ela quer ca comadre larrange uma 
revista corn rendas e ponte de cruz pra fazere uma toalha 
prâ festa do Menino. Manda isso por aviâo e depressa. 

Obregado e fico sempre â tua desposiçâo. 

Fréde Belisârio 
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WINDSOR OCTOBER VI-MMIV 

Darkness Overshadowed the Sun - Tragedy of a Young Man 

Agenda Comunitaria/Dezembro 
Missas em Português 

The Sun was bright, 
The day beautiful 
When suddenly, 
In the twinkle of an eye, 
A sad tragedy struck 
Within our community. 

The Sun stopped shining, 
Clouded by the frightening 
Drama and somber situation; 
In the shadow of every face 
Sadness took its place, 
For all about was desolation. 

Who would ever say 
On that October day 
Fate would not spare 
A precious young life? 
Not by will, nor by strife. 
It was just most unfair. 

Crowds of people everywhere. 
Somehow his mother got there 
To comfort her loving son; 
Tears covered her pale face, 
The arms aching for his embrace. 
But her loving son was gone. 

A mother’s frightened heart 
Was calling from the start: 
My son! My dearest son! 
My only son! My jewel! 
And the silence was so cruel 
‘Cause her dear son was gone. 

Now it’s time for us to sorrow, 
Life will sprout forth tomorrow 
And old wounds will heal; 
For those who lost the only son 
Nothing else can be done; 
For them, time will stand still. 

No segundo Domingo de cada mês, « ... 
às 13H00, o Pe. Nelson Cabral célébra 

as 

Ryan Christopher 
Pires 

And you, dark cloud of sorrow, 
Stain in a bright October day 
Without a warning of tomorrow. 
You will forever with us stay. 

Jesse Correia Jr. Windsor (Ontario) 

Words of comfort: 
/ know that my Redeemer liveth, and at last he shall 
stand upon the earth; and though this body will 
decay, yet in my flesh I shall see God (Job 19:25-26) 

AMILCAR c GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

UMA EXPERIENCIA UNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

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

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

Tel. (519) 250-9200 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

a Missa em português para a| 
comunidade de Windsor e area na Igreja 
Our Lady of Perpetual Help (esquina | 
da Parent St. e a Grand Marais Ave). 

A Comissao da Casa do Esplrito 
Santo informa que, embora, em 
princlpio, o Pe. Nelson nao esteja aqui 
para servir a Comunidade local, 
prontificou-se, a pedido de varias pessoas, para celebrar 
em cada mês uma missa na nossa lingua. Mas a boa 
vontade deste llder religioso nao tern sido bem 
correspondida. A presença do povo fiel tern sido 
realmente diminuta, o que toma desanimador o esforço 
dos organizadores deste serviço comunitario. 

Através das paginas deste jomal, a Comissao pede 
novamente a todos para darem o seu apoio unânime a 
esta iniciativa, marcando presença na Missa em 
português nos segundos Domingos de cada mês. 

Muito obrigado! 
Casa do Esplrito Santo 
Dia 11, às 17H00 - Natal da Criança, com Jantar servido 
pelas 19H00. 
Dia 31 - Passagem de Ano. Bem-vindos todos ! Cada pessoa 
ou casai é convidado a trazer o seu prato preferido. Venham 
festejar com amizade, boa musica e os sabores tradicionais 
a entrada no Ano. 

Centro Cultural e Recreativo 
Dia 19, às 15H00 - Natal da Criança, programa a 
anunciar. 

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

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

Portuguese Community Club of Leamington Inc. 
Convida os seus associados e a comunidade portuguesa em geral a celebrarem connosco 

A GRANDIOSA FESTA DA PASSAGEM DE ANO 
Jantar com uma Excelente Ementa 

Aperitivos - Sopa de espinafres - Pasta Primavera - Salmao com arroz e Salada 
Costeletas de vitela, batata Parisienne e legumes 

Sobremesa, Café ou Cha 
Duas garrafas de vinho e dois jarros de pop por cada mesa de 8 pessoas 

Mesa da Meia-Noite com Mariscos, Doces e Frutas 

Grandioso Baile 
abrilhantado com musica ao vivo com 

Party Favours! 

Entradas 
Adultos: Socios $60, Nao-Socios $80 

Crianças: Até 4 anos $20.00. De 5-12 anos $30 
Aceitam-se Marcaçôes pelo Tel. (519) 326-5561 

CAMARA MUNICIPAL PE LEAMINGTON  
THE CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF LEAMINGTON 

Ao aproximar-se a 
Quadra 9{ataCina, 

em nome proprio e de todos os vereadores, 
funcionarios e técnicos desta Câmara, 

desejo a todos os residentes nesta ârea as 
Maiores JeCicidades 

com votos de um 
Prospéra Ano 2005 

As we approach the 
JfoCiday Season, 

on behalf of myself, all our Councillors, 
Employees and Technicians, 

I would like to wish 
all the citizens of our area a 
Very Merry Cdristmas 

and a 
Prosperous Ofezu Jear 

John Adams 
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CHATHAM 
PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 

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

Para Banquetas Contacte: Antonio Trigo (519) 354-3504 
L ACTIVIDADES SOCIALS EM DEZEMBRO 
Domingo, dia 12 - Natal das Crianças com ini'cio às 
15H00. Refeiçâo e bar aberto. A seguir, Baile Social com 
Miisica DJ. For fim, a chegada de Santa Claus, vindo do 
Polo Norte, carregado de présentes para as crianças que 
estiverem na sala. 
Dia 31 Pesta da Passagem de Ano (Veja Anûncio) 

RESTA DA 

PàSSàGEN DE àNO 
18H30 - Jantar corn grandiosa Ementa de 

Peixe e Carne. 

Baile corn “HOT SOUNDS D.J.” 
Mesa da meia-noite com mariscos, 

doces e fruta, 1 garrafa de champanhe 
pormesa e “party favours" 

Bilhetes à vendu. 
Aceitamos réservas pelo 

Tel. (519) 436-0040 
se levantar o seu bilhete 

uma semana depots (menores de 11 anos 
s6 meio bilhete) 

FYI - Para Conhecimento Gérai 
Gostaria de informar os nossos 

associados e a comunidade de 
Chatham que no Domingo, dia 14 
de Novembre, os sôcios reuniram- 
se na nossa sede em Assembleia 
Gérai Anual. É a altura de apresentar 
as contas da administraçâo anual, 
procedendo-se logo à eleiçào de 
novos corpos directives. 

Sem vaidade e, ao mesmo 
tempo, corn orgulho, cumpre-me 
informar que a Assembleia dos Antonio Trigo 
sôcios foi unânime em prezar o trabalho da nossa équipa 
e o esforço levado a efeito pela Direcçào deste ano. A 
ùnica sombra no piano financeiro foi alheia à nossa 
vontade e prende-se corn as contas da Comissâo de Pestas 
de N“ S* de Fâtima que por azar apresentaram este ano um 
défice de $ 14.000 dôlares, divida que a tesouraria do Clube 
terâ que saldar para que fique limpo o bom nome do Clube. 
O lucre anual que estava previsto ficou assim diminuido. 

De lamentar que no processo eleitoral deste dia, os 
candidates nào quiseram aceitar as nomeaçôes, criando- 
se ufn impasse semelhante ao de 2003. Os Directores desta 
administraçâo, porém, concordaram em gerir os destines 
do Clube até ao fim do ano em curso. Confiâmes que na 
Assembleia Gérai a ser em breve convocada, vai aparecer 
um grupo de sôcios dispostos a se responsabilizarem pelo 
Clube. 

Corn os meus colegas da Direcçào, agradeço 
sinceramente todo o apoio recebido através do ano, 
pedindo que nos desculpem as deficiências, se houve 
algumas, pois quem faz o melhor que pode e sabe, a nada 

mais é obrigado! 
Antonio Trigo, Présidente do Executivo 

STRATHROY 
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 

ffrapwttu ftivMAiwu ContuIlvM 

Cell: 416-420-7545 
2000 Dundas St. W. Toronto. ON M6R 1W6 

Tel: 416-588-2000 Fax; 416-588-2258 
E-mail; femandomarketing@yahoo.com 

www.paraisodaatbufeira.pt 
Continent Azores invest. Ltd. / Bento Sâo José 

Em Memoria daqueles 
Nobres Homens e Mulheres 

Todos os anos no dia 11 
de Novembre, paramos para 
lembrar a coragem dos 
homens e mulheres que 
lutaram nas Grandes Guerras 
do século XX, ou nos 
conflitos que vieram depois, 
como os da Coreia, do Golfo 
Pérsico, etc. Foram nobres 
cidadâos e deram pela Pâtria 
os melhores anos da sua 
juventude e até a prôpria vida 
para podermos hoje desfrutar 
os frutos da Paz e Liberdade 

neste grandiose pals, o Canada. 
Ao mesmo tempo, gostaria também de honrar a 

memôria dos homens e mulheres que deixaram a sua 
terra, Portugal, na altura em que aquela naçâo estava 
empenhada nas Guerras do Ultramar. Estas pessoas 
sairam do seu pals à procura duma vida e um mundo 
melhor. 

No 22 de Novembre de 1960, Manuel Raposo de 
Teves, o filho mais velho numa minha famOia de onze, 
partiu de Ponta Delgada (Sâo Miguel) rumo a terras 
desconhecidas. No navio que o levava para o mar alto, 
escreveu o poema que a seguir publicamos. Eu, sua 
irmàzinha, na data contava apenas dois anos de idade, 
e era novita por demais para perceber o valor dramâtico 
daquela triste despedida. 

Apôs 44 anos, o poema faz-me sentir orgulhosa da 
coragem do meu irmâo, Manuel, que sô agora decidiu 
compartilhar connosco a histôria da sua luta num novo 
pals, sem o apoio e o amor da sua familia. 

Honremos, pois, aos nobres homens e mulheres que 
morreram pela liberdade e também os pioneiros que 
abriram os caminhos da emigraçào e viveram para 
contar-nos a histôria maravilhosa da sua luta para 
sobreviver e prosperar num pals desconhecido. 

Parabéns, D. Regina Torres Calado 
no 75." Aniversârio 

Setenta e cinco Anos! E Sol nascente 
corn carinhosos conselhos, 
mensagens pra toda a gente 
englobando novos e velhos. 
Sensibilidade profunda 
fomentando a boa cultura 
a cintilaçâo da luz abunda 
tudo corn a sua altura. 

Quando a luz do Sol inebria 
quando a luz dos olhos dâo pureza, 
também a dor alheia no dia a dia 
incomoda ver pobreza... 
Nasceste corn asas para voar... 
PARABÉNS por tudo o que és, 
queria estar al para festejar, 
jâ nâo andam os meus pés... 

Dia catorze de dezembro 
seja pra M. Regina dia feliz, 
muitas recordaçôes relembro 
da Fernanda, do Sérgio e do Luis 
PARABÉNS! FELIZ ANIVERSÂRIO, 
SAÜDE para toda a vida... 
Que realizes sempre o teu piano 
e sejas de todos SEMPRE muito Querida! 

Maria de Lourdes Agapito, Lisboa (Portugal) 14/12/2002 

London, Ontârio 

For 
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118 ROSAMOND CRES., 
LONDON, ONTARIO 

(519) 686-1369 

LONDON 
Na triste hora da Partida 

Manuel Raposo de Teves 

I 
Nas linhas deste papel 
Vou estes versos rimar. 
Para falar da experiência 
Daquele que embarcar. 

II 
O dia 22 de Novembre 
Que eu larguei Portugal 
E estava apôs dois dias 
Na cidade de Funchal. 

III 
O navio em que embarquei 
Tinha uma grande idade, 
Para mim teve grande fama 
Pois me encheu de saudade. 

IV 
Da Madeira para Lisboa 
Atravessou o grande canal, 
Um dos piores lugares 
Que temos no nosso mar. 

V 
Da capital de Portugal 
Embarquei para o Brasil, 
Mas 0 mar até à Madeira 
Queria saltar o navio. 

VI 
A cidade da Madeira 
Parece um presépio inteiro, 
E de la salmos direitos 
Pr’a o Rio de Janeiro. 

VII 
Embarquei corn 19 anos 
A procurar a minha sorte, 
Logo quando sal da cidade 
Julgava que ia para a morte. 

VIII 
Por nunca ter embarcado 
Fiquei logo mal disposto, 
O mar estava muito ruim 
Quase que perdi o gosto. 

IX 
Mas logo no outro dia 
Chamaram para o almoço: 
Levanta-te logo rapaz! 
O mar esta como um passo. 

X 
Foi assim que me levantei 
Corn mais satisfaçào, 
E fui para o espelho 
Verificar a minha feiçâo. 

XI 
Apenas a minha feiçâo 
Estava algo descorada, 
Mas nunca me esqueci 
Da minha familia amada. 

XII 
Agora jâ estou bem longe 
Cada vez me desvio mais. 
Mas sempre trago na ideia 
Os meus queridos pais. 

XIII 
Faço mil ideias cada dia 
Por meus irmâos ter largado, 
Na hora da minha partida 
Âté 0 choro foi dobrado. 

XIV 
Eles: Adeus querido irmâo, 
Muito temos que penar, 
Mas lembra-te de nôs 
Pr’a nunca mais acabar. 

XV 
Eu p’ra eles me voltei 
Corn as lâgrimas a correr: 
Nunca esquecerei voeês 
Meu Deus, sô se eu morrer. 

XVI 
Minha mâe finada em choro 
Corn 0 pranto de meus irmâos, 
Pelo menos do mais velho 
Que sô tinha doze anos. 

XVII 
Ele: Adeus, querido irmâo! 
A nossa vida é tâo triste, 
E agora vejo-me obrigado 
A romper com tudo isto! 

XVIII 
Eu; Ftei-de pedir a Deus 
Para Ele a todos vôs ajudar. 
Hoje eu vou-me embora, 
Nâo vale a pena chorar. 

XIX 
Eu: Adeus Antônio e José, 
Adeus, querido Joâo, 
Enquanto eu vida tiver, 
Os très levo no coraçâo. 

XX 
Ainda tenho que contar, 
Parece que nâo tem fim, 
Das minhas queridas irmâs 
Que tanto gostavam de mim. 

XXI 
Tinha uma corn dois anos, 
Pouco sabia ela deste mundo, 
Mas quando delà me despedi 
Suas lâgrimas eram a fundo. 

XXII 
As outras todas choraram 
E choraram corn razâo, 
Naquela triste despedida 
Do seu querido irmâo. 

XXIII 
Despedi-me dos meus pais 
Que muito me abraçaram, 
Dizendo-me; Filho, lembra-te 
Sempre dos que te criaram! 

XXIV 
Eu a chorar nâo tinha fala 
Que lhes pudesse responder, 
Mas dos meus queridos pais 
Nunca me hei-de esquecer. 

Sâo Paulo, Brasil 

Dasilva Mornes J ne. 
Custom Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

04014 'Dasilva 
50 Glenridge Cr. Phone: (519) 471 -8202 
London, ON N6G‘4W6 Fax: (519) 850-1273 

Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

Tel. (519) 453-4330 Fax. (519) 453-3599 
Para Contratos e Banquetes contactem: 
Anîbal Machado - Cell. (519) 673-7500 
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Po rt U gai I m po rts Jâw 
Saldo do IVIatal 

Até ao dia 12 de Dezembro, 2004 

DOMINGOS: 11HOO - 16H00 

Prendas Ideais 
Para o IMatal 

e Azeite Português 

HORÂRIO 

Segundas-Quintas: 10H00 - 17H00 

Sextas:1OH00-19H00 

Sabados:10H00-16H00 

♦ CONJUNTOS DE PAMELAS 
♦ CONJUNTOS DE JANTAR 
♦ CONJUNTOS DE TALHERES 
♦ TAPETES 
♦ PANOS DE COZINHA 
♦ VELAS E CASTIÇAIS 

LOUÇA AO ESTILO S. XVII 
TAPETES S7.50 - $10.00 

♦ ARTIGOS DECORATIVOS 
DE JARDIM 

♦ ARTIGOS DE COZINHA 

♦ ARTIGOS DE CASA DE BANHO 

Localizado: 
Hwy. 401 e Wellington Rd. 

CONJUNTO DE TALHERES 
(20 peças) $7.50 • (72 peças) $70.00 

MAQUINA DE ESPRESSO E CHAVENAS 

IMPORTADOS DE PORTUGAL 

♦ CERAMICA PINTADA À MÀO 
♦ CONJUNTOS DE TOALHAS 

DE BANHO 
♦ CONJUNTOS DE TALHERES 
♦ MÂQUINAS DE ESPRESSO 
♦ PEÇAS DE BARRO TRADICIONAL 
♦ LOUÇA ESTILO S. XVII 

COPOS DE VIDRO (18 peças) $9.00 - $12.00 

O prédio fica atrâs (entre a plaza do Canon 
e O armazém do ABC Cork) 

PROCURE 
OSSINAIS 

Aceitamos 

CONJUNTOS DE JANTAR 
 (20 peças) $20.00 

PortuQal 
Imports 

Costco 

HWY 401 

< TORONTO WINDSORS 

ABERTO AO PÛBLICO 

O’NEIL EUNEKAL HOME ^ CHAPEL 

C|3oas Restas e um 
^efiz 

ife is a mosaic of joy & sorrows. Having had 

the privilege to be at your side during the sad days 

when we cared for your departed family members, 

,we also want to share with you in the great joy of the 

Christmas Holiday Season. Wishing you and your 

family all the Happiness and Peace the Son of God 

brings into this world. 

350 William St., London, Ontario N6B 3C7 

Tel. 432-7136 

Christmas geason to aff 

Joseph E. O’Neil com a sua esposa, filho e funcionarios 

A ,y ida é uma sequêneia de tristeza e alegrias. 

Por ter-nos dado o privilégio de estar ao vosso lado 

nos dias de luto, queremos também compartilhar 

convosco e a vossa familia nesta Quadra do Natal a 

grande Felicidade e a Paz que o Deus Menino trouxe 

ao mundo ao nascerem Belém. 


