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GENTE 
Morreu a irmâ Lùcia 

Internacional 

Màquina do clima desregulada 
Alerta feito na abertura de uma reuniâo 
cientifica internacional, em Inglaterra 

Numa iniciativa do govemo britânico, uma reuniâo 
cientifica procura, entre outras discussôes, a definiçào 
dos niveis de perigo das alteraçôes climâticas. Trata-se 
de uma conferência que ocorre a apenas duas semanas 
da entrada em vigor do Protocolo de Quioto e que é tâo 
mais oportuna e urgente porquanto as emissôes poluentes 
lançadas pelo homem para a atmosfera jâ começaram 
a desregular a mâquina do clima. 

Nào hà dûvida de que o clima do planeta jà 
mudou, disse o présidente da conferência, Dennis Tirpak 
salientando que nove dos ùltimos dez anos se revelaram 
os mais quentes desde 1861 e que apôs os anos 70 as 
alteraçôes climâticas se tornaram mais frequentes e 
mais intensas. 

A ministra britânica do Ambiente, por seu tumo, 
alertou para que os efeitos das alteraçôes do clima sô 
podem ser combatidos corn acçôes radicais por parte 
dos govemos, especialmente dos Estados Unidos. A 
maior parte do sobreaquecimento que esperamos para 
as prôximas décadas nâo é uma virtualidade e é preciso 
agir agora para limitar o aquecimento no futuro. 

VANCOUVER 
Comendodor MANUEL A. AZEVEDO 

PHOTO COURTESY OF LUSITANIA.CA 
(veja pagina 14) 

Cônsul-Geral de Portugal, Laranjeira de Abreu, e o 
homenageado, Corn. Manuel Azevedo 

LEAMINGTON - TSUNAMI RELIEF 
$23.045 EM PROL DAS VITIMAS 
DO DESASTRE 

(veja pagina 15) 

LEGISLATIVAS/2005 
PS corn Maiorla Absoluta 

O Partido Social Democrata (PSD), por sua vez, 
ficou em segundo lugar, elegendo 72 deputados e a 
Coligaçâo Democrâtica Unitâria (CDU) passou a ser 
aterceira força polltica, elegendo 14 deputados. O CDS- 
PP desceu à quarta posiçâo corn 12 deputados. 

O Bloco de Esquerda (BE) manteve-se na quinta 
posiçâo apesar de ter tido uma grande subida e 
conquistado 8 lugares no Parlamento, mais cinco do 
que em 2002. 

Provisoriamente apresentamos a lista do numéro 
de deputados eleitos por cada uma das formaçôes 
politicas concorrentes. Devemos pôr ênfase no seu valor 
provisôrio, pois a esta lista falta ainda juntar os quatro 
mandates pelos circulos da emigraçâo da Europa e de 
Fora da Europa que ainda nâo tinham sido atribuidos na 
altura de fechar esta ediçâo. 

Conselho das Comunidades 
Portuguesas (CCP) 

Associativismo no Mundo da 
Emignifâo e Recomenda;ôes 

(veja pagina 7) 

Irmâ Lùcia, uma das videntes de Fâtima, morreu 
no dia 13 de Fevereiro corn 98 anos, em Coimbra. Com 
Jacinta e Francisco Marto, ela foi uma das très crianças 
que disseram ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria 
a 22 de Março de 1907. Lùcia tinha dez anos ao afirmar 
ter visto Nossa Senhora, sendo ela a ùnica que disse 
ter ouvido palavras da Virgem. 

De inicio a hierarquia revelou-se céptica sobre as 
afirmaçôes dos Très Pastorinhos e sô em 1930 o bispo 
de Leiria tornou pùblico no dia 13 de Outubro que as 
apariçôes eram dignas de crédite. 

A partir dai, o Santuârio de Fâtima ganhou fama 
internacional, enquanto a irmâ Lùcia procurava cada 
vez mais viver afastada do mundo. Em 1921 entrou nas 
irmâs doroteias em Vilar, Porto, e em 1928 fez a 
profissâo de votes emTuy (Espanha). Em 1946, a Irmâ 
Lùcia regressou a Portugal e, dois anos depois, entrou 
para o Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, onde 
professou como carmelita em 1949. 

Escreveu dois volumes corn as suas Memôrias e 
os Apelos da Mensagem de Fâtima. Quando o Papa 
actual visitou Fâtima em 1991, convidou a Irmâ Lùcia a 
deslocar-se ali e teve corn ela uma entrevista de 12 
minutes. 

A 13 de Maio de 2000, o Papa Joâo Paulo II 
beatificou Jacinta e Francisco Marto. 

Lobby do 
Congresso 

e o Instituto 
Camôes 

(veja pagina 8) Peter Ferreira 

Os resultados provisôrios que foram publicados pela 
Comissâo Nacional de Eleiçôes dâo ao Partido Socialista 
(PS) a maioria absoluta na Assembleia da Repùblica, 
corn 120 deputados eleitos no conjunto de 226 mandates 
mais os quatro da emigraçâo do hemiciclo de S. Bento. 

O Llder do Partido Socialista, Eng. “ José Socrates, 
celebrando a vitôria eleitoral 
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■MTERMACIOMAL Beda Real para o Dia 8 de Abril 

Bush falou à Naçâo 
0 présidente norte-americano. George W. Bush, no 

seu discurso sobre o Estado da Uniâo, falou ao pais 
dos objectivos da politica externa e interna para o 
segundo mandate mas ignorou pontos chaves para o 
interesse nacional. 

Ao falar do Iraque e da segurança social, pontos 
centrais da politica nacional, o présidente fugiu aos 
aspectos cruciais. A retirada das tropas americanas do 
Iraque, ligada à formaçào de forças de segurança 
iraquianas, nâo é de todo suficiente sem que o novo 
venha a criar um Estado que reconheça os direitos e as 
necessidades de todos os cidadâos. A presença dos 
soldados americanos dépende da concretizaçâo desses 
objectivos. 

O discurso de Bush nâo revelou ao povo norte- 
americano a estratégia da retirada das tropas, nem 
indicou aos iraquianos o que os EUA esperam deles no 
momento, lamentando-se o silêncio do présidente sobre 
a ajuda ao desenvolvimento na Africa e aos outros 
paises que nâo sâo fontes do terrorismo, 

Na estratégia para o confilito no Médio Oriente, o 
discurso aponta para a confrontaçào corn regimes 
autoritârios hostis como a Siria e o Irào e pressôes 
amigâveis junto de aliados como a Arâbia Saudita e o 
Egipto. 
Segurança social 

Em relaçâo ao sistema de segurança social nâo foi 
utilizado o termo privatizaçào porque segundo as 
sondagens revelaram o povo reagiu mal a esta ideia. 
Bush gosta de falar de reforma inteligente e eficaz e na 
sua retôrica, as propostas sobre a segurança social 
continuam vagas. 

As promessas de reduçào do défice parecem vazias, 
ao virem de um chefe de Estado que baixou os impostos, 
aumentou as despesas fédérais e atingiu défices 
orçamentais recorde. 
Combate ao terrorismo 

Bush prometeu que vai continuar a combater os 
govemos que promovem o terrorismo e saudou o êxito 
das eleiçôes iraquianas como sinal do avanço da 
democracia. Prometeu continuar a desenvolver esforços 
para conseguir um acordo global de paz para o Médio 
Oriente corn uma ajuda econômica aos palestinianos. 

A maior parte do seu discurso de 40 minutes foi 
porém dedicada a assuntos internes, nomeadamente a 
alterar o sistema de Segurança Social, criado hâ 70 anos, 
e que foi sempre considerado intocâvel pelos norte- 
americanos, deixando o aviso de que a medida é 
essencial para que o sistema nâo entre em falência. 
Casamentos homossexuais 
Ainda no piano interne, Bush apelou à liberalizaçâo 
das leis de emigraçâo, à simplificaçâo do sistema fiscal 
e à alteraçâo da Constituiçâo para proibir a realizaçâo 
de casamentos homossexuais. 

Empresa faz telemôvel para câes 
Os câes jâ têm um telemôvel especialmente criado 

para eles. O aparelho, em forma de osso e corn uma 
câmara incorporada, prende-se na coleira dos animais 
e permite que os donos nâo sô vejam o que os câes 
estâo a fazer como também permite que emitam 
mensagens quando eles se portam mal. Os referidos 
telemôveis foram concebidos pela empresa 
PetsMobility, ajudando os donos a tomarem conta dos 
sens animais à distância. 

Cameron Robb, director da empesa e inventor do 
telemôvel PetsCell, afirma que o aparelho pode também 
ajudar os donos a encontrar os sens animais 
desaparecidos. Robb defende que hâ um mercado para 
o produto, uma vez que as pessoas jâ falam com os 
seus câes através do telefone. Assim, irâ assinar um 
contrato multimilionârio para produzir estes aparelhos. 

MARIO AVEIRO 
President 
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Trinta anos depois de o fogo ter dado inicio 
ao tâcito romance entre os dois, o Principe 
Charles, 56 anos de idade, herdeiro do trono 
da Inglaterra e o seu amorzinho primeiro, 
Camilla Parker Bowles, hoje com 57 anos, vâo 
fmalmente contrair matrimônio em cerimônia 
civil que estâ agendada para o dia 8 de Abril 
prôximo, consumando deste modo uma relaçâo 
amorosa “sui generis” que, segundo afirmou 
hâ anos a Princesa Diana, tinha sido o porno 
da discôrdia que levou à separaçâo matrimonial 
entre ela e o homem que aspira a ser rei. 

A familia real inglesa deu o seu 
consentimento à uniâo, insistindo, porém, que 
Camila nâo levarâ o titulo de rainha. Se Charles 
for proclamado rei, por abdicaçâo ou 
falecimento da mâe, a rainha Isabel II, o titulo oficial 
de Camilla, a futura esposa, serâ: Sua Alteza Real a 
Princesa Consorte. 

Apôs ser divulgada a noticia, os noivos muito 
sorridentes apareceram numa recepçâo no Windsor 
Castle aberta ao pùblico. Camilla exibia um elegante 
vestido vermelho e o anel de noivado, uma obra de 

Radiantes de felicidade, Charles, o Principe Herdeiro e a 
noiva, Camilla, anunciaram a sua uniâo matrimonial 

arte em platina corn um formidâvel diamante no centro, 
uma tradicional jôia de grande valor no tesouro da 
familia real. 

Quando dobrando o joelho, o Principe herdeiro a 
tinha pedido em matrimônio, Camilla com muita 
naturalidade deu o seu Sim corn um “Of course” muito 
encorajador. 

Iraque 
IViunfo Xiita no resultado oficial 
das eleiçôes 

A lista xiita liderada pelo ayatola Ali Sistani foi 
declarada oficialmente, a vencedora nas eleiçôes para 
a Assembleia Constituinte. Os resultados foram 
divulgados no dia 13 de Fevereiro, afirmando-se que a 
taxa de participaçâo tinha atingido os 59 por cento. 

Segundo os dados, a AIU teve 4.750.205 votos 
(48,1%). A segunda formaçào mais votada foi a Lista 
Unida Curda, a uniâo dos principais partidos curdos, 
corn 2,5 milhôes de votos (26%). Aterceira lista mais 
votada foi a lista xiita laica do primeiro-ministro, lyad 
Allawi, que obteve 1.168.000 votos (13%). 

Corn estes resultados, a lista de Ali Sistani vai 
conseguir 132 lugares no parlamento iraquiano, os 
curdos 71 lugares e a lista de lyad Allawi 38 lugares. 
A vitôria esmagadora da lista de Sistani reduz as 
hipôteses do primeiro-ministro ser reconduzido no 
cargo, apesar da votaçâo alcançada. 

Sudâo 
Koffi Annan apela à intervençâo 
militar da NATO 

0 secretârio-geral da ONU apelou â NATO que 
considéré a hipôtese duma intervençâo militar no Sudâo 
para impedir o massacre da populaçâo pelas milicias 
armadas. Annan justificou o pedido corn o esgotar dos 
meios pacificos para resolver a questâo. 

Defendendo a intervençâo militar na conferência 
sobre segurança de Munique, Koffi Aiman admitiu que 
esta pode ser a ùnica forma para pôr fim aos massacres 
na regiâo de Darfiir, e apontou para a necessidade de 
medidas globais contra a proliferaçâo de armas de 
destruiçâo massiva e contra o terrorismo intemacional. 

Temos de reforçar o nossos sistemas de defesa 
colectiva e, quando se esgotarem os meios pacificos, 
devemos recorrer à violência, disse para justificar o 
pedido â NATO de uma intervençâo militar no sul do 
Sudâo, onde as milicias prô-governamentais estâo 
empenhadas em massacrar a a populaçâo civil. 

O Secretârio-Geral pediu, ainda, a americanos e 
europeus que cooperem na formaçào de um sistema de 
segurança colectiva e apelou aos paises ricos que 
invistam mais nas regiôes pobres. 

T>asilm Mornes J ne. 
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Ciência 

Maremotos - Cientistas estudam 
novo sistema de alerta 

Investigadores japoneses e franceses trabalham 
num novo sistema de monitorizaçâo de tsunamis ligado 
a satélites que poderâ detectar a formaçào de maremotos 
e lançar alertas corn maior precisâo e rapidez. Como 
os tremores de terra e os maremotos causam 
perturbaçôes identificâveis por sistema de 
posicionamento global (GPS), os cientistas pensam que 
esses dados podem ser usados para detectar sismos e 
determinar a velocidade e a dimensâo de um tsunami. 

Nesse âmbito, cientistas franceses vâo começar a 
analisar dados recolhidos por GPS japoneses durante 
o devastador tsunami do mês passado para testar as 
suas ideias. Quando ocorre um sismo ou tsunami, o 
seu movimento provoca uma deslocaçâo de ar e envia 
vibraçôes para cima, através da atmosfera, que ao 
atingirem a ionosfera, cerca de 100 a 300 Kms. acima 
do nivel da superficie, afectam os electrôes. Tal 
perturbaçâo atrasa corn regularidade as ondas eléctricas 
enviadas dos satélites GPS para sensores na Terra e 
podem ser analisadas para determinar a velocidade, 
dimensâo e direcçâo do tsunami. 

O Japâo dispôe duma rede de 1.200 sensores em 
terra que recolheram dados desse tipo no sismo de 
magnitude 9 ao largo da Indonésia e no subséquente 
maremoto que destruiu vastas âreas de costas do Indico 
no dia 26 de Dezembro ultimo. 

Os dados têm estado a ser recolhidos para serem 
enviados para França, onde serâo analisados por uma 
équipa de investigadores coordenada por Philippe 
Lognonne, do Instituto Geofisico de Paris. Muitas das 
vitimas do tsunami poderiam ter sido evitadas se 
existisse no oceano indico um sistema de alerta. 
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MACIOMAL 
NATO 
Portugal vai enviar militares para 
oAfeganistâo 

Portugal vai enviar uma companhia de militares e 
um C-130 para actuar noAfeganistâo a partir deAgosto, 
no quadro da missào naquele pais sob a égide da NATO. 
O Conselho Superior de Defesa aprovou uma alteraçâo, 
apresentada pelo Govemo, da missâo a desempenhar 
pelas Forças Armadas no Afeganistâo.O comunicado, 
confirma a presença de uma aeronave C-130, e 
elementos de apoio, assim como a disponibilidade duma 
companhia, integrada nas Forças de Reacçâo Râpida 
da NATO, para actuar naquele pais durante seis meses 
a partir do mês de Agosto/2005. Actualmente, e no 
âmbito da Operaçào ISAF da NATO estâo no 
Afeganistâo 32 militares portugueses. 

O Conselho deu ainda o seu aval à nomeaçào de 
militares, oficiais e sargentos para formaçâo e treino, 
em Nâpoles (Itâlia), no âmbito da missâo de treino da 
NATO corn vista à fiitura formaçâo das forças armadas 
iraquianas. 

Reuniâo do Conselho Consultivo 
da Segurança Social e o CCP 

O Conselho Consultivo para a Coordenaçâo da 
Segurança Social realizou a sua reuniâo anual no 17 
de Janeiro em Lisboa. O CCP-Conselho Permanente 
corn Inâcio Pereira Gouveia (Venezuela) e Manuel Beja 
(Suiça), responsâvel da Segurança Social e os Direitos 
do Emigrante, esteve présenté no acto. 

Focaram-se as actividades do Departamento de 
Acordos Internacionais de Segurança Social, assim 
como a aplicaçâo das convençôes assinadas entre 
Portugal e os paises de acolhimento dos portugueses 
residentes no estrangeiro, definindo-se as actividades 
agendadas para 2005. Foi dicutida a regulamentaçâo 
social existente na UE, a aplicaçâo da componente 
social do Acordo Bilateral sobre a Livre Circulaçâo de 
Pessoas entre a UE e a Suiça, e a situaçâo social dos 
portugueses espalhados pelo resto do Mundo. 

Para o Conselho Permanente a reuniâo foi uma 
optima oportunidade para analisar as actividades do 
Departamento de Coordenaçâo Internacional de 
Segurança Social, ôrgâo de reconhecida competêneia 
em matérias sociais no interesse das Comunidades 
Portuguesas residentes no estrangeiro. 

Pescas desceram 22% desde 1995 
A produçâo pesqueira portuguesa caiu 22% entre 

1995 e 2003, segundo dados divulgados pelo Eurostat, 
Gabinete de Estatistica da Uniâo Europeia. A 
informaçâo inserem-se num estudo da evoluçâo das 
pescas na UE, o quai révéla que a produçâo conjunta 
caiu 17% nos ùltimos dez anos. 

'Sla UE anterior ao ultimo alargamento (UE 15), 
Portugal detinha a quarta maior forta pesqueira, corn 
10.300 barcos, a seguir da Grécia (19.000), Itâlia 
(15.700) eEspanha (14.400). 

CIÊNCIA 
Investîgadores criam bio-teddo 
para feridas de guerra 

Investigadores da Universidade de Rhode Island e 
da empresa Biosurfaces, acabam de desenvolver um 
tecido especial à base de poliester capaz de evitar as 
infecçôes durante longos périodes de tempo para 
facilitar a cura de feridas de guerra entre os 
combatentes. Este tecido especial é impregnado de um 
antibiôtico de amplo espectro e de uma proteina que 
impede as hemorragias. Uma vez em contacte corn as 
feridas, estes elementos deverâo desencadear o 
processo de coagulaçâo ao mesmo tempo que o 
antibiôtico évita a infecçâo. 

Além das suas propriedades biolôgicas, o tecido 
contempla outras caracteristicas necessârias para a sua 
funcionalidade: é elâstico, fâcil de aplicar, ajusta-se 
como se de uma compressa se tratasse e tem duraçâo 
superior a cinco dias. 

Embora na fase inicial este) a fundamentalmente 
pensado para o âmbito militar, os responsâveis do bio- 
tecido estimam que possa vir a ser utilizado por 
bombeiros, policias e outres elementos dos serviços 
de emergêneia. 

Humberto Delgado assassinado 
hà 40 anos 

A 13 de Fevereiro de 1965 uma brigada da PIDE 
assassinava o Humberto Delgado em Villanueva del 
Fresno, Badajoz (Espanha). O tiro fatal foi disparado 
por Casimiro Monteiro e a operaçào, chefiada por Rosa 
Casaco. 

Candidate em 1958 da Oposiçâo Democrâtica à 
Presidência da Repùblica, H. Delgado acabou sendo 
vencido por uma maciça fraude eleitoral armada pelos 
agentes do regime. Pouco depois das eleiçôes, O. 
Salazar promoveu uma revisâo da Constituiçâo, 
impedindo a eleiçâo do Présidente da Repùblica por 
sufrâgio directe. 

A Fundaçâo Humberto Delgado assinalou a morte 
do «General Sem Medo», numa cerimônia em 
Villanueva del Fresno. A cerimônia, que decorreu na 
Plaza de Espana foi presidida por Rodrigues Ibarra, 
présidente da Regiâo de Extremadura, e contou corn 
intervençôes do ex-presidente da Repùblica, Mario 
Soares, e de Medeiros Ferreira (PS), entre outras 
personalidades. 

Diârio Digital 

Portugal é o 37*^ pais que mais 
respeita o ambiente 

Portugal é o 37.° pais do mundo que mais respeita 
o ambiente, segundo o indice de sustentabilidade 
ambiental, apresentado em Davos (Suiça) que mede a 
capacidade dos paises para protéger o meio-ambiente 
e contempla 76 indicadores, como o estado dos recursos 
naturals, os niveis de contaminaçâo e as medidas para 
controlo ambiental. 

O ranking é liderado pela Finlândia, seguida da 
Noruega, Uruguai, Suécia e Islândia. Portugal surge 
atrâs de paises como a Argentina (9°), Brasil (11°), 
Paraguai (17°) ou Bolivia (20°). No entanto, Portugal 
posiciona-se meUior do que a Holanda (41°), EUA (45°), 
Reino Unido (66°), Itâlia (69°) e Espanha (76°). Os 
ùltimos lugares da lista de 146 paises sâo ocupados 
pela Coreia do Norte, Iraque, Taiwan, Turquemenistâo 
e Uzbequistâo. 

Base Aérea de Monte Real aberta 
à oviaçâo civil 

0 governo assinou um protocole que prevê a 
abertura da base aérea de Monte Real, em Leiria, à 
aviaçâo civil. Pedro Santana Lopes, recordou que a base 
militar estava subaproveitada, embora possui uma 
localizaçâo ùnica na regiâo. A sua abertura à aviaçâo 
civil servira de potenciador do aumento da 
competitividade da economia e do turismo. 

As aeronaves de combate aos fogos florestais e em 
outras situaçôes de emergêneia poderâo também usar 
a base aérea. 

O ministro Paulo Portas nâo esteve présente na 
assinatura do protocolo, uma ausência que Santana 
Lopes justificou com o tempo de agendas apertadas 
que se vive, numa referêneia à campanha eleitoral para 
as legislativas de 20 de Fevereiro. 

CLIiyiA IWlUNDIAL 
EFEITO PE ESTUFA 

Camada de gelo da Antàrtida a 
desintegrar-se 

A densa camada de gelo que cobre a parte ocidental 
da Antàrtida pode estar a desintegrar-se e o seu 
desabamento faria subir em quase 4,9 metros o nivel 
dos oceanos. O alerta foi dado numa conferêneia 
internacional sobre o clima que decorreu em Exeter, 
no Reino Unido. Os peritos ào British Antarctic Survey 
(BAS) descobriram que as massas de gelo até hoje 
consideradas estâveis, podem estar a desintegrar-se. 

A équipa mediu a densidade da camada de gelo e 
concluiu que esta esta a desprender-se e a cair ao mar a 
um ritmo de 250 metros cùbicos por ano, o que por si 
sô supôe uma subida do nivel dos oceanos em um quinto 
de milimetro por ano. 

A Antàrtida foi sempre apresentada como um 
gigante adormecido no que diz respeito às alteraçôes 
climâticas, mas o gigante despertou, na opiniâo dos 
cientistas britânicos. 

O eventual colapso desses gelos antârcticos 
constituiria um desastre de proporçôes gigantescas, jâ 
que énormes zonas costeiras submergiriam, tanto em 
paises desenvolvidos como em desenvolvimento. 

O primeiro-ministro britânico. Tony Blair, pediu 
aos cientistas na conferêneia para determinarem a partir 
de que momento as alteraçôes climâticas começarâo a 
ter consequêneias catastrôficas para as sociedades do 
planeta e para os eco-sistemas. 

Temperatura da Terra pode subir 
T C dentro de 20 anos 

A organizaçâo ecologista WWF/Adena advertiu 
que a temperatura da Terra poderâ chegar a superar em 
dois graus centigrados as actuais temperaturas médias 
dentro de 20 anos se nâo se fizer nada para o evitar. 

Este aumento das temperaturas poderâ provocar, 
entre 2026 e 2060, um aquecimento do Arctico très 
vezes superior ao actual. Esta situaçâo significa que se 
pode alcançar temperaturas entre 3,2 e 6,6 graus 
centigrados superiores à média corn fortes mudanças 
na vida dos esquimôs e das populaçôes ârcticas. Os 
ecossistemas ârcticos sâo os mais vulnerâveis às 
mudanças climâticas. 

O impacto deste efeito nâo sô se reflectirâ na 
diminuiçâo da cobertura de gelo e de neve, como num 
aquecimento adicional, ao absorver mais radiaçâo do 
solo e do oceano. A plaça de gelo de Verâo estâ a 
derreter a um ritmo de 9,6%, o que pode levar à extinçâo 
da cobertura de gelo flutuante no final do século. O 
possivel aquecimento do planeta levarâ ao 
desaparecimento de espécies corn habitat no gelo, como 
os ursos polares e as focas. 

Efeito de estufa poderâ elevar 
temperaturas em 11"C 

As emissôes de gases com efeito de estufa poderâo 
provocar um aumento das temperaturas de até 11°C em 
meados do século XXI, segundo um estudo do Prof 
David Stainforth da Universidade de Oxford, publicado 
na revista Nature. 

O aumento de temperatura nasce do principio de 
que os niveis de diôxido de carbono irâo duplicar 
relativamente aos valores anteriores à Revoluçâo 
Industrial (em meados do século XVIII). Estes niveis 
poderâo ser alcançados em meados deste século se as 
emissôes nâo forem reduzidas. As temperaturas poderâo 
aumentar entre 2 e H graus centigrados e o nivel do 
mar subir, provocando inundaçôes e alteraçôes 
climâticas drâsticas. 

A experiência, financiada pelo Conselho de 
Investigaçâo Ambiental britânico, foi idealizada hâ 
cinco anos e iniciada em 2003. Mais de 95 mil pessoas 
de 150 paises participaram na elaboraçâo da iniciativa. 
Os voluntârios participantes contribuiram corn 8.000 
anos de uso de computadores, superando a capacidade 
de processamento de dados do maior computador do 
mundo, o que permitiu simular mais de quatro milhôes 
de anos modelo. 

Os resultados eram enviados automaticamente para 
os computadores da Universidade de Oxford e outras 
instituiçôes que colaboraram na pesquisa em diferentes 
lugares do mundo. 
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ACORES/MADEIRA 
Em Mar^, voos directes para o Pîco 

A partir de Março vai haver voos directos de Lisboa 
para a ilha do Pico, A operaçâo, prevista para Janeiro 
ultimo, atrasou-se devido à necessidade de certificaçâo 
da pista que foi recentemente ampliada para receber 
aviôes de maior porte. A data para o inicio das ligaçôes 
aéreas foi avançada pelo secretârio da Economia dos 
Açores, Duarte Ponte, apôs uma reuniâo, em Lisboa, 
com o Instituto Nacional de Aviaçào Civil (INAC). 

Depois da certificaçâo da pista e do piano de 
emergêneia e segurança, falta apenas a publicaçâo de 
procedimentos de aproximaçâo e aterragem. Parece que 
a proposta de piano jâ foi elaborada, mas sera necessâria 
a realizaçâo de alguns testes na nova pista para que o 
documento seja certificado pelo INAC. 

Estâ marcada para 21 de Fevereiro a realizaçâo de 
testes corn um aviâo da companhia aérea Fligth 
Precision, que levarâ a bordo controladores aéreos e, 
posteriormente, sera a vez daTAP efectuar alguns testes 
corn os sens pilotos. A TAP, que vai assegurar os voos 
entre a capital e a ilha açoriana, garantiu que estaria 
pronta para iniciar a operaçâo logo que estivessem 
reunidas todas as condiçôes para isso. 

Desde o inicio do ano, a SATA Intemacional e a 
TAP voam em regime de code-share (partilha de voos) 
entre os Açores, o Continente e a Madeira. 

Militantes do PSD/Açores a favor 
da reduçâo de deputados 

0 numéro de ex-deputados corn 
subven^âo vitalicia supera 
actuais parlamentares 

Pela primeira vez este ano, o nùmero de ex- 
deputados corn subvençâo vitalicia atribuida pela 
Assembleia Legislativa dos Açores poderâ superar os 
52 parlamentares no activo. 

Apôs as legislativas regionais de Outubro/2004, 
treze ex-deputados requereram a reforma, sete dos quais 
do PS, quatro do PSD e dois do PCP e no ano em curso, 
poderâo ser 53 os ex-parlamentares corn direito à 
subvençâo, o que farâ aumentar as despesas do 
Orçamento da Assembleia corn a Caixa Gérai de 
Aposentaçôes de 900 mil para 1,5 milhôes de euros. 

A Assembleia Legislativa dos Açores prevê outras 
compensaçôes para os deputados que cessam funçôes, 
como é o caso da atribuiçâo de subsidies de reintegraçâo 
para os parlamentares que regressam aos seus anteriores 
locais de trabalho. 

Quem completar um mandate de quatro anos no 
parlamento terâ direito a cerca de 25 mil euros de 
subsidio, enquanto que dois mandates (oito anos) 
permitem ao ex- deputado receber 50 mil euros de 
subsidio de reintegraçâo. Estas compensaçôes nâo sâo 
exclusivas, porém, dos deputados dos Açores, uma vez 
que estâo previstas na Lei 26/95, que estabelece o 
estatuto remuneratôrio dos titulares de cargos politicos. 

Sessenta e seis por cento dos militantes que 
participaram no referendo do PSD/Açores sobre a 
revisâo da lei eleitoral do arquipélago manifestaram- 
se a favor da reduçâo do nùmero de deputados regionais. 
Eles consideram que deve ser reduzido um deputado 
por cada um dos nove circulos eleitorais, 
correspondentes a cada uma das ilhas dos Açores. 

Em contrapartida, 33% dos social-democratas 
pronunciaram-se a favor do aumento dos deputados na 
Assembleia Legislativa Regional que actualmente estâ 
composta por 52 lugares. 

O referendo do PSD/Açores, o primeiro na histôria 
do partido, visava ouvir os militantes sobre as alteraçôes 
a efectuar no sistema eleitoral para uma proposta 
concreta que vai ser apresentada pelo grupo parlamentar 
no parlamento açoriano. 

A revisâo da lei pretende evitar a possibilidade do 
partido mais votado nas legislativas regionais nâo 
dispor do maior nùmero de deputados na Assembleia 
Regional. Com o objectivo de todos os partidos de 
melhorar a proporcionalidade, o parlamento açoriano 
criou uma comissâo eventual que terâ de apresentar 
uma proposta de consenso até Abril, caso contrârio a 
Assembleia da Repùblica chama a si esta tarefa. 

Nâo é conciliâvel a soluçâo de reduzir o nùmero 
de deputados e aumentar os circulos eleitorais. Corn 

'’cerca de 100 mil eleitores (53% dos inscritos nos 
Açores) a ilha de Sâo Miguel elegeu nas regionais de 
Outubro, apenas, 19 dos 52 deputados â Assembleia 
Regional. Em contrapartida, os 350 eleitores do Corvo 
escolheram dois parlamentares. Este râcio do nùmero 
de eleitores por deputado résulta do actual sistema 
eleitoral, que prevê que cada ilha tenha direito a dois 
deputados, mais um por cada seis mil eleitores ou 
fraeçâo superior a mil. 

m SCOTIABANK 
Para Hipotecas, Investimentos, Empréstimos, etc. 

Contacte o Gerente 

TED RIQUINHA 

TEL. 451-2007 

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

n A D A9CS (NEW & USED) Xrxmarirm 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 

Afores: À Descoberta das Raizes 
A Direcçâo Regional das Comunidades (DRC) vem 

por este meio anunciar que realiza em 2005, de 7 - 17 
de Maio, nas ilhas Terceira e Graciosa a 12.® Ediçâo do 
Curso Açores: A Descoberta das Raizes. A iniciativa 
destina-se a professores de Histôria, Lingua e Cultura 
Portuguesas e animadores culturais em efectividade de 
funçôes hâ, pelo menos, très anos consecutives, em 
estabelecimentos de ensino e/ou associaçôes com 
estatutos prôprios. Os objectives do curso sâo: o contacte 
directe dos seus participantes com a Regiâo Autônoma 
dos Açores, por forma a dar-lhes a conhecer a realidade 
geo-sôcio-cultural e politica da sua tera de origem e a 
sensibilizâ-los para os seus valores patrimoniais. 

As fichas de inscriçâo, bem como a côpia dos 
regulamentos do curso (documentes que deverâo ser 
policopiados e entregues a eventuais interessados) 
encontram-se disponiveis na Redaeçâo deste jomal, 
asssim como nos consulados de Portugal. 

O période de inscriçâo de candidates e;s.tende-se de 
30 de Janeiro a 25 de Fevereiro/2005, devendo os 
candidates remeterem a sua inscriçâo directamente para 
0 fax: (351) 295 21 48 67 ou pelo correio para: 

Direcçâo Regional das Comunidades 
Rua do Palâcio, S/N 

9700 143 Angra do Heroismo 
Ilha Terceira, AÇORES 

Portugal 

Encontro de Jovens/2005 
Corn a divisa “Ser é Influenciar”, a Direcçâo 

Regional das Comunidades vai realizar nas ilhas do 
Faial e Pico, de 15 - 23 de Julho do corrente, um 
encontro dedicado à juventude da diâspora. 

A iniciativa destina-se a jovens, descendentes de 
açorianos, entre 21 e 30 anos de idade, que falem a 
lingua portuguesa, estejam envolvidos em projectos 
culturais comunitârios e nâo tenham visitado as ilhas 
dos Açores hâ pelo menos 5 anos. As candidaturas 
devem ser remetidas directamente pelos interessados 
até ao dia 15 de Março para: 

Direcçâo Regional das Comunidades 
Rua do Palâcio 

9700-143 Angra do Heroismo 
Terceira - AÇORES - Portugal 

Côpias da Ficha de Inscriçâo, do Regulamento e 
Programa (provisôrio) que deverâ ser respeitado na 
integra, encontram-se à vossa disposiçâo no Centro de 
Redaeçâo deste jomal e poderâo ser solicitadas pelo 
Tel. 1-800-414-3584 

Alzira da Serpa Silva, Directora da DRC 

m PHK^IOKNL'iA no (;<sS 1 

KEGfôNAl - AÇO«ES 

ALZIRA MARIA SERPA SILVA 
Colônia Alemâ. Apartado 96 Tel. 292 208100 

9901 014 HORTA (FAIAL) Fax. 292 391854 

AÇORES alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

/*  

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

X 
A IRMANDADE DE COROA DE SÂO PEDRO g 

Reaiiza - nos dias 26 e 27 de Fevereiro, 2005 
FESXA, OA MAIAAÇA 

no salâo Paroquial da Holy Cross Church -10 Elm St./Hamilton Rd., London 

Sâbado. dia 26 de Fevereiro 
8:00 am Começa a venda dos Produtos da Matança: chouriços, morcelas, 
torresmos de vinha d'alhos, lombo de porco assado, torresmos brancos de carne, 
debulhOr toucinho defumado, etc. preparados por pessoal especializado dos Açores 

SERÂ SERVIDO PRATO REGIONAL 
20H00 BAILE SSOCIAF corn mùsica ao vivo pelo conjunto de London 

"ALÉM-MAR” • Arremataçôes 
os MORDOMOS DE 2005, MARCELINO & NATALIA RESENDES e JORGE & INÈS DE MELO, convidam toda a comunidade para celebrar connosco esta 
tradicional Festa Portuguesa - COMPAREÇAM! Para informaçôes e ajuda voluntâria contactem-nu$ pelos Tels. 640-4969 ou 850-0434 
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Domingo, dia 27 de Fevereiro 
Continua a venda dos Produtos da Matança 
13H30 COZIDO À PORTUGUESA E 
FEIJOADA - $10/PESSOA • Haverà frango de 
churrasco para as crianças. 

15H00 VENDA DE BIFANASE SANDWICHES 

15H30 ACTUAÇÂO DO “RANCHO 
F0LCL(]RIC0 DO MINHO”, pela primeira vez 
em London 

A Seguir; ARKE>L\XAÇÔES c 
KAILE coin “ALÉM-MAR” 

- EXTRADA CRATIS 
]|rOS DOIS DIAS - 
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GENTE DE LONDON 

Pedro Almeida na Direcfâo do 
Partido Liberal 

Os simpatizantes do Partido Liberal (London- 
Fanshawe), reunidos no dia 27 de Janeiro ultimo na 
sede do Marconi Club, nomearam e elegeram a 
candidatura do português. Pedro Almeida, Trustee no 
Conselho Escolar Catôlico, para a Direcçâo do Partido 
Liberal por aquela ârea eleitoral. Este grupo directive 
é integrado por 40 pessoas, dentre as quais sâo 
escolhidas as candidaturas para deputado Liberal da 
ârea nas eleiçôes ao Parlamento Provincial do Ontârio. 

Pedro Almeida participa na secçâo denominada 
Policies Committee, encarregada de recomendar ao 
Partido Liberal que conduz os destines da provincia, 
as medidas mais urgentes a tomar. Pedro Almeida 

O primeiro a congratular Pedro Almeira foi o 
Deputado Liberal, Kahlil Ramal 

indicou ao este jornal que iria trabalhar em prol de uma 
ajuda mais generosa do Govemo para o sistema escolar 
catôlico. Deste modo ele passaria a trabalhar para a 
mesma causa nas duas frentes: na Secretaria Escolar e 
na Direcçâo do Partido Liberal. 

Um dos primeiros que apresentaram votes de 
Parabéns a Pedro Almeida foi o MPP liberal, Kahlil 
Ramal, London-Fanshawe, eleito nas legislativas de 
2002 para o Parlamento Provincial. 

Pedro Almeida graduou-se como Enviromental 
Engineering Technologist (Engenheiro Técnico do 
Meio-Ambiente) em 1995 no Fanshawe College de 
London, profissao que hoje nâo exerce, ao dedicar o 
seu tempo à gerência da companhia de construçâo civil. 
Vilar Construction Ltd. 

Ao entrar como membre da Direcçâo Liberal - 
Policies Committee, o luso-canadiano sobe mais um 
degrau na carreira politica. Parabéns e que continue a 
manter uma presença forte nesta nova caminhada para 
que um dia possamos vê-lo a ocupar um lugar no 
Parlamento. g Seara, London (Ontario) 

BUSINESS WORLD 
TAX CONSULTANTS INC. 

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

■ CORPORATE RETURNS 
• FINANCIAL REPORTS 
■ FINANCIAL SERVICES 

• PERSONAL RETURNS 
• STATEMENTS & CASH FLOWS 
• GST/PST REBATES 

580 CLARKE ROAD 519-455-1400 
LONDON ON N5V 3K5 1-800-598-8770 

www.businessworldtax.com 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON- 

Desde Pre-Primaria a O.A.C. 
Todos os Sabados do Curso Lectivo 

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

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

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

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiào Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sabados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Tratamentos Dentàrlos Estéticos 
Branqueamento de Dentes 
lmpl3nt6S, PontSS © Coross 'Servindo a conwnidsde 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. Portuguesa desde 1990 

Nossospreços estào dentro das tabetas da ‘Labourers' Union' 680*9000 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3X6 

Eleifôes de novos corpos gerenfes 
Em varias entidades seciais e despertivas desta 

cemunidade cestumam ser cenvecadas assembleias 
eleiterais nesta épeca de ane. Per isse julgames ser 
esta uma optima oportunidade para dar aos nossos 
leitores uma visâo panorâmica dos resultados gérais. 

No Clube Português, como era de esperar, os 
sôcios deram um vote de confiança ao présidente da 
Direcçâo transacta, Àlvaro Ventura, reconduzindo a sua 
candidatura para mais um mandate no dia 23 de Janeiro. 
Dias depois, no Jantar de Aniversârio desta entidade, 
foi apresentada aos sôcios a nova Direcçâo que resultou 
ser praticamente igual à anterior, com apenas algumas 
ligeiras alteraçôes de tom mener. 

O Nùcleo do FC Porto reuniu os sens sôcios no 
dia 6 de Fevereiro emAssembleia Gérai e prestaçâo de 
contas de 2004. Mas, chegados ao acte eleitoral e 
devido à falta de interesse por parte dos présentés para 
formar nova Direcçâo, foi decidido convocar uma nova 
Assembleia Eleitoral para a Sexta Feira, dia 4 de Março, 
no Restaurante do Clube Português. A sessâo vai abrir 
corn um jantar gratuite para todos os que marcarem 
presença, procedendo-se logo às eleiçôes de novos 
corpos directives. Como declarou o actual Présidente 
da Direcçâo, Antônio Costa, sera necessârio que os 
sôcios reconsiderem a sua posiçâo frente às eleiçôes e 
venham a esta segunda reuniâo dispostos a formar, nâo 
sô um quorum, como ainda uma Direcçâo para orientar 
no future os destines da associaçâo desportiva. 0 
Nùcleo do F.C. Porto celebrou em 2004 o seu 10.” 
Aniversârio corn grande entusiasmo e sumptuosidade. 

Na mesma altura, o Nùcleo Sportinguista local 
escolhe os lideres para a nova época. Na Assembleia 

celebrada na sede da associaçâo desportiva foi eleita a 
candidatura de Jorge Sousa que se comprometeu a 
apresentar o seu elenco directive à aprovaçâo da Mesa 
da Assembleia Gérai e, fùturamente a todos os sôcios 
ao celebrar do 13.° Aniversârio da Fundaçâo do Nùcleo. 

Nâo podemos afirmar que Jorge Sousa seja um 
sôcio fundador per se, mas ele foi sempre um grande 
entusiasta e patrocinador do Nùcleo desde o tempo que 
a associaçâo começou a dar os primeiros passes em 
London. Jorge é natural dos Açores e gerente da firma 
de decoraçâo interior, J. Sousa Painting & Decorating, 
especializada em acabamentos como o “orange peel” 
de grande efeito decorative. 

Por ùltimo, no dia 20 de Fevereiro, um grupo de 
sôcios do Sport London & Benfica, desafiando as 
severas condiçôes climatéricas que invadiram a ârea, 
reuniu-se emAssembleia na sede do SL&B, situada no 
316 William St. Chegando-se ao acte eleitoral, as 
seguintes categorias ficaram defmidas: 
Assembleia Gérai 
Présidente Fernando Ramos, Sec. Antônio Macedo, 
Rel.® Lourdes Santos 
Conselho Fiscal 
Présidente - Luis Domingues, Sec. - José Pais 

A candidatura de Fernando Marques foi eleita para 
a Presidência da Direcçâo Executiva. Ele pediu que 
lhe fosse garantido o lapso de duas semanas para 
apresentar a lista da nova Direcçâo à aprovaçâo da Mesa 
da Assembleia Gérai do SL&B. Natural da ârea da 
Grande Lisboa, o novo présidente eleito é casado corn 
D. Manuela e trabalha numa fâbrica da GM-Disel 
Division em London. 

A RedacçSo 

ULTIMAS NOTICIAS,,, 
Novo pais poderà ser criado 
no Sudâo 

Um novo pais, corn 10 milhôes de habitantes, na 
maioria cristâos e animistas, e um territôrio rico em 
petrôleo, pode ser criado em 2011 na ârea que agora 
corresponde ao sul do Sudâo. Foi esta a premissa 
fundamental do acordo assinado no Quénia, entre 
représentantes do Govemo de Cartum e da guerrilha 
que voltou a juntar de forma simbôlica Ali Taha, vice- 
presidente, e Jphm Garang, lider do Exército Popular 
de Libertaçâo do Sudâo. 

Depois de uma guerra civil iniciada em 1983, na 
quai Cartum tentou impor a lei islâmica a todo o pais, 
a regiâo vai gozar de um estatuto de autonomia, 
prevendo-se que, dentro de seis anos, se realize um 
referendo tendo em vista a independência. 

Até lâ, terminado um conflito que matou mais de 
dois milhôes de pessoas, foi acordada uma partilha de 
poder e de riqueza, a contento de ambas as partes. Os 
rebeldes beneficiam politicamente. Garang serâ vice- 
presidente no fùturo Govemo de coligaçâo e Cartum 
vai lucrar economicamente ao beneficiar dos recursos 
de extensas réservas petroliferas. Foi este o culminar 
de um processo négociai que se arrastou durante dois 
anos. 

FRANK PMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

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

8538 LONGWOODS ROAD, LONDON, ON N6P 1L6 

Iraque 

Lista de Sistani lidera em dez 
provindas xiitas 

Em conferêneia de imprensa, uma responsâvel da 
comissâo eleitoral anunciou que a lista iraquiana 
apoiada pelo ayatollah Ali Sistani lidera a contagem 
de votos nas provincias de maioria xiita, corn cerca de 
67 por cento dos très milhôes de votos que jâ tinham 
sido contados. 

A o primeiro-ministro iraquiano, lyadAllawi, xiita 
laico, encontra-se em terceiro lugar, corn 17,5 por cento 
de sufrâgios, indicou a mesma fonte, dando conta de 
que estavam jâ contados cerca de 3,3 milhôes de 
boletins. O segundo lugar é ocupado pela lista do povo 
curdo 

A ùltima posiçâo estava a lista dos Quadros e Elites 
Nacionais Independentes, de Fathallah Ghazi Ismail 
apenas reuniu 15 mil votos e o povo Sunita, decidiu, 
por medo ou teimosia, ausentar-se das umas e nâo 
poderâ participar no processo da Assembleia 
Constituinte a ser criada pelos que foram eleitos. 

Novo medicamento contra a Sida 
foi lançado na Alemanha 

Um gmpo de cientistas da Universidade alemâ de 
Hamburgo anunciou que tinha criado um novo 
medicamento contra a Sida que, embora nâo a cure, 
impede o crescimento do vims, travando assim o seu 
desenvolvimento. 

O Instituto de Virologia da mesma universidade 
disse que os resultados da investigaçâo, coordenada 
pela prof. Ilona Hauber, serâo publicados no Journal 
of Clinical Investigation em Janeiro prôximo. Parece 
que os cientistas conseguiram inibir a aeçâo de uma 
enzima humana {deoxyhypusin synhtase) de que os 
vims da Sida dependem para se reproduzirem. 

■ ONTARIO ■ 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automâtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârlo 

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

Industrial Supply 
Wide Selection of Carpet Cleaning Products, 

Waxes, Paper Products, Cleaning Equipment for Sale 
or Rental, Soaps, etc. 

Paul da Silva 
472 Hamilton Rd. Tel.: (519) 438-8205 
London, ON N5Z 1R9 Toll Free: 1-888-220-2483 
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Coisas e,„ Loisas 
Fortunas 
Somos todos filhos de Deus, O Sol quando nasce é para 
todos. Os pobres sâo sempre mais felizes que os ricos. 
Quem nào tem nada, ao luar dorme sem se ralar, etc. 
Dites populares que circulam livremente aos quais 
damos muita atençâo, mas... anda o cavador de sol a 
sol a jeirar umas leiras (quase sempre arrendadas) para 
criar uns nabos, umas batatas, e pouco mais... O 
professor primârio luta para que os seus alunos 
aprendam os seus ensinamentos e quantas vezes se sente 
frustrado ao ver chegar o fim do ano lectivo e os 
pequenos mal sabem 1er ou escrever! E assim 
sucessivamente. Uns lutam sem vitôria, enquanto que 
outros... 
Elvis Presley a cantar umas notas guturais e um mexer 
de perna acumulou uma fortuna que o considéra a 
pessoa mais rica de entre os... mortes! Como? Que 
mérito, que magia? Nào dâ para entender! O que é certo 
é que a filha ùnica resolveu vender uma parte grande 
do espôlio por 75 milhôes de euros e ainda fica rica, 
mas muito rica. O Sol quando nasce é para todos? 

Idolos 
Luciano Pavaroti, Placido Domingo e outros famosos 
tenores estâo a preparar-se para a reforma. As suas 
magnificas vozes vâo deixar de se ouvir ao natural e 
outros idolos da opera estâo de deixar este mundo, como 
por exemplo, Renata Tebaldi, uma voz ùnica do século 
XX, a melhor soprano de todos os tempos! Faz pena! 
Claro que ficam outros artistas, porque hâ sempre 
seguidores, mas dificilmente se podem equiparar aos 
grandes mestres. A diva Tebaldo morreu aos 84 anos! 

Grandezas e Misérias 
Enquanto uns nào sabem o que fazer ao dinheiro que 
têm, outros nâo sabem o que fazer para enganar o 
estômago... Sabe-se isso hâ muito, mas o que nâo se 
sabe, porque custa acreditar, é que alguém tenha que 
contratar um empregado a ganhar 1600 euros por dia, 
sô para (Pasme-se!) desembrulhar os présentés de Natal 
recebidos pela familia. Quem foi esse fenômeno? Um 
simples jogador de futebol, David Beckham e a sua 
mulher, Victoria Adams. Hâ grandes empregos! 

Venceslau de Morais 
Quem foi este português tâo apreciado e enaltecido no 
Japào e Macau e tâo ofuscado e quase desconhecido 
dos portugueses? É certo o ditado: Ninguém é profeta 
em sua terra. Venceslau foi um diplomata, oficial da 
Marinha, escritor e ensaista tâo apreciado no Japâo que 
recentemente foi inaugurada uma estâtua sua de 2 
metros de altura e 300 kg de peso no Monte Bizan em 
Tokushima focando o escritor, junto ao Museu W. de 
Morais. Era filho de mulher japonesa, numa terra que 

0 escritor tanto amou e onde ele 
passou os ùltimos 16 anos da sua 
vida. Isto para comemorar os 150 
anos do nascimento do escritor 
(1855-1929). As comemoraçôes 
decorreram no Japâo e Macau, 
onde ele também viveu, assim como em Portugal. Sô 
que no Japâo Venceslau é bem conhecido e muito 
admirado desde hâ muito. Em Portugal, porém, poucos 
sâo os que se esforçam corn boa vontade para dar mais 
brilho e importâneia a esta efeméride. No caso 
programaram-se conferêneias, montras nas livrarias, 
demonstraçôes de gastronomia, cartazes, exposiçôes, 
projecçôes de filmes, concertos, etc. no Porto, Lisboa, 
Tokushima, Quioto, Tôquio, Osaka, Macau, Cascais, 
Vila do Bispo, Estoril e Viana do Castelo. Ele é o autor 
de Traços do Extremo Oriente, Cartas do Japâo, O Culto 
do Châ, Osoroshi (pôstumo), e muitos mais escritos 
em diversas linguas estrangeiras e que demonstram bem 
o valor deste genial escritor que Portugal desconhece. 
Graças à sua importâneia no Japâo hâ hoje 25 
universidades em que se estuda a lingua portuguesa e, 
no entanto, continua-se a ignorar a importâneia 
atribuida a Venceslau de Morais no Japâo. Mas para 
jâ, a imprensa nacional que editou Dai Nippon em 1887, 
apresentou para estas celebraçôes uma medalha corn 
carateres em português e japonês e “O Essencial sobre 
V. de Morais”, anunciando para breve a nova ediçâo 
da obra de Morais “Femâo Mendes Pinto no Japâo”. 
Pobre povo português! Vâs esquecendo os teus 
ancestrais e nunca chegas a conhecer os 
contemporâneos! Falta de orientaçâo por quem tem o 
direito de govemar um povo! 

Cosmética 
O azeite português jâ foi, e por muitos anos, 
considerado o melhor azeite produzido por processos 
quase rudimentares, tal como o vinho, mas a pouco e 
pouco, tudo o que havia de bom, de genuinamente puro 
e manualmente fabricado vai acabando. Agora, corn 
azeites de vârios paises do mundo, como o Chile, EUA, 
Australia. Nova Zelândia, além dos jâ tradicionais 
paises do Mediterrâneo, toma-se cada vez mais difîcil 
obter um prémio de qualidade entre tantas marcas em 
concurso. Sô a Itâlia apresentou 449 de qualidade 
superior. Finalmente, Portugal corn a apresentaçâo de 
dez marcas diferentes, conseguiu obter um prémio entre 
os melhores quinze! Vâ lâ! 

O Fado 
Trata-se da cançâo nacional por excelêneia que estâ 
sendo de tal maneira enaltecido que hâ até um projecto 
que visa candidatar o Fado a patrimônio da humanidade. 
Além de vârias iniciativas, foi decidido promover uma 
vez por mês uma tertùlia no Restaurante Fado Maior 
de Alfama. Estâ também na agenda a publicaçâo de 
dois livros, um sobre a grande Maria Severa, a voz da 
realidade e da lenda. Em 1996 passaram os 150 anos 

da morte desta fadista que vai ser agora mais conhecida 
pela vida artistica que levou e que ficou assinalada na 
mùsica, no teatro, no cinema e na opereta. O outro livro 
serâ para dar realce a alguns dos poetas que tantos fados 
escreveram como: Linhares Barbosa, Carlos Conde, 
Gabriel de Oliveira, Henrique Rego, Jùlio de Sousa, e 
outros que jâ sâo do passado. 

Grandes da Mùsica 
Para assinalar os 300 anos do nascimento de Carlos 
Seixas (Coimbra, dia 11 de Junho de 1704), editou-se 
hâ pouco uma antologia discogrâfica da obra deste 
compositor que engloba: Sinfonia em Si Bémol Maior, 
Concerto em Lâ maior, Sonata em Dô, Tocata em Sol 
Maior, Sonata para Ôrgâo, e a peça Tantum Ergo. Este 
organista e cravista de alto gabarito foi, corn seu pai 
Francisco Vaz, organista da Sé de Coimbra. Foi um 
prodigioso compositor de mais de 700 tocatas e sonatas 
e dezenas de obras de mùsica religiosa, entre elas 10 
missas para solista e orquesta e um Te Deum para 4 
vozes. Faleceu em 1742. O terceiro centenârio do 
nascimento foi alvo de comemoraçôes ao longo do ano 
2004. 

Guiness à vista! 
Cozido à Portuguesa corn todos foi servido a 1103 
pessoas sentadas a uma mesa. Rendeu 5000 euros para 
obras de restaure da Igreja de Riba d’Ancora, em 
Caminha, no dia 26 de Dezembro. O recorde foi 
registado pelo cartôrio notarial do lugar, corn vista a 
uma possivel inserçâo no Guiness Book! 

Vancouver, B.C. 

Pais desafiam partidos a dixer o 
que defendem para a educafâo 

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

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

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

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

Brown Beattie O’Donovan 
ADVOGADOS 

LLP 

Servindo as comunidades do S.O. Do Ontario por mais de 50 anos. 
• Acidentes de Trabalho • Personal Injury • Testamentos 
• Workers’ Compensation & Disability • Lei de Impostos 

B. Vincent O’Donovan • Joseph M. Dillon Q.C. • Andrew G. King Q.C. • Robert E. Hutton • Barry J. Sullivan • James R. Fisher • 
Martin A. Marcus • Barry M. Tobin • Harold S. Ginn • Jack M. Sousa • W. Paul Linley • David E. Laws • 

Max. P. Prince • Jennifer McGill • Craig A. Bryson • Cindy L. Scharff • lan C. Lambert 

(519) 679-0400 Falamos Inglês, 
Português e Francês 

16th Floor • 380 Wellington Street, London, ON N6A 5B5 
E-MAIL: bboinfo(@bbo.on.ca Websîte: WWW.bbO.On.Ca Fax: 679-6350 
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G>nselho das Comunidades Portuguesas (CCP) 
O Associativismo no Mundo da Emigraçâo e Recomendaçôes 

Numa anâlise fria e objectiva do associativismo, 
vemos que a situaçâo caracteriza-se por uma grande 
diversidade nas diferentes Comunidades émigrantes. No 
Brasil, a base do movimento associativo assenta nas 
Casas da Misericôrdia e beneficiências. Casas regionais, 
ou Associaçôes culturais e desportivas. NaAmérica latina 
as nossas Comunidades atravessam um periodo de 
envelhecimento por paragem do fluxo migratôrio. Isto 
leva as associaçôes a prestarem uma atençâo especial 
aos lusodescendentes. 

Na Europa, porém, pela proximidade geogrâfica corn 
Portugal, as associaçôes comunitârias tendem a estar 
mais dependentes da realidade portuguesa e continuam 
a receber ainda nova emigraçâo. Apesar desta 
diversidade, existem problemas comuns a nivel mundial. 

Em 2003, a Direcçào Gérai dosAssuntos Consulares 
e das Comunidades Portuguesas atribuiu subsidios às 
associaçôes portuguesas no estrangeiro no montante de 
160.000 euros (30 mil contos). Este montante sô pode 
ser considerado insuficiente, tendo em consideraçâo as 
cerca de 4.000 colectividades portuguesas activas nos 
quatro cantos do mundo. Uma esmagadora maioria delas 
nunca recebeu qualquer fmanciamento português. 
Recomendaçôes ao Governo 

Nào deixe de apoiar o movimento associativo, pois 
as associaçôes jogam um papel importante na divulgaçâo 
da lingua e cultura portuguesas e na prevençâo da 
marginalizaçào social, em especial dos jovens ao 
fomentarem sua integraçâo nas estruturas portuguesas. 
Para tal, o Governo terâ de começar por aumentar 
substancialmente o orçamento desta ârea. 

O CCP sempre afirmou a necessidade de serem 
reforçadas as verbas para apoiar projectos e acçôes das 
associaçôes portuguesas no mundo. As verbas exiguas 
destinadas ao movimento associativo sâo uma grande 
injustiça perante os serviços prestados pelas centenas 
de milhar de voluntaries, exemplares no altruisme de 
que dào provas. 

É légitima a pretensâo das nossas Comunidades de 
querer um maior apoio para as suas associaçôes, em 
reconhecimento do papel que elas representam para 
Portugal e para os Portugueses emigrados. O seu apoio 
à iniciativa e participaçâo dos jovens é a base do 
associativismo como espaço de socializaçâo e de 
aprendizagem democrâtica e factor de combate a todas 
as formas de exclusào e de discriminaçâo. 

Os jovens de origem portuguesa solicitam que o 
Governo fomente o associativismo juvenil como foi de 

facto expresse no documente de constituiçâo da 
Plataforma Mundial de Jovens Lusodescendentes. 

O Governo deve incentivar o envolvimento dos 
jovens nas associaçôes existentes, ou ainda a criaçâo de 
novas associaçôes juvenis. Os jovens sentem-se em 
muitos casos pouco atraidos pelo associativismo 
existente, e fogem perante as discordâncias entre os sens 
dirigentes. Por vezes a criaçâo de associaçôes juvenis 
deve ser fomentada e até encorajada. 

As associaçôes portuguesas adquiriram bens de raiz 
de certo valor e têm sedes de grandes dimensôes no Brasil 
e na Venezuela e os esforços devem ser orientados para 
atrair os mais jovens, criando novas actividades e novos 
polos de intéressé. 

O Governo tem apoiado a criaçâo do movimento 
federativo português no estrangeiro, como forma de 
diâlogo e cooperaçâo inter-associativo. Ainda hoje 
existem vestigios dalgumas federaçôes regionais em 
França e federaçôes nacionais na Alemanha, França, 
Luxemburgo, Holanda, Suécia, Suiça, Africa do Sul, 
Brasil, Canada, etc. 

Recomendamos que o Governo preste a dévida 
importâneia ao papel que o movimento federativo pode 
desempenhar a nivel naeional, sobretudo corn a 
envolvimento das novas geraçôes, mais abertas a um 
trabalho de intercâmbio interassociativo. 

Acreditamos nâo ser de todo insensata a criaçâo de 
estruturas federativas a nivel da Europa, ou da América 
do Norte, por exemplo. A sociedade em que vivemos 
estâ em constante evoluçâo e corn ela evoluem também 
as competêneias necessârias para a melhor gestâo de 
projectos e de voluntaries nas nossas associaçôes. 

O Governo deve prestar mais apoio técnico e 
logistico às associaçôes portuguesas para formarem os 
futures quadros dirigentes das mesmas, dando-se uma 
atençâo especial à formaçâo de jovens quadros 
associatives. 

As recentes acçôes de sensibilizaçâo testadas no 
Canadâ e EUA nâo deram os resultados esperados por 
nâo utilizarem recursos locais. Ora, a situaçâo de cada 
pais, as formas diferentes de organizar, dirigir e 
concretizar uma actividade, sâo um pretexto mais do que 
suficiente para se recorrer, sempre que possivel a 
formadores locais ou dos paises vizinhos, corn prâticas 
idênticas. 

O movimento federativo, se lhe derem os devidos 
meios, pode ter um papel importantissimo a desempenhar 
neste dominio da formaçâo. 

SABIA QUE», 
Regina T. Calado 

- O quimico sueco, Alfred Nobel, que inventou a 
dinamite, foi fundador do Prémio Nobel e nasceu 
em Outubro de 1833? 

- No concelho de Loures foram encontrados ossos de 
elefantes corn 80.000 anos e por esse tempo também 
o homem ali habitava? 

- A tecnologia de aterragem de satélites da China estâ 
entre as mais avançadas de mundo? 

- Os fenicios sâo considerados os inventores do 
alfabeto? 

- A cortiça, usada em 3000 a. C. nas artes da pesca na 
China, foi achada nas escavaçôes de Pompeia em 
ânforas romanas, no Egipto em sarcôfagos antigos, 
e em vasilhas de vinho ou azeite da Grécia Clâssica, 
continua ainda hoje a servir na preservaçâo do vinho 
engarrafado e como material de isolamento térmico 
em foguetes e naves espaciais? 

- Em 1867, os EUA tomam conta do Alasca, depois 
de comprar a regiâo aos sens donos, os czares da 
Russia? 

- Thomas Alva Edison, cientista que descobriu em 
1874 a primeira lâmpada eléctrica, morreu em 1931 ? 

- Segundo a lenda, Martim Moniz morreu em 1147 
esmagado pelas portas do Castelo de Sâo Jorge? 

- O grande historiador português, Joâo de Barros, autor 
do livro “Décadas da Asia ”, morreu em 1570? 

- Em 1522 chegou ao porto de San Lucas no Sul da 
Espanha a nau Victoria, a ünica sobrevivente das 5 
que sairam do mesmo porto na viagem de Femâo de 
Magalhâes à volta do mundo? 

- A Sé de Elvas ou Igreja de N.® S.® da Assunçâo, um 
intéressante templo elentejano do século XVI, foi 
construida pelo arquitecto Francisco de Arruda? 

- O Pais Basco, no extremo ocidental dos Pirinéus, 
estâ dividido hoje entre a Espanha e a França? 

- Para o Guiness Book, a CP patrocinou um curioso 
evento: um comboio cheio de Pais Natais que foram 
ligar Lisboa & Porto no dia 19 de Dezembro, sendo 
assim realizado o maior desfile do mundo? 

- A obra de engenharia hidrâulica e arquitectura 
industrial, o Aqueduto das Àguas Livres de Lisboa, 
recebeu em 2004 o Quality Crown AwardIGold do 
CIC S - Business Initiative Directions de Londres e 
tinha sido mandado construir por D. Joâo V? 

- O filme “A Selva” de Leonel Vieira estreado jâ em 
Lisboa sô vai chegar ao Brasil em Março deste ano 
e estâ baseado na obra do escritor Ferreira de Castro 
(falecido) hoje traduzida a vârias linguas? 

Vancouver, B.C. 

LIRA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 
- LONDON - 

• Holy Spirit Marching Band • 

JANTAR & NOITE DE FADOS 
E VARIEDADES 

SÂBADO, DIA 16 DE ABRIL, 2005 
NA SEDE DO CLUBE PORTUGUÊS 

(134 Falcon St./Trafalgar St., London) 

18H00 • JANTAR SERVIDO 

SHOW DE VARIEDADES E FADOS 
20H00 • com Josefina, JerèmiaSt Wbko e fUho. 

Acompanhu: Trio de Gukarras de Antonio Amaro 

Lucro destinado à Escola de Musica da nossa Filarmonica 

$35/PESSOA 

Hearts together for Haiti 
Hello Everyone! 

With the terrible tragedy caused by the Tsunami in south East Asia, we 
have seen the amazing outpouring of love and friendship that the world 
community, as a whole, is capable of It is wonderful that we have come 
together in this way, however, let us never forget that there are people who 
live on a survival basis, regularly, from day to day that also need our love 
and support, and we need to extend our financial help to them as well. 

That in mind, I hope you will come to the “Hearts Together for Haiti” 
Leamington Fundraising Dinner! As you know, 100% of all the money 
raised goes DIRECTLY to the help projects for the poor of Haiti, like little 
Marantha, pictured above. Thanks to your generosity to HTFH in the past, 
our school, clinic, nutrition program, women’s co-op, etc are flourishing 
and the lives of many have changed and are improving each day! 

With what Haiti and its people have suffered for over a year now, your 
precious help is needed more than ever! 

HTFH Leamington Fundraising 
Dinner & Dance 

Portuguese Club of Leamington (Talbot St W) 
326-5561 (Delia) 

Saturday, February 26, 2005 (^ 6:30pm 
$30 for adults • $20 for kids under 12 

Dancing to "Visions” 

Call Luci at 733-5992 or Lorraine at 324-0522 
for tickets • You may reserve a table of 8! 

Lucilia Afonso. Kingsville, Ontario 
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Econoitiia portuguesa vai crescer 
2% em 2005 

A economia do pais deverâ crescer 2% este ano, 
subindo para os 2,5% em 2006, segundo os dados da 
PriceWaterHouse Coopers (PWC). As despesas do 
consumidor e o investimento vâo ser os motores 
principals de crescimento em 2005 e 2006, que vâo 
acelerar as importaçôes, pelo que a contribuiçâo da 
balança comercial para o Produto Intemo Bruto (PIB) 
em 2005-6 deverâ manter-se negativa, apesar de se 
verificar um aumento nas exportaçôes. 

A consultera explica que apos a recessao vivida 
em 2003, a nossa economia recuperou no primeiro 
semestre de 2004 devido a factores temporârios como 
o EURO 2004, mas os niveis de actividade cairam no 
terceiro trimestre provocando correcçôes em baixa. A 
taxa de crescimento homôloga do PIB foi revista em 
baixa de 1,8% no segundo trimestre para os 0,8% no 
terceiro trimestre. 

Pessimismo sobre economia e o 
mercado de trabalho 

Os portugueses estâo muito pessimistas sobre a 
situaçâo da economia e mercado de trabalho do pais, 
segundo os resultados de uma sondagem levada a efeito 
por Eurobarômetro em Bruxelas. 

Cinco anos apôs o lançamento da Estratégia de 
Lisboa e a meio do seu periodo de implementaçâo, a 
Comissâo Europeia quis saber qual o impacto do 
progresso conseguido na opiniao publica europeia. O 
objective da Agenda de Lisboa decidida em Março de 
2000 era levar a Europa a tornar-se na referêneia 
mundial em termes de desenvolvimento econômico, 
social e ambiental até 2010. 

A situaçâo do mercado de trabalho em Portugal vê- 
se muito negativa, com 95% dos interrogados a 
considera-la mâ, a penultima posiçâo entre os 25, apôs 
a Polonia. No que diz respeito à economia do nosso 
pais, os portugueses sào mesmo os ùltimos corn 94% a 
dar a classificaçâo de «mâ», contra apenas 5% a dar 
nota «boa». 

Grassa também o pessimismo entre os cidadâos 
nacionais em relaçâo à sua qualidade de vida corn 
apenas 37% de respostas a indicar que é boa, a 
penùltima posiçâo corn a média europeia nos 73%. 

Corn a populaçâo europeia a envelhecer, a 
emigraçâo pode resolver os problemas de falta de mâo- 
de-obra nalguns sectores. Uma percentagem de 38% 
de portugueses concorda corn uma politica nesse 
sentido, para uma média europeia de 43% e corn paises 
como a vizinha Espanha (65%), Suécia (81%) e 
Luxemburgo (77%) no topo da lista. 

A maioria de portugueses pensa que irâ manter-se 
no seu emprego nos prôximos meses corn 77% 
cqnfiantes e apenas 20% nâo confiantes. A média dos 
25éde81%el7% respectivamente. 

Os portugueses estâo novamente pessimistas 
quanto ao montante fiituro das suas reformas de pensâo 
corn 75% a declarar-se «nâo confiante» e 21% 
«confiante» 

Reacfâo do Instituto Camôes ao 
lobby éo Congresso 

Em Dezembro passado, 
Peter Ferreira, Présidente do 
Congresso, foi recebido por 
Simoneta Luz Afonso, 
Présidente do Instituto Camôes 
e, graças a sua aeçâo e pressâo, 
vai manter-se na Universidade 
de Toronto o Leitorado de 
Português. 

Apôs reclamar a injustiça 
do cancelamento, Peter Ferreira 
apelou aos motives para que o 
leitorado fosse mantido. Séria 
incompreensivel que a 

Universidade de Toronto, cidade onde residem milhares 
de portugueses nâo tivesse um leitorado de português, 
insistindo em que o candidate ao poste tivesse um perfil 
de actuaçâo dinâmica no ensino da lingua e nas 
actividades ligadas ao desenvolvimento e promoçâo da 
nossa cultura. 

Foi abordado também o apoio aos nossos artistas 
de teatro, o intercâmbio cultural, e um acordo bilateral 
para a validaçâo de titulos académicos entre o Canadâ 
e Portugal. 

Dias mais tarte, a Présidente do Instituto Camôes 
anunciava que a Universidade de Toronto ia manter 
neste ano o Leitorado em Português, procedendo-se jâ 
à escolha do candidate por processo de oferta pùblica. 

Na sua entrevista na RDP Intemacional, e jomais 
Alvorada e Mundo Português, Peter nâo deixou de 
promover o Congresso e destacar os sens objectives e 
representatividade e as acçôes desenvolvidas em 2004, 
corn ênfase na Conferêneia realizada em Toronto. 

No Parlamento, foi recebido pelo ex-Secretario de 
Estado das Comunidades, Eng. José Lello, pessoa bem 
acreditada na diâspora, a quem entregou resumes dos 
principals temas da conferêneia anual. 

Um dos alvos destes contactes era manifestar a sua 
satisfaçâo perante os direitos que foram outorgados aos 
portugueses residentes fora do territôrio nacional, como 
o veto nas eleiçôes do Parlamento Europeu e no 
Referendo sobre a Constituiçâo da UE e o impacto que 
estas medidas tiveram no âmbito comunitârio. 

As audiências corn Mota Amaral, Présidente da AR, 
e Correia de Jesus, ex-secretârio de Estado das 
Comunidades, nâo se concretizaram devido à crise que 
se vivia naqueles dias em Portugal. 

José Carlos Sousa 

Présidente do Congresso 

Roy B.A.,CMA,CFP 

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

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

• ' '«il"'' Telefone e Fax . 

(519)434-1119 
email; roydias@uniserve.com 

ECOMOMIA 
Confederafoes assumeiti posifâo 
sobre a economia portuguesa 

Pela primeira vez, as confederaçôes da indiistria, 
comércio, turismo e agricultura tomaram posiçâo sobre 
os problemas da situaçâo econômico-social do pais, ao 
assumirem uma posiçâo conjunta sobre os grandes 
problemas do pais, apresentando propostas concretas 
para promover a retoma econômica. 

Retomar o desenvolvimento de Portugal é o 
documento assinado e concentra-se em quatro âreas 
essenciais: consolidar as contas publicas, aumentar a 
competitividade e produtividade, determinaçâo nas 
conversas com a UE, no III Quadro Comunitârio de 
Apoio, e forte aposta na concertaçâo social. 

As confederaçôes reconhecem que hoje Portugal 
enfrenta um grave desequilibrio das contas piiblicas, e 
pedem ao Governo que for eleito que promova a 
consolidaçâo dessas contas, para o quai é preciso 
reduzir a despesa, apelando para um numéro menor de 
funcionârios pùblicos. 

Sobre as propostas dos partidos, nomeadamente, o 
PS e PSD, os patrôes consideram ser irrealista a maioria 
das propostas ou devaneios da campanha eleitoral e 
esperam que os partidos ponham os pés na terra apôs 
as prôximas eleiçôes. O documento foi enviado aos 
partidos e ao Présidente da Repùblica. 

Sô um português em cada dez 
nâo tem telemôvel 

Nove em cada dez portugueses tem telemôvel, o 
que corresponde a mais do dobro dos assinantes da rede 
fixa. Os valores foram revelados pelo Eurostat, e 
indicam que Portugal estâ entre os seis paises da UE 
corn mais assinantes de telemôveis, cujo nùmero 
cresceu, em Portugal de 3,4%, em 1995 para 89,9%, 
em 2003. No mesmo periodo, o nùmero de assinantes 
da rede fixa passou de 35,8 para 40,3. 

O crescimento do nùmero de telemôveis, levou ao 
aparecimento de virus que, na maioria afectam as 
baterias, tomando-as fracas. Para evitar que os virus se 
propaguem, ou que agravem os seus efeitos (hâ virus 
que danificam o telemôvel, inviabilizando para fazer 
chamadas ou enviar mensagens, hâ fabricantes que 
estâo a disponibilizar anti-virus para protéger os 
equipamentos. 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
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BCA 
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 Grupo Banif 

Banif Banco Intemacional do Funchal 
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Escritôrios de Representaçâo em Toronto, Fall River, California e Bermuda 

Visite-nos na Internet: züzmv.bca.pt wvnv.banif.pt www.grupobanif.pt 

836 Dundas St. West, Toronto, ON M6J 1V5 • Toll-Free: 1-800-493-9660 • Fax: 1-800-493-9659 
E-mail: bcatoronto@on.aibn.com 
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Cancro Cervical - Vacina pode surgir 
dentro de pouces anos 

A vacina que pode prévenir o cancro cervical em 
mulheres jovens vai estar disponivel dentro de uns anos, 
disse uma équipa de investigadores britânicos. 

Os investigadores testam dezenas de vacinas contra 
O cancro, mas as que protegem as mulheres contra o 
papilomavirus humano (HPV) ligado a mais de 70% 
dos cancros cervicais, sào as que estâo mais avançadas, 

O HPV é um virus que se transmite por contacte 
sexual e 75% das mulheres no mundo sào afectadas 
por esta infecçào pelo menos uma vez ao longo da sua 
vida. O virus dura pouco tempo e nâo apresenta 
sintomas. No entanto, em algumas mulheres, o HPV 
acaba por se desenvolver dando origem ao cancro 
cervical. Todos os anos, este cancro é diagnosticado 
em cerca de 470 mil mulheres. 

Hâ varies tipos de HPV mas os mais associados ao 
cancro sào os HPV/16 e 18. Nào sabemos durante 
quanto tempo a vacina ira produzir imunidade ao HPV, 
mas existe a esperança que seja vitalicia. disse uma 
das investigadoras, Anne Szarewski. 

ANEPOTAS 
Moda Americana 
Um americano anunciava que ensinava a escrever sem 
caneta e sem tinta por um dôlar cada aluno e a quantos 
remeteram o dinheiro respondeu: “Escreva a lapis"' 
A Cartomante 
Uma vidente diz para a dama que a consulta: 
- Vejo coisas terriveis no seu future! A senhora vai ficar 
viùva e seu marido perecerâ de morte violenta! 
A cliente replica: 
-Meu Deus! E eu vou ser absolvida? 
Simplicidade Mental 
Um sujeito ao ver tanta gente a morrer dia a dia, diz: 
- Se soubesse de uma terra onde nunca se morresse, 
iria là acabar os meus dias! 
Pensamento 
O bom bocejador sempre faz bocejar dois (Erasme) 

Regina T. Calado, Vancouver - B.C. 

Boletim de Assinatura 
Desejo receber o jomal “Portugal Noticias” em 

minha casa. {Escreva com letra maiûscula) 

Nome ■ 

Morada 

Localidade ■ 

Côdigo Postal ■ Tel. 

Assinatura Anual: Canadâ - $40.00 Estados 
Unidos - $50.00 US Portugal - $65.00 US 

Envie Cheque ou Vale Postal (Money Order) 
para: Prom-Art Printing 

1756 Dundas St. East. London, ON N5W 3E2 (Canada) 
• Tel. (519) 455- 4653 • Fax. (519) 455-4683. 

(Para publicidade contacte-nos pelo 
Tel. 1-800-414-3584 

ou envie-nos um fax para o nùmero acima indicado) 
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ANGOLAMIGA, Campanha de 
Solidariedade na Fé e no Amer 

Escrifo por: 

Pe. Manuel Correia 

Saüde, Paz e Amor em todas 
as familias! 

Espero que tenham passade 
um Natal e um Ano Novo felizes 
corn a sua familia e amigos. 
Embora, às vezes, tenhamos 
dificuldades na vida, o Natal é 
sempre o tempo de passar corn a 
familia. Que Deus abençoe o 
Ano Novo e a nossa vida. 
Continuemos a dar graças a Deus 
por tudo o que Ele tem sido para 
todos e cada um de nés. 

O mundo atravessa mementos dificeis e tristes, 
como mortes de pessoas inocentes, fome, miséria, 
crianças que ficam ôrfas ou abandonadas, etc. E esta a 
realidade que se vive na Asia e na Africa, onde nossos 
irmàos estào a soffer muito. Vamos, pois, intensificar 
a nossa oraçào, compaixào e caridade para corn eles e 
pedir a intercessào de nossa Màe do Céu para que Deus 
tenha misericôrdia do Seu Povo! 

Ao aproxima-se a Quaresma, tempo de oraçào, de 
partilha e de caridade, vamos pensar de um modo muito 
especial nos nossos irmàos mais pobres. 

Na campanha Angolamiga estâmes a preparar o 
envio no fim de Fevereiro ou principios de Março de 
mais um contenter corn alimentes para aquela naçào 
do Sul da Africa. O primeiro contenter corn roupa, 
comida e outre material jâ foi recebido em Angola, 
graças a Deus. O que estâmes a preparar vai levar sô 
alimentes e jâ temos muita coisa, mas ainda falta um 
bocado. O mais necessârio é massas (macarrào, 
espaguete, etc.), arroz, leite em pô, feijào e todo o tipo 
de alimentos que nào estragam. 

O que mais précisâmes no momento é dinheiro para 
pagar o transporte do contenter até Angola. Por favor, 
dêem-nos a sua ajuda para tal fim. Os cheques devem 
passar-se em nome de “Angolamiga”. 

Que Deus vos abençoe! 
Leamington, Ontario - Tel. (519) 326-2934 

TEL: 681-6403 
P.A.M. GARDENS FAX: 681-6104 

NON-PROFIT HOUSING INC. 

ARRENDAMENTOS 
Casas com 2 e 3 quartos 

C2i Apartamentos corn 1 e 2 quartos 
Cï) Qualidade e ôptimas localidades para viver 
CÜ Ambiente familiar 
£2ül Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

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

AWTmTE 
Conselhos Proticos para os que Sofrem 

Ao ser proibida a venda do medicamento Vioxx e 
ser retirado das prateleiras, começaram a aparecer as 
preocupaçôes corn drogas anti inflamatôrias ou que 
continham esterôides. Os que sofrem de artrite ficaram 
frustrados à procura de novas altemativas para paliar a 
dor. Se você ou alguém na sua familia sofre de artrite, 
leia este artigo onde se fala em como aliviar a dor sem 
usar drogas do tipo COX-2. 
Medicamentos para aliviar a dor 

Recomenda-se as drogas do tipo acetominofen 
como altemativas eficientes e seguras para acalmar a 
dor causada pela artrite. Analgésicos vendidos nas 
farmâcias como o Tylenol, podem eliminar muito bem 
a dor, sem ocasionar problemas de estômago ou 
interferir corn outros medicamentos receitados pelo 
médico de familia. Combate-se também a dor corn 
tratamentos tipo corticosteràides ou modificadores da 
resposta biolôgica que podem ajudar a reduzir a 
inflamaçào provocada pela artrite. 
Calor e Frio 

O calor hùmido de um duché ou banho de âgua 
quente pode aliviar a dor, mas para outros pacientes, o 
calor seco, tal como o de um pano quente aplicado no 
lugar da dor por quinze minutes, pode ajudar. Hâ ainda 
os que preferem a terapia do frio para reduzir o inchaço 
e a dor, aplicando compressas frias, como sacos de 
plâstico corn cubos de gelo ou até um saco de legumes 
congelados, na ârea dorida. 
Protéger as articulaçôes 

O uso de ligas elâsticas faz corn que as nossas 
articulaçôes, além de descansar, fiquem protegidas 
contra qualquer tipo de acidentes. 
Massagens 

O stress das articulaçôes poderâ ser eliminado pelo 
terapista aplicando massagens nos mùsculos vizinhos. 
Isto ajuda também a aumentar a circulaçào do sangue 
e aquece a ârea do corpo dominada pelo stress. 
Perder peso 

O peso excessive représenta maior stress em 
articulaçôes como as dos joelhos e tomozelos, assim 
como as da bacia (coxo-femural). Mesmo quando as 
pessoas sofrem de osteoartrite num dos joelhos, perder 
peso ajuda a reduzir o stress no joelho bom! 
Exercicio 

Nadar, caminhar, fazer exercicios aerôbicos, etc. 
ajuda a reduzir a dor nas articulaçôes ou a rigidez dos 
membres do corpo. O médico de familia ou o seu 
terapista poderào ajudar-lhe a criar um programa de 
exercicios adaptado âs necessidades especificas e aos 
seus problemas pessoais. 

Por ultimo e dado que a artrite é uma doença 
crônica, aprender a dar massagens nas partes doridas 
do corpo é muito importante para você melhorar a sua 
qualidade de vida. 

$AVE ON FUEL! Leavens 
www.leavensvw.com wsiNCE IQSS 

EAST LONDON 

416 FIRST ST., LONDON, ON N5W 4N1 

COME OUT NOW AND 
DRIVE THE 2005 MODELS 
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Drivers wanted? 

(519) 455-2580 
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A RODA DOS ALCATRUZES DA MENORIA 
Antônio H. Azevedo Marcam corn força a nossa vida 

coisas e pessoas que ao longo do 
tempo, ficam alojadas na retina da 
memôria. Nas pâginas da nossa 
biografia ficaram muitas recordaçôes 
que vamos arrastando: as boas, as 
outras assim assim, e as mâs, as que 
nos feriram a aima e nela deixaram 
cicatrizes, 

Minha vida foi como a de muitas 
outras crianças daquele tempo. 
Completei corn sucesso a primâria e, 

nâo querendo de imediato continuar os estudos, aos 12 
anos era empregado numa loja de fazendas da baixa 
angrense. Là trabalhei por algum tempo até que de 
aprendiz de caixeiro passe! para a categoria de paquete 
(moço de recados) na EmpresaViaçâoTerceirense Lda., 
concessionâria dos transportes de passageiros, onde 
trabalhei cerca de seis anos. Na altura, eu tinha que subir 
de escalào e, para nâo pôr no desemprego um empregado 
idoso que de facto deveria jâ estar na reforma, foi 
resolvido, como no fiitebol, despedir o treinador em vez 
da équipa. O sacrificado fui eu, apesar dos protestas do 
chefe de escritôrio e dalguns funcionârios. Isto porque, 
vaidade aparté, tinha dado provas de ser mais ùtil à 
empresa do que o tal idoso. Mas, enfim, tomei umas 
férias que nâo foram muito compridas. 

O coraçâo do comércio em Angra sempre foi a Rua 
da Sé, onde se ergue imponente a Catedral dos Açores, e 
a baixa comercial estende-se pela Rua Direita, a da Palha, 
a de Sâo Joâo, a Eduardo Abreu, a da Rainha D. Amélia, 
a comemorar uma visita dos monarcas à ilha, mas que 
muitas teimam em chamar pelo nome antigo. Rua do 
Galo. E lâ que, ainda 
hoje, esta o centro 
nevrâlgico da economia 
terceirense. 

No terremoto de 
1980, as estruturas do 
comércio ficaram 
abaladas e muitas lojas 
tiveram que fechar. 
Corn a remodelaçâo, 
algumas mantiveram o 
desenho original, mas 
outras adoptaram o 
estilo moderno que 

luis S. Guiod Castro, mais do que um Patrôo, um Amigo 

o “STAND” de discos e sont 
autor do artigo 

ainda hoje se adivinha na estrutura e na decoraçâo 
interior. Trinta anos atrâs, quem tinha um negôcio na 
Rua da Sé era um privilegiado, por ser a ârea mais 
visitada pelo povo. Lâ ficavam o Teatro Angrense, o 
Mercado do Duque de Bragança, a Praça do Mercado, 
etc. Ponto de referência era a firma Guiod Castro. Foi lâ 
que passe! muitos anos atrâs do balcâo no stand de 
electrodomésticos, na Rua Dr. Eduardo Abreu, paredes 
meias corn o Teatro Angrense. 

jNa Pâscoa, a baixa fervilhava de pùblico, muitos â 
procura das amêndoas, confeccionadas na fâbrica que o 
patrâo. Luis Guiod Castro, tinha nos Portôes de Sâo 
Pedro. De lâ saiam a amêndoa popular, arredondada e 
de vârias cores e a mais fma, a amêndoa francesa, 
achatada e corn uma camada de açücar. Fabricava-se 
também lâ a amêndoa torrada, revestida de cacau, e a 

canelada, recheada de 
casca de laranja. Lâ eram 
produzidos os saborosos 
confeitos: bolinhas de 
açùcar corn um leve sabor 
a erva doce, Pelo seu feitio 
oval e os bicos salientes 
pareciam minas das que se 
pôem no mar, mas nada 
tinham de violência estas 
delicias do paladar. 

Naquela época o 
Stand Guiod Castro era um 
dos poucos que havia na 
ilha corn as melhores 
marcas de frigorificos, 
fogôes a gâs, fogareiros, 
mâquinas de lavar roupa, 
etc. além de artigos como 
batedeiras, e ferros 
eléctricos, a substituirem 
entâo o velho ferro a 
carvâo e na secçâo de electrônica tinha o melhor em 
râdios e gira-discos, sendo pioneiro em televisores, pois, 
muito antes daTV chegar aos Açores, jâ os tinha à venda. 
Corn uma grande antena na empena do telhado, podian 
ver-se emissoras estrangeiras, tais como touradas de 
praça na TVE das Canârias, que atraiam muitas pessoas 
â vitrina da loja. A televisâo era entâo uma miragem para 
os açorianos, corn excepçâo de alguns que viviam na 
Praia da Vitoria e Lages que conseguiam captar o sinal 

da TV da Base Aérea 
dos EUA local. Ponto 
muito ffequentado pela 
clientela era a secçâo de 
discos que estava sob a 
minha total 
responsabilidade. 
Tratei de organizâ-la 
para competir corn O 
Pinôquio, Larisol e 
Sapataria da Moda, que 
eram as outras 
discotecas da cidade, e 
assim, o bichinho da 

mùsica começou a tomar conta de mim. Dali a pouco, o 
stand estava a ficar exiguo, e o patrâo decidiu passar a 
mercearia para uma outra loja e começaram as obras de 
remodelaçâo da loja. 

Aliando o modemismo à simplicidade, o tecta do 
stand de discos foi forrado corn caixas de ovos pintadas 
de branco e corn as saliências en laranja fluorescente. O 
balcâo oval tinha o tampo forrado em napa encamada e 
a firente cravada corn botôes de cor laranja. Atrâs do 
balcâo destacavam na parede as iniciais gigantes G C e, 
para completar a soma, havia duas cabines onde o cliente 
podia escutar Singles e LPs sem ser incomodado. Anossa 
secçâo de discos ultrapassava as do mercado local. 
Muitos sucessos musicais da época sairam da Guiod 
Castro. Lembro um dos êxitos, a cançào Perdôn, na voz 
do argentino Palito Ortega, divulgada no programa 

da loja Guiod Castro corn o 
atrâs do balcâo 

O autor do artigo corn a sua mulher, Josejlna, e o Patrâo-Amigo, Luis Guiod 

“Verâo/73 ” do Râdio Clube de Angra corn os jovens 
locutores, Duarte Nuno e Tibério Cabrai. Perdôn foi o 
maior sucesso de venda de discos em toda a ilha e talvez 
até à nivel Açores. 

Nas Sanjoaninas, a reabertura do stand do Guiod 
Castro na noite do Cortejo da Rainha foi um êxito. À 
tardinha tinhamos tirado o papel que forrava o vidro das 
portas e o efeito foi melhor do que era esperado, corn as 
luzes negras indirectas a fazerem brilhar a cor 
fluorescente do tecta e as iniciais na parede. Centenas 
de pessoas paravam para apreciar o interior. 

Passe! uns anos detrâs daquele balcâo, servindo 
milhares de clientes. Adorava a profissâo de caixeiro de 
comércio e, ao voltar os olhos ao passado, lembro que 
ao deixar, por motivos profissionais, a fuma que tinha 
sido um pedaço da minha vida, ficou atrâs mais do que 
um patrâo, um segundo pai e um grande amigo que muito 
me ensinou e aconselhou. 

No Verâo passado, em visita â Terceira, fui ver o 
stand da Guiod Castro que estâ muito diferente do de 
outrora. Por detrâs do balcâo lâ estava o sr. Luis Soares 
Guiod Castro, corn 72 anos de idade, mas em perfeita 
forma fîsica e mental. Foi bom vê-lo de novo e trocar 
aquele abraço de amizade, corn uma lâgrima teimosa a 
aparecer no canto do olho, porque, caro leitor, a amizade 
nâo se compra, nem se vende, simplesmente semeia- 
se e ela vai crescendo por si sô, corn o passar do tempo! 

Do livra “Baü da Saudade ” — London (Ontario) 
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Speciaiizing in: Seafood 

januârio Barros & Ucensed • Uve Entertainment 
Cesârio Bros Catering 

Weddings, Baptisms, Banquets, 
Communions and other events 

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

VISO SHIPPING INC 
601 Indian Grove., Toronto, ON M6P 4J1 
Tel: (416) 533-9127 ou 1-888-263-3154 

Fax. (416) 763-4341 • www.viso-viseu.com 

I... Confier 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL ^ nosnossos 

serviços pois 
todo 0 cuidado 0 mais compléta serviço para o envio do seu 

contentor e carga solta. .é pouco!. 

Contentores 
para o 
Brasil e 

Carga solta 

VISEÜ ELECTRIC INC. 
601 Indian Grove., Toronto, ON M6P 4J1 

Tei: (416) 531-2847 • Fax. (416) 763-4341 

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELEGTRIO 

- TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

• FOGÔES (A GÂS E ELÉCTRICOS) 

• FRIGORÎFICOS 

• CONGELAOORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RÂDIOS E TELEVISÔES 

• FOGÔES A LENHA E A GÂS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÂO EM 

ELECTRODOMÉSTICOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANQUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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Santo Amaro in the Azores 
In English the adjective goes before a noun and it 

does not change, despite the gender or number of the 
noun, or whether a noun begins with a vowel or a con- 
sonant. In Portuguese it is altogether different in this 
respect and the adjective has to agree always with the 
noun in gender and number. 

Traditional crafting of straw hats in the Escola de 
Artesanato in Santo Amaro (Pico) 

For example, the title Saint before a masculine 
name beginning with a vowel, is SANTO, like in Santo 
Antonio. When a mascu- 
line name begins with a 
consonant, we write Sâo 
or simply S., like in Sâo 
Miguel or just S. Miguel. 
For female saints, we use 
Santa, like Santa Isabel or 
Santa Margarida. whether 
the name begins with ei- 
ther a vowel or a conso- 
nant. 

To form a plural “s” 
is added {Santos & 
Santas) and Santos is 
used for multiple mascu- 
line names starting with 
vowel or consonant: 
Santos Antonio & 
Migue/i and Santas pre- 
cede multiple female 
names, like Santas Isabel 
e Margarida. 

St. Maurus, a monk 
who lived in the VI cen- 
tury, is known in Portuguese as Santo Amaro. His feast 
day, formerly celebrated on January 15th, has been 
transferred today to October 5. Santo Amaro is very 
popular in the Azores, venerated as the patron saint of 
those who suffer pains or broken bones. 

To obtain a cure, people make a promise to the 
saint and once they are health and sound, they bake a 
bread in the form of whatever limb of the body was 
injured, and bring it to the shrine. All baked goods are 

auctioned off after the Feast Mass 
to defray the expenses of the 
celebrationl. 

A brief tour of the Azores will 
show how Santo Amaro is revered 
in many places with towns named 
after him and many shrines built in 
his honor. 

No far from Almagreira, a town 
in Santa Maria, the hamlet of Praia 
has a shrine dedicated to Our Lady 
of Remedios with an image of Santo Amaro. On Janu- 
ary 15th, the people uphold the tradition of attending 
Mass with an auction of various forms and shapes of 
sweet bread. 

On the island of Sao Miguel, there are a couple of 
shrines (ermidasJ in honour of Santo Amaro. One built 
in 1793 in Lagoa, and the other, in Vila Franca, dates 
back to the time of Caspar Frutuoso (1522-91). 

On the island of Terceira, in Ribeirinha, there is 
another Santo Amaro shrine mentioned by Caspar 
Frutuoso. A vigil is kept at the ermida with people bring- 
ing in their donations throughout the night. The Mass 
and the auction take place during the day. 

On the island of Craciosa and around Fontes a 
temple built between 1693 and 1705 called Shrine of 
the Three Saints, houses the images of Santo Amaro, 
Santa Catarina and Sâo Bras, or St. Blase as we call 
him, with his feast on February 3rd. 

On the island of Sao Jorge, there is a creek and a 
shrine dedicated to Santo Amaro, besides the town 
named after him, in the area of Velas. 

Another place named after Santo Amaro is on the 
island of Pico. In September, 1562, a volcano destroyed 
the church of Our Lady of Piedade and the people had 
to attend religious services at the nearby shrine of Santo 
Amaro, which was enlarged, became a parish church 
c. 1589 and gave its name to that locality. Today the 
town of Santo Amaro is famous for its shipyards and 
naval engineering. Built there, the yacht Santo Amaro 
which carry passengers and merchandise between the 

islands, during a big storm the yacht sank in the harbor 
of Praia (Craciosa) in 1986. 

Finally, on the island of Faial there is a shrine of 
Santo Amaro, in the parish of Conceiçâo in the city of 
Horta, which dates back to the 16th century. 

Since I could not find anything related to Santo 
Amaro on the islands of Flores and Corvo, I bid you 
farewell with a wish that good St. Maurus may keep 
you always in perfect health. 

Oakland, California 

The settlement of Ribeirinha along the shore of Terceira with the islets of 
Cabras in the vicinity 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

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

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

Groenn 
Ff RD LINCOLN 

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

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

Resumo da Historia de Portugal 
Compilado por Fernanda T. Raimundo 

Capitule XXIII 
O rei D. Joâo V morreu em 31 de Julho de 1750 e 

sucedeu-lhe o seu filho, D. José, com idade de 36 anos, 
que logo nomeia ministro Sebastiâo José de Carvalho 
e Melo, mais tarde Marqués de Pombal, homem culto, 
viajado e inteligente. Foi estadista de muito valor, 
embora por vezes, demasiado duro nas suas resoluçôes, 
dado o seu despotisme. 

Em 1 de Novembre de 1755, Lisboa sofre a maior 
catâstrofe natural da histôria. Um terremoto violente 
ameaça desmoronâ-la, pois às 9H30, treme a terra 
durante seis minutes. Calcula-se hoje terem morrido 
cerca de dez mil pessoas. O Marqués de Pombal soube 
sepultar os mortes e euidar dos vivos, tal como soube 
procéder à reconstruçâo da cidade. 

Na noite de 3 de Setembro de 1758, dispararam 
vârios tiros contra a carruagem em que seguia o rei, D. 
José. Nove dias depois prenderam como autores do 
atentado, vârios fidalgos, entre os quais o Duque de 
Aveiro, o Marqués e a Marquesa deTâvora e seus filhos. 
Na Praça de Belém foram todos barbaramente 
executados e as suas cinzas deitadas ao Tejo. 

Sob a acusaçâo, que nunca se provou, de terem 
sugerido o atentado contra D. José, o Marqués de 
Pombal expulsou os jesuitas do pais e confiscou-lhes 
todos os bens. Corn o suplicio e a morte dos Tâvoras e 
corn a expulsâo dos jesuitas, o Ministro firmou o seu 
génie absolutista, e nada mais entravou a sua aeçâo 
junto do rei. Apesar de todos os seus defeitos, nascidos 
dum impiedoso autocratismo, o Marqués de Pombal 
dispensou notâvel protecçâo à agricultura, ao comércio 
e indùstria. Mereceu-lhe um especial interesse a 
instruçâo pùblica, pelo que mandou abrir perto de 600 
escolas primârias, e fundou o Colégio dos Nobres para 
educaçâo das familias fidalgas. 

Corn a morte de D. José a 24 de Fevereiro de 1777, 
0 Marqués pediu a demissâo dos seus cargos. Sobe ao 
tono D. Maria I que aceita a demissâo do Ministro de 
seu pai e lhe fixa residéneia a 20 léguas da Corte. Logo 
se abrem as celas a todos os presos politicos e os 
Tâvoras sâo reconhecidos inocentes. 

O desenvolvimento agricola e industrial do pais 
acentuou-se ainda mais no seu reinado. A literatura 
portuguesa conheceu momentos de maior esplendor e, 
acima dos nomes de intelectuais desta época, brilhou o 
do poeta Barbosa du Bocage. Fundaram-se a Biblioteca 
de Lisboa, a Casa Pia e a Academia Real das Ciéneias. 

Em 1789 rebenta a Revoluçâo Francesa na quai 
sâo executados os reis da França. Portugal alia-se à 
Inglaterra e à Espanha contra a França pelo que as 
nossas tropas chegam a entrar em campanha bélica na 
provincia francesa do Rossilhâo. Sendo pessoa muito 
impressionâvel e desgostosa pela morte do marido e 
do filho, D. Maria I sofreu um tremendo abalo mental, 
dexando a administraçâo do Reino nas mâos do filho, 
D.Joâo. 

Richmond, B.C. 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

IGROA AiStMBLEIA Dt DtUS - LONDON 
- Affiliated with the Pentecostal Assemblies of Canada 

HORÂRIO PE CULTOS - INVERNO 
Domingos 15H00 - Culto Evangelistico 

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

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

POWER STEAM LONDON INC. 

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

“Garantimos qualidade e eficiencia..." 

129 Tavistock Road Tony Machado 

London, Ont. N6J 1Z5 (519) 686“7515 
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ECOS DA SOCIEDADE 

Dia dos Namorados 

No dia de Sào Valentim, o Amor que pairava no ar, 
levou Fernando e sua mulher à Casa do Espirito Santo 
de Windsor para desfrutarem do serâo dançante corn 
os sôcios daquela colectividade. O casai espanhol gosta 
de frequentar as nossas festas! 

Um, Dois, $3.000! 

Novo Pilota no 
Lente 
Ao empresârio Jorge 
Sousa recentemente 
eleito Présidente da 
Direcçâo do Nùcleo 
Sportinguista de 
London. Parabéns e 
votos de muito sucesso 
no desempenho do seu 
cargo! 

Lucüia Afonso 
A professora da Cardinal Carter 
H. School de Leamington, grande 
entusiasta do trabalho social e 
missionârio no Haiti que o Pe 
Joâo Duarte tem levado a efeito 
nos ùltimos anos. Boa sorte corn 
a campanha anual de angariaçâo 
de fundos para manter lâ os 
serviços de assistência social. 

Uma Boa Entrevista 

Em Leamington, no leilâo do Tsunami Relief, a 
camisola corn o #4 e o nome de Bobby ORR atingiu 
mares nunca d’antes navegados e sô quando chegou ao 
meridiano dos $3.000 dôlares foi adjudicada ao 
empresârio Larry Santos. 

A Melhor Equipa do jogo 

At the onset of your Partnership... 
The daughter of Serafim & Maria 
de Melo of London, Rose Johnson, 
was recently admitted to the 
partnership with the law firm. 
Cowling Lafleur Henderson LLP, 
of Waterloo (Ontario). Congratu- 
lations from your parents and 
family. We are very proud of you! 

Sport London & Benfica 
Fernando Marques, Présidente da 
Direcçâo nos primeiros sete anos 
consecutivos do Nùcleo do Benfica 
- London, com a sua provada 
ambiçâo de servir assumiu o 
mesmo cargo no dia 20 de 
Fevereiro ao ser eleito na 
Assembelia Geral. O Nùcleo hoje 
usa o nome oficial. Sport London 

Benfica. 

A Procura de novo 
Lider 
O Présidente do PSD, Santana 
Lopes, congratulou o lider do 
PS, Eng° José Socrates e 
anunciou a sua intençâo de nâo 
se candidatar à liderança do PSD 
no Congresso Extraordinârio do 
Partido, que estâ agendado para 
Abril proximo. 

Na ocasiâo da visita do PSD a London, o locutor do 
Programa de Radio, Voz da Amizade, Antonio H. 
Azevedo conversou corn o seu conterrâneo. Prof. 
Duarte Mendes, candidate suplente do PSD pelo circule 
eleitoral de Fora da Europa. A entrevista foi para o ar 
uma semana depois! 

Papant Habemus! 

Este team de dez, corn o seu saber e bom trabalho, serviu 
mais de 600 pessoas no magnifico buffet apresentado 
no Clube de Leamington por ocasiâo do Tsunami Relief 
D. Alice Ferreira, no centre, foi a causa de toda a 
azâfama por ter um coraçâo sensivel demais às tragédias 
humanas. 

Corn 84 anos de idade e très semanas depois de dar 
entrada no hospital, Joâo Paulo II com calma e à sua 
moda, vai voltando aos deveres do seu dia-a-dia, 
deixando bem clara a sua firme intençâo de nâo 
renunciar ao cargo {munusl) do Papado. Temos Papa 
para mais um tempo! 

SILVA CHARTERS 
(519) 571-0718 

ou 1-866-802-7179 
*Firma Portuguesa Especializada em Excursôes deAutocarro* 

Excursôes para o Ano 2005 
em autocarro de luxe e corn guia bilingue que fala Inglès e Português 

Os preços sâo para duas pessoas 

Florida Abril 7 a 17 (10 dias) 
(corn um dia dedicado ao Walt Disney World) $1,850.00 

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

Nova lorque Maio 21,22 e 23 (3 dias) 
$750.00 

Newfoundland.... Junho 18 a Julho 1 (14 dias) 
$2,650.00 

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

Todas estas excursôes saiem de London, Kitchener, Cambridge, 
Hamilton, Mississauga, Brampton e Toronto. 

Podem jà marcar as suas fèrias, e marcar a sua Excursâo preferida. 

Marcaçôes e informaçôes: 
Toll-Free Number 1-866-802-7179 • José Silva 

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 

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

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

as jacllidades 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 

AJUDARNA 

SELECÇÂO DOS 

NOSSOS SERVIÇOS 
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LEGI 
Se ganhor, PS foré referendo 
sobre o Aborto 

José Socrates afirmou que, se ganhar as eleiçôes, 
sera feito um novo referendo ao aborto, mas nâo se 
comprometeu corn datas para fligir à ameaça feita pelo 
Francisco Louçâ do Bloco de Esquerda que nâo aceita 
O adiamento até 2007. Nào podemos continuar corn 
julgamentos que humilham as mulheres. Como 
qualquer outro pals europeu, temos que ter uma lei 
sensata que respeite as decisôes das mulheres, 
salientou. O lider bloquista quer que o referendo seja 
aprovado jâ em Junho, para que durante o Verâo os 
portugueses possam se pronunciar. 

Se o PS nào concordar em realizar o referendo para 
finais de Junho, o Bloco de Esquerda ameaça avançar 
corn a votaçâo da lei naAR. Confrontado em Santarém 
corn esta ameaça, Socrates preferiu nâo avançar corn 
datas: Nào meposso comprometer corn um calendàrio 
mas o referendo serà feito. 

Socrates, orgulhoso de ter feito 
parte do Governo de Guterres 

Numa entrevista concedida à TSF e publicada no 
Diàrio Digital afirma-se que o Secretârio-Geral do PS 
e candidato a primeiro ministro de Portugal, José 
Socrates, referindo-se a Antonio Guterres, diz ser ele 
um lider corn muita honra na histôria do PS, e que o 
prôprio Socrates sente-se orgulhoso em ter sido do 
Governo Guterres, cujos resultados foram bons para 
Portugal. 

Sobre as finanças pùblicas, Socrates afirmou que 
0 mesmo nâo é de forma alguma comparâvel corn o 
présente e que teve a ver corn o declinio, no ultimo 
ano, das receitas fiscais, porque foi bom o trabalho 
realizado pelo Governo Guterres, em especial no 
desenvolvimento e no combate à pobreza e, por esse 
motivo Socrates decidiu convidar o seu antecessor para 
participar no comicio, em Castelo Branco. 

Vincou, porém que, embora assumisse o respeito e 
admiraçâo por Guterres, eles erâo diferentes, corn uma 
diferença de estilo e de earâcter. Eu talvez seja mais 
sangulneo. Ele é mais cauteloso, mais pensado e eu 
mais impulsivo, o quai nunca diminuiu o nosso respeito 
mùtuo. E um belissimo amigo, daqueles que ninguém 
se desfaz ao longo da vida. 

Nosso comentârio 
Se ainda hâ dùvidas sobre o que poderâ ser um 

governo socialista chefiado por José Socrates, apôs as 
tâo sensibilizantes louvaminhas a um primeiro-ministro 
dos mais incapazes que Portugal jâ teve, podemos ficar 
cientes do que nos espera em termes de competêneia e 
qualidade se o PS formar governo. 

Joâo Pedro da Silveira 

I IGREJA BAPTISTA 
I NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 
  DOMINGOS: 

09H45 - Culto de Louvor 
- English Sunday School I* “ ÜBk 11 HI 5- English Worship Service 

19H00-EstudoBlblico 

OUARTAS FEIRAS 
19H00-Culto deOraçâo 
TELEFONE DA PAZ: 

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

BIblia para o seu coraçâo) 

ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo 

Apôs 0 projecto-piloto de Voto Electrônico em 2004 

Portugal testou o voto através de Internet junto das Comunidades 
Nas Legislativas/2005 tivenos a experiência de voto 

electrônico na vertente presencial e através da Internet, 
um modelo de exercicio do direito de voto, usando as 
novas vias de comunicaçâo, que no fiituro poderâ tomar 
o processo mais fâcil, mais râpido e mais participado 
por parte dos eleitores, estejam eles em territôrio 
nacional ou na diâspora. 

No acto eleitoral foi testada, pela segunda vez, a 
possibilidade do voto electrônico presencial, apôs o 
teste realizado em 9 freguesias nas eleiçôes para o 
Parlamento Europeu em Junho de 2004. Desta vez a 
experiência decorreu nas 5 freguesias onde votam o 
Présidente da Repùblica e os lideres de partido corn 
assento parlamentar. Destinado a eleitores dos dois 
circulos intemacionais: Europa e Fora da Europa, foi 
pela primeira vez testado o voto eleetrônieo através da 
Internet. 

Foi enviada aos 150 mil eleitores dos circulos 
intemacionais uma carta com um côdigo de acesso que 
depois de introduzido na plataforma web criada para o 
efeito em www.votoelectronico.pt. acrescido do nùmero 
de eleitor, lhes permitiu exercer o seu direito de voto. 
Cada voto foi depositado numa base de dados 
certificada digitalmente. A chave pùblica de 
desencriptaçâo sô foi repartida pela Comissâo Nacional 
de Eleiçôes e pela Comissâo Nacional de Protecçâo de 
Dados. Sô corn a junçâo destes dois organismos foi 
possivel abrir os votos. 

Por tratar-se duma experiência, no momento em 
que o eleitor confirmava o seu voto no portai, foi-lhe 
pedido para nâo deixar de exercer o seu direito de voto 
na forma tradicional pois o voto electrônico era ex- 
perimental, nâo era vâlido. 

Voto Electrônico nâo presencial via Internet 
Dada a dispersâo dos 148 mil eleitores fora do 

territôrio nacional a lei prevê que a comunidade vote 

para a Assembleia da Repùblica através do voto por 
correspondência, Isto, apesar de contribuir para uma 
maior participaçâo, toma-se um processo moroso. Na 
procura de soluçôes para uma maior participaçâo dos 
eleitores em futures actes eleitorais e tende em conta a 
massificaçâo do acesso à Internet no mundo, entendeu- 
se experimentar o voto electrônico através da Internet 
0 que poderâ tomar aqueles actes mais participados e 
combater a abstençâo. Corn esta experiência-piloto de 
votaçâo online, va-se estudar a viabilidade do projecto 
recolhendo dados sobre a facilidade de utilizaçâo e a 
confiança que o eleitor deposita neste sistema. 

Os eleitores do circule intemacional da Europa (76 
mil eleitores) e os de Fora da Europa (72 mil eleitores), 
receberam em suas easas um côdigo de utilizador que, 
juntamente corn o nùmero de eleitor dava-lhes aeesso 
à plataforma web de votaçâo onde podiam exercer o 
seu direito de voto. 
Voto electrônico presencial em territôrio nacional 

O projecto Voto Electrônico, processo simulado de 
votaçâo teve lugar na sala e no mesmo espaço fîsico 
onde estiverem colocadas as Assembleias e Secçôes 
de Voto de cada uma das cinco freguesias escolhidas 
(40.000 eleitores), sendo a participaçâo na simulaçâo 
optativa, apôs o eleitor ter votado. 

A primeira experiência de voto electrônico 
presencial em Portugal foi em 2004, compreendeu nove 
freguesias e contou corn a participaçâo de cerca de 
9.500 eleitores ou 20% do total de votantes das 
freguesias. Em estudo realizado mas tarde, 99% dos 
eleitores inquiridos gostaram da experiência e 97% 
revelaram-se dispostos a votar electronicamente em 
futures actes eleitorais, quando este sistema se tomar 
viâvel e for confirmado como altemativa vâlida 

Eisa Quintas: eq@cunhavaz. corn 

0 Congresso Nacional Luso-Canadiano Apela ao vosso Apoio 
Esta organizaçâo 

nacional que représenta à 
volta de 400.000 Luso- 
Canadianos, foi fundada 
em 1993, e através da sua 
rêde de 70 Directores, 
Delegados e 
Représentantes, trata de 
assuntos como preservar as 
llnguas intemacionais e da 
programaçâo em lingua 
portuguesa, luta contra o 
racisme e a discriminaçâo, 
e a preservaçâo do nosso 
sistema de saùde pùblica. 

Em 2002, o Congresso lançou o projecto Reunir 
para Agir corn duraçâo de dois anos e fmanciado pelo 
Departamento de Patrimônio Canadiano/Seeçâo de 
Multiculturalisme. O nosso alvo era desenvolver a 
capacidade de organizaçôes e individuos Luso- 
Canadianos para poderem empreender iniciativas nas 
suas prôprias comunidades. As actividades do projecto 
foram a realizaçâo de 10 mesas redondas em nossas 
comunidades através do pais, facilitando um diâlogo 
entre as associaçôes, elementos actives, membres do 
governo e o sector pùblico. As reuniôes trataram de 
desenvolver pelo menos um projecto de acçâo 
comunitâria a lidar corn um tema prioritârio, seja este 
relacionado corn a educaçâo, a participaçâo civica e 
politica mais intensa, a preservaçâo da nossa lingua e 
cultura, a integraçâo na sociedade canadiana, etc. 

Desde o inicio do projecto, o Congresso: 
- Recrutou e ajudou coordenadores voluntârios para 
planear e realizar as mesas redondas em Halifax, 
Montreal, Sudbury, London, Toronto (2), Otava, 
Winnipeg, Edmonton e Vancouver. 
- Lançou na Internet o site www.congresso.ea. e ohttp:/ 
/ca.groups.vahoo.com/group/congresso list/ que é um 
gmpo de descussâo electrônico. 
- Publicou e distribuiu um nùmero de boletins também 
disponiveis no www, congresso. ca. 
- Planeou uma reuniâo a nivel nacional para définir a 

Dr. Fernando Nunes 
Vice-Presidente Nacional 

posiçâo deste Congresso corn respeito à educaçâo, 
inclusâo social, multiculturalisme e saùde. 

E continuâmes a colaborar corn organizaçôes e 
grupos voluntârios no desenvolvimento de projectos 
relevantes. Porém, para assegurar a viabilidade da 
organizaçâo a longo prazo, o Congresso dépende da 
generosidade comunitâria. Por favor, considéré hoje 
a opçâo de apoiar o Congresso. Para falar connosco 
sobre o assunto, nâo hésité em contactar-nos através 
do Tel. 416-532-3233, ou congress@.bellnet.ca 

Obrigados pela vossa consideraçâo e aos que jâ 
enviaram o seu donative, o nosso sincere MUITO 
OBRIGADO 

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 

LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK Specializing in Fine Bread 
Tue - Fri: 6:00 a m. - 6:00 p.m. Fresh Bread Daily 
Sat & Sun: 6:00 a m. - 3:00 p.m. Pastries & Cakes 

Monday: Closed for all Occasions 

JOE & FILOMENA MEDEIROS, Proprietarios 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

London, ONN5Z 1S9 
Tel. (519) 452-1466 Fax. 452-1673 
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VANCOUVER 

Comendador Manuel A. Azevedo 
O advogado criminologista Manuel A. Azevedo, 

apôs a sua formaçào académica no Canadâ, decidiu 
exercer a sua profissâo em Vancouver, cidade onde se 
manteve sempre activo, sendo hoje pessoa muito popu- 
lar na comunidade portuguesa local. 

Em reconhecimento pela sua dedicaçâo, tempo e 
energia dedicados aos émigrantes, o nosso Govemo 
outorgou-lhe a Comenda de Mérito, honra raramente 
atnbuida a personalidades da Diâspora. 

O senhor Consul, D. Fernanda Raimundo, 
D. Regina Calado, e o Corn. Manuel Azevedo 

O acto teve lugar no dia 8 de Dezembro na sede do 
Consulado-Geral onde Joào L. Laranjeira Abreu, 
Consul de Portugal na area, foi testemunha da honra 
atribuida ao nosso conterrâneo a quem acompanhava 
D. Nicola, sua mulher, que sempre lhe deu um apoio 
constante. A insignia, porém, que dévia acompanhar o 
pergaminho, sô chegaria dias mais tarde. 

Da sede consular o pùblico deslocou-se ao Clube 
Português onde foi servido um lauto jantar seguido dum 
serào musical corn Salomé a interpretar alguns dos 
numéros do seu CD Natal em Fado. 

Parabéns ao comendador Dr. Manuel Azevedo cuja 
promoçào a esta honra hâ tanto tempo dévida e que sô 
nesta data foi conferida, toma-se motivo que a todos 
nos enche de orgulho. 

Informaçào e Fotos cortesia de Terry Costa (Lusitania, ca) 
Portuguese Benevolent Society Executive Director 

STRATHROY 

Pedro Jaques, Eleito Présidente 
do Clube de Ûrathroy 

Na ultima Assembleia 
Gérai, os sôcios elegeram 
por maioria de votos a 
candidatura de Pedro 
Jaques que na 
administraçâo transacta 
tinha desempenhado o 
cargo de Présidente da 
Assembleia Gérai. O novo 
lider vai apresentar a 
Direcçâo Executiva ao 
povo no Sâbado, dia 19 de 
Março, na ocasiâo de um 

Jantar e Baile Social corn programa a anunciar. 
Pedro {Peter) Jaques, natural de Ribeirinha, uma 

freguesia da ilha Terceira, é casado corn D. Maria e 
sâo pais de Peter e Nina (Antônio Pinheiro) e avôs de 
dois netos. Emigrou para o Canadâ em 1978 e reside 
em Strathroy hâ muitos anos. 

Eleito pela primeira vez Présidente da Direcçâo 
Administrativa, nestes ùltimos 15 anos tinha servido o 
Clube corn muito entusiasmo, na capacidade de 
membre da Direcçâo, mas nunca na Presidência. 

Pedro Jacques e o novo elenco de directores, vâo 
manter as tradiçôes do Clube e tratar de promover os 
serviços aos sôcios e ao povo, fazendo corn que os 
portugueses de Strathroy sintam-se orgulhosos de 
pertencer a esta colectividade. 

Parabéns, Pedro (Peter) Jaques, e muito sucesso 
no desempenho do seu cargo que, como se costuma 
dizer, é mais uma carga pesada nas costas de quem estâ 

disposto a liderar! 
A Redacçâo 

CLUBE PORTUGUÊS DE STRATHROY 
PO. Box 154, 375 York St., Stratiiroy, Ont. N7G 3J2 

Tel.: (519) 245-4361 
Para contra tos e banque tes chame: 

Nina Pinheiro • (519) 246-9885 

Visâo Retrospectiva duma grande Festa 

Embora navegando jâ pelas pacatas noites e dias 
frios do mês de Fevereiro, nunca é tarde demais para 
rever as fotos e relembrar a celebraçâo do Natal que 
passou. Ao abrir a gaveta das imagens, descobri esta 
linda colecçâo de fotos do ultimo Dezembro, e isto 
trouxe-me a memôria aqueles dias. As crianças nas fotos 
parecem levar marcada no seu sorriso a alegria dos 
coraçôes inocentes. 

Na comunidade, o Centro Cultural e a Casa do 
Espirito Santo festejaram a data reunindo em cada 
auditôrio grupos de crianças que lâ acorreram, como é 
de praxe, acompanhadas dos seus pais e familiares. 
Juntamente corn os responsâveis de ambos eventos. 

aquele nutrido grupo humano encheu por completo o 
espaço das salas. Houve um pouco de tudo, desde a 
presença do Pai Natal até ao Mâgico, uma magnifica 
combinaçâo que elevou ao mâximo a alegria e boa 
disposiçâo da festarola. E pr’ô ano haverâ mais! 

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

Website: 
www.londonstair.com 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

LONDON 

'■P up TO QUW 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietàrios 

iw/xn 

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

475 TECUMSEH RD., EAST /cactN CCTO 

WINDSOR.ON N8X4W5 TEL. (519) 254-5538 

H 

DA PONTE'S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

(519) 4S3”8640 
Website: vmw. dapontesdraperies. com 

664 Hamilton Road, London, ON N5Z 1T3 

lQ/|IFID^SG||Ff Daniel Lapas 

Dia dos Namorados 
Bacalhau com grâo e muito mais 

foi 0 alicerce e a base gastronômica 
para os casais da comunidade que, 
felizes, celebraram com muito 
entusiasmo o Dia de Sâo Valentim. 
Amarradinhos pela força sublime do 
amor conjugal e nâo sô, dançava-se ao 
som da mùsica dos 40, 50 e 60, quando eles, na 
primavera da sua vida, perderam-se de amores e uniram- 
se com os laços indissoluveis do matrimônio! Hoje jâ 
nâo hâ mùsica como a daqueles tempos. E sô um 
barulho de matar tipo punk, pimba, e outros malfadados 
estilos. 

Foi assim festejada 
uma Noite muito 
amorosa na Casa do 
Espirito Santo, no 
Sâbado, 12 de Fevereiro. 
Tivemos o agradâvel 
privilégio de sentir a 
harmonia que reinava 
entre os présentés que, 
embora ano apôs ano 
vivem na familia o amor 
cotidiano, nesse Dia dos 
Namorados, ficam todos 
ceguinhos d’amor pelas 
suas queridas mulheres. 

Graças a Deus por estas associaçôes que nos dâo a 
oportunidade de passar uma noite agradâvel corn boa 
comida e mùsica romântica para derramar o nosso amor 
sobre as nossas companheiras de viagem por esta vida 
terrenal. 

AGENDA COMIJNITÂRIA 
5 de Março, às 19H00: Jantar e Baile corn o grupo 
Primavera na cave da Igreja Our Lady of Perpetual 
Help. Organiza; Mordomia do Império de Windsor. 
Entrada: $25/Adulto, Crianças (7-16 )/Meio Bilhete. 
Agradecendo o vosso apoio, pedindo ao Espirito Santo 
que continuemos a sentir a sua presença nos nossos 
coraçôes - lodi(\am\ Bârtolo, Mordomo de 2005. 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

The Gala of Hope/2005 
Sâbado 23 de Abril - Jantar, Desfîle de Modelos, 
Silent Auction e a actuaçâo do cançonetista, Jorge 
Ferreira. Outros detalhes, em fùturas ediçôes. 
A flmçâo realiza-se em memôria do Ryan Pires falecido 
vitima de trâgico acidente de viatura corn 18 anos de 
idade, deixando esta comunidade muito constemada. 
Os lucros do evento revertem a favor &Q Hearts together 
for Haiti, Angolamiga e de uma Boisa de Estudos 
para a Holy Names High School. 
No momento pedimos o vosso apoio fmanceiro ou a 
colaboraçâo com prendas para a SilentAuction. O nome 
e logotipo da firma patrocinadora vai figurar no cartaz 
e pâginas do Livro-Programa do evento. 
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LEAMINGTON 
TSUNAMI RELIEF - $23,045 em prol das VHimas do Desastre 

A TV e os meios de comunicaçào escrita, no fim 
do ano e em Janeiro começaram a divulgar vivas 
imagens do desastre que afectou as naçôes situadas à 
beira mar, no Golfo de Bengala ao Sul da Asia. Séria 
preciso um coraçâo de ferro para nào sentir a força da 
compaixào perante o sofrimento humano dos que num 
instante viram-se despossuidos da companhia dos sens 
entes-queridos e perderam as suas casas e propriedades, 
ficando à mercê da ajuda do resto do mundo 
para poderem sobreviver. 

Muitos tinham dado um donativo em 
dinheiro à Cruz Vermelha Canadiana, 
directamente ou através doutras instituiçôes 
de caridade, mas na cidade de Leamington, 
como tal, nâo tinha sido organizada até aquele 
dia uma campanha de angariaçâo de fundos. 

D. Alice Ferreira, uma pessoa bem 
conhecida nos meios comunitârios desta ârea 
onde O Canada atinge o ponto mais ao Sul da 
naçào, teve a luminosa ideia de organizar a 
angariaçâo de fundos a nivel da cidade. Apôs 
fazer umas chamadas formou-se logo uma 
comissào onde estavam representadas a 
Igreja, o Clube, o Império do E. Santo, a 
Estaçào de Radio e outras associaçôes daquele 
burgo onde existe um bom nùmero de grupos étnicos, 
sendo os mais fortes o italiano, alemâo, português e 
libanês. 

A lista dos 
nomes da 
Comissào 
Organizadora 
foi a seguinte: 
Alice Ferreira, 
Liz Martinho, 
Walter Branco, 
Larry Santos, 
Paula Santos, 
Maria Tavares, 
John Hammond, 
Jordy Clifford, 
Z a c a r i a s 
Carreiro, Délia 
Caspar, Nelson 

Medeiros, Manuel Barros, José M® Resendes, Maria 
Resendes, Joe Colasanti, Nelson Santos, Tina Del 
Ciancio, Kevin Black, Manuel Santos, Donzilia Santos, 
John Pavao e Mary Cane. A ideia que inspirou este 
grupo humano de mulheres e homens foi “A 
Comunidade Trabalhando Unida” (A community 
working togeter), com ênfase na palavra UNIDA. Foi 
esta a divisa que os levou a trabalhar corn ardor para 
obter o sucesso desejado. Como as rodas duma mâquina 
bem engraxada giram em perfeita sintonia, em 
Leamington as 32 pessoas da Comissào Organizadora 
deram o melhor da sua capacidade e do seuknow-how. 

O Clube abriu as suas portas pondo a cozinha, a 
sala e o bar à disposiçâo dos organizadores; a Cruz 
Vermelha enviou duas pessoas para preencher um 
recibo dos donativos recebidos à porta; no piano 
musical, Nossa Moda deu o seu talento artistico; o 
mesmo fizeram Cavalier Jazz Band de Tim Schultz, e 
a mulher de Nelson Santos, o Mayor de Kingsville, 
Jennifer Santos que cantou country como uma diva, e 

O luso-canadiano, Walter Branco 
& John Hammond, dupla do leilào 

Foto de famüia da Comissào que em apenas 16 dias organizou o evento 
onde o programa foi cuidado até ao detalhe e tudo sain na perfeiçâo 

outros talentos comunitârios; destaque na ârea da 
culinâria para um grupo de senhoras que prepararam a 
deliciosa ementa que recebeu grandes elogios entre os 
convidados e estava constituida de Canja, Pasta, Filetes 
de Pickerel, Frango de Churrasco, Legumes e 
Cogumelos ffitos, Arroz, Malassadas, Café e Doces. 
Sô para as Malassadas foram amassados 60 Kilos de 
farinha. 

Leamington, sem dùvida, tem um povo corn um 
coraçâo bem grande e através dos ûltimos anos que 
temos acompanhado a sequência de eventos naquela 
ârea, podemos corn orgulho afirmar que este povo e 
comunidade levam a palma, destacando-se sobre as das 
outras âreas pela seu sentido de solidariedade. 

Basta recordar campanhas como a Angariaçâo de 
Fundos para o Scan da Secçâo de Neorocirurgia no 
Hospital de Ponta Delgada, a Ajuda às vitimas do 
Terremoto que assolou as ilhas do Gupo Central em 
1998, e para as Vitimas das Enchentes da Povoaçâo, 
Angolamiga, Hearts Together for Haiti, etc, etc. E uma 
ladainha que nâo tem fim! 

Posso dizer que ninguém bateu à porta do nobre 
povo de Leamington que nâo fosse confortado corn a 
generosidade duma gente que, além de compassiva, 
sabe dar corn mâo cheia. 

Nada pode-se comparar à força de um povo que 
trabalha unido, sem poupar forças para atingir o mesmo 
objectivo. Naquele Domingo, 30 de Janeiro, os 
organizadores, inundados pela resposta unânime do 
povo que enchia a sala corn capacidade para 950 
pessoas, viram recompensado o seu esforço. Houve 

muitos detalhes que merecem ser destacados nesta 
reportagem, mas as limitaçôes de espaço 
levam-nos a reduzir a visâo sô aos mais 
importantes. Por exemple o bom trabalho do 
duo de leiloeiros, Walter Branco e John 
Hammond, que conseguiram manter viva a 
atençâo do pùblico para as diversas prendas, 
sendo a mais cara uma camisola de Hôquei 
corn o nùmero #4 e o nome do famoso Bobby 
Orr. Atingiu $3.000 dôlares, oferecidos por 
Larry Santos, gerente da firma, Larry Santos 
Construction Ltd. e também um dos 
organizadores. Destaque para a presença da 
estaçâo de râdio 96.7 CHYR corn Kevin 
Black (News Director), locutor em vârios 
lanços do evento e a gentil Tina Del Ciancio 
(Marketing & Promotions da mesma estaçâo) 
que esteve présente em todas as partes da sala 
encorajando sempre o pùblico a puxar mais 

alto no leilâo. 
Como jâ foi anunciado pela râdio, no fim do dia o 

total da receita atingia $27.000. Apôs pagar todas as 
despesas ficou um lucro de $23.045,91, do quai a 
quantia de $1.580.60 foi directamente recebida pelos 
funcionârios da Cruz Vermelha Canadiana à porta no 
dia do evento. Dentro de poucos dias a entrega do resto 
da receita sera feita oficialmente. 

A Comissào Organizadora pediu-nos para por este 
meio apresentar em nome deles um forte e sincero 
MUITO OBRIGADO a todos as pessoas e firmas que 
patrocinaram este evento em prol das vitimas do 
Tsunami. 

Mais uma vez, Leamington demonstrou ser uma 
das comunidades mais sensiveis âs necessidades do 
prôximo que, neste caso estâ situado no outro lado do 
mundo. Hoje, porém, nesta aldeia global nâo existe a 
distância. A riqueza de uns serve para aliviar a pobreza 
de outros! 

A Redacçâo 

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

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

CHATHAM 

OPINO. OPINAS. OPIMA... 

Demagogia a mais e Siso a menos nas Legislotivas de 2005 

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 

Quando esta ediçâo chegar à mâo dos leitores, as 
Legislativas/2005 jâ terâo ocorrido e o povo de todos os 
quadrantes terâ decidido corn o voto quai o grupo politico 
que lhe merece confiança para nos govemar. 

Neste momento em que Portugal atravessa uma crise 
nacional os partidos deveriam ter apresentado a sua 
plataforma eleitoral sem demagogia. Mas, na realidade 
e como fenômeno preocupante, duma zona à outra do 
leque partidârio, foram feitas promessas claramente 
eleiçoeiras, que sô manifestaram a falta de lideres e de 
projectos capazes de cortar a direito. 

Quem sair corn a maioria, irâ começar logo a pagar 
corn lingua de palmo a incapacidade de levar avante as 
promessas, porque na campanha pouco ou nada foi 
apresentado para fazer face à crise. Falou-se em reduzir 
o nùmero de funcionârios pùblicos e ao mesmo tempo 
garantia-se criar um nùmero de novos empregos. Os 
idosos que vivem abaixo do nivel de pobreza irâo receber 
um aumento na pensâo e quem prometeu, diz nâo saber 
onde se situa tal nivel. Vê-se logo a cor duma promessa 
demagôgica feita para nâo cumprir. Os prôprios oradores 

nâo sabem dizer o que é viver abaixo de pobre, nem 
como o pais falido ia desembolsar para cumprir o 
prometido.Os impostos nâo vâo subir! Até, podem 
descer! Vai-se aumentar a idade da reforma, etc. 

Nada disseram sobre como pôr a naçâo nos carris, 
que é 0 mais importante, nem como enfrentar os barbes 
assinalados das empresas e das finanças para tomar as 
mesmas mais eficientes, ou exigir-lhes uma acçâo 
criadora de riqueza, pedindo contas pelo tempo que 
viveram à custa dos milhôes corn que a UE inundou o 
pais para o actualizar e nada foi feito. 

Quem for govemo deverâ estimular o progresso 
econômico, pois sem tal incentivo, nâo vai melhorar a 
qualidade de vida. Pediram-nos o voto e a resposta para 
a crise continua a faltar. 

E na Diâspora? Para além de duas ou très tretas, 
tudo anda na mesma, ninguém se importa connosco. 
Alguns consulados foram informatizados, graças ao 
avanço tecnolôgico, o que nos benefîciou, enquanto 
noutras âreas as coisas continuam igual ou pior e a fraca 
capacidade de resposta parece ser a triste figura de um 

Portugal decrépito. 
Na ârea das propriedades rurais ou urbanas, os 

émigrantes foram tratados de forma desastrosa pelos 
govemos do pais, chegando-se ao cùmulo de que os 
estrangeiros residentes em Portugal desfhitam de maiores 
vantagens fiscais nalgumas âreas. 

As eleiçôes nâo nos vâo beneficiar mas, embora o 
governo pouco se importe corn o nosso voto, nôs 
precisamos exercer o direito para que na estatistica 
eleitoral fique vincado o que somos e valemos. 

O interesse para corn o emigrante é tâo grande que, 
sendo nôs 4,5 milhôes, dâo-nos duas Secretarias de 
Estado e quatro deputados. 

O dia 20 de Fevereiro abriu as portas a um novo 
govemo. Apôs todas as promessas vâs e demagogia 
barata, esperamos que quem puser a mâo no leme do 
pais tenha a capacidade de o fazer, dignificando esta 
grande naçâo que nâo quer mais viver como um pais 
adiado e que nâo se resigna a manter-se na cauda da 
Europa. 

Joâo Pedro da Silveira 
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QUINTZ AUTOBODY 
& COLLISION INC. 

(519) 4SS"8S4G 
319 Egerton Street, London, ON N5Z 2H3 

SERVIÇO DE Qualidade GARANTIDO 

Trabalhamos corn todas as Companhias de Seguros 

AMPLAS E MODERNAS INSTALAÇÔES DE FÂCIL ACESSO 

SISTEMA RÂPIDO 
E COMPUTADORIZADO 
PARA ORÇAMENTOS 

PEÇAS OU 
INFORMAÇÔES 

SERVIÇO DE ALINHAMENTO 
DE CHASSIS NA NOSSA 

FIRMA 

Contacte 
Euclides Quintaneiro 

para todo serviço 
de Bate'Chapa 

York St. 

Hamilton Rd. 

www.concordpumps.ca 
1608 Broa(dway Street, Port Coquitlam, British Columbia, Cana(da V3C 2M8 

Tel: 604.468.7867 Fax: 604.468.7885 Toll Free: 1.888.201.2223 


