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GEWTE 
Hillary R. Clinton Favoritn nas 
Presidenciais de 2008 

A senadora de Nova lorque 

I quer ser a primeira mulher 
présidente dos EUA e, em prol da 

alteraçâo do sistema de satide, ela 
anunciou a sua candidatura numa 

clinica de Manhattan. Tenciona 
pôr O pais no bom caminho, para 

enfrentar os desafios domésticos 

e externos e criar um futuro 
melhor para as crianças. 

Como principals adversârios tem Barack Obama que 
aspira a ser o primeiro présidente negro dos EUA e a 

carta republicana, Rudolph Juliani 
As presidenciais americanas serâo em 2008 e até 

se saber quem représenta os democratas falta muito, 

mas a angariaçâo de fundos jâ começou. 

Antonio Borboso Tovores 
Apresentamos o novo 

colaborador do Portugal 
Noticias, trata-se de um 

emigrante nascido no meio do 

Continente e lançado para a 

Diaspora onde vive hâ anos. 

Desde Brampton (Ontârio) 

Barbosa Tavares colabora em 
vârias publicaçôes corn artigos de 

prosa poética como Folhas I 
Outonais na pagina 13 desta ediçâo, que chamou a 

nossa atençâo pela força e valor das suas imagens! Sr. 

Barbosa Tavares, bem-vindo! 

Nelson Sontos, Essex County Worden 
que em Novembro riltimo tinha 

sido reeleito Mayor de 
Kingsville, viu a sua candidatura 

para o posto de Warden do 
Essex County confirmada na 

primeira volta por maioria de 

votos, sobre o candidato de 
Tecumseh, Gary McNamara. 

Mais um sucesso do amigo 

Nelson, na sua formidâvel 

carreira politica no SO do 

Ontârio. Nelson e sua mulher, 
Sephanie, sâo agentes de vendas 

na firma Royal Le Page Dinder Real Estate de 
Kingsville. Parabéns! 

O luso-canadiano 

ROBERTSON 20Anos 
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A Associofâo de Idosos de London ûrupo dos 60 + + 
Desde Fevereiro de 2005, D. 

Fâtima de Melo e D. Berta Cosme, 
voluntârias, mantém acesa a chama 
que aquece um grupo cinquenta 
pessoas daTerceira Idade. Reunem- 
se todas as Quartas-Feiras para um 
convivio durante o quai, as senhoras 
fazem trabalhos de costura, bordados 
e tricô, enquanto os homens, que 
julgam ter jâ a sua caderneta de 
serviços cheia até â ultima folha, 
passam o serâo a baralhar o naipe 
jogando à sueca, especialidade na 
que cada um deles julga-se doutor 
por Coimbra. No animado convivio 
serve-se café e bolos como refrigério 

e através do ano, organizam-se 
excursôes e passeios para quebrar 

a monotonia das suas vidas. 
Luisa Lavandeira, Gerente do 

BMO emWest Lome, e D. Fernanda 
Correia foram as inspiradoras da iniciativa na entrada 

no século XXI, quando o Centro Português (hojeZ-USG 
Centre) deu uma viragem de 90 graus para um pùblico- 

alvo maior, porque a nossa emigraçâo tinha entrado em 

Estndo de snûde de Fidel 
Cnstro ngrovn-se 

Fontes do Hospital Gregorio 
Maranon (Madrid) adiantaram 

que 0 estado de saùde de Fidel 
Castro se agravou. A infecçâo 

gérai no intestino grosso, très 
operaçôes falhadas e vârias 

complicaçôes mantêm o ditador 
num prognôstico muito grave. 

José Luis Garcia Sabrido, 
chefe do serviço de Cimrgia, foi 

até Cuba em Dezembro para analisar o seu estado de 
saùde. Fidel sofre de uma inflamaçào da membrana que 

cobre os ôrgâos digestivos. Uma primeira operaçâo, levou 

os clinicos a cortar parte do intestino grosso e do recto. 
De lâ para câ, o seu estado de saùde nâo tem sido 

melhor. A infecçâo impediu as cicatrizaçôes e obrigou a 

mais duas operaçôes. Depois da segunda e antes da 
terceira, Castro continuou a nâo cicatrizar, agravando- 

se o estado corn uma infecçâo na via biliar, situaçâo que 
tem uma mortalidade à volta dos 80%. Um diplomata 

cubano admitiu que Fidel sofre de problemas de 
cicatrizaçâo e Hugo Chavez, lider da Venezuela, adiantou 

que El Comandante estâ de novo em Sierra Maestra, 
mas agora lutando entre a vida e a morte. 

recessâo. Ficou sem amparo o grupo de idosos que lâ 

se reunia desde o tempo de D, Fernanda Cabral, a 
primeira directora do Portuguese Community Centre. 

(continua napg. 5) 

CARTA DO FREDE 
BELIZÂRIO PRAO 
SINHOR DERECTOR 

(continua na pg. 5) 

SATA APLICA 
SOBRETAXA DE 
COMBUSTIVEL 

(continua napg.4) 

ECONOMIA 
The Danger of Rising 
House Prices 
by Gary Couto 

(continua napg.8) 

SANTA CLARA F.C. 
2006 FOI UM ANO 
PARA RECORDAR 

(continua napg.4) 
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Irâo mantém programa nuclear e 
ameaça cortar a rota do petrôleo 
Apesar das sançôes da ONU, o pais nâo vai 
renunciar ao seu direito à energia nuclear 

O Goveno nâo pode dispor dos direitos do povo. 
Para o ayatollah Khamenei, o dominio da tecnologia 
nuclear vai-se tornar numa fonte de orgulho para 
todos os muçulmanos. 

A 23 de Dezembro a ONU votou impor sançôes 
contra o programa nuclear e balistico do Irâo, que se 
negou a suspender as actividades de enriquecimento 
de urânio e teima em afirmar que o seu programa 
nuclear é puramente pacifico. 

O ayatollah pediu ao mundo islâmico que apoie o 
Irâo perante as grandes potências e alertou os paises 
ârabes contra aarmadilha dos americanos, que querem 
criar corn a Inglaterra e outros paises uma frente anti- 
iraniana. Isto levou a que no Oriente Médio varias 
entidades religiosas e politicas estejam preocupadas 
pela influência do Irâo xiita no Iraque. 

Um comandante militar iraniano afirmou que o Irâo 
pode cortar a rota do petrôleo se as pressées 
suplementares por parte das outras naçôes.vierem a se 
tornar realidade 

O Irâo domina o estreito de Ormuz por onde dia a 
dia passa 40% da energia do mundo. Temos, pois, o 
poder de controlar a força energética do mundo e 
exercer sobre a economia europeia e americana uma 
pressâo idêntica ou ainda superior à que eles 
exercem sobre nos, declarou o militar do Irâo. 

Os aliados dos EUA na regiâo, cujo territôrio 
é utilizado como base militar pelos americanos estào 
expostos à nossa ameaça e deverâo compreender 
que esta vai ser a estratégia da Repûblica Islâmica 
no Golfo Pérsico, foram as palavras que fecharam o 
seu desafio ao resto do mundo. 

LU SA 

Chavez tenciona nacionalizar 
empresas na Venezuela 

A firma que fomece a energia eléctrica ao pais e a 
companhia de telecomunicaçôes, C. A. Nacional 
Teléfonos de Venezuela, poderâo ser nacionalizadas e 
ficar sob total contrôle do Govemo num fiituro prôximo, 
anunciou Hugo Chavez, présidente eleito para novo 
mandate, o terceiro, no discurso inaugural da tomada 
de posse perante a Assembleia Nacional em Caracas. 

Na sua optica, as industrias mencionadas sâo de 
grande importância para a estratégia e segurança do 
pais e devem ser controladas pelo Governo, corn o fim 
de evitar possiveis ameaças ao bem-estar da naçâo. O 
que outrora foi privatizado, vai ser agora 
nacionalizado, disse H. Chavez apôs jurar defender a 
Contituiçâo. Outra ârea de produçâo que poderâ vir a 
cair sob a mesma alçada sâo as prospecçôes de petrôleo 
na bacia do Orinoco. Venezuela é hoje o quinto pais da 
OPEC pelo volume de produçâo deste combustivel 

J Ao ganhar as eleiçôes no mês passado corn uma 
maioria confortâvel (64% do voto) Hugo Chavez 
comprometeu-se a tornar uma orientaçâo muito mais 
radical para implantar o socilismo na naçâo. 

Primaz da Polonia em Problemas 
corn o Vaticano 

0 Cardeal Joseph Glemp, Primaz da Polônia e 
Arcebispo de Varsôvia, foi duramente criticado pelo jomal 
Dziennik por ter defendido em pùblico o seu colega, D. 
Stanislaus Wielgus, arcebispo nomeado para a mesma 
Sé, que renunciou ao seu cargo ao ser divulgado que 
durante o antigo regime comunista, tinha colaborado como 
espiâo corn a policia sécréta, uma espécie de KGB polaca. 

D. Stanilaus desceu da Sé da capital da Polônia no 
meio da celebraçâo eucaristica do Domingo, dia 7 de 
Janeiro, quando ia ser apresentado como o que iria tornar 
o lugar do actual Primaz Joseph Glemp, que esta a ponto 
de tornar a reforma. 

Na mesma altura, outro elemento do alto clero 
também apresentou a sua renùncia, por motivos 
semelhantes. Trata-se do Pe. Januuz Bielanski, reitor da 
Catedral de Cracôvia, no Sul do pais, o panteâo onde 
estâo enterrados vârios reis e rainhas da antiga monarquia 
polaca 

Pe. Frederico Lombardi, porta-voz do Vaticano, 
declarou que o Arcebispo S. Wielgus sô tinha feito o que 
dévia fazer, num caso desta gravidade. Mas no dia 7 de 
Janeiro, o Cardeal Glemp, que serviu naArquidiocese de 
Varsôvia nos ùltimos 25 anos como Primaz da Polônia, 
defendeu o seu colega, Wielgus, apresentando-o como 
um bom Servo de Deus. 

Daqui, dali, dacolà 
Mais Populaçâo estudantil 
Hâ mais estudantes do pré-escolar ao secundârio em 
Portugal (21 mil sobre o ano anterior) anunciou o 
Ministério da Educaçâo, que atribui a mudança ao 
combate ao insucesso e abandono escolar. 

Câmara deAbrantes compta computadores 
Mais de 300 computadores vâo ser adquiridos neste 
ano lectivo, para distribuir pelas escolas do primeiro 
ciclo, no projecto pioneiro de educaçâo corn novas 
tecnologias iniciado neste Municipio português. 
Perfumes falsificados apreendidos 
Foi apreendida mais de uma centena de frascos de 
perfume falsificados a um vendedor do Mercado do 
Levante, em Leiria, informou a PSP. 
Venezuela quer colaborar corn Portugal em 
assuntos africanos 
O governo venezuelano pretende colaborar corn 
Portugal em assuntos africanos e reforçar as relaçôes 
econômicas entre ambos paises, disse o embaixador 
português em Caracas, Joâo Caetano da Silva. 

Fome afecta milhôes crianças 
Mais de 200 milhôes de crianças em todo o mundo corn 
menos de cinco anos nâo desenvolvem o seu potencial 
intelectual devido à fome, ma alimentaçâo e pobreza, 
segundo um estudo da revista The Lancet. 
Microsoft: Bill Gates apresenta Windows Home 
Server 
O présidente da Microsoft, Bill Gates, apresentou na 
Feira Intemacional de Electrônica, em Las Vegas, este 

■NTERMACIOMAL 

Ex-Chaîr of Multiculturalîsm 
Committee foins Conservatives 

Stephen Harper announced that former Liberal, 
Mark Persaud, had joined the Conservative Party, a 
party that has been growing since its formation.and 
where people like Persaud know that all Canadians have 
a better future. 

After fleeing Guyana’s political turmoil in 1983, 
Persaud settled in Canada and obtained a law degree 
from Osgoode Hall Law School. He is President of the 
Canadian International Peace Project., leader for his 
volunteer work on a range of social issues, and ex-chair 
of the Committee on Multiculturalism from 2002 to 2006 
under the Liberal Government, being nominated for the 
Seoul Peace Prize. 

For him, the new Conservatives exemplify the pro- 
community and entrepreneurial values of New Canadi- 
ans, because this Party delivers. 

For New Canadians, the Conservative Party has 
delivered: 
• Slashing the right of landing fee; 
• Increasing settlement funding; 
• Foreign credentials recognition and 
• Implementing pro-family tax and social policies. 

■■■ IDflqui^ 

novo instrumento electrônico direccionado às familias 
que Ihes permitira armazenar informaçâo e partilhar 
aparelhos digitais em casa. 
Telemôvel da Motorola carregavel ao pedalar 
A Motorola, empresa lider mundial em telemôveis, 
apresentou na mesma Feira de Las Vegas, um novo 
telemôvel que pode ir ligado a um dinamo, sendo 
recarregado à medida que se pédala a bicicleta. 
Barreira de gelo desprende-se no Polo Norte 
Uma enorme plataforma de gelo desligou-se do campo 
gelado que rodeia a ilha Ellesmere, 800 Kms ao sul do 
Polo Norte, no Arctico canadiano. Hâ 16 meses uma 
area de 66 Kms quadrados da imensa palataforma 
mostrava a rotura que agora consumou o desligamento. 
Os cientistas pensam que a fimesta ocorrência é fruto 
do aquecimento global. 
Desportivo gratuito nas bancas portuguesas 
Didrio Desportivo passou a ser o primeiro jornal 
desportivo português entregue ao pùblico de graça. O 
objective segundo o director, Fernando Correia, é dar 
ao povo um diârio sobre todas as modalidades 
desportivas» e nâo apenas fiitebol. 
O novo informative tem uma tiragem inicial de 100 mil 
exemplares, sendo distribuido na ârea da Grande Lisboa 
e no Porto. 
Bento fréquenta curso de treinadores de elite 
O treinador do Sporting, estâ a fréquenta em Rio Maior, 
o curso de treinadores de elite, juntamente corn outros 
ex-intemacionais portugueses. 
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Madeira esta a ser estudado Modelo do Aeroporto da 
O modelo econômico-operacional do 

Aeroporto Intemacional da Madeira estâ a 
ser estudado para fazer face as 
responsabilidades financeiras do 
investimento efectuado naquela infra- 
estrutura, mas também para reduzir as taxas 
aeroportuârias, noticia avançada pelo 
secretario regional do Equipamento Social e 
Transportes, Santos Costa. 

Afirmou que as taxas do Aeroporto sao 
altas, porque assim foi exigido pela Comissâo 
Europeia e pelo Banco Europeu de 
Investimentos para assegurar a recuperaçâo 
do dinheiro investido. Para reduzir as taxas, 
apontou como soluçâo: melhorar os negôcios noutras 
areas e alargar o prazo de concessâo. Ao longo do ano, 
disse, vamos ter um quadra diferente em relaçào aos 
aeroportos. 

Santos Costa avançou ainda que a Comissâo dos 
Aeroportos da Madeira, a Agência de Promoçâo da 
Madeira e a Direcçâo Regional de Turismo estao a 

trabalhar com operadores e com as transportadoras 
aéreas para criar novas rotas de acesso à Madeira. 
Ndo podemos continuar sempre amarrados a Lisboa 
sempre que se queira trazer Turismo para a ilha, 
justificou o governante. Espéra que se criem rotas 
regulares desde Madrid, Paris e doutras cidades de 
Inglaterra e Norte da Europa. 

Desemprego, Falências e Falta de 
‘h^abalho marcaram 2006 
O ano velho ficara na historia pelo desemprego, as 
numerosas falências e a precariedade do emprego, 
déclara a UGT numa nota à imprensa, acrescentando 
a tudo isto a evoluçào negativa do poder de compra dos 
trabalhadores e situaçôes de pobreza e exclusao social. 
Entre os sinais positivos esta o relançamento da 
economia, ainda que insuficiente para aproximar 
Portugal dos parceiros comunitarios, e a paragem do 
crescimento do desemprego. 
No balanço do ano, a UGT menciona a negociaçào 
colectiva que sofreu «alguns progresses»: aumentou o 
numéro de convençôes colectivas subscritas, subiu o 
numéro de trabalhadores abrangidos por elas e abriu- 
se a discussao à formaçâo profissional. 
Os aumentos salariais negociados foram superiores à 
inflaçào, embora esta na pratica tenha voltado a ficar 
acima do previsto, impondo uma perda de poder de 
compra. 

Neto de madeirenses, mayorm 
California 

Tony Santos, neto de madeirenses emigrados para 
0 Hawai, foi eleito Mayor da Câmara Municipal de San 
Leandro, EUA, disse Tribuna Portuguesa, jomal da 
comunidade emigrante local. Vereador da autarquia, no 
anterior mandate, Santos obteve 9.031 votes (58%) 
contra 6.533 (42%) do seu opositor. 

O novo edil cresceu no Hawai e na noite de eleiçâo 
disse que ia enviar um artigo para um jomal das ilhas, o 
Honolulu Advertiser. 
O novo présidente celebrou a vitôria eleitoral em casa 
do também ex-vereador Gordan Calvan e foi, segundo 
0 jomal, muito felicitado pelos sens amigos e apoiantes 
da comunidade portuguesa local. 

Nenhum candidate conseguiu o nùmero de votes 
para vencer à primeira volta, em Junho. A eleiçâo 
decisiva ocorreu em Novembre passade. 

Vinte horas/semana no SNS 
Medicos do Serviço Nacional de Saùde (SNS) 

poderâo exercer cargos de direcçâo no privado se 
assegurarem apenas 20 horas semanais nos serviços 
pùblicos, disse Antonio Correia de Campos, ministre de 
Saùde na Faculdade de Medicina de Lisboa. A ideia, 
porém, ainda estâ a ser alvo de negociaçôes, que se 
prevêem demoradas. 

Isto vai resolver o braço de ferro actual entre o 
ministre e os médicos, apôs o despacho qie foi assinado 
pelo ministre em Dezembro segundo o quai o exercicio 
simultâneo de funçôes de direcçâo ma SNS e em 
unidades privadas compromete a isençâo e 
imparcialidade, corn risco de prejuizo efectivo para 
o interesse publico. O documente tinha gerado um forte 
proteste entre os médicos, mas poderâ ser resolvido 
corn as novas negociaçôes. 

Se os médicos forem obrigados a escolher entre o 
sector pùblico e privado, milhares de clinicos vâo optar 
pelo privado, afirmou a Ordem ods Médicos que, no 
future, tenciona apoiar os clinicos que optem pelo sector 
pùblico em detrimento do privado, sendo prejudicados 
se 0 despacho for considerado ilegal, conforme pretende 
a Ordem dos Médicos. 

Referendo ao Aborto-Dex mîlbôes 
Quatre milhôes em tempo de antena e quatre para pagar 
aos elementos que compôem as mesas de veto, faz Oito 
mais Dois para custos menores, sâo os Dez Milhôes de 
Euros do referendo ao aborto, segundo Jorge Miguéis, 
director do STAPE 
A pergunta a que vâo responder é: Concorda corn a 
despenalizaçào da interrupçâo voluntària da 
gravidez, se realizada, por opçào da mulher, nas 
primeiras dez semanas, em estabelecimento de saùde 
legal mente autorizado? A mesma pergunta que tinha 
sido aprovada no referendo de 1998. 
A campanha para o referendo decorre entre 30 de 
Janeiro e 09 de Fevereiro. 

Dasilva Mornes Jne. 
Custom Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

David Dasilva 
50 Glenridge Cr. Phone: (519) 471-8202 
London, ON N6G 4W6 Fax: (519) 850-1273 
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Tel. (519) 455-2040 

Informaçôes - Contactem Ana Paula Fernandes, Directora 

pelo Tel. (519) 686-1095 (apôs as 6h00 da tarde) 

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

MACIOMAL 
Clarinetista português vence 
concurso internacional em Itàlîa 

José Miguel Conde, jovem mùsico português, 
venceu o Concurso Intemacional de Mùsica Marco 
Fiorindo na categoria de clarinete, realizado este ano 
entre 9 e 13 de Dezembro em Turim. Vi na Internet o 
anùncio sobre o concurso e falei corn Nuno Silva, 
meu professor, que me incentivou a ir a Turim, disse 
0 jovem aluno da Academia Nacional Superior de 
Orquestra que é a escola da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa. 

Sem qualquer ajuda oficial, mas corn o estojo do 
clarinete e a mochila às costas, José Miguel seguiu para 
Turim e là, perante o jùri presidido pelo italiano 
Alessandro Carbonaro (Orquestra S. Cecilia, Roma), 
José Miguel chegou, viu e venceu, na categoria de 
Clarinete Jovem (até aos 18 anos), concorrentes de 
França, Eslovénia, Grécia, Japâo e ainda do prôprio pais 
organizador, a Itâlia. 

De regresso a Por- 
tugal, antes de seguir 
mais um estâgio na Casa 
da Mùsica, no Porto, 
integrado na Orquestra 
Nacional de Jovens, este 
jovem alentejano que 
sonhava ser engenheiro 
agrônomo, mostrou-se 
muito satisfeito pelo 
reconhecimento do seu 
e s f 0 r ç o . 
Quando trabalhamos e 
nos esforçamos para 
atingir algo, corn 
dedicaçâo, tudo 

acontece naturalmente e conseguimos sempre 
alguma coisa, declarou 

A opiniâo é partilhada por Nuno Silva, professor de 
clarinete, para quem o prestigiante prémio, pela primeira 
vez conquistado por um português, é uma prova da 
qualidade do trabalho que se faz no nosso pais. A 
classificaçâo do José Miguel veio premiar o trabalho 
por ele desenvolvido nos ùltimos anos. 

LUSA 

Quem votar ^sim' fica sem funeral 
religioso 

Quem votar sim no proximo referendo sobre o 
aborto sera excomungado, garante Tarcisio Alves, 
cônego e pâroco de Castelo de Vide (Portalegre). A 
excomunhâo atinge os intervenientes na execuçâo do 
crime, como médicos e enfermeiros, segundo as leis do 
Côdigo Canônico, que rezam: Se um fiel aceitar a 
liberalizaçào do aborto incorre em excomunhâo e 
nâo poderâ ser reintegrado na comunidade cristà 
sem intervençâo do bispo. 

Tarsicio Alves, Doutor em Direito Canônico pela 
Universidade Catôlica de Salamanca, distribui entre os 
paroquianos, um boletim informativo onde adverte os 
fiéis para os perigos do sim no referendo e as 
consequêneias defmidas no Cânone 1398 da lei que 
régula a Igreja Catôlica. 

No referendo até as irmâs de clausura vâo sair dos 
conventos para evitar o pecado de omissâo e todos 
aqueles catôlicos que violarem as leis da Igreja neste 
ponto nâo podem casar, baptizar-se, nem poderâo 
ter um funeral religioso (Cânone 1331) 

A comunidade catôlica de Castelo de Vide vê estes 
avisos de forma natural e concorda corn o cônego. Acho 
bem que expliquem os perigos do aborto ao povo, 
principalmente aos mais velhos, que nunca 
estudàmos e o pouco que sabemos é através daquilo 
que vemos na televisâo, afirmou Piedade Godinho à 
entrada da igreja. 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiào Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sàbados 
ACEITAMOS NOVOS 

PACIENTES E EMERGÊNCIAS 
Tratamentos Dentârios Estéticos 

Branqueamento de Dentes 
Implantes, Pontes e Coroas 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. 
Nossos preços estào dentro das tabelas da 'Labourers' Union' 

Dr. Fr3nkL. Ferreira 

"Servindo a comunidade 
Portuguesa desde 1990“ 

686-9006 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3X6 

taONTARlÔH 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automâtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

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

MARIO AVEIRO 
President 1^1 

“Industrial Contractors to the World... ” 

AVEIRO CONSTRUCTORS LIMITED 
R.R. #2, Dorchester 
Ontario, Canada TEL: (519) 268-8231 
N0L1G5 ' FAX: (519)268-7354 
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ACORES/IWAPEIKA 
Santa Clara - 2006 foi um 
ano para recordar 
Recuperaçâo em termos desportivos, fracassa a 
nîvel fînanceiro 

Por bons e mans motives, o anos 2006 ficarâ na 
memôria dos santaclarenses como o perîodo no quai a 
équipa conseguiu estabilizar o seu rendimento na Liga 
de Honra, apôs ter garantido a manutençâo na ùltima 
jomada em 2005. Mas no aspecto fînanceiro, os ùltimos 
doze meses confîrmaram o pior cenârio: dividas e mais 
dividas e um passive que ronda os 16 milhôes de euros 
que poderâ chegar aos 20 milhôes quando forem 
conhecidas as contas do ano. 

O conjunto devolveu a esperança aos sôcios. Na 
primeira metade do ano, corn Mario Reis, apôs uma 
primeira volta périclitante, a équipa ganhou terreno corn 
uma série de seis vitôrias consecutivas, mas a derrota 
em casa, corn o Leixôes, por 2-3, foi um osso dure de 
roer. Foi ai que o Santa Clara de Mario Reis perdeu a 
chance de lutar pela subida de divisào. O sexto lugar 
final, corn 51 pontes, a um do quarto, Varzim, reforçou a 
confîança desportiva na équipa. 

Nesta luta pela subida, os diligentes lutavam pela 
sobrevivência num quadro negro de dividas e de processes 
pouco claros que resultaram na perda de confîança em 
Luciano Melo, o gestor contratado e presidente-adjunto 
que foi derrotado nas eleiçôes de Outubro passade. 

Manuel Cruz Marques, um dos vice-presidentes de 
Paulino Pavâo, sucedeu ao faquir na presidência, 
trazendo uma lufada de ar fresco e credibilidade. As 
dificuldades e as dividas sào elevadissimas, mas corn o 
desempenho de Mario Batista no papel de gestor nào 
remunerado, os actuais dirigeâtes acreditam que sera 
possivel salvar o clube da falêneia. 

No piano desportivo o cenârio é mais animador. Nos 
32 jogos realizados em 2006, o Santa Clara somou 16 
vitôrias, empatou em 8 ocasiôes e perdeu em outras 
tantas. Eis um saldo positive que transita para a época 
em curso e reforça as expectativas dos adeptes. O ac- 
tual terceiro lugar, corn 25 pontos, a dois do segundo e a 
très do primeiro, mantêm acesa a chama de poder 
regressar ao escalào maior do futebol nacional. 

O ano passade guarda recordaçôes agradâveis e 
também daquelas que servem de ensinamento para o 
future. Nas primeiras estào as digressôes ao Canada, 
uma para o tomeio em Toronto em Maio e, a outra em 
estâgio de preparaçâo para a nova época. 

SATA aplica sobrefCDca de combustivel 
SATA anuncia aplicaçâo de uma sobretaxa nas 
ligaçôes entre as ilhas e o Continente ou Madeira 

A sobretaxa représenta um acréscimo de 10 euros 
por passageiro numa viagem de ida e volta nas rotas 
para o Continente e entre os Açores e a Madeira, disse 
uma fonte oficial da transportadora açoriana. Os 
montantes for am aprovados pelo INAC, dado o 
custo médio do barril e a variaçào cambial (dôlares/ 
euros) verificada no ultimo trimestre de 2006, adiantou 
a fonte. 

Nas ligaçôes entre o Funchal e o Porto Santo, que 
a SATA Air Açores assegura desde o inicio do ano e 
até 31 de Maio, a sobretaxa de combustivel sera sô de 
cinco euros por cada viagem de ida e volta. 

Segundo as Obrigaçôes de Serviço Pùblico para 
estas rotas, as taxas vâo ser objecto de reapreciaçâo 

em Abril, tendo em conta a flutuaçâo do preço do 
petrôleo no mercado intemacional. 

O PS aprovou a audiçâo do ministro das Obras 
Pùblicas, Mârio Lino, sobre o agravamento das taxas 
dos voos entre o Continente e os arquipélagos dos 
Açores e da Madeira, que tinha sido requerida pelo 
CDS-PP. 

portalacores 

Promover no estrangeiro as 
ilhas como destino turistico 

Os Açores vâo participar no mês de Janeiro em 
varias feiras de turismo. O primeiro mês do ano é 
considerado pelo Govemo Regional, prioritârio para a 
divulgaçâo da oferta dos nossos espaços turisticos nas 
Feiras levadas a efeito fora do pais, de um modo espe- 
cial nos mercados da Europa fria que sào os que 
revelam mais apetêneia pelo arquipélago. 

A partir da segunda semana do mês, os Açores 
vâo integrar as feiras de Vakantiebeurs, na Holanda, 
Reiseliv, na Noruega e Matkta, na Finlandia. A regiâo 
autônoma vai participar ainda na Holiday World Dublin, 
na Irlanda, na dinamarquesa FERIE, e na FITUR, em 
Espanha. 

O Governo Regional diz que este esforço feito 
ultimamente na promoçâo do nosso valor turistico, tem 
sido traduzido num grande aumento do numéro de 
visitantes destes paises e justifica que se continue a 
apostar em força na divulgaçâo e promoçâo do destino 
Açores nestes mercados europeus. 

portalacores 
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ALZIRA MARIA SERRA SILVA 
ColôniaAlemâ. Apartado 96 Tel. 292 208100 
9901 014 HORTA(FAIAL) Fax. 292 391854 

AÇORES alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

Working hard 
to give you the kind of 

representation 
you deserve! 

Deb Matthews, MPP 
London North Centre 
805 Richmond Street 

London, ON N6A3H6 
P: (519) 432-7339 

dmatthews.mpp.co@liberal.ola.org 

Âforespe/a VidaûeienAe o NÂO 
no Referendo de 11 de Fevereiro 

0 movimento açoriano, integrado na plataforma 
Nâo Obrigada, apresentou-se em Ponta Delgada como 
uma opçâo nâo-confessional e apartidâria, que é 
constituida por mulheres e homens para a defesa da 
vida. A porta-voz do Açores pela Vida disse que tinha 
recolhido mais de cinco mil assinaturas no ùltimo mês. 
O movimento promove varias sessôes de 
esclarecimento em todos os niveis da sociedade, corn 
especial atençâo para os jovens. 

Perante uma sala cheia numa unidade hoteleira de 
Ponta Delgada, Carmo Rodeia reconheceu que o 
aborto é um drama e a sua liberalizaçâo nunca vai ser 
a soluçâo, uma vez que poderâ transformâ-lo em mais 
um método contraceptivo. 

Compreendemos o drama de todas as mulheres 
que recorrem ao aborto em desespero e por causa 
de serem muitas vezes incompreendidas pela familia 
e pelo parceiro e sempre abandonadas pelo Estado, 
adiantou a porta-voz do movimento. 

Oito anos apôs o primeiro referendo sobre esta 
matéria, o Estado esqueceu-se de promover medidas 
de planeamento familiar ou de educaçâo sexual, em 
especial entre os jovens, criticou Carmo Rodeia. 

A lei do pais jâ despenaliza o aborto terapêutico 
(em caso de perigo de morte ou lesào grave para a 
mulher), eugénico (inviabilidade ou malformaçâo 
congénita do feto) e em situaçôes de violaçâo. 

Ao contrario do que é comum pensar-se, nâo 
hà no pais nenhuma mulher condenada a prisâo 
pela pràtica de aborto, salientou a porta-voz, para 
quem hà sim condenaçôes pela pràtica de negôcios 
em torno do aborto. 

Se o referendo nâo tiver caràcter vinculativo, a 
actual lei nâo deve ser alterada, disse e apelou para 
os açorianos participarem no referendo, alegando que 
se trata da expressâo mâxima de participaçâo dos 
cidadâos na vida duma comunidade politica organizada”. 

portalacores 

DE ANGARIAÇAO DE FUNDOS 

Um Tractor Agricola 
para Huambo (Angola) 

ESTA AREA DE ANGOLA 
PRECISA DE UM TRACTOR 
COM CHARRUA E REBOQUE 
PARA PRODUZIR ALIMENTOS 
E SOBREVIVER O TRAUMA 
DA PÔS-GUERRA! 

VAMOSAJUDAR 

ENVIE HOJE MESMO O SEU DONATIVO PARA 
Ail Saints Parish • Tractor para Angola 

124 Front St. East, Strathroy, ON N7G 1Y9 
Tel. 519«245*0644 

c/o Pe. JORGE CHIMBINDA 

FAMiLIAS, INDIVlDUOS, EMPRESAS, 
ASSOCIAÇÔES, CLUBES, ETC. 

A VOSSA AJUDA PODE SALVAR 
VIDAS E ISTO FAZ UMA DIFERANÇA! 

COLABOREM! 
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A Associa^ao de Idosos de London, Grupo dos 60+ + 
(vem da paginal) 

Seus problemas financeiros sao algo muito 
intimo e pessoal - e nos vamos trata-los 

da nnesma forma.* 

PRICB/VATERHOUS^PERS ë 
465 Richmond Street, Suite 300, London, Ontario N6A 5P4 

www.pwcdebtsolutions.com  

Quern sao os nossos idosos? Sao 
0 exemplo de uma classica minoria 
invisivel. Sim, eles, que foram outrera 
os pioneiros da comunidade, hoje 
tornaram-se para nos invisiveis. 
Emigraram em massa para o Canada, 
de 1953 até aos fins dos 70 e além. 
O pais que tinha perdido milhares de 
homens na II Grande Guerra, 
precisava de braços fortes para 
preencher o vazio dos que morreram 
e dos aleijados. Os filhos de Portugal, 
pais neutral no conflito, estavam 
prontos, como sempre, para viajar 
pelas autoestradas do novo império 
que era a Diâspora. Da agricultura, 
panaceia numéro um do pais na 
segunda metade do século XX, eles 
sabiam tudo, de cor e salteado, Grupo de idosos 

Estes idosos de hoje, sem 
conhecerem a lingua, trabalharam nesta terra de fartura. 
De inicio, era sua intençâo ganhar um dinheiro e voltar, 
mas quase nâo houve retornados! A maioria ficou câ. 
Compraram carros e casas. Da agricultura onde comiam 
bem mas que pagava pouco, passaram para a 
construçào civil e a indùstria, onde ganhavam muito 
mais. Vieram as mulheres, vieram os filhos e 
prosperaram corn o seu ârduo trabalho no Canada onde 
deitaram raizes tâo fortes que se sentiam estranhos na 
visita à terra que os viu nascer e cuja evoluçào para a 
democracia, nâo acompanharam. 

Eles sâo hoje um nùmero importante de pessoas 
que vive isolado tanto na comunidade prôpria como na 
canadiana. Muitos passam a vida no basement da casa 
dum filho, em condiçôes precârias, mudando de filho 
cada très meses. Cuidam crianças e, quando jâ nem 
isso podem fazer, vào para um Nursing Home, onde 
deambulam entre gente que nem fala a lingua 
portuguesa, nem percebe o seu inglês mal aprendido. 
Via de regra, na velhice manifestam-se as doenças 
crônicas e dependemos mais da comunidade. Esta, 
porém, enleada nos afazeres do dia-a-dia, tais como 
criar filhos, trabalhar, estudar... nâo tem tempo para 
aturar os idosos e acaba por ignorâ-los. E assim como 
eles viram um grupo invisivel, alguém que nâo existe, 
porque a comunidade nâo os vê. 

Os clubes nâo os querem, porque nâo lhes dâo 
dinheiro a ganhar. Mas hâ instituiçôes que tomaram o 
desafio, tratando de encontrar uma soluçâo, mas na hora 
de se confrontarem corn a responsabilidade (a famosa 
liability), desistem ou começam a sonhar em projectos 
impossiveis. 

É por isso que o Grupo dos 60++, embora sem 
pretênder ser a resposta defmitiva ao desafio dos idosos, 
é uma chama que os aquece corn muito calor humano 
e dâ-lhes a oportunidade de reunirem-se, ao menos, uma 
vez por semana corn os seus colegas, espalhados pela 
cidade. Juntos lâ contam histôrias e lembram o tempo 
em que tinham na mâo a rabiça do arado, sendo donos 
da vida e do seu dinheiro. 

Graças a Deus por gente como Fâtima de Melo, 
Berta Cosme, Fernanda Correia, Luisa Lavandeira, 

num convivio da Quarta-Feira na Igreja da Holy Cross 

Fernanda Cabral e tantas outras pessoas anônimas que, 
enquanto a maioria ignorâmos a existência e os 
problemas dos idosos, como o Bom Samaritano, elas 
assumem a responsabilidade por esta minoria social 
invisivel. Invisivel, porque ninguém os vê e, mesmo 
aqueles que os vêem, indiferentes, viram a cara para 
outro lado e seguem o caminho de Jericô, o caminho da 
irresponsabilidade. 

Penso que vai chegar o dia em que esta geraçâo 
darâ contas ao Criador pela sua cegueira, pois, sendo o 
idoso uma viva imagem de Cristo, nos deixâmo-lo atrâs 
e nâo quisemos dar-lhe uma mâo. 

Antonio Seara, London (Ontario) 
Nota -Se alguém quiser ajudar corn um donativo em 
dinheiro, é favor enviâ-lo para o endereço seguinte: 

Holy Cross Church - Grupo 60 ++ 
10 Elm St. London ON N5V 2K2 

Celebraçôes de Natal na Igreja 
Baptista Portuguesa 

A Igreja Baptista desenvolveu varias actividades de 
âmbito social e religioso no Natal e, para além de uma 
série de cultos, focando os temas do Advento e do 
Nascimento de Jesus, o grupo das senhoras levou a efeito 
um acto religioso que acabou num jantar de 
confratemizaçâo das familias ligadas à igreja. 

No Domingo, dia de Natal, os alunos da nossa Escola 
Biblica encenaram a peça No Sleep for the Inn-Keeper, 
seguidos do Grupo Coral que valorizou o culto de louvor 
a Jesus com a cantata O Seu Reino sera sem fim. 

Estas celebraçôes encerraram no Sâbado dia 6 de 
Janeiro tendo sido convidadas as congregaçôes que fazem 
parte da Associaçâo das Igrejas Baptistas de Lingua 
Portuguesa. A cantata foi repetida e o Pastor Ubirajara 
da Silva, actual Présidente da Direcçâo da Associaçâo, 
foi O pregador convidado, delocando-se até London para 
tal efeito. 

• Dividas ao Consumidor 
• Preparaçâo de Pianos Econômicos 
• Anàlise da sua situaçâo financeira 

Re-negociaçâo de Divida 
Declaraçâo de Bancarrota, etc. 

Marlene Cabral 
Administradora de Propriedades 
marlene.d.cabral@ca.pwc.com *ldeias em contacte 
Para informaçôes sobre como um dos nossos profissionais da 
PriceWaterhouseCoopers pode ajudâ-lo, contacte-nos através 

duma das areas seguintes: PRIMEIRA CONSULTA GRATIS! 

London 519 640 8000 Tillsonburg 519 842 9047 
Woodstock 519 421 1605 Strathroy 519 640 8000 

LONDON 

^PUPTOQUN 

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 

CIÉNCIA 
Aquedmento do planeta parece 
ser irreversivel 

O aquecimento global parece ter jâ atingido uma 
fase irreversivel e o principal responsavel por este 
fenômeno que ameaça a viabilidade do planeta, é o 
Homem. Foi a conclusâo dum Painel eonvocado pela 
ONU e que fala por 2500 cientistas. 

Nos ùltimos 6 anos se evidenciaram as previsôes 
de muitos estudos sobre a matéria. Um grupo de 
provas cada vez maior sugere a influència humana 
discernivel em aspectos do clima como as ondas de 
calor e outros fenômenos, tais como tempestades e 
chuvas, declarou um dos cientistas. 

Outros duvidam que a mudança climâtica aetual 
seja causada pela variabilidade natural do clima, mas 
nâo hâ justificaçôes a cem por cento nem se pode 
afirmar que uma onda de calor seja provocada pela 
acçâo do homem, exclusivamente. 

Para paises como os EUA que tentam minimizar a 
importância do fenômeno e mantêm-se alheados de 
estratégias para o combater, como o Protocolo de Quioto, 
estas conclusôes vâo produzir impacto, pois os dados 
nâo deixam margem para grandes dùvidas. A 
temperatura média da superficie vem aumentando 
desde 1850. Os glaciares retrocederam e a dimensâo 
do degelo das superficies geladas é mais alarmante hoje 
do que hâ uns anos atrâs. 

Tudo isto deve-se à concentraçâo na atmosfera de 
gases com efeito de estufa, tais como diôxido de 
earbono, metano e ôxidos de nitrogénio derivados da 
combustâo de petrôleo e gâs e carbâo nas usinas que 
produzem energia eléctrica 

O relatôrio demonstra que, mesmo que fossem 
agora suspensas todas emissôes de gases poluentes, o 
planeta continuaria a aquecer pois o efeito parece ser 
jâ algo irreversivel. 

Corrida para a Militarizaf âo do Espof o? 
Hâ poucos dias, a China surpreendeu o mundo corn 

um missil balistieo terra-ar de alcance médio, lançado 
do eentro espaeial de Xiehang. Por impacto directo, o 
missil destruiu em movimento um satélite meteorolôgieo 
chinés, em ôrbita desde 1999 e a uma altura de 865 
Kms sobre a Terra. Foi esta a primeira intercepçâo de 
satélites nos ùltimos vinte anos. 

Os comentârios de Washington encontraram eco 
logo em Londres e Camberra, junto com um pedido de 
explieaçôes do Japâo. Os EUA acharam o teste 
incompativel corn a cooperaçâo de ambos paises no 
campo aeroespacial eivil. Lamentando a realizaçâo do 
lançamento, o Japâo sublinhou que as naçôes têm de 
enveredar por uma utilizaçâo pacifiea do espaço. 

Hâ riscos na destruiçâo dum satélite. Este pode 
fragmentar-se em mais de cem mil pedaços que vâo 
permanecer por muitos anos em ôrbita sobre a Terra. 
Além disso o teste abre o caminho à militarizaçâo do 
espaço e â corrida de armamentos para esse fim. 

Foto de arquivo de um satélite espaeial a pairar 
entre a Lua e o nosso planeta Terra 

Corn este teste, a China junta-se aos EUA e â 
Russia na capacidade de destruir satélites em ôrbita. 
Um facto importante pois sabemos que da presença de 
muitos satélites artificiais dépende a segurança de 
naçôes que obtêm informaçôes através dos mesmos 
corn a eaptura de imagens e transmissôes realizadas 
via satélite. 

Um porta-voz diplomâtico de Pequim recusou-se a 
confirmar a realizaçâo do teste, garantindo apenas que 
a China se opôe â militarizaçâo do espaço. 
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Regina Calado 

COISAS E... LOISASS 
Que pensar? 

Esteve patente até ao dia 7 de Janeiro em Lisboa na 
Praça do Comércio a maior Àrvore de Natal da Europa, 
uma ârvore absurdamente alta e carissima! E tudo para 
partilhar com o povo as emoçôes da quadra do Natal... 

Ninguém pediu a minha opiniao, mas sou livre para 
expressa-la. Quantas refeiçôes se poderiam oferecer aos 
milhoes de pobres sem emprego ou de fraquissimos 
recursos? Poderiam ajudar os infelizes que tiritam de 
frio no Invemo e dormem pelas ruas ou debaixo das 
pontes? A Arvore: Fogo de vista, simplesmente eVaidade 
absoluta! E o pais estâ de tanga! Tem que estar, é claro! 

Cortiça 
Em Silves (Algarve) encontra-se um dos museus 

arqueolôgicos mais importantes de Portugal, corn varias 
secçôes da Pré-histôria, Periodo Romano, Medieval e 
Português, mas é mais conhecido pela importância do 
periodo muçulmano. O castelo de Silves é imponente 
corn um poço do século XII que podemos admirar. O 
Museu da Cortiça ganhou em 2001 o prémio do melhor 
museu industrial europeu. As diversas alfaias, 
mâquinas, documentos... tudo focando a cortiça. Vale 
a pena visitar esta cidade! 

Doenças Mortals 
Segundo dados do Instituto de Estatistica que foram 

apresentados no Congresso de Enfermagem Oncolôgica 
pela Dr® Maria José Bento, do Porto, o cancro vitimou 
22.711 portugueses em 2003, sendo a segunda causa 
de morte em Portugal. As doenças cerebrovasculares 
e cardiovasculares levaram a palma atingindo 28.737 
pessoas. 

O Poder do Ser humano 
0 homem supera e domina o universo pela sua 

inteligência e engenho, usando as ciências e técnicas 
hoje tâo desenvolvidas, mas tal poder deve ser usado 
corn rectidào, prudência e equilibrio para conservar e 
nâo destruir a Natureza que Deus entregou para o bem 
de toda a Humanidade. 

AAzeitona 
Este ano a azeitona foi apanhada antes da época, 

isto é, verde, porque foi atacada da doença gafa uma 
peste que afectou os olivais e que apodrece o fiito antes 
de amadurecer. Em consequência, foi menor a produçâo 
do divino Azeite que, anos apôs ano se vai notando mais 
pobre em quantidade e... qualidade. 

As oliveiras precisam de ser curadas da gafa, pelo 
menos quatre vezes por ano. A doença aparece quando 
hâ excesso de chuvas e logo a seguir, dias quentes. O 
transacto foi ano de muitos problemas, calor, frio, 
chuvas... Portugal, o pais de ameno clima e brandos 
costumes? Nunca Mais! 

Vancouver, B.C. 

ANO NOVO... 
VIDA NOVA! 

Conheço esta expressâo desde os meus tempos de 
escola, sempre que um novo ano começava. E recordo- 
me de tentar modificar certes habites, logo no inicio de 
Janeiro, mas a rotina velha voltava e os anos novos e 
as vidas novas ficaram esquecidos. Creio que isto 
acontece a muita gente! 

Chegamos a 2007! Que este ano seja melhor do 
que O passado, que a guerra entre os homens acabe de 
vez; que dividam as terras para que cada povo tenha a 
sua Pâtria; que as doenças sejam erradicadas de modo 
a que a civilizaçào actual nào pereça (exp. SIDA a 
Droga); que a moral seja imposta de novo, como Lei 
obrigatôria e sem ditadores; que os ricos ponham as 
suas fortunas a trabalhar em prol das massas pobres, 
fomentando trabalhos para os que precisam de viver, 
modesta mas decentemente. 

Isto em todo o mundo! 
Que, em suma, acabem a exploraçâo abusadora, a 

ambiçào de riquezas, a superioridade de castas e racial... 
e pâra aqui porque isto é pedir demais! Que 2007 nos 
proporcione isto ou 50% disto. Que Deus nos oiça e 
ajude esta Humanidade. Assim seja. 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

Pensamento 
“Faz da tua Dor um Poema” (Goethe) 
“Esta é a ditosa Patria minha amada” (Camôes) 
O Mar salgado, quanto do teu sal 
Sâo lâgrimas de Portugal! (Fernando Pessoa) 

CORTINADOS PARA 

JANELAS 
ÉANOSSA 

ESPECIALIDADE 

Residencial * Commercial 

664 HAMILTON RD., LONDON, ON NSZ1T3 

www.dapontesdraperies.coni 

• CORTINADOS 
• ESTORES 

VERTICAIS 
• COLCHAS 
• ALTERAÇÔES 

Visite 0 nosso showroom 
ou vamos a sua casa 

ORÇAMENTOS GRÀTIS! 
Contacte: Carlos DaPonte 

(519) 453-8640 

SABIA OUE... ^ 
- A vida animal terâ surgido na Terra na época Pré- 

Cantâbrica, hâ mais de 2000 milhôes de anos? 
- No periodo Cantâbrico a vida animal surgiu pelo 

menos hâ cerca de 570 milhôes de anos, tratando-se 
de animais de vida aquâtica, os invertebrados, jâ que 
os vertebrados vieram pouco depois? 

- Embora os cientistas dividam as suas opiniôes, admite- 
se que certos animais têm milhôes de anos, mesmo 
contando corn a evoluçâo das espécies. 

- O Rio Amazonas tem 1.100 afluentes desde o inicio 
do seu percurso que começa no Peru? 

- Marrocos, a porta de Africa, fica no Nordeste do 
continente negro, tem 766.000 Kms quadrados de 
extensào e a sua capital é Rabat? 

- A religiào deste pais africano é o Islào e segundo a 
lei, um homem podem ter até quatro mulheres e elas 
podem ser trocadas por camelos? 

- A Paremiologia é o estudo dos provérbios, adâgios, 
aforismos, ditados, ditos, etc do povo? 

- O Cemitério Monumental de Milâo alberga os tùmulos 
do compositor Guiseppe Verdi, do escritor e poeta, 
Alessando Manzoni, e do maior regente de orquestra 
sinfônica que o mundo conheceu, Arturo Toscanini? 

- Pela grandiosidade dos sens jazigos, este Cemitério 

de Milâo tomou-se um dos mais belos do mundo? 
Vancouver - BC 

ANEDOTAS 
A clientela 
No café la da aldeia colocaram um cartaz que dizia; 
“ADMITIMOS PESCADORES, CAÇADORES E 
OUTROS MENTIROSOS”. 

Equivocos 
- Virgilio, você deseja uma nova secretâria? 
- Para falar corn franqueza, acho uma boa mesa com 
gavetas, preferivel a uma boa secretâria! 

Pedinte 
Um pedinte diz a uma senhora: 
- Nâo tem umas botas velhas que me possa dar? 
- Homenzinho, mas as suas ainda estâo novas!... 
- E por isso! Estas novas prejudicam-me na minha 
profissâo. 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

SE PRECISAR DE UM SERVIÇO 
CHAME UM TÉCNICO PORTUGUÊS 

VAMOS CRESCER JUNTOS! 

■ Cumpicti? ColILsitm &Refinâh 
iilm^ortL'ci & Drimustic C«rs 
• Fret.' Ettinuitifs 

Clyde Quintaneiro 

QUINTZ 
Autobodv 6? Collision Irm 

Quality 
GUARANTEED SERVICE «:■. 

319 Egerton St., London, Ont. N5Z 2H3 (519) 455-8546 

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 Ingiês, 
Português e Francês 

16th Floor • 380 Wellington Street, London, ON N6A 5B5 
E-MAIL: bboinfo@bbo.on.ca Website: www.bbo.on.ca Fax: 679-6350 
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A Morie do Sonho Pdtrio CANADA 

Barbosa 
Tavares 

Durante 
anos e anos, 
sobretudo nas 
p e n 0 s a s 
i n V e r n i a s 
canadianas, 
sempre que 
falâvamos, o 
sonho do 
regresso a 

Portugal infalivelmente dominava a 
conversa como um destino 
avassalador que exige ser cumprido, 
tal fadario obsessive que atormenta 
enquanto se nâo cumpre. 

Fascinante! A alma e a terra 
firmaram qualquer pacto secrete com a nossa infancia 
e arquivaram nela doces memorias do dealbar da vida: 
carreiros, leiras, azenhas, silvedos, o pipiar das aves no 
arvoredo, laranjeiras, gados, pinheirais, casarios e, 
sobretudo, os rostos que povoaram o imaginario da nossa 
meninice. 

Casa feita a esmero no dulcificante abrigo mâtrio 
com o enlevo de quern afaga um sonho azul, alargada, 
para que nela coubesse, nâo apenas o seu sonho, mas 
também o desejo, sempre inconsumado, do regresso 
dos filhos. 

Casa arvorada no brio de quern lega ao mundo da 
sua aldeia o testemunho vitorioso, erguido em lâminas 
de gelo que perpassam o corpo, no erguer da manhâ 
regelada, no topo de andaimes a pregar barrotes e 
erguer vigas, num lufa-lufa de desumanidade, entre 
mil fadigas e canseiras. Foram bateladas de sacrificio, 
müsculos torturados no frio inclemente, com o fito no 
glorioso regresso à aldeia do contentamento. 

A vida,.etemamente adiada no amealhar de mais 
uns dôlares que permitam velhice prospéra, lâ no 
canteirinho genésico, no reencontro da casa almejada 
e do pé de meia corn o sonho. Eis o mealheiro mais ou 
menos nutrido - porquê esta desventura de nunca 
termes quanto se deseja? - e, num repente, eis que a 
vida fenece. 

Cada dia na estranja é uma porta encerrada no 
regresso a Portugal. Ainda bem que lâ nâo tenho um 
palacete, como você, para me atormentar. Se quer 

cumprir seu sonho, despachesse rapidamente, olhe 
que os filhos nâo param de crescer e, num repente, 
você fica avô e o tempo escapuliu-se, dissera-lhe eu 
inùmeras vezes. 

Somos assim por natureza. Levâmes a vida a adiar, 
a adiar, a adiar... convictos que haverâ sempre um 
amanhâ para cantar a efemeridade que somos. 

O meu amigo que viveu a vida na tormenta do 
regresso ao canteirinho mâtrio, tal como tantes de nés 
se mortificam neste legitimo anseio, fmou-se aos 52 
anos, por ironia do destino, numa visita de férias ao 
seu amado torrào. No seu firme desejo de legar o corpo 
inerte ao bojo da terra amada, a morte foi-lhe fiel, mas 
a vida... nâo. 

Meu caro José, você foi um dos homens mais 
lutadores e obstinados que conheci e, tal como seu 
apelido atestava, foi formiga infatigâvel, num labor 
inclemente, rumo ao seu glorioso sonho, repartido 
amistosamente corn o autor destas linhas. Por esta 
razâo, a sua morte doeu-me a valer. Senti a mâgoa 
enorme de você nâo ter desfrutado, ao menos uma dùzia 
e meia de anos, do abnegado fruto do seu trabalho, na 
vivenda erigida corn o suor de mil fatigas e labutas, no 
remanso da aldeia que amava, na raiz comovida e 
profunda do seu ser. 

Que na etema morada, onde sua aima repousa das 
agruras desta terra, por vezes impiedosa e dilacerante, 
Deus 0 abrigue em Sua gloria num afago de luz e lhe 
concéda toda a paz que a vida terrena nâo consente. 

Setembro/2006 - Barbosa Tavares, Brampton (Ontàrio) 

Top 10 Tips for a Hutritious Lunch in 2007 
1. Make it Simple! Set aside a place for lunch items in 
the fridge; set a lunch drawer for supplies and set aside 
a time to make lunches the night before instead of dur- 
ing a hectic morning. 
2. Pack your pantry with good lunch ideas. Canned 
fishJike salmon and tuna are great sandwich fillers. 
Unsweetened canned fruits, dried fruits and 100% fruit 
juice boxes can pump up your fruit intake. 
3. Fill your fridge with lunch friendly ideas: low fat milk 
and cheese are always welcome lunch buddies. Try 
hummus as an alternative spread on a sandwich. Yo- 
gurt cartons are packed and ready to go. And a hard- 
boiled egg can always be everyone’s friend. 
4. Fruits are loaded vitamins, minerals and fibre. For 
fast and delicious nutrition, pack lunches with easy-to- 
go fresh fruit: oranges, apples, pears, grapes and kiwi. 
Use reusable sealed containers to pack canned fruit as 
unsweetened mandarin oranges, fruit cocktail and 
applesauce. 
5. Add some crunch. For a texture treat, pack crisp 
cucumbers, green or red pepper slices, broccoli or cau- 
liflower pieces, baby carrots, fresh apple, orange or pear, 
grapes, or strawberries. 
6. Choose thirst quenchers like milk, a shake made with 
yogurt and fruit, 100% vegetable or fruit juiee and good 

old-fashioned water, perfect choices to quench your 
thirst. 
7. Use planned extras from last night’s diimer, food 
made with the intention of having extra for lunches or 
another meal. Perfect plaimed extras include: ham chili, 
pasta casseroles, beef, turkey and pizza. 
8. Go for whole when choosing breads and cereals. 
These contain more vitamins, minerals and fiber than 
grains processed such as white bread, rice or refined 
and sweetened cereals. Whole grain products also of- 
fer great crunch and flavor! 
9. Avoid mushy and smelly! It may sound tasty and 
creative to roll a banana in a tortilla shell or wrap a 
cheese with ham, but think about what this will look, 
feel and taste like by the time lunch rolls around? If a 
child opens a lunch box to something mushy or smelly, 
it’s headed for the garbage. 
10. Sweet treats: Try packing pudding, yogurt dip for 
vegetables or canned unsweetened fruit, squares made 
from dates, rice or puffed wheat cereal, homemade 
cookies with a healthy twist or dried fruit such as rai- 
sins. Satisfy your kid’s sweet tooth with some healthy 
choices such as fresh or dried fruit, low fat frozen yo- 
gurt, or a handful of granola. 

WWW. canadian-health-network. ca/healthylunches 

A Daizy Limousine Services 
Travel in Style... 

Let Daizy Make you Smile! 

CORPORATE « PROMS • WEDDINGS 
AIRPORTS • STAGS • ANNIVERSARIES 

DINNER RUNS, ETC. 

*= ' Your professional chauffeur: 
JIM FONSECA 

adaizylimousine@rogers.com (519) 657-1148 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

CONTACTE UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS 
QUE LHE PODERÂO AJUDAR NA SELECÇÂO 

DOS NOSSOS SERVIÇOS 

TeL (519) 451-9120 

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

Harper Unveils EcoENERGY 
Renewable Initiative 

Prime Minister Stephen Harper announced $1.5 bil- 
lion in funding for the EcoENERGY Renewable Initia- 
tive to boost Canada’s energy supplies. 

There is no end to the potential of alternative, 
non-polluting energy sources, as the ecoEnergy Re- 
newable Initiative will harness the power of our en- 
vironment and help to protect it from polutants, said 
the PM in Victoria, BC 

The first component of the initiative will invest $1.48 
billion to boost our supply of clean electricity from re- 
newable sources like wind, biomass, small hydro and 
oceans. A 10 year incentive program will be established 
to fund projects to be constructed in the next four years. 

A second component will provide $35 million in in- 
centives & industry support to increase adoption of clean 
renewable thermal technologies for water and space 
heating in buildings, like solar air and hot water heating. 
Projects for residential solar heating technology will be 
explored in pamership with other utilities and community 
organizations. 

EcoENERGY Renewable Initiative is an action the 
Govertunent is taking to protect the health of our people 
and the environment. It will make renewable sources of 
heat and electricity an true affordable and realistic choice 
for Canadians. We expect to add enough clean renew- 
able electricity to power about one million homes. 

The EcoENERGY Renewable complements the 
regulatory approach of the proposed Clean Air Act. It 
will deliver real results to improve the air quality and health 
of Canadians by reducing greenhouse gases and air pol- 
lution 

This investment will create 4000 megawatts of re- 
newable energy, reduce greenhouse gas emissions 
equivalent to taking one million cars off the road, as well 
as significant reductions in other air pollutants. 

PMO Press Office 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Congresso Nacional Luso-Canadiano 

Cimeira da Juventude no Ontàrio 
Programada para 26, 27 e 28 de Janeiro, no Days 

Hotel & Conferece Centre de Toronto, 30 Carlton St 
atYonge, a Cimeira vai reunir lideres e participantes do 
projecto Pensando Civicamente, com Directores da 
Juventude, Delegados, activistas comunitârios e outras 
organizaçôes interessadas em participar nos projectos 
relacionados com questoes civicas. As apresentaçôes 
e workshops tratarâo dos temas: liderança, mobilizaçâo 
comunitâria, administraçâo de tempo, trabalho em 
équipa. 

Peter Ferreira, présidente, afirmou estar satisfeito 
pela organizaçâo desta reuniâo, um evento que marca 
a fase final de Pensando Civicamente: Projecto de 
Liderança Juvenil. O Congresso tem desempenhado 
um papel de relevo entre os jovens, facilitando-lhes a 
comunicaçâo e pianos de acçâo que levam à formaçâo 
de uma capacidade maior de liderança na comunidade. 

Para se inscrever no evento, cujo custo é de $20, 
contactem o escritôrio do Congresso Nacional Luso- 
Canadiano, através do Tel. 416-532-3233 - E-mail 
congress2@bellnet. ca. 

A Cimeira conta corn o apoio fmanceiro do BMO 
Financial Group, Ambassador Conference Resort, 
Four Points by Sheraton Hotel & Suites de Kingston 
(Ontario) 
Peter Ferreira, Présidente Nacional, CNLC, 
ferkoa(q).on.aibn.corn. 416-653-8938 
Marcie Ponte, Ontario Regional Vice-Presidente, 
marcie(d)workin2womencc.ore. 416-532-2824 
Rodolfo Valentim, Coordenador do Projecto, PCNC, 
congress_rudv(^.bellnet.ca. 416-532-3233 

(519) 
Tony Machado 

686-7515 
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Managing Your Money 
The danger of rising house prices 

Housing prices have been 
going up, up, up over the past 
few years and that has many 
homeowners feeling pretty posi- 
tive about their financial well- 
being. But there are a few dan- 
gers in rising housing prices that 
all homeowners need to keep in 
mind if they are going to keep 
their long-term financial life on 
track. 

For starters, as household 
net worth has risen - largely fuelled by the housing 
market and equity gains - Canadians have been spend- 
ing more of their disposable income. According to Sta- 
tistics Canada, “While Canadians have seen their 
paycheques steadily grow (from 1997 to 2004) they have 
been spending at an even faster pace - with household 
spending growing twice as fast as the average 10% 
rise in pre-tax incomes over the same period. 

“Over the past 14 years, lower interest rates and 
continuing demand for housing and goods have encour- 
aged a significant run-up in household debt. Growing 
expenditures and debt mean that less money is left over 
for savings.”* 

Some would argue that the rising value of house- 
hold assets - thanks primarily to buoyant real estate 
prices - largely offsets ballooning debt. But that argu- 
ment assumes real estate prices will remain healthy - 
and that may not be the case with housing prices cur- 
rently levelling off in some areas of the country and 
financing rates edging up over the past couple of years. 

If the real estate boom is truly over, it could strip 
homeowners of one of their most important means of 
savings - and, although Canada ‘s real estate market 
has not fallen off as precipitously as it has in many ar- 
eas of the United States , there are lessons to be learned 
from what is happening south of the border. 

A recent research report by the U.S.-based Secu- 
rities Industry Association (SIA) reported that nearly 
half of American households are not saving at all; and 
two-thirds are not saving enough to retire adequately. 
The SIA Retirement Study pointed to “the ‘wealth ef- 
fect’ - individuals saving less as their net worth in- 
creases - as a key contributor to the savings decline.”** 

When you feel wealthy, you tend to spend like you’re 
wealthy and that has led many families to spend more 
and save less. The trouble is, should real estate prices 

MORTGAGE INTELLIGENCE 

Milc6 Dc Sousa, Mortgage Professional 
The Omato Mortgage Planning Team 
• Lower than posted bank rates 
• First-time buyers 
• Renewals 
• Debt consolidation 
• No fee for consultant services IO.A.C.) 

519.630.5414 
mike@loeornato.€om 
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Escrito por: Gary Couto 

fall, these families will still be saddled with the debt and 
as a result are likely much more vulnerable to other 
negative economic conditions or a job loss. Moreover, 
real estate-based savings are far from liquid and selling 
a home can be difficult and expensive. 

Yes, investing in a home is usually a good idea - 
but it should form only one part of a complete financial 
plan that includes a range of registered and non-regis- 
tered investments based on the proven principals of 
asset allocation and diversification and tailored precisely 
to your life goals. As a professional financial planner I 
can help you make the best decisions to keep your fi- 
nancial well-being on track in any market. 

*www.statscan.ca - Personal finance and house- 
hold finance [Date modified: 2006-06-26] 

**SIA press release, SIA Retirement Study Shows 
Americans are ‘Dissaving’; Finds Grim Situation Wors- 
ening, June 26,2006. 

Gary Couto is a Portuguese-Speaking Consultant at Inves- 
tors Group Financial Services Inc., a financial planning company 
that focuses on helping clients build personalized solutions on an 
individual basis. This column is presented as a general source of 
information only and is not intended as a solicitation to buy or sell 
investments, nor is it intended to provide professional advice in- 
cluding, without limitation, investment, fnancial, legal, accounting 
or tax advice. For more information on this topic or on any other 
investment orfnancial matters, please contact Gary Couto at 416- 
733-4722 or www.garycouto.ca. 

sutton group-select inc. 
250 Wharncliffe Rd. North, London, ON N6H 2B8 

PARAACOMPRAOU VENDA 
DE PROPRIEDADES 

CONTACTE: 

Ray Figueiredo 
Agente de Vendes 

Ao serviço da comunidade 
por mais de 30 anos 

SERVIÇO HONESTO, EFICIENTE 
E PROFISSIONAL 

Bus: 519-433-4331 Fax: 519-433-6894 
Cell. 519-868-2060 E-Mail: rayfig_1@yahoo.ca 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

Roy GIDIBS B.A., CMA, CFF 

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

Telefone e Fax 
Suite #3 - 295 Wolfe 
London, Ont. 
N6B 2C4 

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

Community Organizations are 
encouraged to apply for grants to 
Increase Physical Activity 

For 2007-2008, the Ontario government is going to 
invest $5 million into the Communities inAction Fund, 
(CIAF) program. Health Promotion Minister Jim 
Watson announced. CIAF is a key initiative of the 
government’s ACTIVE2010 Strategy & Ontario’s Ac- 
tion Plan for Healthy Eating and Active Living. By im- 
proving opportunities for community sport and physical 
activity, CIAF helps to remove barriers to participation 
for children and youth, low-income families, aboriginal 
people, older adults, women and visible/ethnic minori- 
ties, people with disabilities, etc See ww.mhp.gov.on.ca/ 
english/sportandrec/fund.asp for details. We are invest- 
ing in the program because it is working at the com- 
munity level to enhance health and fitness, said 
Watson. 

CIAF helps to provide Ontarians with access to 
sport and recreational activities. Over the last three 
years, more than $15.8 million in CIAF grants have been 
awarded to approximately 542 organizations at the pro- 
vincial and local levels. The fund supports programs 
reaching people of all ages. Programs by these grants 
include everything from dancing, tai chi, skateboarding 
and a range of popular sports to after-school sport pro- 
grams for children and youth as well as mentoring pro- 
grams. 

CIAF funding has helped us to make physical 
activity an easy choice for children with physical & 
developmental disabilities, said Henk Engles, the 
Executive Director of Ontario Track & Ski Assoc.. 
Sports create an opportunity for children to develop 
self esteem and independence, life long skills which 
help young people integrate into school and the 
community. 

This year, application forms are available on the 
Ministry’s website: www.mhp.gov.on.ca. Applicants are 
encouraged to contact a ministry consultant prior to fil- 
ing an application; contact information can be found on 
the website. The program guidelines have been ex- 
panded to encourage applicants to show how the projects 
meet two key additional ministry goals: injury preven- 
tion and mental health promotion. 

Communities In Action Fund has already helped 
thousands of Ontarians become more active. We want 
to encourage other organizations to apply for the grants. 
I’m looking forward to seeing the work of community 
organizations with our support in 2007. 

The Ministry of Health Promotion wants to deliver 
programs that contribute to healthy living and wellness 
in Ontario. Key priority areas include Ontario’s smoke- 
free strategy, healthy eating, active living, sport and 
recreation, injury prevention and mental health promo- 
tion. 

Luisa Lavandeira, Gerente 

Bank of Montreal 
(519) 768-1433 
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DA NOSSA CULINARIA 
Um Espaça Preparado par Joâo G Silva (Brampton) 

Bifes com presunto 
Ingredientes: 

Carne da Rabada: 750 g, Presunto: 250 g, 
Cebola: 4, Tomates: 6, Salsa: 1 ramo, Azeite: 2 dl e 
meio, Vinho branco: 1 copo, Batatas as rodelas: 1 
kg, Sal e pimenta: qb. 

Receita: 
Temperam-se os bifes com sal, pimenta e limao. 

Coloca-se num tacho uma camada de cebolas as rodelas, 
outra de tomates, outra de batatas às rodelas, fatias de 
presunto e alguns bifes. Tempera-se corn sal, pimenta 
e salsa todas as camadas dos restantes ingredientes, 
acabando nas batatas. Deita-se o azeite, o vinho branco 
e tapa-se deixando ferver em lume brando até apurar. 
Nunca se devem mexer corn colher ou garfo, devendo 
antes ser agitado. 

Sopa de amêijoas 
Ingredientes: 

Amêijoas corn concha: 1 ‘A Kg, Agua.l chàvena, 
Oleo.l colher de sopa, Bacon em pedaços: 125 gr, 
Cebola picada:!. Batatas aos quadrados:500 gr, 
Caldo de peixe:300 ml, Leite:2 chàvenas, Natas: 
Meia chàvena, Sal e pimenta: q/b. 

Receita: 
Deitam-se as amêijoas num tacho corn âgua em 

lume brando até as conchas abrirem. Côa-se logo e 
guarda-se o liquido. Séparé os moluscos das conchas e 
corte em pedaços pequenos. 

Refoga-se o bacon e a cebola no ôleo, sempre a 
mexer, até o bacon ficar estaladiço e a cebola tenra. 
Acrescenta-se logo a batata e mexe-se. Junta-se mais 
âgua ao liquido da cozedura das amêijoas até obter 1 'A 
chàvena. Verte-se este liquido, o caldo e o leite no tacho. 
Leva-se a ferver e deixa-se cozer tapado e em lume 
brando durante 20 minutes. 

Juntam-se as natas, as amêijoas, o sal e pimenta e 
aquece-se a sopa, pouco antes de servir. 

A Vanessa Fernandes, s6 faltou o 
ti'tulo mundial 

Foi a jovem atleta portuguesa mais em destaque 
em 2006. Na modalidade do Triatlo ficou um degrau 
abaixo do titulo mundial. No mais, venceu tudo... 

A um ano e meio dos Olimpicos de Pequim, ela é a 
grande promessa. Em Setembro/2006, vanessa igualou 
a australiana Emma Camey como recordista de vitôrias 
consecutivas em competiçôes para a Taça do Mundo e 
o 12.° triunfo poderâ surgir no percurso de Pequim. 

Aos 21 anos, Vanessa conquistou a medalha de 
prata nos Mundiais, ùnico pôdio que lhe faltava apôs 
garantir os titulos europeus absolute e sub/23 pela 3.® 
vez consecutiva. A jovem Anais Moniz sagrou-se 
campeâ europeia de juniores. 

No Duatlo, Portugal conquistou pela 1.® vez a 
medalha de ouro colectiva nos Europeus, corn Sérgio 
Silva e Vanessa Fernandes vencendo as provas de sub/ 
23, enquanto os atletas Lino Barruncho e Joâo Silva, 
arrebataram a de prata. 

Joâo G. Silva 

PAGINA rmmmfl 
As nossas Mâos - A impoitância de um pequeno gesto 

Parece mentira, mas hâ um gesto simples que ajuda 
a evitar a gripe. Este demora sô 15 segundos e todos o 
podemos utilizar. Trata-se dum método que nâo exige 
equipamento especial e pode nos livrar de germes que 
ameacam a saùde. O processo consiste, muito 
simplesmente, em... lavar as mâos! 

Apesar dos benefîcios de lavar as mâos, a gente 
continua a nâo o fazer tanto quanto dévia, sendo isto 
fâcil de comprovar ao ver quantas pessoas se sentam à 
mesa nos restaurantes sem lavar as mâos. 

Os pais de familia sabemos quanta persistência é 
necessâria para convencer as crianças a lavarem as 
mâos regularmente em casa. Pense o que acontecerâ 
nas escolas e infantârios? 
A ciência confirma 

Um estudo levado a cabo nos EUA confirma que 
lavar as mâos pode evitar a gripe. Para provar isto, 
uma équipa de cientistas dividiu as crianças e as 
educadoras dum infantârio em dois grupos. Um seguiu 
o regime de limpeza habituai; o outro usou um método 
rigoroso para a lavagem das mâos. Os do segundo grupo 
tinham que lavar as mâos durante 10 a 15 segundos até 
fazer bolas, usando sô sabonete de garrafa. As bactérias 
podem sobreviver no sabonete em barra, segundo estâ 
comprovado. O resultado foi que o grupo que utilizava 
este segundo método viu muito reduzida a incidência 
de gripes entre eles. Foi simples concluir que lavar bem 
e corn frequência as mâos, évita a gripe. 

A orientadora do estudo criou um método para poder 
visualizar o que acontece aos germes quando lavamos 
as mâos. Misturou particulas coloridas corn geleia e 
pediu às crianças que imaginassem que as particulas 
eram germes. Apôs elas mergulharem as mâos na 
geleia, lavaram-nas. Verificou-se que, apôs a geleia ter 
desaparecido, umas particulas coloridas ainda ficavam 
na pele. Para removê-las, foi preciso lavar as mâos 
corn intensidade. 

Faça da higiene o seu objectivo. Se a pele das mâos 
ficar muito seca devido à lavagem frequente e intensa 
use um creme hidratante. Nos infantârios e escolas os 
lavatôrios estâo demasiado altos para a crianças poder 
lavar as mâos convenientemente. Isto resolve-se 

facilmente corn um escadote no châo. Hâ aqueles que 
obrigam a criança a lavar as mâos vârias vezes ao dia 
e os que apenas o aconselham antes das refeiçôes. 

Um bom método para lavar as mâos deverâ atender 
aos seguintes pontos: 
1 - Use sabonete liquido e âgua corrente; 
2 - Esfregue sempre as mâos enquanto as lava; 
3 - Lave a mâo toda, incluindo as costas, os pulsos, o 
espaço entre os dedos e sob as unhas; 
4 - Deixe a âgua a correr até que todo o sabonete tenha 
sido removido; 
5 - Limpe as mâos corn uma toalha descartâvel; 
6 - Em casas de banho pùblicas, feche a tomeira usando 
uma toalha de papel. 
Uma espécie de jogo 

Lave as mâos corn os filhos. Oriente-os pondo 
avisos nas paredes da casa de banho ao nivel dos olhos 
das crianças. Faça disso um jogo e ofereça prémios 
quando o alvo for atingido. 

Tomar vitamina C nâo évita de forma significotiva a constipacâo 
Tomar vitamina C nâo évita a constipaçâo, fora o 

caso de pessoas que têm uma extrema actividade fisica, 
afirma um novo estudo. Os praticantes de esqui e os 
maratonistas sâo pessoas que beneficiam corn doses de 
vitamina C, afirmou Bob Douglas, da Universidade 
Nacional da Austrâlia. Os ültimos sâo o caso mais 
explicita, mas nâo podemos dizer que a vitamina C 
protege da mesma maneira os que têm uma actividade 
fisica normal, ou estâo expostos ao frio, adiantou. 

Para as pessoas comuns ele considéra que nâo faz 
muita diferença. A vitamina C nâo reduz o risco, mas a 

constipaçâo poderâ ser encurtada em um dia. 
Este estudo sobre o impacto da vitamina C na 

prevençâo da constipaçâo e da gripe foi efectuado em 
colaboraçâo corn a Universidade de Helsinquia 
(Finlândia) e os trabalhos basearam-se na anâlise de 
estudos efectuados ao longo de 65 anos. 

Uma metade dos estudos anteriores indicavam que 
tomar 200 mg de Vitamina C por dia nâo tinha influência 
alguma sobre a incidência da constipaçâo vulgar. 

Extraido de “Nova Cidade” 

Sprechen zie afforddable? 
Introducing the 2007 City Golf and 2007 City Jetta 

$16,700 to start Drivers wanted? 
(519) 455-2580 

EAST LONDON 
416 FIRST ST., 

LONDON, ON N5W4N1 

Everyone's entitled to own German engineering, 
it. Features such as a fuel-efficient 2.0L engine, dual front airbags, ABS with 
front and rear disc brakes, a full-sized spare tire and intermittent front 
windshield wipers. And that's just the beginning. It's a whole lot of German 
engineering, starting at only $14,900 and $16,700*. Visit us today for a joyride. 
•plus Freight, PDI, Licence, Insurance and Applicable Taxes 

,, .leavens Volkswagen 
V/SINCE1958 

www.leavensvw.com 
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No Faial e corn Sopotos Novos 
Printeira Parte 

Anténio Azevedo 

Vista Panorâmica da cidade da Horta, Fatal 

Foi em 1970 quando pela primeira vez cortei o cordâo 
umbilical com a Terceira. O Terra Alta, mais conhecido 
como “O Submarino”, era parte da frota de très iates 
que faziam a carreira de passageiros e carga entre as 
ilhas do Grupo Central. Os outros dois eram o Espirito 
Santo e o Santo Amaro. 

Naquele ano, a Sociedade Recreio dos Artistas de 
Angra organizou uma excursâo para a ühaAzul, o Faial, 
onde a filarmônica e o Grupo Folclôrico iam participar 
nos festejos anuais. Corn uns preços muito acessiveis, a 
lotaçào do Terra Alta ficou esgotada. 

O meu irmâo Jorge, e a mulher resolveram ir visitar 
uns amigos de quando tinha feito la o serviço militar. 
Incentivaram-me para acompanhâ-los e eu, reluctante, 
nâo queria ir para uma ilha desconhecida. Ao fim e ao 
cabo, o desejo de aventura foi mais forte e lâ embarquei 
na viagem de fim-de-semana. 

Partimos de noite e até bem tarde lâ se cantou e 
conversou, mas corn o avançar das boras a canseira 
apoderou-se de todos e cada quai foi-se acomodando 
como pôde. Uns nos beliches, outros numa sala que tinha 
alguns assentos e bancos e lâ descansaram por umas 
boras antes de chegar ao destino. Tratei eu de lâ proteger- 
me do ar fresco que reina cada noite no mar alto, mas 
passado algum tempo desisti, por causa do forte ressonar 
dalguns e das visitas doutros â borda para vomitar. 

A travessiaTerceira-Sào Jorge levou algumas boras 
e ainda era noite fechada quando contomâmos a Ponta 
dos Rosais, seguindo por algum tempo rente à costa até 
navegar para o canal entre Sâo Jorge e o Pico. Fora uns 
da tripulaçâo jogando cartas na proa, os passageiros 
dormiam. Eu, debruçado na amurada, admirava a massa 
escura da ilha que parecia nunca mais ter fim e, de quando 
em vez, era cortada pela luz do farol da Ponta dos Rosais. 

Ficava atrâs a ilha mais comprida dos Açores e o 
Terra Alta aproximava-se do Pico, ponto mais alto de 
Portugal, ilha de intrépidos baleeiros e a segunda maior 
do arquipélago. Em nuvens espessas perdia-se o 
majestoso topo na aurora que começava a romper e, â 
nossa frente, descortinou-se de repente a silhueta da 

cidade da Horta. 
Viam-se alguns 

rostos nas amuradas 
e um grupo de 
toninhas dava pulos 
ensaboados ao lado 
do navio. Ao longe, 
divisava-se o repuxo 
de âgua duma 
baleia pachorrenta a 
seguir a sua rota 
pelo imenso oceano. 
Agora jâ bem 
visiveis as torres 

altaneiras das igrejas da Horta na Avenida Marginal, 
protegidas dum lado, pelo Monte da Guia, do outro pelo 
da Espalamaca. No meio destes gigantes, a grande 
Marina corn iates de todas as bandeiras, descansando 
das aventuras pelos sete mares. A algazarra dos 
passageiros que se aglomeravam nas amuradas e no 

O famoso Cajé Desportivo “Peter” 

convés conflmdia-se corn a mùsica dalguns elementos 
da filarmônica a dedilhar um passodoble improvisado. 

Ao desembarcar fomos para a casa dos amigos, 
Elmano e Ascençâo, pais da Adélia. Retemperâmos lâ 
as forças e fomos dar um passeio visitando a doca corn 
os desenhos na muralha e o Café do Peter onde bebêmos 
um Gin Tônico. Descemos pela Marginal até à freguesia 
da Conceiçâo, parando na volta no Forte de Santa Cruz, 
corn a sua pousada de luxo e nos clubes Fayal Sport e 
Amor da Pâtria, onde a flor e nata da burguesia reunia- 
se nos sens bailes de alto gabarito, e logo, o Teatro 
Faialense, lugar de sonhos e fantasias da juventude local, 
das coboiadas e dos dramas de faca e alguidar. 

(continua na proximo ediçào) 

THINKING CIVICALLY 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 
1081 Bloor St W., Ste. 300, Toronto, ON M6H 1M5 

Tel: 416-532-3233 Fax: 416-532-8703 

Paul & Luisa Reigota, Alberto & Fernanda Figueiredo, 
Floriano & Margarida Furtado, Conceiçâo & GH Brandâo 

Para informaçôes sobre o Movimento 
contacte Conceiçào/Gil Brandâo: Tel. (519) 668-2918 

MOVIMENTO 
FAMILIAR CRISTÂO 
Holy Cross Church - London 

25 Anos de Serviço à Familia Cristâ 

Web: www.congresso.ca 

Irene Mathyssen 
Member of Parliament, 
For London-Fanshawe 

Constituency Office: 
1700—0 Dundas St. 

London ON NSW 3C9 
45 Fax 

Email: 
Mathyi@parl.gcca 

Website: 
www.irenemathyssen.ca ^NDP 

Our office provides a variety of services related to 
the Federal Government. At this time of the year, 
we are hosting the seminar “Preparing Your 
Income Tax Return” reviewing the basics of 
income tax preparation for simple tax returns. This 
runs Friday, February 16th, from 1:00- 3:00p.m. 
Please contact our London office above and 
reserve your space. 

0 Castelo de Guimarâes 
Paradigma das origens da nacionalidade e de D. 

Afonso Henriques, o Castelo de Guimarâes é um dos 
monumentos mais representativos da alma medieval 
portuguesa. A sua construçâo remonta ao tempo de 
Mumadona Dias que, com o nome de Castelo de Sâo 
Mamede, o mandou edificar a meados do s. X para 
protéger o Mosteiro de Santa Maria de Guimarâes dos 
ataques muçulmano e normando. Do primitivo reduto 
militar nada se sabe além do facto de ser um dos primeiros 
exemplos de estrutura castelar erguida para a protecçâo 
de um lugar santo, binômio que se ia verificar de novo 
nas centùrias seguintes. 

Um século depois, o Conde D. Henrique escolhe 
Guimarâes para estabelecer a sua corte. Talvez tenha 
pesado na sua decisâo a segurança que o Castelo de 
Sâo Mamede oferecia. O velho forte necessitaria de 
reformas urgentes e o conde optou por démolir parte da 
antiga construçâo, ampliando a ârea da fortaleza corn 
novos muros, usando técnicas muito prôximas do 
Românico. 

Datam do s. XII as reformas arquitectônicas mais 
importantes do eastelo. Segundo os estudos realizados, 
temos aqui um tipo de construçâo que é plenamente 
Românico, e percorre todo o perimetro amuralhado, 
embora ignore os torreôes e a Torre de Menagem. Esta 
imponente torre quadrangular que é a caracteristiea pri- 
mordial do castelo, foi construida apôs 1150, junto com 
os oito torreôes e uma parte das muralhas da cidade. 

Na entrada da segunda dinastia, parte do espaço do 
castelo foi privatizado, construindo-se um paço senhorial 
para o alcaide da fortaleza. Organizado em quatre 
andares e corn um espaço médio entre 100 e 120m2 a 
sua construçâo foi a derradeira renovaçâo do velho castelo 
medieval. A mudança nas tâcticas militares e a introduçâo 
da pirobalistica, deu inicio â longa decadência do castelo. 
No s. XVI, foi instalada no recinto a cadeia da cidade, e 
no século seguinte, adquiriu as flmçôes de palheiro real e 
de pedreira. 

O s. XIX foi o mais desastroso periodo para o 
monumento. O seu estado de ruina aumentava cada dia 
e, em 1836, um membre da Sociedade Patriôtica 
Vimaranense defendeu a demoliçâo do Castelo e a 
utilizaçâo da sua pedra para ladrilhar as ruas de 
Guimarâes, jâ que a fortaleza tinha sido usada como prisâo 
politica no tempo de D. Miguel. Tal proposta nimca foi 
aceite e a 19 de Março de 1881, em Diârio do Govemo, 
classificava-se o Castelo de Guimarâes como o 
monumento histôrico de primeira classe em todo o Minho. 

Em 1937 deu-se inicio ao restaure da estrutura, 
iniciativa conduzida pela DGEMN, corn projecto do 
arquitecto Rogério de Azevedo, a figura de proa do 
restaure patrimonial no pais na primeira metade do século 
XX. 

A 4 de Junho de 1940, o restaurado Castelo de 
Guimarâes foi inaugurado nas Comemoraçôes do VIII 
Centenârio da Fundaçâo da Nacionalidade. 

A. Mello - Brasil 
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Carta do Frede Belizdrio prao sinhor Deioctor 
Muinto prezade sinhor Derector do Jornale: 

Ja se passerem muintos meses queste sê umilde 
colaboradore nao mandava ninuma carta. O sinhor sabe 
que desco prezado amigue, Manel da Chica, le deu um 
arzinhe e se foi comum passarinhe, cagente parou 
caquelas cartas que vinhem da nossa querida e bençoada 
Povoaçà. Mas ainda hoije sinto grande dor no meu 
coraçâm porque o meu compadre e este que sassina por 
baxo éramos como a unha coa came. 

Sinhor derector eu e a minha Honorina fecames 
sorprendidos porque vimes no jornale os retrates e a lista 
daqueles que fazem os jomales e o nome e o retrate aqui 
deste sen umilde ajudante nan estava la. O sinhor bem 
sabe que na nossa comunedade isse até podia ser uma 
ofensa séria. A Honorina qué uma melhér que tern un 
grande golpe de vista, malinou logo e disse; Omessa, 
intances tu nan tens nin retrate 
nim nome no jornale. Passa fora, 
trata de inscrever pous quim nào 
aparesse esquece. Tu come os 
outres terns que tere o nome no 
jornale e o retrate. Se nan sabes 
inscrever coisa de jeite, eu façe- 
te uns verses e tu botas-los lâ, 
por que o câ mais nestes 
jornales é versos e poetas, 
mesme cagente nan sabe o 
queles querem dezere. 

Intanses pra nam ter que la 
ouvire a toda ora, eu aicho qué 
tempe de voltar a dar algumas 
peniàes de alguém que tern a 
cheperiensa dos anos passados, 
de labutar no duro pra alcansar o ritaira corn descanso e 
dôlas que forem bem apoipadas, as vezes comende sô 
pào e bananas pra apoipar. 

Nesta zona cagente mora é mesme um console no 
silençe e desde que comprei as televejas do Brasil e 
Portugal, a minha Honorina sô quer fazere croxéte e târ 
dolho vive nas telanovelas e aquile é uma atrâz da ourta. 

Eu vou lende jomales, corn o Portugal Noticias na 
frenta e tenhe uma novedade pra le dar. O meu sobrinhe 
neto qué barra nessas cousas de computras, arranjou- 
me um de grassa e tâ-me dando ensinança pra mexer na 
intraneta. Estou-le pagande mas tourne consolando todo 
pois aprandi a ligare prés jornales da nossa terra 
portuguesa. 

Aquile lâ é o bom e o benito. Li ca filha e o filho da 
eispresidente Sempaio arrajaram taxes dados plo Socrates 
e cafilha ganha denheiro no govemo e anda a dar âlas na 
universidade. O filho dele, mal acabou o estudo voi logo 
pra Telecom. Lembra isto o tempo do Salazare quando 
quem nào tinha pardinhos nào se batizava. 

Tou gostand’ouivir o doitor Jardim da Madeira que 
é um tal botar a boca no trombone ôdespois que o Sôcrates 
nà lhe quis mandar mas denheiro. Lâ os socialistas estam 
mesmo tramados e o Jardim disse quéra por quêles 
levaram 13 a zero. O PêSêDê ganhou as Cambras todas 
da ilha e pra vingansa o Jardim ainda pôse o goveme de 
Lisboa a pagar as rendas dos oficios que tem na Madeira. 
Sê-le fosse da minha querida Povoaçà ele dezia ô 
Sôcrates: Vai e pâpalâ éssa. 

Istou é muinto demirado porque daqui ninguém diz 
nada dos cortes nos consolados. 
Proscurei tudo e nâm li nada nim 
vi o discurso da sinhora cônsula 
de Tronto. Serâ que jâ nim â 
papéle pra iscrever uma 
sadaçào plo Natale. Ô cagente 
chegou! 

Na ùltema veiz queu ouvei 
falar um politeco dos de bique 
amarelo, ele prometeu mundes 
e fundes e ganhou o vote 
socialista dalguns viracasacas 
quora estanse esbenigando, 
vendo que forem inganados. As 
mintiras forem taes co tal gaxo 
ia piscando prâ dereita e virava 
prâ esquerda, como os politecos 

daquel partido. Aes meus amigues digo: Quem nàm quer 
ser lobe, nàm le veste a pilica. 

E prâ acabar sô me resta desejar um muinto bom 
ano ao sinhor e aos colaberadores. Até prôxema! 

Janeiro do ano da graça de 2007 
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Corn o Martela na Bigorna. 

Joâo Pêro daSilveira, 
O Ferreira 

Socrates: Dois pesos e 
duas medidas 
Quem tiver dois dedos de testa, 
jâ se apercebeu ser pura falâcia 
o rigor fmanceiro que o govemo 
central trata de aplicar ao pais e 
que sô serve para os outros. 
Sôcrates, o nosso PM, como D. 
Sebastiào em manhà de nevoeiro, 
montado numa mâquina de 
propaganda bem idealizada, 

chegou â capital do reino corn ares de homem certo para 
o lugar certo na hora certa. 
Para inverter a derrapagem, tomou medidas firmes em 
todos os sectores do pais e, destemido, apontou as baterias 
para a Madeira contra Alberto Joâo Jardim, figura 
conhecida pela sua tmculência e falta de delicadeza corn 
os altos dirigentes do pais. 
A coberto duma ainda nào devidamente esclarecida 
ultrapassagem do endividamento no orçamento da regiào, 
Sôcrates decide meter a tesoura nas remessas de verbas 
para o orçamento da Madeira. 
Aquilo tinha os vistos duma medida retaliatôria, nào por 
haver a tal derrapagem orçamental, mas porque Jardim 
e a Madeira sào uma espinha na garganta socialista. A 
asfixia fmanceira poderia matar Jardim e pôr limites à 
autonomia, cortando a capacidade de usufruir as regalias 
dadas pela Constituiçâo. Todos sabem que, sô tarde e a 
mâs horas, os socialistas concordaram corn a criaçâo 
das regiôes autônomas. 
Jardim devolveu-lhes o troco, levando o govemo ao 
tribunal por incumprimento da Constituiçâo nas suas 
responsabilidades para corn as Regiôes Autônomas. A 
seguir, criou legislaçâo para cobrança de rendas a todos 
os prédios pùblicos ligados ao govemo central que, até 
agora, nào pagavam nada à Regiào. 

QUADRAS & CANTIGAS 

Cantiga à neta que ficou noiva 

Mote 
O amor tem curta vida 
E tal quai a mariposa, 

Ao afecto mais ardente 
Fica em breve seca a rosa 

I 
Nào te prendas donzela 
Pelos laços do amor, 
Sendo livre és fina flor 
És como a ave singela, 
Sejas feia ou sejas bêla. 
Solteirinha serâs querida, 
Por todos apetecida, 
Como débil colibri; 
Mas se casas, ai de ti! 
O amor tem curta vida. 

II 
Seca a fonte no Verâo, 
Seca 0 choro em meu olhar. 
Sô nào seca o verde mar 
Na sua vasta amplidào. 
Dentro do meu coraçâo 
Secou jâ uma rosa. 
A minh’alma era ditosa 
Se te lembrasse o passade. 
Assim vivo magoado 
E tal quai a mariposa. 

III 
Perde o seu perfume a flor, 
A vida perde a donzela. 
Perde a ave a cançâo bêla. 
Perde a doçura o amor. 
Perde a jovem seu valor. 
Perde o brilho o Sol luzente. 
Tudo perde de repente 
Quem julga nada perder. 
O mesmo hâ de acontecer 
Ao afecto mais ardente. 

IV 
Menina, se quer saber 
O que é o casamento. 
Eu 0 digo num momento 
Para maçada nào ter. 
O casamento, vai ver, 
É coisa deliciosa; 
A principio apetitosa 
Cheia de belo sabor. 
Mas pouco dura esse amor, 
Fica em breve seca a rosa. 

Joâo O. Ventura — Portugal 

E sô por puro patriotismo, ficou de fora 
0 Palâcio do représentante da soberania 
nacional na Madeira e nào dévia tê-lo 
feito pois 0 “Inspector do Cacimbo” hâ 
muito deveria ter sido extirpado da 
Constituiçâo. 
Sôcrates usa dois pesos e duas medidas, 
porque seu Govemo nào aplica a si 
prôprio o rigor fmanceiro que exige à Madeira, pois no 
primeiro ano no poder, gastou 1.500 milhôes de euros 
(uma bagatela!) além do que ele prôprio tinha previsto 
no orçamento. 
Corn Guterres, Portugal ficou no Pântano e vestiu-se 
de Tanga,com Barroso. Corn Sôcrates, jâ chegamos ao 
monoquini fio dental. E esta, hein!? 

Govemo e Emigrantes 
Que os governos de Portugal nunca se preocuparam 
em apoiar o emigrante nào é novidade. Sô que até hâ 
pouco, o escondiam. Corn Sôcrates, porém, tudo é 
diferente. As coisas sào âs claras e nào hâ mais nada 
que esconder. E assim mesmo que se faz! Isto, para 
além da safadeza como sào recebidas as nossas 
reclamaçôes, seja em investimentos dos émigrantes, seja 
nas nossas reivindicaçôes a nivel de consulados, cada 
vez mais depauperados para dar uma resposta 
compativel corn as exigências dos tempos modernos. 
E que dizer das pequeninas acçôes de ajustamento 
que sô enrolam a complicada vida do emigrante? 
No ensino de português, as escolas da emigraçâo vivem 
de ajudas extemas, até em livres, o que é um incentive 
para se inscreverem um menor nùmero de alunos. 
Outra nova facada surgiu corn o coite no auxüio para 
o envio pelo correio de jomais para as comunidades. 
Socialisme disfarçado de ovelha, corn cheiro de rosa 
murcha, como em Portugal, nào tem geito mesmo! 

Quadras da Situaçâo do Natal 
Joâo Rodrigues 

Natal é a quadra do ano mais cheia de alegria, 
Por Jesus vir ao mundo, filho da Virgem Maria. 

A quadra do Natal tem um sentido profimdo, 
Aponta para Jesus, quando apareceu no mundo. 

Os Magos do Oriente, que a estrela guiou, 
Apôs entregarem a Jesus suas ofertas 
Por outre caminho o Senhor os mandou. 

Ao entrar em Jerusalém, foram todos adorâ-lo; 
E mais tarde, o mesmo povo e seus principais 
Pensaram mandar matâ-lo. 

Na época de Natal, muito gasta a mocidade; 
Dévia pensar mais, nos que têm necessidade. 

Jesus veio ao mundo, nos trazer a Salvaçâo; 
Pois muitos estavam perte da sua condenaçâo. 

Hâ casas corn fartura e outras corn falta de pào; 
Assim vamos vivendo num mundo de confiisâo. 

Tantes ricos no Natal, corn riquezas materials; 
No final da sua vida, é sô chores, gritos e ais. 

Hâ tanta gente no mundo sem pào e em agonia. 
Para matar a negra fome que os leva â terra fria 

Para uns alegria, para outros tristeza, chores e ais; 
Nas suas barracas choram mâes, filhos e pais 

Estas quadras foram feitas pela minha mào; 
Jesus sô, e mais ninguém, nos dâ a Salvaçâo. 

London, Ontàrio 

A Caça às Bruxas jâ começou ? 
Processor Rumsfeld por crimes de guerra, foi hâ tempo 
noticia. Um grupo de advogados, que defende alguns 
detidos na base de Guantanamo (Cuba), quer processar 
0 ex-secretârio por sua responsabilidade na tortura de 
prisioneiros. Tem o nosso apoio e vai ser a primeira figura 
de tope a sofrer as consequências da participaçâo na 
invasâo ilegal do Iraque. 
Sabe-se que na mira do grupo estâo outros comandos 
militares dos EUA por crimes contra a humanidade na 
guerra contra o terrorisme. O processo pela Federaçâo 
Intemacional de Direitos Humanos, e pela Associaçâo 
de Promotores Republicanos dâ â queixa uma carga de 
credibilidade que nào terâ contestaçâo. 
A queixa foi apresentada na Alemanha, pais cujos 
tribunals podem julgar crimes que foram cometidos no 
estrangeiro. 
A prâtica de crimes de guerra, quando provada, précisa 
ser punida sem olhar ao poder de quem os pratica. Isso, 
se queremos que JUSTIÇA nào seja palavra vâ. 
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Direcçào Regional Comunidades 

FOTO: JOÂO G. SILVA 

D. Alzira Seqja Silva, directora da DRC - Açores, no 
Aniversario do CCPC (Centro Cultural Português de 
Mississauga), posou para a nossa câmara, com as 
Misses e o correspondente Joâo G. Silva. 

Pe. Luiz Donizetti 
Caputo 
De origem italina (terceira 
geraçâo) e nascido em Tanabi 
(SP) Brasil, visitou-nos e 
assumiu o serviço pastoral da 
comunidade local, nas férias do 
Paroco da Holy Cross de Lon- 
don, Pe. Luiz Carlos Moraes 
Pinheiro. 

Dia dos Reis em Brampton 

FOTO; JOÀO G. SILVA 

Eis a chegada dos Très Reis do Oriente até ao Presépio 
na Paroquia de N® S® de Fâtima. Os présentés sào 
simbôlicos, pois Santa Claus jâ nos tinha saqueado a 
algibeira no Dia de Natal. 

Cinquenta Anos deAmorl 

D. M® da Graça Emesto Moniz, um casai amigo e 
assinante do PN celebraram corn os filhos e netos 50 
Anos do seu enlace matrimonial. Eles sào oriundos da 
Povoaçâo, ilha de Sào Miguel. Parabéns e votos de 
muita felicidade! 

DÉ O SEUAPOIO AOS COMERCIA2VTES 
QUE PATROCINAM O JORNAL COM O 

SEU ANÜNCÎO PUBLICITARIO. 

OBRIGADOI 

ECOS PA SOCIEDADE 

Pr. Ubirajara da Silva 
Présidente da Associaçào 
Baptista, deslocou-se a Lon- 
don como pregador convidado 
no encerramento das 
celebraçôes do Natal da Igreja 
Novos Horizontes. 

Mesa da Assembleia- 
Geral do PCL 
Domingos Mendes foi reeleito 
para um novo mandato à frente 
da AG do Clube Português de 
London. Parabéns e votos de 
muito sucesso no desempenho 
das suas fünçôes. 

Na mesma data a câmara captou toda a alegria infantil 
das filhas dos convidados ao Banqueté do Nova Lisboa, 
um verdadeiro ramalhete de botâozinhos de rosa! 

Nova Lisboa Restaurant 

Apôs a azâfama da quadra natalina, D. Rosa da Cruz 
reune num banqueté as empregadas corn suas familias 
e outros convidados que através do ano ajudam na 

marcha do negôcio que naquela noite encerrou. 

Ramalhete de Sorrisos 

Portugal Noticias 
À PROCURA DE NOVOS ASSINANTES 

Faça desta assinatura um lindo 

présente para um dos seus 

familiares ou amigos. 

Contacte-nos pelo 
Tel : 519-455-4653 
Fax: 519-455-4683 Toll Free: 1-800-414-3584 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
1193 Oxford St. East 

(West of Mornington Ave.) 

London, ON N5Y 3M2 

Tel. (519)452-1466 Fax. 452-1673 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Fully Licenced 

L.C.B.O. 

Bringing you back to the ocean. 
Specializing in 

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

Proprietaria: D. Rosa Cruz 

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

Adeus a 2006! Bem-vindo 20071 

Na Casa do E. Santo de Windsor, a nova Présidente, 
D. Maria Tavares, Joâo do Canto e Vitor Tavares no 
Adeus ao Ano Velho. 

Apôs ouvir as 12 
badaladas, foi a vez 
de Nelson Tavares, 
saudar o ano 2007 
com a maior 
simpatia da sua 
jovem figura. Wel- 
come, 2007! 

NECWOLOGIA 

Augusto de Figueiredo 
Com a provecta idade de 88 anos, faleceu no 

dia 10 de Janeiro no Hospital Victoria de London. 
Era casado com M® Helena, recentemente falecida, 
e pai de Edite (Mapril Santos) de London e Alipio 
(Dolores) de Wallaceburg, sendo avô de 4 netos e 
5 bisnetos. As exequias foram conduzidas pela 
firma O ’Neil Funeral Home & Chapel com Missa 
de corpo presente na Holy Cross Church. Os seus 
restos mortals trasladados ao Cemitério da Pena 
(Portugal) repousam ao lado da sua querida esposa. 
A familia enlutada vem por este meio agradecer a 
quantos enviaram flores ou Ihes apresentaram seus 
pêsames nesta hora de tanta saudade. Descanse em 
Paz! 

Antonio Sousa Camboia 
No dia 17 de Janeiro e rodeado da sua familia, 

faleceu no Woodstock Gen. Hospital com 78 anos. 
Casado com D. Rosa era pai de Tony (Bonita), Aida 
(Steve Demeter) de Burford, e avô de 5 netos, 
sendo irmao de Vermoil (Otilia) de London e José 
(Sherry) tinha trabalhado por muitos anos na 
Câmara local. As exéquias foram conduzidas pela 
firma Smith-LeRoy Funeral Home com Missa de 
corpo presente na Holy Trinity Church, indo 
enterrar ao St. Mary’s Catholic Cemetery. A familia 
enlutada pela dor, agradece a todas as pessoas que 
estiveram ao seu lado nesta hora de tanta saudade. 
Que Deus Ihe dê o descanso etemo e o prémio pelos 
seus trabalhos! 

JOB OPPORTUNITY 
Firma americana lança no mercado do Japâo, China, Europa 

México, EUA e Canadâ um novo produto que promove o nosso 

bem-estar e ainda é bom para o meio-ambiente. 

Precisamos pessoas com séria ambiçâo empresarial, interessadas 

em construir um negocio a nivel giobal com a possibilidade de 

ampiiar os seus horizontes financeiros pessoais. 

Contactos: Tel. 519.668-2217 
www.nhtalobal.com/rosemarvblais 

ou chame Flelena Pereira Tel. 519-495-9167 
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ESTRO POETICO 
A Neve e o Passarinho 

Fernanda T. Raintundo 

Adoro a gelada neve que hoje cai, 
Sobre as frondosas ramadas que amparam 
Um ninho que as aves abandonaram 
E dele so ficou o pipilar dum ai! 

Em tumultos, alguns fleam para tras 
E de frio, tiritando, sofrem à espera 
Daquele doce calor de Primavera, 
Quadra de Amor que a todos aprâz. 

A neve recomeça agora apressada 
Descendo, toda graça, casebres cobrindo. 
Mas gentil como sonho de bébé dormindo. 

Neve... flores de renda elaborada 
Por anjos brancos pelo chao sumindo, 
E 0 passarinho, jâ alegre, vai no ar subindo! 

Richmond, BC 

MIRAGEM 
Mdrio Simoes 

Adormeço envolto em rosas em flor, 
Sonhando com o esplendor dum corpo em festa; 
Cingido àquele vulto numa perdiçào d’amor, 
A ilusâo me transforma em ausente pecador, 
E eis ali a mulher formosa que o sonho me empresta. 

Duas almas envoltas em trapos de saudade, 
Feitas de came viva, carinhosa e quente; 
Duas gotas d’orvalho, sem frescura nem idade, 
Molhadas ainda pelas neblinas da mocidade, 
Quando a luz era luz e a flor sempre presente... 

Sim, sonho-te semeado entre flores, 
E sens ramos se agitam falando p’ra mim. 
Que as alegrias moribundas de dois amores 
Ressuscitarào entre muralhas, algures. 
Com sorrisos de Primavera sem flm. 

E esta lâgrima que me conforta. 
Tern a força da saudade que nâo se apaga; 
Tern o perfll duma alma quase morta, 
Que em fria noite te vai bater à porta, 
Na amargura por nâo haver que te tragal!! 

London, Ontario 

Folhas Oulonais 
Céu pintalgado de nostalgia. No 

horizonte, uma clareira de azul celeste 
debmada a là. Toda a restante abôbada 
transborda de cinzento. As ârvores, 
enamoradas deste flo de vento que 
chilreia nas folhas, deixam-se despir, 
tintantes embora. 

Ali, transidos de vento, sob os flos 
de Sol transluzentes no amarelo-sangue 
das folhas, os ramos enegrecidos Barbosa 
emergem, tais braços suplicantes na sua Tavares 
desnudez. 

No chào, uma abôbora barriguda jaz no seu amarelo- 
torrado a testemunhar sua fecundidade e réclama ser 
colhida. 

Estacas abandonadas, despidas de feijoeiros, e os 
resquicios acobreados da folhagem dizen-nos que a terra 
modorrenta repousarâ do parto das colheitas, suavizando 
a aima de nostalgia. 

A vida encenada em cânticos de vento no folhedo 
outonal: semear, porflar, colher, amar, viver, fenecer, nesta 
sucessâo de mistérios que se abrem ao ser no portai da 
divindade. 

Da terra ùbere sabemos que réclama uma pausa. Das 
roseiras, nem sempre rosas. Esta letargia, esta doçura 
nostâlgica é ali um amontoado de folhas esvaidas para 
nelas inquirirmos da nossa prôpria insigniflcância no outono 
da vida. 

As folhas nâo caem em vâo, evocam a brevidade de 
nossos dias. O outono das pinceladas de azul-âgua e o 
gemicar das ârvores que despem a sua roupagem imploram 
de nos um olhar demorado sobre a brevidade do viver. 

É, em funçâo deste momento, do vento a cantar nas 
folhas, desta ainda ignea luz de outono, que a aima se 
queda a interrogar-se sobre as folhas caidas. 

Porquê caem as folhas, pergunto-me? Para esculpir 
no tempo a brevidade de nossos dias, penso. 

Brampton, Canadà 

Origem da @ e doiitros simbolos CURIOSIPADES 

usados no nosso quotidiano 
Na idade média os livros eram escritos à mâo. O 

copista simpliflcava palavras e nomes corn simbolos, 
sinais e abreviaturas. Nâo era para fazer o trabalho 
mais râpido, pois tempo nâo faltava naquela época. O 
motivo era de ordem econômica, pois o papel e a tinta 
eram carissimos. 

Para substituir a letra m ou n veio o til (~) que 
nasaliza a vogal pondo um enezinho sobre a letra. No 
espanhol, Francisco era grafado às vezes como 
Phrancisco, Phco.ou Pco (Abrev.) donde vem Paco, 
apelido hoje commumente usado. 

Identificava-se o santo por algo signiflcativo em 
sua vida. Sâo José aparecia seguido de Jesus Christi 
Pater Putativus (Pai putativo - suposto - de Jesus). 
Isto foi abrevioado para JHS PP e depois PP. Isto 
explica que José leve o apelido Pepe em espanhol. 

Para a ilativa latina et (e) foi criado o simbolo & 
fruto de entrelaçar as duas letras, conhecido como e 
cornercial ou ampersand (and + per se + and). Corn o 
mesmo recurso ao entrelaçamento, o copista criou @ 
para substituir a preposiçâo latina arf, que tem o sentido 
de “na casa de”. Mais tarde veio Gutemberg e os 
simbolos @ e & foram usados na contabilidade. O 
entre o nùmero de unidades e o preço, assim o registo 
10@£3 significava: 10 unidades ao preço de 3 libras 
cada. Na época, @ flcou conhecido como a ou at, em 
inglês. 

No século XIX, porém, na Catalunha (Espanha), o 
comércio tratava de imitar a prâtica comercial dos 
ingleses e, como desconheciam o valor atribuido ao 
simbolo @ acharam ser uma unidade de peso. Ora: 

0 insôlho acontece 
Fui a uma dependência da CGD (Caixa Gérai de 

Depôsitos) corn meu fllho para levantar um dinheiro 
duma conta em seu nome e pagar as liçôes da sua carta 
de conduçâo. 

Esperâmos numa fila de progressâo lenta, capaz 
de fazer perder a paciência a um santo, e chegâmos à 
fala corn uma senhora, por sinal simpâtica. Ao ver a 
que vinhamos, perguntou: 
- Jâ fez prova de maioridade? 

Nunca tinha sido confrontado corn tal prova pois 
bastava apresentar o BI. Respondi que nâo e fui logo 
enviado para o balcâo de atendimento-geral onde 
disseram-me que para a prova, o BI e a certidâo de 
nascimento nâo tinham validez. O moço precisava um 
atestado de residência da junta de freguesia para 
levantar o dinheiro. Sossegando a menina que estava 
do outro lado da barreira. Perguntei. 
- Sei que nâo tem culpa, mas jâ agora, diga-me quem 
foi o imbecil que deu esta norma? 

Ela deu-me apenas um papel corn as directivas do 
Banco de Portugal e entend! a razâo dos chorudos 
salârios. Sô alguém muito inteligente e de capacidade 
extraordinâria, poderia ter tâo brilhante ideia. O que 
antes era fâcil, agora simplex o fazia complicado. 

Vociferando contra a imbecilidade, fui à junta de 
freguesia. Là o documento flcou confirmado através 
da apresentaçâo do BI e atestado pelo meu cartâo de 
eleitor. 

Mas a cereja estava para cair ainda e veio desta 
forma: 
- Pague à minha colega na tesouraria 6.79 €. 

Ai percebi que era, aflnal, mais um imposto, uma 
forma expedita de sacar algum.... 

Pode-se provar de forma insôlita que acontece hoje 
o que antes nunca acontecia, que é pagar mais um dos 
famigerados impostos camuflados por estes 
politiqueiros. Assim, o que pensava resolver numa hora, 
custou-me uma manhâ e nâo flcou resolvido, pois o 
atestado sô flcou pronto no dia seguinte. 

Porque sera, que fiquei corn a sensaçâo que 
tinha sido roubado? 

Carlocos 

1- a unidade de peso da ârea na época era a arroba, 
cujo “a” inicial lembra a forma do simbolo; 
2- a carga desembarcada vinha em fardos de arroba e 
assim o registo 10@£3 foi interpretado: 10 arrobas a 
3 libras cada. @ passou a significar arroba. 

Arroba, do arabe ar-ruba, era a quarta parte do: 
quintar (nosso quintal) corn um peso de 58,75 Kg. A 
arroba viveu nas aldeias corn o valor aprox. de 15 Kg e 
ainda é usada hoje nas feiras populares. 

As mâquinas de escrever foram comercializadas 
em 1874, nos EUA e Mark Twain foi o primeiro a 
entregar ao editor os sens originais dactilografados. A 
mâquina tinha o @ que iria sobreviver no teclado dos 
nossos computadores. 

No primeiro programa de e-mail, em 1972, Roy 
Tomlinson aproveitou o @ do teclado para separar o 
usuârio e o provedor. Fulano@Provedor X. 

Em varias linguas modemas, @ flcou conhecido 
corn 0 nome de alguma coisa parecida eom a sua forma. 
Em italiano: chiocciola (caraeol), em sueco: snabel 
(tromba de elefante), em holandês: apestaart (rabo de 
macaco). Outros idiomas usam o nome dum doce em 
forma circular: shtrudel, em Israel; na Austria, strudel 
e noutros paises: pretzel. 

Por ultimo, em electrônica e electricidade, os EUA 
usam @ nos transformadores: 6V@0,1A ou 6 volts sob 
0,1 Ampère ou corrente de 100 Amp. 

Extraido 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

TEL: 649-1082 
15 HAMLEY RD. LONDON • N6E 3W1 • FAX: 649-1096 

TEL: 681-6403 
RAM. GARDENS FAX: 681-6104 
NON-PROFIT HOUSING INC. 

ARRENDAMENTOS 
C?^ Apartamentos corn 1 e 2 quartos 

Qualidade e ôptimas localidades para viver 
tiÜ Ambiente familiar 
l22i Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

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

I 

I 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

Convidamos a nossa comunidade 
a ouvir a palavra de Deu s com o 

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 

09H45 - Culto de Louvor 
10HOO - English Sunday School 
11H15 - English Worship Seivice 
19H00 - Estudo BIblico 

OUARTAS FEIRAS: 

19H00 - Culto de Oraçâo 

f 

'// 

"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo" 
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LOWPOM 

0 Ocaso dos Lîderes Comunitàrios? 

Antonio Seara 

Nâo hâ dùvida que os nossos Clube Sociais, além 
de servirem o numéro dos seus associados, ao mesmo 
tempo prestam um serviço às comunidades locals e 
vizinhas, organizando funçôes sociais para o publico, 
mantendo no seu recinto tradiçôes bem arraigadas na 
aima do nosso povo, como o Folclore,Teatro, Culinâria, 
Pestas Populares, etc. É esta uma funçào importante, 
sim, embora nâo exclusiva dos clubes sociais. Por isso, 
fico de boca aberta quando alguém proclama que tal 
Clube é a sala de visitas ou o ex libris (para usar uns 
palavrôes latinos) da comunidade. 

Desde o tempo em que começaram a sentir-se 
comunidades, ao crescer o numéro de émigrantes, a 
aspiraçâo prioritâria gérai foi a de ter uma Parôquia e 
criar um Clube. Atrâs vieram outras, como formar uma 
Banda de Mùsica, a Irmandade ou Império do Espirito 
Santo, a équipa de futebol, etc. Foram assim nascendo 
associaçôes e clubes por esta geografia da Diaspora, 
alguns ainda hoje malvivendo para pagar hipotecas de 
ingreme subida, outres corn o decidido apoio comunitârio 
e boa administraçào, conseguiram ir roendo os ossos 
mais dures e hoje desfrutam de prosperidade. Neste 
processo de sobrevivência, a existência de bons lideres 
foi essencial para estes grupos sociais. Mas dâ-se o 
caso de que os lideres nâo crescem como cogumelos, 
antes sào rara avis que é precise buscar corn a lanterna 
de Diogenes nas comunidades da Diaspora. 

Hoje fala-se mais de Dinastias que de Lideres, no 
lingo clubista destas praias. Que sâo as Dinastias? Sào 
verdadeiras familias ou grupos de amigos que tomaram 
sobre si a responsabilidade de gerir uma associaçào e 
sâo eleitos sempre corn votos contados antes da 
convocatôria, ou automaticamente nomeados para um 
novo mandata, porque nâo hâ ninguém na sala que queira 
tomar sobre si a responsabilidade de gerir o clube, e 
isto, via de regra, começa jâ a ser a tônica dominante 
das Assembleias Gerais electorais. 

Hâ dinastias boas e mâs. Em London tem havido 
vârios exemplos do tipo Dinastia-Familia e Dinastia- 
Grupo. Nâo é preciso dar nomes pois todos sabem quem 
sâo. Noutras âreas o sistema tem trabalhado bem e as 

LEAIVlINGTON 

CLUBE PORTUGUES DE LEAMINGTON 
217 Talbot St. West, Leamington, Ont. N8H 1N8 
Tel.: (519) 326-5561 • Fax. (519) 326-1466 

Dinastias-Grupo, como a de 
Antonio Trigo (sete anos na 
presidência do Clube de 
Chatham) e Delfina Pedro que 
apôs anos à frente do Clube 
Camôes, corn a sua Direcçâo, 
levou-o a criar um fundo de 
construçâo para enfrentar a obra da nova sede, hoje jâ 
em construçâo avançada. Noutros lugares, porém, 
lideranças tipo Dinastia, levaram a criar uma imagem 
impopular dos clubes na comunidade. 

O bom lider sempre faz uma diferença positiva que 
consiste em tomar a associâo mais envolvida e mais 
popular na comunidade. O povo sempre seguiu no 
encalço do bom lider e tem um faro especial para 
escolher os bons entre o rebotalho dos outros. Uma 
eleiçâo democrâtica sempre trabalha, mas sô quando 
os bons estâo dispostos a aceitar a nomeaçâo e nâo foi 
isso o que aconteceu entre nos recentemente. 

No passado 21 de Janeiro, na Assembleia Gérai do 
Portuguese Club of London Inc., chegada a altura 
das eleiçôes para a Direcçâo, ninguém dos muitos 
nomeados (uma gama de pessoas adultas e jovens de 
ambos os sexos) quis aceitar o encargo. A direcçâo 
actual terâ que ficar à frente da colectividade até à 
prôxima convocatôria de Março. Este fenômeno é gérai. 
Ninguém quer assumir a responsabilidade de criar um 
gmpo de gerêneia porque todos sacodem a âgua do 
capote, mesmo aqueles que confirmaram, à partida, o 
seu desejo firmissimo de ajudar em tudo o que for e 
vier. 

Cada vez mais, os nossos Clubes e Instituiçôes 
dependem dum forte nùmero de gente volunâria para 
manter os seus serviços. Este nùmero, porém, cada dia 
vai ficando mais reduzido. 

Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W4Z1 

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

ACTIVIDADES AGENDADAS 
27 28 de Jan. - Coroa de Sâo Joâo - MATANÇA 
Sâbado - Décio Gonçalves & Cristina Gonçalves. 
Domingo - Buffet, Folclore e Cantigas ao Desafio 
Baile corn “People’s Choice DJ”. Compareçam! 
3 de Fevereiro, 18H30 -Banqueté Anual do Sôcio. 

CHATHAIW 

Passogem de Ano - Um Sucesso! 
Corn um nùmero de convidados que foi além das 

200 pessoas e marcaçôes de ùltima hora que nâo 
puderam ser admitidas por falta de espaço, a Festa da 
Passagem de Ano no nosso Clube de Chatham conheceu 
uma das suas mais bem sucedidas ediçôes corn gente 
de Chatham, naturalmente, e da vizinha West Lome, 
Tilbury, Sâmia, etc. Todo o mundo vestido a rigor, com 
a elegâneia prôpria de funçôes sociais como esta. 

O acto abriu corn uma efùsiva saudaçâo dirigida 
ao pùblico por Antônio e Josefma Azevedo, corn o 
Présidente, Tony Trigo, no meio deles. Ele, corn este 
acto, iria entregar a presidência ao novo lider eleito na 
Assembleia Gérai de Dezembro/2006. Corn umas 
palavras singelas e sinceras eles desejaram ao povo 
uma muito alegre e feliz entrada no Novo Ano. 

Acompanhada pela mùsica ambiental suave veio a 
rica ementa do jantar que constava de Sopa, Peixe, 
Arroz de Marisco, Batata Assada, Lombo de Porco, 
Legumes, Salada e Sobremesa. Tudo foi servido em 
grande abundâneia, pois além de passarem segunda vez, 
ainda cresceu. 

O baile esteve sempre muito animado, cada quai 
esperando corn antecipaçâo a chegada da Hora H, junto 
aos amigos e aos seus entes queridos. Via-se, de facto, 
no pùblico uma perfeita sintonia afectiva que, além dos 
laços de sangue, nos levava a acreditar na existência 
de uma verdadeira familia portuguesa, onde tudo era 
vivido à nossa moda. 

Depois da explosâo da Meia-Noite corn os seus 
beijos, abraços, apitos e muito bamlho, o pessoal de 
serviço depositou no meio da sala uma fantâstica Mesa 
da Meia-Noite, corn as jôias do mar: Santola, Lagosta, 
Camarâo e Mexilhâo, acompanhadas duma soberba 
quantidade de doces e fmtas. 

Pelo preço de $50/Sôcio, $65 N/Sôcios o povo 
comeu, dançou, bebeu e voltou a dançar e beber. As 
4H00 da madmgada ainda havia alguns casais na pista, 
fanâticos que nâo queriam arredar o pé. A dose acertada 
de modinhas nacionais e estrangeiras do Musical 
Cocktail foi um combinado tâo contagiante que todos 
nos contraimos o virus e queriamos que a noite fosse 
etema! A data vai ficar na memôria de muitos como 
uma das mais felizes e alegres da histôria do Clube. 

Parabéns aos oganizadores que, corn chave de ouro, 
fecharam sete anos à frente dos destinos desta 
colectividade. Daqui pr’a frente vai ser o Executido de 
Domingos do Fomo quem terâ a palavra. Votos de 
sucesso aos responsâveis da nova gerêneia! 

A RedacçSo 

STWATHROY 

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

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

Nina Pinheiro • (519) 246-9885 

HARROW 

CAMÔES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 
390 Sinasac St., Harrow, Ont. NOR IGO 

Tel.: (519) 738-4021 
Para banquetes contacte: 

Delfina Pedro (519) 738-2189 

PORT. CAN. SOCIAL CLUB OF CHATHAM 
346 Grand Ave. East - P.O. Box 313 

Chatham, Ont. N7M 5K4 
Tel.: (519) 436-0040 • Fax. (519) 436-1587 

www.ckportugueseclub.ca 
Email: rental@ckportugueseclub.ca 

ACTIVIDADES COMIJNITÂRIAS 
Sâbado, 10 de Fevereiro - Baile de S. Valentim 
Para mais informaçâo vejam o nosso Site na Web. 

DA DA’ Q EQUIPMENT LIMITED NEW & IJSED 
JL HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES SINCE 1990 

OP 

Pat, the only shareholder, is about to retire and a prosperous 
hotel & restaurant supplies business is 

EVERYTHING TO BE SOLD! 
Buy the Business ONLY 

‘ & Rent One or Both Properties """" 

OP 
the Business St 

Buy One or Both Properties 

Excellent Location! 
DumtsfsM> Opposite london Airport 

Owner i$ willing to stay 
for a period of time to help in a 

smooth & proper transition. 

r PROPERTY 4^ rixwr'i^irM. 
Front: 200^ x 400’ Front: 250’ x 400’ 
a 6000 sq. ft. Building with a 9500 sq. ft. Building 

with Second Hand 
Shop > Salvage Yard 

2867 DUNDAS ST., LONDON, ONT. N5V 5B5 
Tel. 519-659-4644 • Fax. 619-659-5745 
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Lembranças duma Visita ao Torrâo Natal 
«•p»"""-"»» Por terras de Mocinhota da Seixa 

Serviram outrora para defender as cerejeiras dos ataques 

das gulosas aves. 0 cultivo deste fruto em Macinhata 

era de tal envergadura que fazia girar très mercados 

para a comercializaçâo do produto. A qualidade do fruto 

aliada à diversidade das especies cultivadas, dava uma 

grande fama ao lugar que de sempre era conhecido 

como a Terra das Cerejas. 
Hoje, porém, os espantalhos de Macinhata nâo 

servem jâ para assustar os passaros que debicam à 

vontade o fruto, mas para atrair fotografos, como eu, 

âvidos em obter belas imagens, sem esquecer o bom 

numéro de turistas de toda a Europa. 

Na primeira mostra Macinhata Espanta (1998) 

ergueram-se cerca de 200 espantalhos, mas no ano 

seguinte, o nùmero subiu para 300 e em 2000 atingiu os 

1103. Isto ia levar a freguesia a entrar no Guiness Book 
of Records como A Capital do Espantalho. 

E admiravel o carinho com que o povo executa e 

cria verdadeiros grupos escultoricos que representam 

historias do passado, profissoes, actividades rurais e 

grupos sociais... Todos eles manifestaçôes da cultura 

popular desta aldeia, que cada ano é encenada por um 

povo que valoriza a sua terra, 

Windsor, Ontàrio 

Recordando a Pensaçâo 

Em area e populaçâo é a segunda 

freguesia mais pequena do concelho 

de Oliveira de Azeméis, o que a nâo 

impede de ser rica em iniciativas 

culturais. A voz Macinhata parece 

derivar de mansionata, uma palavra 

latina que designava o lugar duma 

pousada, o que condiz corn o valor 

natural do habitat, perto duma via 

romana em cujo trajecto costumava-se construir 

mansiones, pousadas para os caminhantes passarem a 

noite. Um facto que reforça o valor do topônimo prende- 

se corn a referência nas Inquiriçôes de D. Afonso III à 

existência deparedes, ou vestigios de casas, e ao facto 

de, em 1420, chamar-se o lugar Macinhata da Pousada. 
Corn Sto. André como orago, a parôquia jâ aparece 

formada no século XII, sendo padroado do Mosteiro de 

Pedroso, centre religiose na area Entre-Douro e Vouga, 

munus que mais tarde passou à Companhia de Jesus. 

Hoje, no Verâo, ao atravessar a freguesia chama a 

atençào a presença de espantalhos por todos os cantos. 

WINDSOR 

Era uma cena de encantadora ternura e beleza e até sentimental, reveladora da expressâo religîosa espontânea que brota da aima do povo, sempre 
atento à extrema pobreza que rodeia o Nascimento do Deus-Menino. 

Ferreira Moreno representaçôes anuais do 
“Presépio ao Vivo” sào uma 

ocorrência muito acarinhada dentro 

das nossas comunidades. 

Entrocam-se tais representaçôes 

numa tradiçâo antiquissima, os 

Autos do Natal, na maioria dos 

cases, inspirados, escritos e 

interpretados pela gente do nosso 

povo. 

No livre O Natal na Madeira 
(Ed. 1956), o Pe. Manuel Juvenal Pita Ferreira 

descreveu um curioso Auto do Natal. Na Cena III, 

originalmente chamada pelo povo a da Pensaçâo do 
Menino, as principals intervençôes cabiam a um anjo e 

a uma pensante. 

Na companhia do anjo surgia em cena a pensante, 

ou seja, uma jovem vestindo de branco e trazendo um 

berço corn roupinhas p’ra 

vestir o Deus-Menino que, 

naturalmente, tiritava de 

frio nas palhas da 

manjedoura. 

Era uma cena de 

encantadora ternura e 

beleza e até sentimental, 

reveladora da espontânea 

expressâo religiosa que 

brota da aima do povo, 

atento à extrema pobreza 

que rodeia o nascimento 

do Deus-Menino. 

No entanto, 

explodiram discôrdias e 

censuras, pois sempre houve alguém que teimava em 

nâo aceitar o facto de usar a jovem pensante p’ra lavar 

0 Menino. Na vesga opiniâo desses malcontentes e zaro- 

Ihos (passe a expressâo) era imprôrio lavar o Menino 

como se faz a qualquer criança apôs o parto. Os 

acerbos maldizentes consideravam a representaçâo 

uma indignidade contra a Virgem Mâe que, mira- 

culosamente, dera à luz o seu Filho. 

P’ra coibir abusos e cercear polémicas, a cena da 

Pensaçâo foi proibida por D. Agostinho Barreto, 

vigésimo-sexto bispo do Funchal (1876-1911) 

Confesso que nâo compreendo tamanha birra con- 

tra a representaçâo natalicia, visto tratar-se duma cena 

que, essencialmente, pode e deve ser classificada como 

um autêntico testemunho de meiguice e carinho, pieda- 

de e ternura, do mais fmo quilate popular. 

Alias, estava em causa apenas uma imagem, e nâo 

um bébé de came e osso! 

Considère algo significativa a cena da mudança da 

imagem, das palhas (um tanto quanto sujas) da man- 

jedoura p’rô bercinho da pensante, que era provavel- 

mente a figura duma pastorinha, como e fâcil deduzir 

através de uma das suas quadras, que reza assim: Este 
terno corpinho/ Que de 
leve foi manchado/ Ao 
reclinar- se no feno / Que 
foi retraçâo do gado. 

P’ra quem, como eu, 

adora o folclore, esta 

situaçâo é obvia e faz 

sentido. A pastorinha lava 

o Menino, nâo porque seja 

uma necessidade, (como 

evidentemente acontece 

apôs qualquer parto), mas 

simplesmente porque a 

jovem vê o Menino “de 

leve manchado ao 

reclinar-se no feno”. 

Nâo pretendo alongar-me mais. Por isso, à vossa 

meditaçâo deixo algumas das quadras recitadas pela 

pensante que se dirige a Nossa Senhora, antes de lavar 

e vestir o Deus-Menino, p’ra seguidamente colocâ-lo 

no bercinho. 

Presépio da Igreja de A® 6’® de Fâtima, Brampton, Ontàrio 

Dai-me licença, Senhora, 

Peço-vos por um instante. 

Que lavemos e vistamos 

0 vosso divino Infante. 

Oh! Quem me dera corn pranto 

De meus olhos vos lavar, 

P’ra desta âgua tâo fria, 

Vosso corpinho poupar. 

Esta roupinha, Jesus, 

Onde esta vosso corpinho, 

Séria prôpria dum pobre 

E nâo dum ser tâo divino. 

Deixai que vos agassalhe 

Corn este pobre conforto. 

É todo 0 vosso enxoval 

Pois vossa Mâe nâo tem outro. 

Vou enxugar-vos, Menino, 

Nesta toalha tâo pura, 

P’ra que enxugues o pranto 

Desta nossa desventura. 

Dormitai meu rico Infante 

Neste berço confortâvel. 

Pois la fora esta noite 

Faz um frio insuportâvel. 

Oakland, California 

(NEW & USED) 
FOOD EQUIPMENT 

HOTEL a RESTAURANT SUP- 
SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 

“WE BUY, SELL AND TRADE” 
WHDLESALE/RETAIL 

• RESTAURANTS 
' DONUT SHOPS 
■ BUTCHER SHOPS 
VARIETY STORES 

'CLUBS 

• BAKERIES 
> 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 OLIR SHOWROOM 

2867 DUNDAS OpposHe LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 
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ALL LEVELS taught in a friendly environment 

Call; 519-675-4436 
Start Classes Anytime! IT’S FREE! 
Assessments every Wednesday at 1:00 p.m. 

e À CENTREfor 
^LIFELONG 

LEARNING 
"Personalizing Adult Education" 

St. Patrick Campus 
1230 King Street, 
London, ON N5W 2Y2 
Fax. 519-659-2282 
www.cfll.on.ca 

LONDON DISTRICT 

Catholic School 
BOARD 

Bus Routes 
#2 Dundas 
#7 Wavell 
#14 Highbury 
#22 Trafalgar 
#4 Oxford East 
#17 Oxford West 

NIGHT CLASSES 
Jan. 29, 2007 

DAY CLASSES 
Feb. 5, 2007 

ANO NOVO, CARRO NOVO! 
y^eCiz Cairo 0\[pvo! 

Visite o nosso “stand” de earros 
europeus e americanos. 
Deixe-se seduzir pela 
tecnologia ao serviço 

do sen eonforto. 
Faça da viagem em carro 

um prazer inigualavel! 

TITO FERNANDES 
Présidente 

877 College Street, Toronto, ON M6H 1A1 
Tel.: (416) 533-9264 • Fax: (416) 533-4141 

E-mail: tito@azoresautogroup.com 

CONCRETE PUMPS INC. 

www.concord pu m ps.ca 
1608 Broadway Street, Port Coquitlam, British Columbia, Canada V3C 2M8 

Tel: 604.468.7867 Fax: 604.468.7885 Toll Free: 1.888.201.2223 


