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ACIDENTE DE AVIAÇAO NOS AÇORES 
Aeronave da SATA coin causando a morte a 35 pessoas 

A ponto de encerrar a presente ediçào 
chegou-nos, via internet, a infausta noticia da 
perda de um aviao das linhas aéreas açorianas 
SATA que se despenhara contra o monte da 
Esperança, na ilha de S. Jorge. O aviao sinistrado, 
um bimotor turbo-hélice de fabricaçâo inglesa, 
vulgarmente conhecido como ATP, com o nome 
de “Graciosa” e ha 15 anos ao serviço da SATA, 
fazia a ligaçào Ponta Delgada/Flores com uma 
paragem intermédia no Faial. Era o dia 11 de 
Dezembro e seguiam a bordo 31 passageiros e 4 
tripulantes. 

O voo decorreu normalmente até à altura 
em que o piloto iniciou os procedimentos de 
aproximaçào à ilha do Faial, tendo contactado a 
torre de contrôle do aeroporto para autorizaçâo 
de aterragem. O aviao voava a 12 mil pés e o 
comandante comunicou que iria fazer a sua 
aproximaçào através do canal, o que significa 
que teria optado por uma das aproximaçôes 
habitualmente usadas em condiçôes de mau 
tempo. 

Depois desta comunicaçâo, nâo houve 
nenhum outro contacto por parte da aeronave e, 
seis minutos depois, a torre tentou em vao 
comunicar com o aviao sendo nestes fatidicos 
seis minutos que a tragédia se consumou. 

As causas do acidente, até ao momento em 
que esta nota foi elaborada eram desconhecidas, 
embora haja fortes motivos para considerar-se 
que estarâo relacionadas corn o mau tempo que 
se fazia sentir na regiâo, na altura sob o efeito de 
intenso nevoeiro e fortes ventes. A aeronave era 
pilotada por um dos mais experientes e 
credenciados pilotes ao serviço da SATA, o comandante 
Amaldo Mesquita e tinha como co-piloto o comandante 
Antonio Magalhâes. 

Perdido o contacto com a aeronave a torre da Horta 
deu o alarme sendo destacados para a area os meios de 
busca e salvamento estacionados na regiâo. Descoberto o 
local do acidente, as operaçôes de resgate viram-se 
dificultadas, devido à inclemência do tempo e também por 
os destroços da aeronave se encontrarem disperses numa 
vasta zona de terreno muito acidentada e de diffcil acesso. 
A comissâo de inquérito foi logo constitui'da. Além dos 
peritos oficiais, estarâo também présentés représentantes 
da companhia construtora da aeronave. 

Dado ser muito remota a possibilidade de erro do piloto, 
s6 as caixas negras do aviâo poderâo trazer luz a este 
acidente, nomeadamente na resposta do porquê de, em seis 
minutos e numa distâneia curta, o aviâo ter descido de 12 
mil pés para menos de 3 mil indo embater nos montes de S. 
Jorge. 

As operaçôes de resgate foram efectuadas na îngreme ravina por 
pessoal de socorro que desceu amarrado com cordas 

Técnicos da Força Aérea Portuguesa da Base das 
Lajes, Terceira, depois de estudarem as cartas 
meteorolôgicas referentes ao dia e hora do acidente. 

adiantam a hipotese de que, considerando a 
direcçào do vente, a instabilidade atmosférica 
causada pela descida do ar pelas vertentes da 
montanha do Pico, gerando turbulêneia, por 
vezes bastante acentuada, e a presença de 
cùmulo-nimbos (nuvens que na sua proximidade 
criam fortes correntes de ar ascendente e 
descendente acompanhadas de gelo e 
tempestades eléctricas), tudo isto poderâ ter 
contribuido para que o aviâo, submetido a uma 
violenta aeçâo turbulenta, em poucos segundos, 
tenha descido para altitudes que os pilotes nâo 
puderam recuperar a tempo, dando-se entâo a 
tragédia. As varias hipoteses aventadas terào 
corn certeza resposta logo que os técnicos tenham 
oportunidade de estudar o conteùdo das duas 
caixas negras existentes na aeronave. 

A SATA fez divulgar a lista dos passageiros 
e tripulantes do voo sinistrado:. 

Tripulaçâo: Arnaldo Mesquita 
(comandante). Antonio Magalhâes, co-piloto, 
Joào Portugal e Emanuel Medeiros (assistentes 
de bordo). 

Passageiros: Ricardo Cardoso, Francisco 
Cordeiro, José Ferreira, Luis Monteiro, Maria 
Nunes, Manuel Silva, Adflia Valadâo, Olinda 
Caldeira, Américo Freitas, Maria do Carmo 
Gomes, Susana Melo, Antonio Melo, Maria 
Lassalete Narciso, Nilsa Pimentel, Fâbio 
Pimentel, Pedro Reis, Patricia Silva, Luis Silva, 
Hélder Silva, Maria Arminda Silveira, Julio 
Soares, Duartino Valadâo, José Vieira, Caria 

Jorge, Maria Nunes, Francisco Silva, Mario Gregorio, Joâo 
Fontes, José Pimentel, Rogério Almeida e Canna Hipolito. 

Texto de Samuel Andrade, com base nos èlementos 
disponibilizados à comunicaçâo social 
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Hillary candidato-se contra 
Giuliani 

Em Novembre, a primeira dama americana 
confirmou a sua vontade de candidatar-se, a um lugar 
no Senado americano concorrendo pelo Estado de Nova 
lorque, isto apesar das sondagens darem um avanço de 
quatre pontes ao seu rival republicano, Rudolph 
Giuliani. 

A senhora Clinton esclareceu que tornarâ oficial a 
sua candidatura no inicio do ano cujas eleiçôes serâo 
em Novembre. A conferêneia de imprensa em que 
manifestou ser candidata ocorre numa altura em que 
muitos rumores têm vindo a publico e estava-se dado 
como certa a sua desistência da luta eleitoral. 

Mas, face a toda a onda criada por varies grupos 
democrâticos à volta da primeira dama e, devido às 
expectativas geradas pela sua candidatura, mesmo corn 
uma base de apoio popular nâo tâo expressiva como 
muitos esperariam, e corn figuras democratas a 
aconselhar a sua nâo candidatura, a verdade é que, no 
ponto em que as coisas estâo, outra atitude nâo poderia 
tomar Hilary Clinton. 

Resta agora às suas agêneias de suporte imprimir 
uma agressiva campanha que permita ultrapassar o 
desencanto daqueles que se têm manifestado pouco 
crentes nas capacidades da senhora Clinton para o 
desempenho do referido cargo, sem esquecer que o seu 
rival é Rudolph Guiliani, o popular Mayor de Nova 
lorque, que surge nas sondagens creditado corn 46 por 
cento das intençôes de voto, contra 42 por cento para a 
candidata democrata. 

A luta sera bem renhida e muitos estâo convencidos 
que a popularidade de Giuliani à frente do municipio 
de Nova lorque, que congrega mais de metade da 
populaçâo estadual, vem dar-lhe boas hipôteses e ao 
partido republicano para arrebatarem o lugar aos 
democratas. 

Carro do présidente 
brasileiro foi roubado 

No Brasil, nem o chefe de Estado escapa à crescente 
onda de criminalidade. O certo é que o automovel do 
Présidente Fernando H. Cardoso foi roubado hâ algumas 
semanas em Sâo Paulo, por volta das 21 horas locals, 
depois do seu motorista o ter estacionado numa das 
ruas mais movimentadas daquela cidade. 

Quando o condutor voltou, nâo encontrou o 
automovel onde o deixara. Segundo a Policia, o carro 
era usado por um motorista do présidente, Gilberto de 
Souzâ Passos. O présidente estava na altura em Brasilia, 
embora passe muitos fins-de-semana no apartamento 
que possui em Sâo Paulo. 

O automovel do présidente brasileiro roubado é um 
Volkswagen Golf, uma da marcas favoritas dos ladrôes, 
que sô este ano roubaram 90 mil viaturas em Sâo Paulo. 
Até à altura em que a notfeia foi divulgada, a Policia 
ainda nâo tinha encontrado o carro de Henrique 
Cardoso. 
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Russia e China agitam 
ameafa nuclear 

O Présidente russe na sua recente visita à China 
fez lembrar aos EU A que a ameaça nuclear se mantém 
presente. Isto aconteceu como resposta de leltsin às 
tentativas de “ingerêneias” ocidentais no conflito na 
Chechénia. 

Na capital chinesa e comentando as intervençôes 
de Bill Clinton, o présidente da Russia expressou-se 
nestes termes: “Manifestamente, Clinton esqueceu du- 
rante alguns segundos, um minute ou uma meia hora 
aquilo que représenta a Russia, naçào que dispôe dum 
arsenal complete de armas nucleares”. 

leltsin nâo se ficou por ai, numa altura em que ainda 
se encontra convalescente de uma pneumonia e tinha 
viajado contra a opiniâo dos médicos do Kremlin. 
Aaproveitando o apoio chinés à ofensiva russa na 
Chechénia, leltsin foi contundente para com os Estados 
Unidos e sens aliados da NATO. “Quero dizer a Clinton 
que ele nâo deve esquecer em que mundo vive. Nunca 
aconteceu, e nunca acontecera, que ele dite ao mundo 
como é preciso viver, trabalhar, descansar e por ai 
adiante”, acrescentando com uma voz forte: “Nâo, e 
uma vez mais nâo! Um mundo multipolar, é essa a base 
de tudo.” 

E a sua posiçâo foi tâo clara que nâo se coibiu de 
ameaçar: “Devo dizer que como combinado corn o 
Présidente chinés, Jiang Zemin, seremos nos que iremos 
ditar ao mundo como deverâ comportar-se e nâo ele 
sozinho”, precisou o hder russo, referindo-se uma vez 
mais a Clinton. 

De acordo corn os analistas internacionais que têm- 
se debruçado sobre o conflicto russo-chechénio, a visita 
de leltsin à China assumiu contornos duma aliança 
Moscovo-Pequim contra a “hegemonia” dos EUA nas 
relaçôes internacionais, sobretudo devido ao conflito 
na Chechénia. 

Enquanto os EUA e a UE apelaram toda a semana 
à contençâo por parte de Moscovo, os Chineses declaram 
a sua total compreensâo pela ofensiva em curso contra 
Grozny, capital chechena e bastiâo da resistência anti- 
russa. Segundo a agêneia “Nova China”, Jiang Zemin 
tinha “compreendido e apoiado totalmente a aeçâo da 
Russia para combater o terrorismo na Chechénia”. A 
imprensa russa, considéra que a condenaçâo pela UE e 
os EUA das acçôes da Russia na Chechénia é a 
responsâvel pela aproximaçâo entre a China e a Russia 
e levou ambos paises chegassem a uma comunhâo de 
posiçôes sem precedente na histôria das suas relaçôes 
bilaterais que culminaria corn a assinatura dum tratado 
entre Pequim e Moscovo, pondo fim a très séculos de 
disputas sobre o traçado fronteiriço. 

As declaraçôes de leltsin agitando a ameaça nu- 
clear foram bem acolhidas pelos nacionalistas do pais, 
mas uma voz critica fez-se jâ ouvir na Russia. 
Gorbachev considerou-as como “inadmissiveis” para 
“um politico de tal m'vel” referindo-se ao discurso de 
leltsin em Pequim. 
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Organizafôes internacionais 
defendem jornalista preso 
em Angola 

Rafael Marques, é um jornalista angolano que se 
encontra preso em Luanda, sem culpa formada, por ter 
publicado um artigo de opiniâo que o Governo 
considerou punha em causa o présidente e o governo 
de Angola. Marques, jornalista e poeta, escreveu no 
jornal angolano “Agora” um artigo intitulado “Bâton 
da Ditadura”, e concedeu uma entrevista à Radio 
Ecclesia em que teceu cn'ticas ao Présidente José 
Eduardo dos Santos e ao seu governo. 

Face à atitude da autoridade angolana, este caso 
assumiu foros de escândalo e obteve a solidariedade de 
jomalistas e de varias organizaçôes de direitos humanos 
em outros paises, nomeadamente na Africa do Sul, onde 
existe a Open Society Iniciative for Southern Africa, 
corn sede em Johanesburgo, que era representada em 
Angola por Rafael Marques. 

Em conferêneia de imprensa, o director adjunto da 
organizaçâo. Jim Goldston, referiu-se à detençâo em 
16 de Outubro do jornalista angolano, “sem culpa 
formada e sem ter sido présente a qualquer autoridade 
judiciâria”, por ter escrito “um artigo de opiniâo” num 
jornal de Luanda. 

Goldston, que visitou Rafael Marques na prisâo em 
Angola, lamentou que a autoridade angolana nâo 
teivesse respeitado os direitos fundamentals deste 
cidadâo, nem o direito à liberdade de expressâo e de 
Imprensa. Referindo à existência doutras violaçôes 
destacou o direito de ser présente a um juiz, a conhecer 
a acusaçâo, a comunicar corn um advogado e a receber 
visita de familiares. 

Depois de afirmar que houve violaçâo de todos estes 
direitos no caso de Rafael Marques, o director adjunto 
da Open Society considerou que a liberdade 
condicionada concedida ao jornalista no dia 25 de 
Novembro, apos cinco semanas de detençâo, “foi o 
resultado da pressâo da solidariedade nacional e 
internacional”. 
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Os Telemoveis fazem crescer as 
dividas do consumo em Portugal 

A noticia transmitida pelo Jornal de Noticias do 
Porto, é veiculada a informaçâo de que as empresas de 
telemoveis Telecel e TMN, (cujo mercado vem cre- 
scendo a uma média de 100% ao ano) vào à frente no 
grupo de empresas que mais queixas contra caloteiros 
têm nos tribunais, nomeadamente em Lisboa e no Porto. 

Logo a seguir, vêm as companhias seguradoras e 
por causa desta situaçâo, foram criados dois novos 
serviços no Ministério de Justiça em Lisboa e no Porto, 
as Secretarias Gerais de Injunçôes, que substituiram os 
serviços dos tribunais de pequena instância para 
cobrança de montantes até 750 mil escudos. 

Entre as muitas empresas que enviaram processos 
para aqueles novos departamentos e, segundo numéros 
obtidos até ao passado dia 31 de Agosto, encontram-se 
a Telecel, corn 11.373 acçôes contra caloteiros s6 em 
Lisboa, a TMN, corn 10.532 devedores, a Mundial 
Confiança, corn 7.055, a Christian/Charles, corn 3618, 
e as seguradoras Tranquilidade corn 2.599, a Império 
corn 2.557 e a Bonança corn 2.072. O calote nunca 
esteve tào forte em Portugal e a situaçâo de dividas nào 
se fica por al. 

Embora corn valores de menor porte, no caso de 
dividas relacionadas corn chamadas telefonicas, seguros 
e cartôes de crédite, empresas como a TV Cabo, a 
Unicre, Renault, Banco Mello, Marconi e Salvador 
Caetano, vêm recorrendo aos serviços das Injunçôes 
para receberem o pagamento dos serviços que prestam. 

Na area dos seguros, todos os meses hâ cerca de 
vinte mil novas acçôes em tribunal accionadas pelas 
empresas seguradoras sendo a situaçâo considerada 
como “preocupante”, tanto mais que o numéro de 
pessoas que conduz ilegalmente é de cerca de doze mil 
por mês. Segundo as estimativas do Fundo de Garantia 
Automôvel, mais de cem mil portugueses nâo pagam o 
seguro da sua viatura. 

'Dasilva Mornes J ne. 
Custom Muilder 

DASILVA Building Quality Homes in 
Oakridge and Huntingdon Downs 

David Dasilva 
50 Glenridge Cr. Phone: 850-0875 
London, ON N6G 4W6 Mobile: 851-7127 

MILTON flLHO^^ ^— 
Promotor do Show HOT BRAZILIAN   

EMPRESÂRIO DE VÂRIOS ARTISTAS E GRUPOS 
MUSICAIS LATINOS, PORTUGUESES E CANADIANOS 

Ms temos o espectacuh que voce précisa! 
365 Roncesvalles Ave., TELEFONES 

Suite 121 (416)534-0181 

Toronto, ON M6R 2M8 (416) 230-2609 

NACIONAL 

Diabetes ameafa tornar-se em 
epidemia do século XXI 

No Dia Mundial da Diabetes foi anunciada a triste 
realidade de se reconhecer que esta doença continua a 
crescer, ameaçando tomar-se epidémica no século XXL 
Em Portugal a diabetes atinge, em valores estimados, 
entre 300 mil a meio milhâo de pessoas, e consome à 
roda de 15% do Orçamento de Estado para a Saùde. 

O tema escolhido pela Organizaçâo Mundial de 
Saüde para este ano foi: “Os custos da diabetes ” e, no 
que diz respeito a Portugal, o dia foi celebrado 
oficialmente corn um colôquio nos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (HUC). 

Âlvaro Coelho, do Nùcleo de Diabetologia do 
Centro Hospitalar de Coimbra, uma das entidades 
organizadoras das comemoraçôes afirmou que, embora 
Portugal seja um pais da Uniâo Europeia que ainda 
nâo tem avaliados os custos financeiros da doença, 
calcula-se que entre 10 a 15% das verbas do orçamento 
destinadas à Saùde sejam gastas corn a diabetes. 

Mas, a diabetes tem nâo sô custos financeiros mas 
também sociais, familiares e individuais. Essas 
afirmaçôes foram assumidas pela vice-presidente da 
Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Manuela 
Carvalheiro quando na sua intervençâo defendeu o 
investimento na prevençâo. 

Segundo o manifestado pela conferencista, se os 
paises investirem na prevençâo primâria e secundaria 
e o doente tiver “acesso fâcil a formas de controlo da 
doença”, existirâo “menos internamentos, menos 
reformas antecipadas e menos custos ao erârio publico”. 
“O que se gasta na prevençâo poupa-se na doença”, 
sublinhou, ao considerar que uma das dificuldades no 
combate às novas formas alimentares baseadas em 
“fast-food” sâo “os grandes grupos econômicos” que 
estâo por detrâs dessas empresas. 

Outro elemento do painel de conferencistas, 
Elisabete Geraldo, dos HUC apontou o sedentarismo 
como um dos factores que hoje esta na origem da dia- 
betes, considerando-o como “dado alarmante”. O di- 
rector do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo dos HUC, Almeida Ruas, afirmou que a 
diabetes do tipo-2 sera no proximo século “uma 
verdadeira epidemia”. Este tipo de diabetes surge na 
idade adulta, associado a estilos de vida sedentârios e 
a regimes alimentares inadequados. “A diabetes cresce 
em razâo directa das grandes superficies, do numéro 
de carros e elevadores”, disse o especialista que 
considéra “catastrôfica a modificaçâo” em curso dos 
hâbitos alimentares e alerta que ira chegar a Portugal o 
fenomeno dos EUA, onde os diabetes do tipo-2 hoje 
atingem jâ adolescentes. 

Aeroporto de Lisboa, continuarà 
na Portela? 

Afinal, e apôs anos de estudos e pareceres, corn 
opçôes que pareciam privilegiar a construçâo do novo 
aeroporto para Lisboa em localizaçâo que uns 
consideravam dever ser a Ota e outros defendiam Rio 
Frio, assiste-se agora a um quase volte face, porque a 
entidade que gere os aeroportos nacionais, a ANA E.P. 
e a Direcçâo do Aeroporto de Lisboa têm jâ na sua posse 
dois relatôrios elaborados por duas empresas 
independentes, que nâo favorecem a construçâo do novo 
aeroporto quer na Ota, quer em Rio Frio. 

Isto porque, segundo o estudo efectuado pela Brit- 
ish Air Authority (BAA), nâo se justificaria a criaçâo 
duma nova estrutura aeroportuâria na regiâo de Lisboa, 
sem antes desenvolver as instalaçôes existentes até ao 
limite da sua capacidade, ou seja, até aos 21 milhôes 
de passageiros por ano. Hoje no 

Aeroporto da Portela passam cerca de 7,5 milhôes 
de passageiros por ano, apontando as previsôes que os 
20 milhôes s6 serâo atingidos depois de 2020. 

Uma firma ligada ao aeroporto de Manchester 
apresentou o seu estudo e defende a manutençâo da 
Portela. Além da coincidência de vârios pontos corn o 
outro relatôrio, entre as sugestôes que indica, esta a da 
extensâo do metropolitano até ao aeroporto, o que 
permitiria dar vazâo râpida a maior fluxo de passageiros. 

Entretanto, a nivel do governo português, hâ vârias 
objecçôes àqueles estudos, especialmente na ârea do 
contrôle aéreo e também no que se référé à anâlise das 
caracteriticas do actual aeroporto que, tudo leva a crer 
atingirâ a sua saturaçâo muito antes dos valores 
previstos nos relatôrios. 

Neste caso, o actual aeroporto da Portela ficarâ 
incapacitado de responder às exigências que uma 
estrutura aeroportuâria impôe quando movimentar os 
14 milhôes de passageiros/ano, valor que fica bem 
aquém das previsôes que consideram os 20 milhôes. 

Barragens algarvias a metade da 
sua capacidade 

Portugal é um pals onde a falta de âgua muito se 
tem feito sentir e apesar das medidas que os sucessivos 
govemos têm tornado, ciclicamente as secas têm trazido 
dificuldades ao abstecimento publico e às actividades 
agricolas. 

Uma das zonas mais atingidas costuma ser a metade 
inferior do pais e, embora estejamos praticamente jâ 
no Inverno, a falta de chuva que se tem registado, 
particularmente no Sul do Pais, faz corn que as 
barragens do Barlavento algarvio se encontrem corn 
metade da sua capacidade total. 

A barragem da Bravura, que abastece Portimâo, e 
tem capacidade para 32,3 milhôes de metros cûbicos, 
a meados de Novembre tinha apenas 17,7 milhôes (54,8 
por cento). Os restantes concelhos sâo abastecidos pela 
barragem do Funcho, a norte do rio Arade, a quai, 
apesar de poder dispor de 46,6 milhôes de metros 
cùbicos, sô tem armazenados 17,4 milhôes (41,3 por 
cento). 

Courtesy 
LINCOLN • MERCURY • FORD TRUCKS 

JA ESTÂO AQUI 
OS MODELOS DO ANO 2000 

VENHA EXPERIMENTAR OS NOVOS MODELOS: 
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ee 2000 ! 

Muitos jâ me conheceram como gerente do Restaurante 
"Tapas on King". Hoje, por este meio, desejo informât os 
meus estimados clientes que estou ao seu dispor na 
indûstria do automôvel como vendedor de carros no 
concessionârio de London: Courtesy Lincoln Mercury 
Ford. 

O Gerente da Firma e eu prôprio desejamos convidâ-los 
para fazer-nos uma visita no nosso stand de carros situado 
na 684 Wharncliffe de London, o mais moderno da 
cidade, feito no tipo "Signature". 

Courtesy Lincoln Mercury Ford oferece-lhe mais valor pelo seu dinheiro e 
melhor serviço, junto com uma formidâvel selecçâo de carros novos e usados e 
a opçâo de compta ou "leasing" em condiçôes e preços muito tentadores. 

Visite-nos. Expérimente o prazer de conduzir um dos nossos carros ou, 
simplesmente venha tomar um café a dizer olâ ao seu amigo. E... agora que 
sabe onde estou, avise-me se houver alguma coisa em que eu possa-lhe servir 

Luis Frada, agente de vendus e leasing 

COURTESY LINCOLN MERCURY SALES LIMITED : ; 
684 Wharncliffe Rd. S., London, Ontario N6J 2N4 
Telephone: 519 6801200 ' Facsimile: 519 680 3222 , ' 
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AÇORES / MADEIBA 
Porto de Ponto Delgado 
encontra-se "saturado^' 

Razôes diferentes estào a ser apontadas para um 
problema que começa a preocupar a sociedade local e que, 
se nâo for resolvido atempadamente, poderâ trazer sérias 
consequências na economia açoriana. Trata-se da saturaçâo 
cada vez mais évidente do Porto Maritimo de Ponta 
Delgada. Os utilizadores do porto começaram a manifestar 
a sua preocupaçào pela necessidade de reestruturaçâo 
daquela unidade portuâria. 

Entre eles, a Associaçào Agncola de Sào Miguel 
defende uma gestâo diferente dos recursos humanos 
existentes e mais investimentos em equipamentos. A 
empresa “Finançor”, recomenda um maior diâlogo entre 
a Junta Autônoma do Porto e sens utilizadores, indicando 
a necessidade de privatizaçâo de mais serviços, como é o 
caso da estiva. Por seu lado, a “Rieff’ exige uma 
remodelaçào laboral e a criaçâo de um serviço contmuo 
de 24 horas. 

A Junta Autônoma do Porto de Ponta Delgada 
(JAPPD), apelou a causas extemas da saturaçâo, caso da 
construçâo do parque de combustiveis na Praia da Vitoria 
e sua posterior concessâo a empresas privadas, assim como 
a celeuma gerada à volta das obras de melhoramento do 
sector das pescas no saco do porto de Ponta Delgada. 

Para Joào Moniz da JAPPD a saturaçâo existente é de 
“natureza pontual” e nâo “frequente” e, embora o 
equipamento portuârio comece jâ a revelar-se obsolete, a 
origem do problema nâo tem apenas a ver corn este facto 
mas também corn os estatutos dos trabalhadores. 

Outras causas alheias à JAPPD prendem-se corn a 
ma acessibilidade, a fraca oferta, o transporte rodoviârio, 
e a baixa eficâcia na armazenagem da mercadoria 
descarregada por parte dos recebedores. Os contrâtes 
exclusivos de transporte terrestre ou marîtimo por prazos 
dilatados para que o trabalho portuârio de descarga seja 
realizado sô em periodo normal de trabalho, e a opçâo por 
equipamento portuârio corn menos capacidade de gestâo, 
sâo factores a nâo menosprezar nesta problemâtica e que 
deveriam, pelo menos alguns, ser eliminados. Joâo Moniz 
defendeu a construçâo no futuro de um cais complementar 
na zona ao nascente do porto corn caracterfsticas 
multifuncionais. 

De acordo corn os dados estatisticos dispomveis, Ponta 
Delgada registou a entrada de 1055navios, movimentando 
1.392.115 toneladas em 1998, o valor mais alto registado 
desde 1991, altura a partir da quai estes valores vieram 
sempre a aumentar. 

Casamento de Repatriados 
atràs das grades de ferro 

Eles podiam ser protagonistas de um filme cujo 
argumente, na mâo de um bom realizador, ia ser um 
sucesso de bilheteira. A odisseia começa em Fall River 
e acaba em Ponta Delgada. Mario e Dulce Rodrigues, 
jovens émigrantes açorianos, cresceram em Fall River, 
onde juntes frequentaram o liceu. Falam português corn 
acento americano, partilham os mesmos valores 
culturais e sempre se sentiram americanos, antes de 
seram deportados para Sâo Miguel em 1998. Em Fall 
River aos cuidados da mâe da Dulce ficou um filho da 
jovem luso-americana. 

Ambos, como todos os jovens deportados para os 
Açores, apesar de terem famflia na terra, tiveram que 
enfrentar as dificuldades habituais de integraçâo cul- 
tural, num ambiente por vezes hostil. Apôs serem 
deportados, voltaram a conhecer o desconforto duma 
cela, estando ambos hâ quatro meses a aguardar 
julgamento em regime de prisâo preventiva. 

Dizem estar inocentes, que foram alvo de uma ca- 
bala por parte de um amigo que os incitou a irem para 
Lisboa onde podiam achar emprego corn melhor 
remuneraçâo. Dulce ia servir de intérprete, porque 
domina o inglês e outras Imguas modernas. Mârio e 
Dulce acabaram detidos pela poh'cia na Portela, corn 
um saco cheio de ouro e drogas. Mârio assumiu-se logo 
como culpado para salvar a pele da Dulce, mas 
acabaram ambos atrâs das grades. 

Nâo hâ conhecimento de um episôdio idêntico na 
Cadeia de Ponta Delgada. Unidos na desgraça e no 
amor, os jovens resolveram dar o nô e, na Capela da 
Prisâo pronunciaram os votos perante a Igreja, depois 
déjà 0 terem feito pela via civil très semanas antes. 

O que ambos mais anseiam é regressar aos EUA, 
objectivo que se apresenta como missâo impossivel. 
Mas se o destino os retiver nos Açores, pretendem 
construir casa e ter filhos nesta ilha. Nâo é uma mâ 
alternativa para quem estâ disposto a tudo e, depois da 
anormalidade, começar a levar uma vida normal. 

EVERYONE'S AN ORIGINAL 

HARVEYS 
2000 DUNDAS ST. E., LONDON, ONT. N5V 3Z1 
PROPRIETÂRIO: TONY VIEIRA TEL. (519) 457-2468 

Medalha de Mérito para Carlos 
Pacheco, emigrante oforiano 

Em anùncio feito pelo Consulado de Portugal em 
Providence, foi tornado pùblico que José Lello, actual 
Secretârio de Estado das Comunidades, vai distinguir 
o emigrante faialense Carlos Pacheco com a Medalha 
de Mérito das Comunidades pelo seu empenho na 
promoçâo de actividades comunitârias. 

Desde que emigrou para os EUA, hâ 30 anos, Carlos 
Pacheco, agora corn 62 anos, tem dedicado parte da 
sua vida a actividades comunitârias, corn especial 
atençâo aos sectores do desporto e cultura, sendo di- 
rector da Liga de Futehol Luso-Americano, técnico de 
futehol e, mais tarde, esteve ligado à liga industrial. 

Na ârea da cultura, foi fundador do grupo de teatro 
Centenârio, criado em 1988 e na actualidade dirige o 
Grupo Dramâtico do Clube Juventude Lusitana de 
Cumberland, Rhode Island. 

Carlos Pacheco, natural da ilha do Faial, foi 
présidente das celebraçôes do Dia de Portugal em Rhode 
Island e, no proximo ano, coordenarâ o sector da parada 
que se realiza em East-Providence. 

Governo Regional "incapaz'' de 
por termo ao empobrecimento 

“A suhida do PS ao poder hâ très anos revelou-se 
incapaz de quebrar o ciclo de empobrecimento nos 
Açores, conduziu ao seu agravamento”. Foram as 
declaraçôes do llder do PP no Faial, Paulo Estêvâo, 
que em conferência de imprensa na Horta justificou a 
apreciaçâo, indicando que quando Portugal aderiu à 
Uniâo Europeia as ilhas tinham um Produto Interno 
Bruto (PIB) correspondente a 65% do produto nacional, 
ficando-se agora pelos 50 por cento. 

Uma situaçâo “ainda mais grave” quando é certo 
que 0 Governo de Carlos César beneficiou de uma 
“conjuntura economica extremamente favorâvel” e dum 
“auxflio precioso” de Lisboa, consubstanciado na Lei 
de Finanças das Regiôes Autonomas, que conduziu ao 
perdâo da divida regional, sustentou. 

O dirigente popular faialense considerou que apesar 
deste quadro, a oposiçâo deveria abster-se de introduzir 
mudanças significativas às propostas do Governo no 
Orçamento e Plano para 2000, que estâo a ser debatidas 
no parlamento, evitando assim fomecer ao PS um “alibi 
perfeito para as eleiçôes regionais” do proximo ano. 

Manifestou-se por isso contra a aprovaçâo de uma 
proposta do PSD, para assunçâo pela Regiâo de 75 por 
cento das dividas das autarquias. 

Extraido de Açoriano Oriental 
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Happy Holidays 

and a 
Safe New Year 
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CABTAS DOS AÇORES 

Carto do Manel da Chica prô Aifrede Belixàrio 
Novembro do ano da graça de 1999 

Bonzissemo Amigue Aifrede: 
Ah! que nâo me cabe uma palhinha coa vitôria nas 

nossas ultimas eleiçâes e ta gradesso do coraçâo por me 
teres dade os parabéns. Agente em Portugal estâmes inde 
de vento in popa co nosso Partide do Contra. S6 cos 
gajos que escrevinhem cronecas pros jornales é que 
parece nam intenderem o grande impenho e trabalhe de 
inducaçào das massas que todos nos deste jâ tào gloriose 
Partide estâmes a desenvolvere desde â muito tempe. 

Eles dizem cos que nan foram botar nas umas os 
votos, sâo os taes que estâo descontentes co govemo do 
inginheiro Guterres. Parece queles se insquecem é co 
pove esta é acreditando nas nossas intençôes de um dia 
sermos reconhecides como um Partide que tem dereitos 
pra formate govemo por causa do grande apouio populate 
que jâ ternes. Tas à vere cos que se abestaveram foram 
cinquenta per cento. Isse dâ-nos direito a govemare. 

Aquilo cos jomalistas venhem dezendo em parte é 
uma verdade por que os socialistas da rosa estâo é 
interrando o nosse Portugal e agente todos, e muito mas 
os contenentales, vames é começare a falare em 
inspanhol. O piore é cos nossos lavradores estam a ficare 
todos lixados e o Césare agora esta a querer lavar as 
mâos porque as fâbrecas do leite vâo pagare menos cinco 
a dez escudos in cada litre do leite de vaca. Ainda pre 
cima os gajos da Bil que tu nâo sabes o que é, mas sâo 
uns homens de bata branca que vâo pelos postos do leite 
corn uns baromètres que metem nos latôes e é um tal de 
comprovare sa auga no leite. Assim, os lavradores jâ nan 
podem batizar mais o leite e o dinheirinho começa 
ascaciar. Tâ-se mesme a vere que daqui a dias a nossa 
cedade vâ mas é tomar a tomare um banhe de leite de 
burra corne o Nero quera o imperadore de Roma. 

Mas nin tudo é mim, porque cada vez ternes mâs 
tiques e os pobres, esses coitados nin se fala. Até o sinhor 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padaria em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

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

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

Bispo tem falado na pobreza mas estâ come o Joâo 
Batista, a pregare no deserto. Os do govemo é um tal de 
ir nas procissâes com cara de interro e a gente, ao velos 
assim como madalenas arrependidas, quase ca 
creditamos. Mas aquilo é pra inganar o povo. Acabada a 
missinha raspam-se e tratam de ir deitar contas a vida, 
pra verem onde vâo receber mâs uns trocades. Iste de 
inrequecer na politeca tem de sere depressa e antes de 
levarem um pontapé e item prâ ma. Entâo, mal entram, 
tratam logo de segurare o seu futuro. 

Quanda a gente for governe va sere deferente. Cada 
um vâ inscrever o que tinha antes. E odespois quando 
deixare os cargues nam pode tere mais do caquilo corn 
que entrou. Assim é que va o povo acreditare na 
capacedade do nosso Partide. Vamos sere como o 
Salazare que sempre andava coa mesma roipa corn 
quentrou pra ministre. A difrença é quem vez de se 
gastare o denheiro todo corn a PIDE e corn os generales, 
agente vâ acabare corn a tropa toda e corn a viaçâo que 
sô gastem milhâes e vamos pore a Policia e a Guarda 
Fescal a fazer o servicinho dos tropas. Jâ se vê quisso 
vai sere devagarinhe para eles nam levantarem a crista. 
Mas a gente estâ preparada. Salgum capitâo ou generale 
se levantare contra o nosso governe vai se lixare logue 
porque lacontece como ao Pinoxete. Agente fala cum 
juiz da Espanha ou o Mister Clinton e o gajo vâi parar 

ao tribunal da Aia corne aconteceu ao Milosevique e aos 
generales da guerra do Cos Ovo. 

Eu sei, mê prezade Aifrede, que se tu estevesses aqui 
ias ser um dos mandantes deste nosso partido porque eu 
te conhesso bem. Quem sabe se poderâs ser o nosso 
repersentante ai no Ontario? Isse séria uma bêla coisa. 
Até gostave que me desses algumas informaçâes dai pra 
queu podesse laborar na nossa lista de intençâes algumas 
coisas prâ migraçâo daf. 

Disse-me o Xico Bezerra cavia ai um movimento 
para cabrissem um consolado im Londom porque im 
Taronto as coisas iam male, mas co filho que mora em 
ludestoque lhe tinha terfonado num domingo â noite e 
dessera quele fora a Londom e um senhore quera 
deputado tinha falado muinto mas que nam tinha dite 
nada. Eles queriam um consolado lâ mas a finale o 
deputado ache que sô les prometeu quia arranjar uma 
especie de loja e as pessoas iam pôre lâ os papeles e 
odespois o consolado ia lâ buscare. O filho do Xico 
Bezerra disse que tinha ide muita gente e que o deputado 
falou muito politique e a maiaria das pessoas ficou sem 
percebere nada daquilo e o piore é que le deram palmas 
per cima. 

Informa-me bem que, mal a agente for govemo, vou 
logue ai ao Canadâ e vamos tere um consolado central 
in Londom. Esta é a promessa queu te fasso e te garante 
concerteza porque jâ sei que sô corn nosso govemo é 
quesse sonho vâ sere relidade. 

Corn os meus tesuiasmos da polftica quase nam te 
disse nada da nossa querida Povoaçâo. Pois as coisas 
estâo indo assim assim. Vamos tere um novo Centre de 
Saùde o qué bom e o que conteceu nâo muinto bom fou 
lâ nas Fumas ende o Vale Fermoso jâ acabou corn a 
équipa de futebol e o piore que aqui agente nam estâ 
milhore. Os rapazes nam querem mâs dare pontapés na 
bola e se calhare ainda vamos vere as raparigas a jogar 
futebole comô fazem nas bandas da mùseca e que digasse 
é consolo de vêlas a tocar saxofone e clarineta. 

E home, dâ as minhas recomendaçâes à tua Honorina 
e até â tua resposta. Nam tesqueças de me dezeres sobre 
0 consolado. E, se nam te escrevere antes, é pâ, passa 
um bom Natale. 

Ah, nam tesqueças de comprare vêlas e garrafaes 
dâuga assim como comida im latas e corneflaques po 
causa do dia 1 de janeiro quando os computadores forem 
atacados pelo vimss. Eu por mim jâ estou preparado. 
Fiz uma réserva aqui e na Fajâ do Calhau pra seis meses. 
Serâ que vai dare? 

Teu amigue de sempre, 

Manel da Chica, Vila da Povoaçâo (Açores) 

SEA 
Fernando Ferreira, Proprietario 
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COISAS E LOIÇAS... 
Os Bispos da Alemanha 

O episcopado alemào esta em discordância com o 
Papa. O motivo prende-se corn a interrupçâo voluntâria 
da gravidez nos centros de acolhimento administrados 
pela Igreja Catôlica Alemà. É possivel que alguns 
Bispos germânicos venham a demitir-se. 

Poetas na Diaspora 
Para uma aproximaçào dalguns poetas afastados do 

pais hâ mais de 25 anos, o Institute Camôes e a 
Fundaçâo Luso-Americana para o Desenvolvimento 
convidaram para uma reuniâo na casa de Fernando 
Pessoa os poetas: Rui Diniz (EUA), Jorge Amorim 
(Venezuela), Fernando Lemos (Brasil), Helder Macedo 
e Luis Amorim de Sousa (Inglaterra), Luis Mendes 
(Suiça) e Fernando Echevarria (França). Houve debates, 
leitura de poemas e uma exposiçâo de desenhos inédites 
de Fernando Lemos. Pretende-se assim aproximar os 
poetas que hâ muito tempo vivem e escrevem na 
Diaspora. 

Selvagens 
Esta civilizaçâo esta a chegar ao fim. Creio que 

daqui em diante nâo é mais civilizaçâo. Quanto mais 
decobertas surgem para aliviar os males que afligem a 
humanidade, mais motives hâ para as forças do mal se 
conjugarem em prejudicar o ser humane. Se o progresse 
é o abrir dos olhos e da mente, tem aberto também as 
mentes de muito diabo que anda à solta e nâo hâ forças 
suficientes para pôr travâo ou castigar. 

Os transplantes seriam uma coisa maravilhosa se 
houvesse honestidade no processo de poder-se dar e 
outrem receber o orgâo em causa. Quantas vidas se 
salvam corn orgâos extraidos de corpos que jâ nâo 
podem viver! Mas aqui jâ os diabos intervêm pela 
ganância do dinheiro. E, se o freguês paga bem, nâo se 
olha aos meios para atingir os fins. 

E o caso dum rapaz que, caminhando em certa rua 
duma cidade da Argentina, foi abordado por dois 
rapazes da mesma idade e juntos foram tomar uma 
bebida. Isto é o que o dite rapaz se lembra ao contar a 
sua odisseia às autoridades. Ao acordar, metido dentro 
duma banheira cheia de gelo, dâ à frente dele com um 
telefone e um papel onde dizia: “Se queres continuar a 
viver, chama este numéro”. Quando foi socorrido, 
alguém verificou que tinha duas feridas nas costas. 
Tinham-lhe extraido os dois rins. 

Este trabalho nâo é para qualquer fazer. Meteu pelo 
menos um médico-cirurgiâo. Mundo, para onde 

vamos... Hâ um par de anos, do meu conhecimento, 
ocorreu outro caso semelhante na Venzuela. Quem pode 
travar tamanhos crimes? 

Este mundo louco nâo pode ser o belo mundo que 
Deus criou para que nele o Homem vivesse corn os 
outros animais, respeitando as dévidas distâncias - jâ 
se vê. O homem pensa ser o eleito, mas como ele se 
engana, crendo-se ser superior às outras criaturas! 
Afmal os animais vivem à solta, misturados uns corn 
os outros e s6 se zangam ou por dûmes ou quando 
sentem fome. Acasalam, criam os filhotes e morrem 
quando sâo velhos, se o homem entretanto os nâo abater. 
Vivem em paz. 

Pelo contrârio, os homens vivem sempre em guerras 
medonhas. Matam por ciûme, por ôdios, por desavença, 
até por dois tostôes, ou porque “a vez de regar agora é 
minha”... Matam as vitimas dos seus vfcios 
extravagantes. Para que se nâo saiba, eles e elas até 
matam os filhos. Matam para serem livres e matam por 
isto e por aquilo. É um mundo de doidos e se alguém 
ainda nâo atingiu esse limite, entâo anda fora de orbita. 

Que me dizem, por exemplo, do caso daquele 
criminoso que confessou ter matado 140 jovens? Isto 
aconteceu na América, aqui ao lado. Serâ isto um 
homem civilizado? E outros que pelo mesmo motivo 
mataram 14, 21, 37 vidas. Serào estes os monstros de 
que tem ouvido falar? Que Cristo venha depressa. 

Barrancos e Touros de Morte 
Volto a este tema porque ainda nâo se sabe como 

se vai resolver tamanha sarilhada. Estâo corn razâo os 
que vêm na tourada o ûnico motivo de festa, além da 
missa, tal é o atraso e a pobreza. 

Corn base numa tradiçâo de muitlssimos anos, estâo 
os que defendem os animais dos suplicios de que sâo 
alvo. Em Portugal nâo hâ touros de morte, diz uma lei 
quase tâo velha como as touradas, e que dévia ser 
respeitada. Mas, em tempo de votos e eleiçôes, tudo 
vale e deixa-se para depois. 

O facto de o touro nâo ser morto na arena, em nada 
alivia o animal. Ao cair sem forças ao pé do toureiro, jâ 
estâ quase morto de sofrimento. Depois, lâ dentro, ele 
vai continuar a ser supliciado, ao deitarem-lhe vinagre 
nas feridas provocadas pelos ferros espetados, para 
desinfectar, para afugentar as moscas e para que a came 
se possa aproveitar, isto até ser morto de vez (e sabe-se 
lâ de que maneira) e ser esquartejado para o consumo. 

Serâ este trabalho dignificante para o homem? Nâo 
séria possivel fazer um espectâculo de beleza e que re- 
semble a tradiçâo, lidando-se o touro de modo a nâo 
espetar ferros ou qualquer outra coisa que possa causar 
sofrimento? S6 os cavalos engalanados, dançando ao 
som da mûsica, e s6 depois os toureiros usando toda a 

destreza e valentia na lida o touro corn as suas capas 
vermelhas. Assim, sem matanças, sem horas de 
sofrimento... Ensinem e ajudem os de Barrancos e 
comam entâo os bois como eles quiserem. Mas matem 
o animal em segundos. 

Timor-Lorosae 
Hâ dias a indûstria farmacêutica entregou très mil 

contos à Comissâo de Apoio a Timor-Leste para a 
reconstruçâo do territorio e ajuda das populaçôes. Jâ 
antes haviam recolhido medicamentos cujo valor foi 
acima dos oito mil contos em que se reuniram milhares 
de caixas de antibioticos antimalâria. 

Grande Inventa Chinés 
Na China foi descoberta uma nova formula para 

eliminar 80% dos restos de pesticidas que ficam colados 
às frutas e legumes. O Dr. Shungpeng usou uma técnica 
baseada no uso de micrôbios e enzimas que acabam 
por tomar o veneno em âgua e dioxido de carbono. Este 
doutor trabalha na Universidade Agrlcola de Nanquim, 
na China Central. 

Os presos na Holanda 
Coitados dos presos de longa permanência nas 

cadeias holandesas! Para o seu conforto estâo a ser 
construldas 200 celas de luxo corn paredes pintadas de 
cores suaves, TV, computador, e aquecimento regulado 
pelo prôprio preso. Outras 185 celas fazem parte do 
projecto. O custo deste luxo estâ orçado em 4.072 
milhôes de contos. Decerto estas instalaçôes nâo sâo 
para quem rouba uma galinha ou um pâo... 

Alemanha 
No campo de concentraçâo de Buchenwald foi 
inaugurado o 4.° Museu que completou assim o 
Memorial do Holocausto que agora conta corn mil 
metros quadrados. 

Campo Pequeno 
Hâ dias, levou-se a efeito um espectâculo nesta 

praça lisboeta corn toureiros e forcados amadores. Bom 
trabalho e actuaçâo dos participantes. Havia no portâo 
principal faixas brancas e dentro, pendendo das galerias, 
outras da mesma cor davam um ar de gala ao recinto. 
Os cavaleiros, peôes e forcados apresentaram-se de 
braçadeiras brancas, em sinal de respeito pela Dor dos 
Timorenses. Tudo pela Paz de Timor, pelo respeito a 
essa gente ousada que foi massacrada por ter querido 
ser um povo livre e corajoso que, embora amordaçado, 
soube defender com o voto a sua liberdade. 

Apôs dois minutos de silêncio pelos mârtires da 
resistência, o Hino Nacional foi tocado por mûsicos 
que nem farda tinham. Este improvise arrancou a 
vozearia de toda a Praça e cantou-se “A Portuguesa” 
em recolhido sentimento, o mesmo sentimento corn que 
os portugueses mostraram-se solidârios corn um povo 
distante ao quai nos ligam a Histôria, a lingua e nomes 
de famflia. Foram momentos de muita emoçâo e em 
vârios rostos houve lâgrimas. 

Regina T. Calado, Vancouver, BC 



Ediçâo Natal /1999 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 

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

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

Para Arrendamentos e Banquetes contacte: 
Anîbal (Andy) Machado: Cell (519) 673-7500 

  ACTIVIDADES DE .TANEIRO — 
Dia 16 - Assembleia Gérai 
Dias 22 e 23 - Matança (Coroa de Sâo Joâo) 
Dia 29 - Jantar Anual do Sôcio 

BOAS PESTAS! 
Desejo aos directores, 

sôcios, jogadores defutebol e 
jovens dos Ranchos 
Folclôricos, as suasfamûias e 
a toda a comunidade 
portuguesa um Feliz Natal e 
Prospéra Ano Novo. 

Quero agradecer a todos 
pela vossa dedicaçâo ao Clube 
e pela vossa ajuda no 

desenvolvimento das nossas actividades culturais e 
recreativas. Espero que no futuro todos continuent a 
frequentar a apoiar este Clube, sala de visitas da nossa 
comunidade. 

Anîbal Machado, Présidente do Clube Português 

NLensagem do Présidente da AG 
E corn muita estimaçào que 

através deste meio de informaçâo 
venho desejar a toda a 
comunidade portuguesa, mas de 
uma maneira especial a todos os 
sôcios do nosso Clube e sens 
familiares, um Natal Feliz, 
repleto das maiores bêncàos de 
Deus. E que o novo Milénio seja 
para todos nos um recomeçar de 
vida, onde os dons que Deus 

depositou em cada ser humano possam ser postos ao 
serviço e crecimento do Reino de Deus. 

José A. Santos, Présidente da Assembleia Gérai 

SENHORA CRISTINA 
Astrôloga e Cartomante 

Ajuda a resolver todos os seus problemas de 
doença, bruxaria, depressâo... Pode reunir os que 
estâo separados, descobrir o seu passade, 
présente e futuro sem fazer uma 
sô pergunta e chamar pelo nome 
os seus amigos e inimigos. 
Senhora Cristina tem a 
soluçâo para os seus problemas 
por mais deficeis que sejam. 

Eleifâo da Miss Portuguesa de London/2000 
Nina Amaral foi a Rainha eleita 

Especial do mes: 
$10.00/visita Visitas privativas 

e confidencials 

(810} 341-1313 
Consuitôrio em Flint, Michigan • Fazemos consultas ao domicilio 

O grande evento da Eleiçâo da 
Miss Portu-guesa proclama-do o 
espectâculo mais aliciante do Clube 
Português de London na sondagem 
feita por um grupo de sôcios o ano 
passado, teve lugar no dia 20 de 
Novembro. O Clube mostrou o seu 
grande valor, brilhando em todas as 
frentes: decoraçâo da sala, serviço de 
catering e boa organizaçâo do 
evento. Concorriam ao titulo de Miss 
cinco lindas jovens da comunidade: 
Nancy Santos, Jennifer Mendonça, 
Nina Amaral, Michelle Simôes e 
Linda Da Costa, corn idades entre 
as 16 e 19 primaveras, todas elas no 
verde esplendor da sua juventude, e 
estudantes da High School, com 
excepçâo de Jennifer Mendonça que 
estuda no Fanshawe College. 

Inspirados no tema Brasil, o palco e passerelle 
mostravam-se decorados corn palmeiras e motivos 
tropicais. Na dança da primeira exibiçâo, as cinco 
concorrentes cobriam o rosto corn mascaras rituais 
vestindo apenas um top, calças curas e um pareu em 
volta da cintura. No fim da mûsica e em perfeita 
coordenaçâo explodiu no palco fogo de artificio corn 
uma chuva luminosa e confetti. Foi o momento mais 
emocionante do show. 

Seguiram-se os passeios em roupa casual, fato de 
banho e elegante vestido de noite, corn artfsticos 
penteados, obras de arte de Fernanda Santos e Fernanda 
Cadete (Ideas Unisex Hair Design). Nos intervalos 
actuou com musica de baile o conjunto musical “Sun- 
set” com o novo vocalista Val DeMelo, do antigo 
“Primavera”, que desde hâ um mês veio integrar o novo 
conjunto. A decisao do juri nâo se fez esperar e entre 
as cinco concorrentes foram escolhidas: 

As cinco concorrentes com a Miss Portuguesa/99, Jackie Carreiro, 
e o grupo de apoio do espectâculo 

respostas às perguntas que foram feitas em português e 
inglês. O que représenta para ti o mundo da emigraçâo? 
foi a pergunta feita a Nina Amaral. Fsta com um à 

Jennifer Mendonça - 2." Dama de Honor 
Michelle Simôes -1." Dama de Honor 

Nina Amaral - Miss Portuguesa de London 
A selecçâo foi feita em razâo dos valores de bom 

porte, elegância e desenvoltura no desempenho das 
actividades de dança e desfiles e pela originalidade das 

A bem orquestrada dança ritual inspirada 
em tema brasileiro 

vontade cheio de graça e correcçào respondeu: “Sinto 
um grande respeito pelos émigrantes que deixaram a 
sua pâtria e corn muitas dificuldades vieram plantar 
as suas raîzes num mundo distante. Dessa rai'z, eu sou 
ofruto nascido no Canadâ. Meus pais émigrantes me 
deram a oportunidade de nascer neste Undo pais e 
ensinaram-me a respeitar a Pâtria Lusitana. No meu 
coraçâo sinto grande orgulho de me encontrar hoje no 
meio desta comunidade, o orgulho de ser canadiana e 
ao mesmo tempo, filha de pais portugueses. ” Fsta 
ajustada resposta arrebatou salvas de palmas entre o 
publico. 

Nina Amaral é filha de pais açorianos, oriundos da 
ilha de Sào Miguel. Fia gosta de tocar o piano, e de 
cuidar crianças, pratica vârios desportos e foi porta- 
bandeira na “Lira do Fspfrito Santo” de London. 
Parabéns aos organizadores do evento que foi um 
verdadeiro sucesso. 

A. Seara, London (Ontârio) 

.PEND CHEISTMA 
REASONABLE RICH'$ 

GIFTWARE OUTLET 
^ ^ Super Selection of Angels & Angel Clocks 

^ Amazing Assortment of Musicals 

^ Outlet Prices Saves You Money! 

^ Come in and See our Teddy Bear Selection! ! ! 
^ lOO's of Ornaments 
Huron Market Place (Huron Street, West of Highbury) 
Mon-Sat 10 a.m. - 9 p.m., Sunday noon - 5 p.m. • 457-7769 
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Inside or outside of an RRSP? 

Frank Verkley 

Here are some thoughts about 
why some investors may be better 
off in a non-registered investment, 
instead of a registered plan 
(RRSP). 

Investors with a long term in- 
vestment periods usually do better 
sheltering the growth in a RRSP. 
Especially if they invest the money 
saved in taxes and avoid spending 
it somewhere else. 

” If they don’t do that, they have 
taken after tax dollars and converted them to before tax 
dollars. Now you need a longer time period to shelter the 
growth to the point that you are further ahead. 

When you take the money out at a later point in time, 
100% of the amount withdrawn each year is added to your 
taxable income. If you were in a non-registered invest- 
ment, the original money invested (the principal) comes 
out tax free and only the growth is taxed. That growth is 
called capital gain, which is taxed only 75% of the growth. 
You get 25% of the growth tax free. Thus, the shorter the 
time frame to withdraw the investment is, the more you 
should be doing the math to see which way is better for 
you. 

Another consideration is the effect of investment in- 
come on your Old Age Security Benefits. If you make 
between $53,210 and $85,000 per year, the benefit is 
clawed back to the point where you don’t receive them 
any more. In fact, a form of hidden tax. Since you are in 
the top tax bracket, you also lose the benefit. Thus, in 
reality, your investment results in a loss of 15%. That re- 
sults in a range of after tax claw-back of 7% to 9%. The 
non-registered investment will not add the principal to the 
income and you would benefit from that. 

The strategy to borrow non-registered money to use 
for investing is called leveraging. A simple explanation 
is: I borrow $100.00 at 7% interest and put it in a mutual 
fund. It grows 10% in one year. I can use the $7.00 inter- 
est as a tax deduction against my annual income. Thanks 
to the tax savings of anywhere from 22,5% to 50% on my 
borrowing cost (depending on an individual’s marginal 
tax rate) my cost may vary to less than 7%. Thus, the non- 
registered investment could clear more than a 3% profit. 
For $7.00 a year, I had $ 100.00 working for me. I also get 
the capital deferral advantage as well as the 25% growth 
tax free upon withdrawal. 

Note! This example can be very bad for you if the 
investment does not cover your cost of borrowing. You 
could lose a lot of money and the possibility of the collat- 
eral to secure the loan. Thus, never use this strategy un- 
less you have worked it out with an experienced financial 
planner. 

As you can see, there are circumstances where it pays 
to get some good advice so that you get the information 
that best helps you to make a decision. Is a registered or 
non-registered investment the best for me? 

Frank Verkley, London (Ontario) 
Independent Insurance and Financial Planning Consultant 

AFP Wealth Management Inc. (519) 686-9198 

ECONOIWIA 
Accounting and the Year 2000 

The countdown to the year 2000 can now be meas- 
ured in a matter of days. A multitude of topics and cov- 
erage have been directed toward this subject. I, of 
course, will add to the pile, but one thing I will not do 
is refer to the year 2000 issue as “Y2K’\ Isn’t the ab- 
breviation of years (example: 1999 as 99) what got us 
into this mess? 

There is a number of items that small businesses 
should attend right now, before December 31,1999 and 
in 2000. 

- Firstly, ensure that your computer (hardware and 
software) is ready. This should have been addressed 
already. It is now too late to obtain the special tax break 
to upgrade computer equipment. 

- Another item that should have already been tended 
to, is to ensure that your major suppliers are ready. Make 
alternative arrangements in case they aren’t. 

- On December 31, 1999, make a back up copy of 
all pertinent records. Remember, it only takes a couple 
of minutes to make a proper back up. It could take 
months to recreate some records, if at all possible. 

- Review all supplier statements in 2000 and en- 
sure that all their records are correct. The same can be 
said of personal investment statements. 

- Before paying any bill in 2000, do a manual check 
of all invoice calculations. The numbers of the invoice 
may be incorrect, should your supplier’s system not be 
year 2000 compliant. 

- Review bank account balances before and after 
December 31, 1999. Ensure that all other bank calcu- 
lations such as loan interest are correct. Banks have 
indicated that they are year 2000 compliant. 

If all goes well, lights will still be on by January 1, 
2000. If not, bring out the candles. Ontario is seen as 
one of the best prepared locations in the world for the 
year 2000. A little preventative action will not hurt. 
PS. Revenue Canada is said to be ready. Darn! 

Roy G. Dias, B. A., CMA, CFP, London (Ontario) 

Roy G«Difls B.A., CMA, CFP 

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

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

Telefone e Fax 

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

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

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

Governo Canadiano Promove 
Poupanfa para Estudos 

Aos quatro anos, Jessica acaba de começar o jardim 
de infância e esta entusiasmada com o bébé que deverâ 
chegar dentro de dois meses. Como a maioria das 
crianças da sua idade, Jessica tem uma porçâo de 
interesses e os sens pais jâ começaram a planear para 
quando ela e o bébé iniciarem os sens estudos pôs- 
secundârios. Este casai sonha poder dar aos seus filhos 
O que hâ de melhor, inclusive estudos numa 
universidade ou escola técnica. 

O Subsidio de Poupanças Educacionais - 
Canada Education Savings Grant (CESG) 

Acima dos compromissos financeiros, tais como 
contas a pagar, prestaçôes do carro e da casa, os pais da 
Jessica nâo sabem se poderâo arcar corn as despesas da 
escola pos-secundâria. Um dos melhores meios de fazê- 
lo é aproveitar as vantagens que lhes oferece o programa 
CESG, que o governo do Canada introduziu em 1998. 
O programa oferece assistência financeira aos 
canadianos que contribuirem para um Registered Edu- 
cation Savings Plan (RESP), para os estudos pôs- 
secundârios dos seus filhos, e funciona da seguinte 
maneira: 

Cada ddlar que o casai contribuir para um RESP 
receberâ uma contribuiçâo adicional de 20 cêntimos 
do Governo do Canada, até ao mâximo de $400.00 
dolares por ano e por criança. Hâ certas restricçôes no 
caso de jovens entre os 16 e 17 anos. O melhor de tudo 
é que, para além do casai, podem contribuir também 
outras pessoas, tais como os avôs, tios e tias. Até os 
amigos podem participât também. 

Se O casai poupar $10 dolares por semana para o 
RESP da Jessica, isso chegarâ a $520 dolares por ano. 
Seus esforços serào complementados corn $104 dolares 
do CESG, dando um total de $624 dolares por ano. 
Talvez nâo pareça grande coisa, mas vai acumulando ! 

Se O casai contribuir corn a mesma quantia por um 
periodo de 14 anos, até a Jessica complétât os 17 anos, 
eles receberâo sempre a contribuiçâo adicional do 
CESG. Este dinheiro todo crescerâ sem incorrer imposto 
de renda. Calculando-se juros de 5% ao ano, o casai 
terâ $12.500,00 dolares para ajudar a Jessica a pagar 
os seus estudos pôs-secundârios. 

A quantia pode até ser bem mais alta se os avos e 
outros parentes também contribuirem para o seu RESG, 
ou entâo se os pais tiverem condiçôes de fazer 
contribuiçôes maiores. 

Se O casai contribuir a mesma quantia para o novo 
bébé desde a data do seu nascimento, ele terâ quase 
$18.000 dolares para iniciar os seus estudos pos- 
secundârios. É a vantagem de ter começado quatro anos 
mais cedo. 

O segredo de poder oferecer um começo tâo 
vantajoso para um filho é muito simples: planear desde 
hoje para cobrir os custos dos futuros estudos. Comece 
hoje mesmo. A sua pequena poupança crescerâ corn os 
anos. 

Mais informaçôes sobre o Canada Education Sav- 
ings Grant, pelo Tel. 1-888-276-3624 ou visite o 
website: http:/www.hrde-drhe.go.ca./cesg 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Crupo Champalimaud - Portugal 
• Banco Pinto & Sotto Mayor • Banco Totta & Açores ■ 
Crédito Predial Português * Seguros Mundial-Confiança 

Représentante Oficial 

ACADIA TRAVEL AGENCY 

366 Hamilton Koad, 

London Ontario N56 1R5 

(519) 432-3797 

Joe Medeiros 

• EMPRESTIIVIOS PARA CoMpRA, ObRAs dE BENEFîCîAçâO OU 

CoNSTRUÇÂO dE CASA EM PoRTUqAl 

• EMPRÉSTÎMOS DivERSOS 

• HipOTECAS NO CANAdÂ 

• REPATRIAMENTOS E TRANSFERêNCIA dE FuNdos PARA PORTUQAI 

• DEposiros A PRAZO / RRSPs / RRIFs 

• CARTAO VISA 

MAIN BRANCH 
1106 Dundas 5lreel Wesf 

loronlo, Ontario M611X2 
lei: (416) 588-8597 
fax:(416) 588-8564 

BRAMPION BRANCH 
2 Nelson street fast 

Brampton, Ontario L6V1C9 
lel: (905) 457-9090 
fax:(905) 457-9106 

DUPONl BRANCH 
1502 Dupont Street 

loronto, Ontario M6P 3S1 
lel: (416) 533-7686 
fax:(416) 533-1444 

HAMILION BRANCH 
281 Barton Street fast 

Hamilton, Ontorio L8L 2X4 
lel: (905) 521-5635 
fax:(905) 521-8977 
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ECOS PA 
POESIA 
porEUCLIDESCAVACO 

Tel. (519) 474-3033. Fax. (519) 657-1886 
Email: cavaco(a)wwdc.com 

Pérolas Salgadas 

Nobre velhinha jâ fraca, macerada, 
Que ao mundo vieste d’outra mulher, 
Um pedestal aqui te darei se puder, 
Pois mereces e tâo pouco foste cantada. 

Mulher que sem o querer à vida vieste, 
E por lâgrimas foste apedrejada; 
Por amor e sem ele escravizada, 
Reprimida, neste mundo vâo e agreste. 

Mulher velhinha, deves a fronte erguer! 
Sem pérolas salgadas em teu rosto rolar; 
Deus diferente te fez, s6 pr’a escolher 

A quem concéder aquele dom precioso 
De ser màe e a raça humana propagar... 
Ergue pois a fronte mulher! Ser maravilhoso! 

Fernanda T. Raimundo (5 de Set./95) Richmond, BC 

Arrependida 

Olhando através da minha janela, 
Dali enxergo um quadro especial, 
Perfeita pintura em gigante tela, 
Executada a rigor, por Mào Divinal. 

Sob O céu azul de brancos manchado, 
Nuvens deslizam numa graça dolente... 
Cobre as montanhas um véu anilado, 
Criado por Génio que nào é gente! 

Em mais chegado piano, as verdes cristas 
Das diversas ârvores de que gosto tanto 
Parecem chamar a atençâo d’artistas 
Quando minh’alma se abre em pranto... 

Ao tentar a grande obra reproduzir 
Com pinceladas guiadas por minha mâo; 
Comparada, é caricatura que faz rir... 
Ai, pobre de mim, simples mortal, que pretensào! 

Fernanda T. Raimundo (Set./99) Richmond, BC 

O Fim do Mundo 
Rezam as santas Profecias 
Quando o mundo acabar 

Que o verdadeiro Messias 

A todos hâ-de vir julgar. 

Os vivos se desejarâo mortos 
E os mortos ressuscitar. 

Corn medo e ranger de dentes 

Naqueles ùltimos dias. 

Pais, filhos e parentes 

Todos se hâo-de juntar 

Para poderem contar 

Feitos de grandes valias. 

Nesse dia nâo hâ nobres, 

Todos sào iguais aos pobres, 

Rezam as santas Profecias. 

Na terra as sepulturas 
Todas elas se hào-de abrir 

E os corpos hào-de sair 

Nas suas prôprias figuras. 

Vâo surgir as criaturas 
Das âguas turvas e frias. 

Onde sofreram agonias 
Quando morreram afogadas. 

Virâo par a ser julgadas 

Pelo verdadeiro Messias. 

As âguas se hâo-de secar 

As fontes deixarâo de correr. 

O galo nâo hâ-de cantar 

Nem as terras dar pào, 

Morrerâ toda a naçâo 

Porque o mundo vai acabar 

Joào Pereira, Woodstock (Ontario) 

CARTAS AO EDITOR 
Declarafâo à Comunidade 

Nos, os abaixo-assinados; Joào Medeiros, Joâo 
Cabrai, José Pinheiro, José Mendonça, José Carlos, José 
Ferreira, Jaime Tavares, José Dias, Manuel Costa e 
Emesto Medeiros, que hâ muitos anos temos trabalhado 
pela Irmandade do Divino Espirito Santo de London, 
sendo todos de comum acordo, por este meio 
declaramos que, nâo foi por falta de simpatia e amor à 
nossa Filarmonica “Lira do Divino Espirito Santo”, mas 
por motivos que se prendem corn a atitude do Mordomo 
do ano 2000 que tomou decisôes importantes sobre 
festas e funçôes da Coroa, sem consultar previamente 
os irmâos que estào à frente da Coroa, e s6 por este 
motivo, decidimos apresentar a demissào dos nossos 
cargos, lamentando nào poder trabalhar corn as 
propostas e ideias do Mordomo eleito para o ano 2000. 

Na altura da entrega da nossa administraçào, em 
Julho passado, apos a festa, encontrava-se na conta 
bancâria da Coroa a quantia de $32.414.99 dôlares, fruto 
do trabalho realizado nos ùltimos anos e da 
generosidade dos irmâos e da comunidade que 
frequentaram as nossas festas. 

Desejamos os maiores sucessos aos irmâos que vâo 
continuar à frente dos destinos da Coroa. 

Joào Medeiros, Joâo Cabrai, José Pinheiro, José Mendonça, 
José Carlos, José Ferreira, Jaime Tavares, José Dias, Manuel 

Costa, Ernesto Medeiros 

Igreja CARISMA de london 
Venho por meio desta, em meu nome e em nome de 

todos os membros da Igreja Carisma de London, mesmo 
corn atraso, render-lhe a nossa gratidâo pela sua 
presença e pela cobertura jornali'stica ao nosso “1,° 
Congresso Missionârio ” que foi realizado no passado 
mês de Setembro, 1999, Ficâmos muitofelizes pela sua 
dedicaçào e empenho ao levar o nosso trabalho ao 
conhecimento do povo Português e Brasileiro através 
das pâginas deste jornal. 

Que a Graça, a Paz e as Bênçâos do Senhor Jesus 
estejam consigo, suafamüia e funcionârios. 

Pastor Joâo Batista Domiciano da Silva, London 

am 
"DELIVERING A HIGHER STANDARD" 

(519) 649-7779 fax (S19) 685-2756 

Hn% NOS MODELOS/ 2000 
.9 A VENOA 

Paul Rodrigues 
Sales & Leasing Consultant 

NESTA QUADRA FESTIVA 
DESEJO A TODOS OS MEUS 
CLIENTES E À COMUNIDADEyl & 
EM GERAL 

*^aas/ testas/ e/ LUTV 

Obrigado por preferir os 
serviços de Brianfinch. Paul Rodrigues 

300 Southdule Road, London, Ontario N6C 5Y7 www.brianfinch.cotn 

MORNING STAR 
BAKERY 

SsjieaializoAos em: 

Fabrice diârio de pâo estilos português e canadiano, assim 
como pastelaria sempre fresca e todo o género de bolos 

para qualquer ocasiào... 

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

Consulado-Geral de Toronto 
Na sequêneia do apelo dirigido por José Lello, 

Secretârio de Estado das Comunidades Portuguesas, o 
Consulado agradece todas as contribuiçôes pela causa 
de Timor-Leste efectuadas pela Comunidade, 
designadamente as que tiveram efeito no decurso das 
actuaçôes do Coro dos Antigos Orfeonistas da Univ. 
de Coimbra, a 23 de Outubro, na Igreja de Cristo Rei 
em Mississauga, com a colaboraçâo de Mons. Eduardo 
Resendes, que proporcionou a recolha de $1.015,00, e 
no mesmo dia na Câmara Municipal de Toronto corn a 
presença do Vereador, Mario Silva, recolha que 
proporcionou mais de $1.000 dôlares, estando ainda a 
ser recebidos contributos. 

A quantia jâ apurada foi depositada na conta n.° 
003601859910000469547, do Montepio Gérai, que se 
encontra disponivel para novas contribuiçôes que a 
Comunidade possa efectuar para a reconstruçâo de 
Timor-Leste. Para o mesmo efeito, encontram-se 
disponiveis as contas n.° 5000, no Banco Comercial 
dos Açores, e n.° 1218247, no Sottomayor Bank 
Canada, de Toronto, além da Conta Nacional aberta 
para o efeito em Portugal sob o n.° NIB 0035 0027 
00077500 53050, na Agência de Alcantara da Caixa 
Gérai de Depôsitos. 

O Consulado-Geral de Portugal em Toronto ao 
assinalar estas contribuiçôes, entre outros actos de 
solidariedade desta Comunidade, designadamente os 
realizados pela Associaçào Democrâtica (Portuguese 
Canadian Democratic Community Centre) e por D. 
Nellie Pedro, manifesta-se confiante que perante os 
valores de tradicional solidariedade da Comunidade 
aqui radicada, os laços profundos que unem todos os 
portugueses aos nossos irmâos timorenses, e a escala 
de destruiçào e violêneia que se abateu sobre aquele 
povo mârtir, estes gestos de generosidade serào 
multiplicados e irào permitir reafirmar uma vez mais a 
força desta Comunidade. 

Toronto, 2 de Novembro de 1999 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

SERVIÇOS OFERECIDOS 

608 Hamilton Rd., 
London, ON N5Z1S9 

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

Traduçôes: escritas de inglês-português, português-inglês. 

Canada Pension Plan: Inscriçôes, apelos, telefonemas e cartas 

para pensées de trabalho, invalidez (disability), pensées de 

velhice (Old Age Security), suplemento (Guaranteed Income 

Supplement), subsidies de morte, viuvez e orfaos. 

WSIB: antiga Workers’ Compensation Board. 

Desemprego: inscriçées, apelos, cartào bi-semanal, etc. 

Assistência Social: inscriçées, apelos, telefonemas, beneficios. 

Emigraçâo: pedidos de responsabilidade, inscriçâo para a 

cidadania canadiana, renovaçâo de categoria de visitante, 

pedidos e renovaçàes de passaporte. 

Mudanças de nome: Registos de nascimento, etc. 

Varios: Informaçâo sobre funcionamento de bancos, seguros, 

programas de medicamentos para idosos, certificaçâo de 

documentes, informaçâo legal (limitada), problemas entre 

ocupantes de apartamentos e proprietârios. 

Programas para crianças e jovens: Passeios de Verâo. 

Grupos de apoio 

Classes de português para estrangeiros. 

Nota: Serviços oferecidos corn pagamento de cota anual de 
$15 (indivlduos e terceira idade), e $25 (famüias). 

Fâtima Silva, Seulement Worker 

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 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

PINE TREE HOMES INC. 
Design, Build & Project Management 
ANTONIO ABRANTES FILIPE ABRANTES 

President Project Manager 

224 Ensign Ores. 
London, Ont. N6J 4V1 

Mobile: 670-9401 
Res: 685-6349 

□□naaDaDDaaDnDaaaaD 

M.C. TILE 
& MARBLE INC. 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Manuel Castelhano, prop. • 28 anos de experiência 

Especializados na Instalaçào de: 
MOSAICOSEAZULEJOS - MÂRMORE 

PISOS DE UNÔLEO (\Anyl Floors) - CARPETES 

ORÇAMENTOS GRATIS! TEL: (519) 681-5761 
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Sport London & Benfica - Sexto Anhrersàrio 
A festa dos seis gloriosos anos do jovem grupo 

nascido em London sob as asas da âguia benfiquista, 
viu-se embaçada quando, Fernando Marques, actual 
Présidente, anunciou que iria deixar a liderança no fim 
do mandato. Por sete anos, ele foi a aima, vida e coraçâo 
do SL&B que conta corn nome reconhecido na alta 
hierarquia benfiquista. O “Pantera Negra”, dois 
présidentes e pessoas do Executivo lisboeta têm 
marcado presença em eventos do SL & B. 

A Mesa de Aperitivos e o Menu do Jantar corn o 
Show de Variedades dos artistas Catarina Cardeal e 
Tony Gouveia, do conjunto “Tabu” foram dignos de 
nota maxima. 

Catarina abriu o show 
corn “Cançâo do Mar”, e 
“Quero ver-te” de Zé da 
Vesga, “Because you love 
me” de Celine Dion e, à 
memoria de Amâlia, canton 
0 Fado “Povo que lavas no 
rio”. A sua voz tem sido 
galardoada como uma das 
melhores nos palcos 
comunitârios. Tony 
Gouveia jâ bem conhecido 
entre nos, é professor de 
Imguas modernas no Grand 
River College Inst. (Kitchener), e interpretou cançôes 
que foram premiadas em concursos musicais: Velho 
Piano, Sô contigo, do Album solo “Medo Negro”, e a 

linda balada “Lenda da 
Fonte”. Canta corn 
grande sentimento e para 
ele a vida de cada dia é 
uma fonte de inspiraçâo. 

“Os Panteras”, corn 
Tony Silveira, vocalista, 
Joe Morgado, patriarca 
do grupo e viola baixo, 
Wally Morgado, bateria, 
Billy Vaz, teclas, e o 
guitarrra Carlos 
Caetano, interpretou 
mûsica variada latina e 
português. Corn très 
CD’s, 3 Cassettes e 2 

videos, jâ gravados, preparam um novo CD a ser 
lançado antes do Natal corn o titulo: “Do Coraçâo”. 

Esta riqueza musical foi apresentada pelo MC, 
Euclides Cavaco (“Voz da Amizade”), e contou corn a 
maioria dos socios e simpatizantes. Ealtaram sô alguns 
que corn a sua ausência pareciam manifestar que existe 
um certo atrito no grupo. Sera verdade? Isto nâo deixou 
de ser apontado no discurso firme do Lider do 
Executivo. Muitos ficaram perplexos ao ouvir que para 
o ano nâo se vai candidatar para este cargo que detêm 
desde o inicio. 

E précisa dar lugar a sangue novo por parte dos 
benfiquistas de London, decalrou ao nosso jornal. Para 
ele foram sete anos de ârduo trabalho para criar um 
nûcleo desportivo forte e adulto cuja realidade esta ai e 
ninguém pode parar. Na AG de Eevereiro/2000 hâo de 

Tony Gouveia 

Catarina Cardeal 

NORTHLAND DENTAL CENTRE 

DENTISTAS PARA TODA A FAMÎLIA 

DR. FRANK LONGO DR. NAVI MANGAT 

DR. BROCK RONDEAU DR. ADAM BURTON 

TEL. (519) 455-2551 
NORTHLAND MALL • HURON ST./HIGHBURY AVE., (London) 

Atletas da Premier do SL&B com a equipa técnica 

aparecer candidaturas para tomar o relevo. O SL&B 
podera contar com o seu apoio, mas sem estar ligado a 
um cargo directivo, para assim dar mâo livre aos que 
forem eleitos. 

Fernando Marques presentemente esta envolvido 
com a firma de telecomunicaçôes Mondetta e esta à 
frente da F.M. Productions, empresa orientada ao 
mundo do espectaculo. Auguramos Boa Sorte ao 
Fernando nas novas aventuras e os maiores sucessos 
ao SL&B que terâ de sobreviver sem o h'der dos ultimos 
7 anos. 

Antonio Seara, London (Ontdrio) 

ASTRÔL0G0 AFRICANO; AIDARA 
Tel. (514) 374-2395 Fax. (514) 374-1557 

Possuo largos Anos de Experiência e Poder, oriundo dos meus 
ancestrais. Com a maxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer 
que sejam os casos desesperados, mesmo os de dificil soluçâo: 
Angustias, Mau-olhado, Amarraçôes, Desvio, Aproximaçôes, 
Casas-Assombradas, Males FIsicos, Impotência Sexual, VIcios, 
etc. Desamarro também todos os males fluidos que existem em 
si! Trabalho à distância por bons guias com Talismas fortissimos 
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais 
no Canada e Estrangeiro, consultado por varios colegas, devido 
às minhas provisoes serem exactes e os tratamentos eficazes! 

JOGO BÛZI0S - ESTREIA - CARTAS-TAROT EGl'PCIO 

Fala Português 7123 Marquette, #3. Montreal, Que. H2E 2C6 

• Mûsica para todas as ocasiôes • Show de luzes, fumo, etc. 
• O sucesso da sua festa é o • Mûsica espanhola 

nosso sucesso e portuguesa 

DISCOTECA 
Contacte: Valdemar Souto (519) 576-7357 

PORTUGUESE BUSINESSES AND 
PROFESSIONALS ASSOCIATION 

•m {ASSOCIAÇÂO DE EMPRESÂRIOS E PROFISSIONAIS PORTUGUESES) 

7-981 Wellington Rd. South, London, Ont. N6E 3A9 
Tel.: (519) 649-1089 • Fax,: (519) 649-1096 

Conjunto Musical 

PANTERAS 

MDSIEA PARA TGBA AS QEASIQES 

Jorge Morgado 

1-800-798-5084 

Nj& BENFICA 
344^BURWELL STREET 
.ONDON,-ON N6B 2V9 

el. (519^'438-1527 
)Fax.'(519) 434-6185 

Ê a m Ê 
MARIO AVEIRO 

President 

“Industrial Contractors to the World... ” 

AVEIRO CONSTRUCTORS LIMITED 

R.R. #2, Dorchester 
Ontario, Canada TEL: (519) 268-8231 
NOL 1G5 FAX: (519) 268-7354 

Boas Festas, Rui! 
Rui Daniel P. Melo é um oficial das Forças Arma- 

das Canadianas, filho dos nossos assinantes de Lon- 
don, Daniel e Brasilina DeMelo, naturals da Saiga (Sâo 
Miguel). 

Rui encontra-se nestes dias em acto de serviço à 
Pâtria canadiana, longe, muito longe da sua famflia e 
dos sens queridos pais. Isto nâo é nada novo para ele 
que jâ esteve envolvido em missâo de paz na Bosnia e 
na ilha de Chipre. Casado corn Claudine Gervais, eles 
têm duas filhas e residem no Quebeque. 

Rui e os seus pais na sua ultima visita a London 

Nesta Quadra Festiva cientes da saudade que in- 
vade 0 coraçâo do querido filho, os pais, Daniel e 
Brasilina enviam-lhe um forte e caloroso abraço desde 
London e votos de um Natal muito Feliz! Rui estarâ 
présenté no coraâo dos pais ao celebrarem a Festa e o 
Mistério de Deus feito homem. 

Os tens pais, Daniel & Brasilina, London (Ontârio) 

HAMILTON 
"PORTUGAL NOTICIAS" Sucursal em Hamilton 

760 Barton St. East, Hamilton, Ont. L8L 3A9 
Tel.: (905) 544-1388 

Correspondente: EVARISTO RESENDES 

NEW BEDFORD MASS. 
"PORTUGAL NOTICIAS" 

Sucursal em New Bedford, Mass. 
12 Reservation Rd., 

Acushnet, Mass. 02743 
Tel.: (508) 995-7106 

Correspondente: 
HORÂClO AMARAL 

HARROW 
"PORTUGAL NOTICIAS" Sucursal em Harrow 

8 Munger Avenue, Harrow, Ont. NOR IGO 
Tel.: (519) 738-6896 

Correspondente: Anselmo Carvalho 

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

Tel.: (519) 738-4021 
Para banquetes chame: Carlos Fernandes, V.Presidente 
 Tel. (519) 738-3721  

ECOS PA SOCIEDADE 
25fAniversârio do Casamento 

José e Maria da 
Conceiçâo Pereira 
celebraram no dia 17 
de Novembre ultimo 
a Bodas de Prata corn 
muita felicidade, 
acompanhados da 
sua famflia. Os sens 
filhos Paulo e Sonia 
e genre Paulo 
Machado desejam ao 
casai aniversariante 
muitos anos de amor 
e harmonia no future 
e que Deus derrame 
sobre eles a sua 
Bênçâo e Graça. 
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SATA EXPRESS eno^o/melAor^ ootosy cle^ um/ 

o/ to</o&^ osy se^a&y ciie/itesy Cy ày 

coftumldaxley^rtu^ieso/ 

517 COLLEGE STREET, SUITE 215, TORONTO, ONTARIO M6G 1A8 
Tel: (416) 515-7188 Fax: (416) 515-0106 Watts: 1-800-387-0365 

Rates are based on using local access number. All rates and prices shown are GST 
excluded. Card is sold GST included. International calls to cellular phones may have 
additional charges. Monthly maintenance fee of 75C appiies. Using the Ontario 1-888 number 
a surcharge of 5C wouid appiy. Using the Canada & US 1-888 number a surcharge of lOC 
wouid apply. Rates effective December 1999 and are subject to change. 

Prices subject to change without notice. Ail other countries $1.99. Minutes shown are based 
on a single call using iocai access numbers. Monthly maintenance fee of 75C appiies. 
Connection charges vary from 99C to $2.59. 1-888 access number add 5C/min anywhere in 
Ontario, lOc/min anywhere in Canada and U.S.A. Internationai calis to ceiluiar phones may 
have additionai charges. Minute increment 1 min. and 3 min. thereafter. 

TAIK • TAIK • TALK • FALE • FALE • FALE 

PHOH^ SAVER 
No Connection Fee - Nao Paga 

Ligaçào 

PHONE SAVER CARDS AVAILABLE IN $5, $10, $20, $30 + $50 DENOMINATIONS 

Rates: 

240 per min on $10 + $20 card 
AÇORES & MADEIRA 230 per min on $30 + $50 card 

(example you will receive 41 minutes on a $10 card) 

L on $10 + $20 card 
290 per min on $30 + $50 card 

(examples you will receive 30 minutes on a $10 card and 103 minutes on a $30 card) 

Simple to Use - Just follow instructions on back of card 

FONE BUSTER CARDS AVAILABLE IN $5, $10, $20 + $30 DENOMINATIONS 

Rates: 

PORTUGAL 
MADEIRA 
& AÇORES 

'Besâ 'Seâ ^Cÿ 

11.50 per min OneTiiMc. Use. 
on a $10 card you will receive 67 minutes 

of continuous use) 
on a $20 card you will receive 154 minutes 

of continuous use) 

De Uso Fâcil! 
Seguir as instruçôes no verso do cartâo 

These cards can be used anywhere in Canada and the U.S. to call ANYWHERE in the WORLD 
Available at most variety stores in London & southwestern Ontario • Also available in Strathroy & West Lome 

For additional information call: 649-5664 • FOR DISTRIBUTION CALL: 1-800-7038 ext.122 
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As Companhias citadas nesta pagina desejam 

um/ e/ ^tosne/vo/ s4no/ rlauo/ 
a todos os seus CLIENTES, EMPREGADOS, AMIGOS e à COMUNIDADE PORTUGUESA em gérai. 

MOUNT BRÏDGESABAmiR PACHECO WOIDSOR 
David Lrbizcin i¥m¥^r»mT, 

ESCOU PORTUGUESA Reflexohgista 

LONDON 
ACADIA TRAVEE AGENCY 

José Manuel Medeiros 

(519) 432-3797 

AUTOMORILES OF LONDON 
Raymond Neves 

(519) 652-7676 

AVEIRO 

CONSTRUCTORS LTD. 
Maria e Mario Aveiro 

(519) 268-8231 

COLDWELL RANKER 
1st LONDON REAL ESTATE SERVICES 

Maria Resendes 

(519) 685-4190 

Res. (519) 681-5988 

CON VENT DECOR 

Painting & Decorating 
Alvaro Ventura 

(519) 473-2403 

COROADO ESPIRITO SANTO 
Jack Lima, Mordomo 

(519) 268-7092 

COROADE SÂOJOÂO 
Eugenio Luz e Antonio Salvador, 

Mordomos 

(519) 686-3690 • 685-2804 

COROA DE SÂO PEDRO 
Américo e Maria DeMelo, 

Mordomos 

(519) 438-7083 

DA PONTE’S CUSTOM 
DRAPERIES INC. 

Carlos & Maria Da Ponte 

(519) 453-8640 

DENTISTAS 
Dr. Frank Ferreira 

Dr. Todd Stewart & Staff 

(519) 451-4490 

EASTGATE VOLVO 
Carmen DeLuca & Family 

(519) 453-4860 

DE LONDON 
Ana Paula Fernandes 

e Corpo Docente 

(519) 686-1095 

GOULART RUILDING 

MAINTENANCE LTD. 
Tony Goulart 

(519) 432-3491 

GREAT LOOKS 

UNISEX HAïR DESIGN 
Maria Caetano 

(519) 659-7294 

HARVEY’S (2000 Dundas St., E.; 
Tony Vieira 

(519) 457-2468 

IRENE’S MASTER CLEANING 
Carlos e Irene Sousa 

(519) 668-1186 

JUMRO VIDEO 
350 Clarke Rd. 

Gabriel e Sofia Paiva 

(519) 659-0790 

LIDER CONSTRUCTION 

1994 LTD. 
Fernando & Fâtima Juliâo 

(519) 438-3729 

LONDON PICTURE FRAMING 
Mike & Gloria de Melo 

(519) 473-7557 

David Trbizan 

(519) 264-1873 

NICOLE’S 

RESTAURANT PUR 
Joâo & Rita Moni?: 

(519) 645-2922 

NÜCLEO DO F.C. PORTO 
Alvaro Ventura e Executive 

(519) 473-2403 

NÛCLEO SPORTINGUISTA 
Jack Carreiro e a Direcçâo 

(519) 685-3584 

ONTARIO DRIVING SCHOOL 
Adelino e Elisabete Ferreira 

(519) 673-4360 

PAM GARDENS 
Dominic Mendes e a Direcçâo 

(519) 681-6403 

PINE TREE HOMES 
Design Build & Project Management 

Antonio e Filipe Abrantes 

(519) 670-9401 

PINHEIRO’S 

JANITORIAL SERVICES 
José Pinheiro 

(519) 672-5530 i.d. 0502 

PINHEIRO REALTY 
Amândio Carvalho 

(519) 451-2696 

ALTERNATIVE DRIVING SCHOOL LTD. 

LONDON PORTUGUESE BAKERY 
Joe & Eduardo Medeiros 

(519) 679-3468 

LONDON STAIR & RAILING 

GO. LTD. 
Jaime Da Silva 

(519) 455-0704 

LUSITANA 

MARTINS BAKERY 
Fernando & Janice Martins 

(519) 438-2315 

MARIA G. MENDES 
ADVOGADA E NOTÂRIA 

Foster, Townsend, 
Graham & Associates 

(519) 672-5272 

Res. (519) 681-0840 

MIRAVIU RESTAURANT 
Fatima & Jorge Reigota 

(519) 434-5537 

MORNING STAR BAKERY 
Duarte & Maria Bandarra 

(519) 451-1521 

PINHEIRO REALTY 
Joe Pinheiro, Broker 

(519) 451-2696 

PORTUGUAL NOTICIAS 

PROM-ART PRINTING 
Antonio Seara, editor/manager 

(519) 455-4653 

1-800-414-3584 

PORTUGUESE GIFT SHOP 
Normanda Medeiros 

(519) 433-0707 

POWER STEAM LONDON LTD 
Tony Machado 

(519) 686-7515 

REI DOS LEITÔES 
José Mendes & Duke 

(519) 452-1310 

RHO-CAN 

MACHINE & TOOL CO. LTD. 
Alfredo, D.J. & Casimiro 

(519) 451-9100 

(416) 536-5777 Toronto 

(905) 459-0981 Brampton 

ROWLANDS FLOWER KVRT 
Tina Matos 

(519) 438-1711 

SEAWAY MECHANICAL 
Fernando & Aida Ferreira 

(519) 686-3967 

SPORT LONDON 

& BENFICA 
Fernando Marques 

e a Direcçâo 

(519) 438-1527 

SUN PARLOR BAKERY 
Reginaldo Fonseca 

(519) 434-6533 

SUNSET 

MUSICAL GROUP 

(519) 642-7576 

VOZDAAMIZADE 
Programa de Radio Português 

Produtor: Euclides Cavaco 

(519) 661-3600 
on (519) 474-3033 

WALTER’S BAKERY 
Walter & Lidia Resendes 

(519) 659-8167 

Teresa do Canto, 
Proprietaria e Instrutora 

(519) 977-1147 

CAFÉ PARISIENNE 

- FUTEBOL RTPI 
Fernando do Canto 

(519) 977-5657 

CENTRO CULTURAL 

E RECREATIVO PORTUGUÊS 
Lucia Pires, Présidente 

(519) 944-8330 

EXTREME NIGHT CLUB 
Jorge Furtado, Proprietârio 

(519) 254-6023 

The LUMBERJACK RESTAURANT 
Amilcar e Gina Nogueira, Proprietarios 

(519) 254-5538 

RE/MAX Preferred Realty Ltd. 
Paulo Leite, Agente 

(519) 944-5955 258-4114 (RES.) 

NUNES JANITORIAL 
Antonio Nunes, Proprietârio 

(519)974-0040 Pager 255-442.3 

ONTARIO International Service 
Estela Vaz e Lucia Pires, Proprietârias 

(519) 944-8330 

SPARKLING CLEANING SERVICE 
26 anos de Serviço Carpet «Si Furniture Cleaning 

Sam, Proprietârio 

(519) 256-9607 

STRATHROY 
APPIN ABATTOIR 
Victor Melo & Family 

(519) 289-5000 

ASS0CIAÇÂ0DA3MDADE 
D. Maria da Luz Bettencourt 

(519)245-3458 

HIGH STREET AUTO BODY 
From all of us! 

(519) 245-2412 

UURENTIAN BANK 

OF CANADA 
Andrew Wyseman & 

Filoména Grilo 

(519) 245-1090 

STRATHROY MEMORIAL 

FUNERAL HOME 
Don & Mary Finlayson 

& Marc Gomes 

(519) 245-2100 

HARROW 
APOLLO TRVEL AGENCY 

Anselmo Carvalho 

(519) 738-6896 

CLUBE PORTUGUÊS CAMÔES 
Carlos Fernandes e Executivo 

(519) 738-4021 

WHEATLEY 
CABRAL FISHERIES LTD. 

Capitâo: Lino Cabral 

(519) 825-7041 

LEAMKYOXOA 
CLUBE PORTUGUÊS 

Norberto Fortuna & Executivo 

(519) 326-5561 

FORNOS TRAVEL AGENCY INC. 
Tony & Maria A. Do Fomo 

(519) 326-2426 
1-800-265-5341 

IMPÉRI0 DO 

ESPIRITO SANTO 
Carlos e Margarida Tavares 

(519) 326-0696 

0/ Sa^ Sc Season/! 
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Congresso Nacional 
Luso-Canadiano 

É sempre com grande 
prazer que nesta Quadra 
Festiva me dirijo a todos os 
Portugueses para lhes 
desejar umas Pestas Felizes 
e um Ano Novo muito 
prdspero. 

Nâo quero, pois, deixar 
de, em meu nome, bem 
como em nome do todos 
aqueles que fazem parte do 
Congresso Nacional Luso- 
Canadinao desejar a todos 

os Portugueses o profundo sentido humano que nos 
caracteriza dentro da espiritualidade que marca a nossa 
tradiçâo. 

Que O espirito natalicio de amor e fraternidade nos 
una fortemente neste Natal sào os meus votos mais 
profundos e sinceros. 

^^aasy Vestas' e/ '^elüiesy '^ni/tadas' 

nO'ono/ZOOO 

Alvaro Ventura, Présidente Interino do CNLC, London 

(Ontârio) 

SPORT LONDON & BENFICA 
Mensagem de Natal 

Ao teminar mais um ano, 
quero agradecer em meu 
nome a todos os patro- 
cinadores, simpatizantes 
socios e Direcçâo do Sport 
London & Benfica pelo 
magnifico trabalho e incon- 
testâvel apoio. O vosso 
empenho foi a razào do nosso 
crescimento como organi- 
zaçâo nesta comunidade. 

Quero aproveitar tam- 
bém a Quadra Natalicia para 

desejar a todos vos e vossas famflias um Natal Feliz, 
repleto de amor e paz e que o Novo Milénio nos traga 
as maiores venturas e properidade. 

Apelo a todos para juntos podermos contribuir para 
a tolerância e compreensào entre os homens, o quai 
sera um passo inportante para o fim das guerras e o 
cessar da fome no mundo, para o bem de toda a 
humanidade. 

Fernando Marques Présidente do Sport London e Benfica 

Abraçando o Novo Milénio 
Graças e Paz vos 

sejam dadas da parte de 
Deus nosso Pai e da do 
Senhor Jesus. Dou 
graças a Deus todas 
vezes que me lembro de 
vos nas minhas oraçôes. 
Peço sempre corn alegria 
por todos vos. (Filipenses, 

1:2) 

Ao reflectir neste 
Natal e no Ano Santo 
que se aproximam, a 
minha mente vira-se 
para o futuro da nossa 
Igreja e sociedade. A 
Igreja que conhecemos 
esta mudando e esta 
mudança nâo quer dizer 
que é ma. Vivemos num estado desconhecido sem saber 
o que nos traz o futuro. Sentimo-nos mais confortâveis 
no caminho percorrido por centenas de anos, e temos 
medo de toda novidade. 

As nossas ideias nâo sâo as dos nossos filhos e as 
deles nâo sâo as nossas. Mas cientes que eles sâo o 
futuro da Igreja, porque, entâo, nâo tentamos 
acompanhar as suas ideias e maneiras de ser? 

Maria nâo compreendeu o que Deus tinha reservado 
para ela, mas corn fé aceitou a vontade de Deus. Simeâo 
sempre esperou pelo novo Messias. Aqueles que nâo 
acreditaram e rejeitaram a Boa Nova ficaram para atrâs. 

Este Milénio é um desafio a enfrentar o que é novo. 
As coisas novas nâo sâo sempre mas e o nâo aceitar a 
vontade de Deus s6 nos atrasa. Como Maria e Simeâo 
necessitamos enfrentar o desconhecido corn fé e nâo 
corn medo. Neste tempo de mudança, vamos crescer 
todos juntos: jovens e idosos, casados e solteiros, leigos 
e clero, gentes doutras cores e raças, e pessoas corn 
diferentes ideias e maneiras de viver. Vamos abrir os 
olhos às realidades do mundo novo que se aproxima. 

Os idosos têm muita sabedoria e temos que atendê- 
los. Os adultos estâo a tentar viver dentro dos padrôes 
da sabedoria dos idosos. Os jovens têm um futuro que 
nâo é o nosso. Estamos a rejeitar esse futuro e é esse o 
futuro que tememos. Vamos enfrentar esse desafio para 
que nossos filhos possam prosperar nessa linda vida 
corn Deus. Nas palavras de Jesus: Nâo tentais! Vamos, 
portante, viver e deixar viver! 

Esta é a minha oraçâo: Que a nossa caridade cresça 
cada vez mais em inteligêneia para que o discemimento 
das coisas novas vos terne puros e sinceros para o dia 
de Cristo, cheios desse futuro de justiça e de amor que 
vem de Jesus Cristo para gloria e louvor de Deus. 

Feliz Natal e um Ano Santo de renovaçâo espiritual! 
Corn muito amor, 

Pe. Joâo Duarte, St. Clair Beach (Ontârio) 

'^l'Zesia/ ‘^^luuUa/ do/ w ^Uecçcio/ ejJAfio/ 

{juxiasy dey ^^aasy ^esiasy ev ^iésj2eAX)y sdnoy 

Oy ÙJtdfJvSy asy mjjsicosy ey suasy pimlilOySy 

Qy UxdÆ)^ osy iiai/uxcifmdavLesy, slm^zfüizmvtesy ey 

d^stoy pIxiiAmmlcoy! 

Lira do Divino Espirito Santo 
de London 

Mensagem de Natal e Ano Novo 
Nesta minha primeira Mensagem de Natal, apos quase 

um ano no cargo de Cônsul-Geral 
de Portugal em Toronto, gostaria 
de retribuir, por ocasiâo desta 
quadra cristâ e familiar por 
excelêneia, em meu nome 
pessoal, no da minha Mulher e de 
todos os funcionârios deste 
Consulado Gérai e suas famflias, 
os votos amigos de Boas Festas 
que temos recebido das 
comunidades portuguesas do 
Ontârio e Manitoba e das suas 
agremiaçôes. 

Sei que o Natal é a época 
onde a falta dos que estâo mais longe se sente mais 
fortemente e onde os laços corn a nossa Pâtria e tudo o 
que ela signifîca se tomam ainda mais intenses, por isso 
quero deixar uma palavra de conforto e encorajamento 
para todos aqueles que privados da saùde ou da liberdade 
mais carecem do apoio dos seus familiares e amigos. 

Por ultimo, gostaria de acrescentar o vote de que todos, 
nas suas resolulçôes para o ano 2000, possam concretizar 
os seus sonhos e objectives corn saùde e harmonia e que 
continuem fiéis às suas raizes, na lingua, na cultura e nas 
tradiçôes portuguesas. 

^etiyzy er p/idsjieyLOy sdno/ 
Joâo Perestrello, Cônsul-Geral de Portugal, Toronto (Ont.) 

Igreja Baptista Portuguesa 
Recorremos as colunas do 

jornal para, numa época tâo 
significativa para todos, saudarmos 
as comunidades portuguesas e 
expressamos o desejo de que as 
Festas do Natal sejam dias de 
reflexâo que nos ajudem a separar 
0 joio mundano de exploraçào 
comercial, hoje tâo em voga, e o 
verdadeiro trigo do Natal de Jesus. 

Centenas de anos antes do 
nascimento do Filho de Deus, Isaias escreveu esta 
alvissareira mensagem: “O povo que andava em trevas, 
viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de 
profunda escuridâo, resplandeceu a luz". E, mais adiante, 
o profeta justifica a mudança ocorrida, nestes termes: 
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o 
govemo estarâ sobre os seus ombros e o seu nome sera: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai etemo, Principe 
da paz” (Isaias 9:2,6). 

A alegria do Natal é ver em Jesus o Senhor do Natal e 
estar-se grato a Deus porque o Seu unigénito Filho 
encamou para salvar o mundo das trevas do pecado. O 
evangelista Joâo escreve que Jesus é “a luz verdadeira 
que alumia todos os homens ”. E, Cristo disse de si proprio: 
“Eu sou a luz do mundo ”. 

Ao reflectir sobre o Natal, podemos afirmar que os 
que vivem sem Cristo, mesmo que celebrem a Festa 
rodeados de présentes e sob a luz de fortes lâmpadas, nâo 
conseguirâo esconder a densa treva de que estâo rodeados, 
até que o Cristo nascido em Belém de Judâ, seja acolhido 
nessa mangedoura por excelêneia que é o nosso coraçào. 

Saudamos aos leitores deste jomal corn desejos de 
um bom e santo Natal. 

Pastor Samuel Andrade, London (Ontârio) 

OwwmqmhA 
‘Rulawuud "NOVA LISBDA" 

" Licenced by LLBO 
Specializing in a Great Variety of: 

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

Buffet na Sexta, Sabado e Domingo 
ACEITAMOS MARCAÇÔES PARA BANQUETES DE NATAL 

C(\eb. TONV SILVA 3 Glenroy Rd., Unit #2 
Tel. (519) 680-2332 London, ON N5Z 4H2 

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

ARRENDAMETSrrOS 
CiA Casas com 2 e 3 quartos 

Apartamentos com 1 e 2 quartos 
di Qualidade e optimas localidades para viver 

Ambiente familiar 
UA Rendas moderadas e unidades com auxflio de pagamento 

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

Sucursal em Cambridge 
169 Moffat Drive, 

Cambridge, Ont. NIR 6C1 
Tel. (519) 623-7421 

Correspondente: 
ANTONIO LIMA 

LAURÉNIO RESENDES, 
Relator Desportivo 

Tel. (519) 623-1636 

CAMBRIDGE 

ORIENTAL SPORTS CLUB INC. 
P.O. Box 26045, Cambridge, Ont. NIR 8E8 

Tel.; (519) 623-202Q  

"Luso-Canadiano de Costa a Costa" - Relatôrio sobre emigrafôo portuguesa 
O sociôlogo dr. Fernando Nunes, a pedido do 

Congresso Nacional Luso-Canadiano elaborou um 
relatôrio-inquérito para avaliar o envolvimento e 
participaçâo dos émigrantes e luso-descendentes na 
sociedade canadiana, a fim de que se pudessem atingir 
conclusôes sobre as carateristicas de vida e a forma 
como os portugueses agem no pais que os acolheu. 

Embora nâo trouxesse nada de novo, ou seja que jâ 
nào se soubesse, o relatôrio, por aquilo que nos foi 
dado conhecer pelos orgàos de comunicaçâo social, 
parece-nos poder ser uma peça de importância funda- 
mental para o assumir de toda uma série de medidas 
que importa implementar, tào cedo quanto possivel, corn 
vista a inverter o constante deslizar da comunidade 
portuguesa para um piano de inferioridade, jâ 
preocupante, em contraste corn outros grupos étnicos. 

Evidenciando o baixo nivel educacional e salarial 
dos luso-canadianos, que se cota a médias inferiores 
aos de outras comunidades aqui radicadas, passando 
pelo alto indice de desemprego, e pela concentraçâo de 
uma elevada faixa de compatriotas no desempenho de 
actividades profissionais de baixa remuneraçâo, o 
relatôrio abarca ainda outras areas claramente 
defmidoras, que permitem elaborar um retrato bastante 
nitido da comunidade que somos. 

Referimos ainda o facto de ali se conduit que os 

portugueses sâo pouco propensos a uma integraçâo na 
sociedade canadiana; que vivem desunidos, assim como 
que existe uma évidente falta de participaçâo politica 
corn a conséquente falta de representaçâo nos orgàos 
constituintes e corn poder decisôrio a nivel dos vârios 
escalôes de governo. 

Noutras areas, apercebemo-nos ter havido 
inquiridos que dâo grande importância à educaçâo pôs- 
secundâria dos sens fdhos enquanto outros consideram 
o ensino liceal como suficiente. 

O relatôrio contém varias sugestôes visando 
colmatar as carências que manifestamos. 

O documento do quai sô foram impressos 200 
exemplares, destinados a bibliotecas universitârias e 
pùblicas canadianas, assim como a gabinetes dos 
governos canadiano e português, contou corn a 
participaçâo dum grupo de 100 colaboradores e 
organizaçôes espalhados por todo o Canada. 

A. Jota da Silva, London (Ontario) 

RS. 
Embora na elaboraçâo deste artigo tivessemos tido 

0 propôsito de somente juntar poucas consideraçôes à 
noticia da publicaçào do relatôrio e evidenciar a valiosa 
contribuiçào que tal documento vem trazer à 
comunidade, nào poderîamos terminât sem inserir aqui 

uma reprimenda aos autoproclamados defensores da 
honra da comunidade que, imbuidos dum zelo 
persecutôrio doentio, hâ poucos meses, fizeram um 
escarcéu tremendo quando um jornalista do “Publico” 
escreveu sobre a nossa comunidade apresentando-a 
entào tal como o relatôrio agora a define. 

Senhores ignorantes da realidade luso-candiana, 
calem agora os sens biquinhos, aceitem este relatôrio 
porque é verdadeiro e, tratem de vir a publico mas para 
pedir desculpas ao jornalista, à funcionâria da 
Embaixada que forneceu os dados, e ao Senhor 
Embaixador pelas impropriedades da carta pûblica e 
outros comentârios que lhes foram dirigidos. 

E o vens!... 
AJ.S. 

AUTOMOTIVE SERVICES - GUARANTEED PROFESSIONAL WORK 

BORGES AUTO BODY, 
PAINTING & COLLISION 
244 ELGIN STREET NORTH, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 5J1 

BUS. 622-6597 FREE ESTIMATES 
JERONIMO SILVEIRA EMANUEL SILVEIRA 
RES. 740-7501 RES. 623-7292 

FREITAS MOVING & CARTAGE 
GENERAL FREIGHT LINES LIMITED 

R.R. - CAMBRIDGE, ONTARIO - N1R 5S7 PHONE (519) 622-1356 
O PROPRIETÂRIO E GERENTE, MANUEL FREITAS, ENVIA VOTOS DE BOAS PESTAS 

E PRÔSPERO ANO NOVO A TODOS OS SEUS CLIENTES, AMIGOS E A 
COMUNIDADE PORTUGUESA EM GERAL 

WORLD WIDE 
OVERSEAS 

CARGO 

CARGA 
AÉREA & MARITIMA 

PARA TODOOMUNDO 

ACEITAMOS CARGA PARA 

PORTUGAL ATÉ 15 DE JANEIRO 

BREVES 
José Lello visitou o Canada 

No decurso da sua recente visita, o Secretârio de 
Estado das comunidades Portuguesas, Eng° José Lello, 
em cerimônia na embaixada de Portugal em Otava, em 
30 de Novembre, impôs as insignias da ordem do In- 
fante D. Henrique, concedida pelo Présidente da 
Repùblica ao sr. Ernesto Magalhàes Feu, chefe do 
protocole do Governo da Provincia do Ontario e ao 
Prof. David Higs, responsâvel pelo Departamento de 
Espanhol e Português da Univ. de Toronto. Impôs ainda 
as insignias da ordem de Mérito, concedida pelo 
Présidente da Repùblica, ao empresârio sr. Frank 
Alvarez. 

Na mesma cerimônia foram ainda objecte de 
agradecimento o sr. Fenando Mendonça Perestrelo, da 
Univ. de Laval, Quebeque, corn a Comenda da Ordem 
do Infante D. Henrique, por ocasiào do Dia de Portu- 
gal de 1999; ao sr. Humberto Santos, de Montreal, 
entregue a titulo pôstumo à viùva, Dra. Marisol Santos, 
também agraciado corn a Comenda da Ordem de Mérito, 
por ocasiào do Dia de Portugal de 1999. 

Em Toronto, no dia 25 de 
Novembre, o Secretârio de Estado 
estabeleceu contactes corn a 
comunidade e entidades locals e 
procedeu à entrega de distinçôes 
honorificas. Nos actes oficias 
fazia-se acompanhar pelo Dr. 
Antônio Montenegro, Chefe de 
Gabinete, Dr. Francisco Nuno 
Ramos, Director de Serviços de 
Lingua Portuguesa e Intercâmbio 

Cultural do Institute Camôes, e pelo sr. Eduardo 
Saraiva, Assessor de Imprensa do Gabinete do 
Secretârio de Estado. 

No mesmo dia, presidiu ao acte do primeiro içar 
da nossa bandeira no mastro do Consulado Gérai, 
seguindo-se uma recepçào durante a quai foram 
informados sobre os objectives do programa de 
alfabetizaçâo para crinaças “Sons do Alfabeto”, 
organizado pela Direcçâo Escolar Catôlica de Toronto, 
bem como da iniciativa “Ano 2000, Ano da Educaçâo”, 
um projecto dirigido à promoçâo de assuntos de 

educaçâo para portugueses e luso-descendentes 
radicados no Canadâ. 

Pioneiros Portugueses 
Homenageados 

No Jantar Anual da Federaçâo Luso-Canadiana de 
Empresârios e Profissionais que contou corn a presença 
do Cônsul-Geral, Joào Perestrello, foram 
homenageados oito dos primeiros portugueses que 
vieram ao Canadâ na emigraçâo oficial de 1953. 

No decorrer do mesmo foi feita a atribuiçâo de 11 
Boisas de Estudos, no valor de $2.300 dôlares cada, 
montante oferecido por vârias empresas luso-canadianas 
e canadianas, da Provincia do Ontârio, e que é 
habitualmente distribuido a estudantes luso-canadianos 
de diverses cursos superiores. Foi ainda entregue o di- 
ploma de mérito profissional da Federaçâo a um dos 
empresârios da comunidade pela sua valiosa 
contribuiçào na divulgaçào da cozinha portuguesa na 
sociedade canadiana. 
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PAGiNArmiNiNfl 
UMA NOTA LEVE... 

Por detrâs do ferro forjado que guamecia a janela 
da sacada do solar de Miramontes, ao entardecer, era jâ 
certa uma silhueta feminina, quase irreal, vista através 
das cortinas de renda espessa prôprias da época. 

De cabelos negros apartados em bandôs e depois 
concentrados no cucuruto para cafrem em canudos sobre 
a nuca, tornava-se formoso o perfil da jovem D. Sofia, 
senhora gentil e rica, que em silêncio se fechava nos 
sens aposentos, aguardando a chegada do marido, 
Ramiro Ramires, senhor que podia tardar boras ou dias, 
dependendo da atracçào que o prendesse, onde quer 
que se encontrasse. Carâcter altivo, nâo escutava os 
serenos rogos da esposa que, sem dùvida, ele amava 
euforicamente, mas corn a mesma exaltaçâo corn que 
amava as outras pessoas e talvez ainda mais os 
divertimentos... 

Alguns anos tinham decorrido desde o dia em que, 
ainda em plena adolescência, se uniram em matrimônio. 
Sob o idi'lio do primeiro amor, gozavam os prazeres 
duma opulência provinciana que lhes era dado viver, 
rodeados de serventes, carruagem e cavalos, sendo estes 
ùltimos uma das paixôes de Ramiro. Formavam um belo 
par romântico, que dava gosto olhâ-los ao caminharem 
pelos relvados. 

Garboso senhor de rosto mâsculo, dum moreno 
castiço que lhe acentuava os traços velasquenos, 
caracteristicos das raias espanholas, Ramiro gozava a 
vida ao mâximo, sempre despreocupado, alegre e 
cavalheiro. Corn uma elegante tendência perdulâria, nào 
lhe faltavam amigos com quern socializar... 

Os portées da fazenda Miramontes abriam-se de 
par em par, mais vezes do que o bom senso mandava 
aos amigos e conhecidos de renome; entre eles, um 
general reformado dos regimentos napoleonicos, jâ um 
tanto idoso, que anos antes, tinha servido na segunda 
invasâo francesa ao pais Luso, comandada desta vez 
pelo general Soult, que foi derrotado, corn o auxi'lio 
dos nossos aliados. Ao reformar-se, este general Vemout 
regressara às nossas terras para contrair matrimônio corn 
D. Izidra, senhora mais nova, tia de D. Sofia, em casa 
de quem vivia quase sempre. 

As prolongadas estadias do casai Vernout no solar 
de Miramontes, agradavam aos Ramires para além do 
parentesco, por se comprazerem na companhia de am- 
bos e pela erudiçâo do general, que era para Ramiro o 
melhor companheiro. E também porque D. Izidra, 
eximia no arrastar das sedas e corn um mavioso timbre 
de voz que se esgueirava por entre os meneares do leque 

SENHORA CARMEN 
Leitora de 
Cartas e da 

! Palma da Mâo 
^ Conselheira nos problemas 

da vida corn Força no Talismà 
e na Ervanâria 

Para mostrar-lhe como acabar corn a doença 
e a dor, é a Mulher corn poderes especiais 
que você procura e por muitos anos reuniu 
os separados. 
Deprimido? Desanimado? Ma sorte? Sem 
êxito no amor? Posso descobrir os motivos, 
nomear os amigos e inimigos e confirmar- 
Ihe se o parceiro no amor lhe é fiel ou infiel. 

Ajude-se a si mesmo! 
Marque uma consulta. A primeira visita vai-lhe dar 

resultados positives nos seus problemas! 

Absolutamente confidencial 
Para Marcaçôes chame: 

(519) 256-0395 

Insensatez 
manejado corn arte de senhora toda elite, era 
encantadora e quase imprescindivel nos salôes de D. 
Sofia, aonde eram frequentes as caçadas, os chas da 
tarde e os jantares, sem faltar nos longos serôes jogando 
cartas. Em certos périodes, era um vai e vem de visitas 
que enfadava os serventes por tanta azâfama. 

No mesmo solar vivia ainda a senhora D. Joana, 
mâe de D. Sofia e a quem D. Izidra, irma mais nova, 
dedicava grande parte do seu tempo como dama de 
companhia, orientando-lhe os rendimentos pessoais 
desde que D. Joana ficara quase invalida, sempre numa 
cadeira especial que era trazida à mesa por dois homens. 
Nâo obstante este mal, todos viviam em agradâvel 
disposiçâo, corn a excepçâo de D. Sofia que mostrava 
preocupaçôes. 

Os anos foram rolando e um dia veio em que as 
janelas do solar se cobriram de preto, pela morte da 
idosa senhora, por todos muito chorada. 

Corn este luto de meses, Ramiro e o general, talvez 
por estar perto o Invemo, resumiram as suas cavalgadas, 
mais os jogos até allas horas corn os amigos mais 
Intimos. Continuavam despendendo, tanto mais que 
Ramiro nào podia conceber a ideia de ver a longa mesa 
de pau preto despida de iguarias e dos melhores licores, 
e adorava ver os castiçais de prata iluminando os quatro 
cantos; sem falar nos belos ramos de flores que 
seduziam, dentro dos vasos também de prata, sobre as 
floreiras de pau preto delicadamente torneadas. Em tal 
atmosfera, depressa se esqueciam mâgoas ao fumo dos 
havanos deliciosos... 

Apesar destas doçuras tào comuns aos abastados, 
Ramiro mostrva-se cada vez mais frenético e em breve 
recomeçou as suas ausências, s6 que o general jâ nào o 
acompanhava, alegando que era recente o luto; que por 
mâe, a étiqueta ordenava que se guardasse um ano, 
seguindo-se-lhe o aliviar por mais seis meses. 

Por esta altura da vida de Ramiro, ainda novo, os 
filhos crescendo e ele atrâs dos javalis, assim dizia, jâ 
os rumores desagradâveis se desprendiam dos segredos, 
mas sem surpresa de ninguém. 

E D. Sofia, mais desvanecida pelas angustiosas 
esperas aquém do ferro forjado da sacada, que em breve 
séria doutro dono, chorava a sua desdita e sentia nâo 
poder mais perdoar ao marido, o ter desbaratado duas 
fortunas, amando mulheres de mâ nota e jogando, s6 
por insensatez, sem ao menos se lembrar dos filhos que 
tanto o amavam e o tinham por um herôi medieval, que 
os romances da época tanto enalteciam. 

Enquanto o general teve vigor para acompanhar o 
perdulârio galâ, Ramiro atendia os conselhos do erudito 
amigo, mas agora, talvez por desespero, nào acatava 
ninguém. O castelo de allas finanças estava ruindo e o 
fero castelào, submerso pelo montào de estroinices 
insensatas, jamais se poderia erguer. 

Em pouco tempo a leal D. Izidra, que entretanto 
tinha herdado do general, comprou a propriedade 
Miramontes, para que os Ramires continuassem a viver 
sob o tecto de mil memôrias agradâveis e tristes que 
todos ali tinham vivido. 

Os desgostos de perder o general Vemout, em quem 
Ramiro via um pai e um amigo e o vexame da miséria, 
vergaram o senhor de traços velasquenos, passando a 
dar mais atençâo aos seus e admirando mais a submissa 
esposa, e, talvez, mais ainda a leal e desenvol ta D. Izidra 
que era agora a governadora e dona de Miramontes, 
aonde os leques continuaram a refrescar os rostos das 
duas meninas casadoiras que eram jâ as fdhas de Ramiro 
e D. Sofia. 

Fernanda T. Raimundo (2 de Nov/99) Richmond, BC 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Antonio Azevedo 

Carta à minha Mae distante 
Mâe, se o pensamento pudesse voar e transmitir a 

saudade que sinto, talvez 
apaziguasse a dor de estar longe de 
ti. Oxalâ nào houvesse a imensidâo 
da distâneia e do tempo entre nos! 
Que estas linhas te encontrem na 
mais perfeita saûde que as tuas 79 
primaveras te possam conferir. Sei 
que a vida é uma carga pesada nos 
teus ombros, mas peço a Deus que 
rompa o dia em que nos possamos 
abraçar. 

Mâe, quando estamos longe de quem amamos, é que 
mais sentimos a força da nostalgia. Agora sei apreciar o 
sacrificio que tu e o pai enfrentastes para criar cinco filhos, 
cada um deles com temperamentos diferentes. Tu bem 
sabes como nos éramos e somos. 

Lembro-me que me dizias carinhosa que eu era o mais 
“refilâo” de todos, aquele que “despoletava” por pouca 
coisa. Na ultima vez que estivemos juntos, me fizeste 
reparar neste meu feitio e perguntaste se ainda era como 
dantes. 

As imagens da infâneia surgem no pensamento ! Noites 
a fio passavas à cabeceira da minha cama quando sofria, 
atormentado pela febre. Lembras-te daquele Sâbado 
Aleluia que acordei a chorar porque o emplastro para 
acalmar a tosse tinha caido e me queimava a pele? De 
repente, ouvimos os sinos e os foguetes e, enleado corn a 
histôria da Ressurreiçâo de Jesus, adormeci abraçado a ti. 

Paciente, desculpavas as minhas travessuras e por 
vezes, davas-me um safanâo para que acima de tudo 
reinasse a disciplina. Corn que carinho maternai nos 
aquecias as camas nas noites do frio Invemo! 

Se recordar é viver, entâo ao recordar o tempo da 
infâneia, sinto reviver a memôria dum passado ainda pouco 
distante, bâlsamo que acalma a saudade. Serâ este mais 
um Natal que iremos passar longe um do outro, mas bem 
perto no pensamento. Que o Deus Menino te traga muita 
saûde e o Pai Natal deixe no teu sapatinho o que mais 
desejas neste Natal da Saudade como muitos outros do 
passado. 

Dizem que um homem nâo chora. Mentira! Eu choro 
corn uma lâgrima teimosa a rolar pela face, quando penso 
em ti e em todos os que al deixei. No Natal, a saudade 
sufoca-me e o chorar faz bem e desanuvia a dor pungente 
da minha aima. 

Bem sabes que te amo muito e agradeço a Deus por 
ter-me dado uma mâe que fez tudo por mim, da maneira 
que podia e sabia. Porque foste Mâe à tua maneira, agindo 
mais corn o coraçâo do que corn a palavra, e sempre nos 
apontando o bom caminho. 

Que Deus te proteja, minha querida Mâe, e que um 
dia nos possamos abraçar de novo. Beijos e saudades do 
teu filho e amigo. 

Antonio H. Azevedo, London (Ontârio) 

PARADOXOS 
- Pela Fé vemos o invisivel, acreditamos no incrivel. 
A Fé nos dâ a capacidade de fazer o que o incrédule 
pensa ser impossivel (Clarence Smithson) 

- Nada nos humilha tanto como quando um técnico 
descobre que tlnhamos tentado fazer o biscate pela 
nossa mâo. 

- O chefe supremo duma familia é aquele que tem o 
comando do control-remoto. 

- A nossa ignorâneia e limitaçôes s6 existem quando 
lhes damos pousada na mente. 

- Sem força de vontade, o ûnico que se consegue na 
vida é o fracasse. 

- Faça alguma coisa corn a sua vida. Seja llder, ou siga 
o llder! E, se nâo tiver coragem, ponha-se fora do 
caminho. 

- O dinheiro nào compra a felicidade. Mas esta nào é a 
razào de muitos infelizes serem pobres. 

- Nem sempre o sucesso é certo e nem sempre o fracasse 
é definitive. 

- Aprende-se muito na prosperidade, mas ensina muito 
mais a adversidade! 

- O melhor caixeiro-viajante do mundo foi um que 
vendeu duas mâquinas de ordenhar a um lavrador que 
s6 tinha uma vaca e levou-lhe o animal como sinal do 
pagamento! 

- A nossa mente por si s6 é capaz de tornar o céu num 
inferno e vice-versa (John Milton) 

Selecçào feita por A. Seara 



14 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Ediçâo Natal /1999 

BWAIWIPTON 
"PORTUGAL NOTICIAS" 

Sucursal em Brampton 
36 Thornetree Cres., 

Brampton, Ont. L6Y 4C5 
Tel. (905) 874-1173 

Correspondente: JOÀO G. SILVA 
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Décio Gonfolves lan;a CD 
'l&lma Portugueso" 

O madeirense Décio 
Gonçalves que hâ anos se tem 
afirmado no panorama musical 
luso-canadiano, acaba de lançar 
um novo CD intitulado “Alma 
Portuguesa” corn a chancela 
Dismusica Ltd de Mississauga. 
A ediçâo inclui doze novas 
cançôes populares corn um “en- 
core” da faixa “Cabrinha”, um 
dos maiores êxitos da carreira 

arti'stica deste ainda jovem trovador, juntamente corn 
os titulos “Nunca te Menti” e o famoso “De Ilha em 
Ilha”. 

Confiâmes que este novo lançamento musical no 
quai Décio debruça-se sobre a intimidade insondâvel 
da aima portuguesa que chora, canta e faz troça da 
fatalidade da vida, sera o fogetâo que vai pôr em orbita 
este grande valor, ainda pouco conhecido nos nossos 
meios comunitârios do SO do Ontario, mas que tanto 
no mundo madeirense como no grande mundo da 
emigraçâo tem conquistado os pmcaros da glôiria en- 
tre O publico mais requintado. 

Titulos que arrancam pedaços da aima popular sâo: 
“Velhas Apressadas”, “Saias de Sâo Joâo”, “Romaria 
Abençoada”, “Casa Vazia”, e “Dança do Mexe Mexe”, 
lembranças do artista que revive a sua experiência no 
torrâo natal e a sua saudade ao ver-se longe desse Jardim 
Florido que sempre foi e sera a Ilha da Madeira. 

No panorama da mùsica popular portuguesa 
aparecem cada ano novos valores. Alguns sâo de pouca 
dura, como fugazes cometas que atravessam o 
firmamento. Décio é, porém, estrela de forte brilho que 
corn o passar dos anos traz-nos um resplendor mais forte 
e mais intenso. “Alma Portuguesa” é uma prova 
contundente do seu valor. Parabéns, Décio Gonçalves, 
e Obrigado por descortinar para nos a maravilha dessa 
aima tâo portuguesa e, ao mesmo tempo, tâo 
madeirense. 

Joào G. Silva, correspondnte em Brampton 

Novos Corpos Directivos do Clube 
Português para o ano 2000 

Como resultado das Eleiçôes celebradas na ultima 
Assembleia Gérai de Novembre, uma nova Direcçâo vai 
gerir os destines do Clube Português de Chatham no 
proximo ano. A lista liderada por Antonio Trigo foi eleita 
por maioria de votes e esta integrada por: 
Assembleia Gérai 

Présidente - Antonio Abréu 
Executive 

Présidente - Antonio Trigo, 
V. Présidente - Cândido Borges, 
Secretâria - Palmira Vilaranda, 
Tesoureiro - Gonçalo Alves, 
2° Tesoureiro - José Alves. 
Vogais - Antonio Antunes, 

Boaventura Lopes e Joâo Vilaranda 
Conselho Fiscal 

Présidente - Daniel Martins. 
Espera-se para breve a nomeaçâo dos secretarios e 

relatores do Conselho Fiscal e da AG, cargos que ainda 
nâo nos foram comunicados. 

Através do telefone, jâ apresentamos as nossas 
congratulaçôes à nova Direcçâo eleita e, como disse muito 
bem O novo Présidente, Antonio Trigo, “o boni filho a 
casa toma ”. Nâo é esta a primeira vez que ele vai liderar 
O Executivo. Foi graças a sua iniciativa, secundada pela 
maioria dos sôcios, que a comunidade de Chatham hoje 
conta corn uma sede propria que é o orgulho de todos os 
que colaboraram para erguê-la desde os alicerces e também 
dos que nos ùltimos très anos trabalharam arduamente para 
saldar parte da divida que este empreendimento de gigantes 
deixou. 

A. Seara, London (Ontârio) 

FESTADAPASSAGEMDEANO 
Dia 51 de Dezembro de 1999 

6:00 
jftKvtcef 

Ementa: 

Filetes de Peixe com Arroz 

Came Assada corn 
batata Parisienne 

Sobremesa: 
Apple or Cherry Pie 

BMF® 

itOSO 

corn O conjunto, 

famoso no SO 

do Ontârio 

"NOSSA MODA" 

Mesa da Meia-Noite 
Marisco à Portuguesa 

Cabrito Assado 
Fruta e Pastelaria variadas 

ENTRADAS 
Sôcios - $60. Nâo-Sôcios - $70.00 
Menores - Sô pagam meia entrada 

Réservas até ao dia 26 de Dezembro na sede do Clube 

CHATHAM 
"PORTUGAL NOTICIAS" Sucursal em Chatham 

309 Mercer Street, Chatham, Ont. N7L 6C8 
Tel.: (519) 354-3504 

Correspondente: ANTONIO TRIGO 

PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 
OF CHATHAM 

346 Grand Ave. E., Chatham, Ont. N7M 5K4 
Tel.: (519) 436-0040 • Fax. (519) 436-1351 

Para Banquetes Contacte: Joe Pereira (519) 436-1284 

1.   ACTIVIDADES DE DEZEMBRO 

Dia 19 - Pesta do Natal da Criança: 2h00 Almoço, Baile 
corn O conjunto musical “United”, e a chegada do Pai Natal 
carregado de présentés para todas as crianças. Compareçam! 

Dia 31 - Festa da Passagem do Ano (Veja Anûncio) 

do/ ^lesidenie/ ‘^oséde' ‘^esus/ 

com'^otasyde/ testas/ 
Venho por este meio 

informar que no Domingo, dia 
14 de Novembro, o "Portu- 
guese-Canadian Social Club” 
celebrou a Assembleia-Geral 
Ordinâria Anual, para a 
apresentaçâo de contas da 
tesouraria e outras assuntos 
agendados, tais como a eleiçâo 
de novos corpos directivos. 

Por motivas de saüde nâo 
irei continuar àfrente dos destinas do Clube e aproveito 
O ensejo para agradecer à Direcçâo a optima 
colaboraçâo prestada neste triénio em que todos se 
empenharam em dar à nossa comunidade o fruto do 
seu assîduo trabalho voluntârio para levar afeliz termo 
os melhoramentos da obra e as actividades por nos 
realizadas. Muito Obrigado também às suas esposas 
que colaboraram também para pôr um toque feminino 
de classe nos nossos empreendimentos colectivos. 

Também quero apresentar o meu agradecimento à 
nossa comunidade pelo formidâvel apoio corn que tem 
correspondido ao participar em todos os eventos 
realizados durante a minha presidência. 

Se por acaso houve alguma discordâneia, nâo foi 
motivada pela intençâo de ofender alguém, mas sim 
pelo nosso zelo em olhar pelos interesses desta casa, 
que muito trabalho nos deu para podermos chegar ao 
que temos actualmente. 

Nâo posso esquecer um agradecimento especial à 
Comissâo de Pestas pelo bom papel desempenhado na 
organizaçâo das mesmas e pelo saldo positivo que 
apresentaram. 

Votos sinceros de muito êxito na sua gerêneia à 
nova Direcçâo eleita nesta Assembleia Gérai e que serâ 
empossada no fim do corrente ano. 

Para todos vos, ao aproximar-se esta Quadra do 
Natal, em nome prôprio e no dos Directores que comigo 
trabalharam nos ültimos très anos, vimos apresentar 
votos de BOAS PESTAS e de um Peliz e Prôspero Ano 
Novo a todos os sôcios e comunidade de Chatham. 

José de Jesus Pereira, Présidente 

E-mail: westview(3>execulink.com 
709 Wonderland Road North, London, 

Ontario N6H 4L1 

Uma Moderna Casa Funerâria ao Serviço da Comunidade Portuguesa de London e Arredores 

Para um serviço personalizado de Funerais, contacte: 

PAUL R. NEEDHAM, Gerente 

Tel. (519) 641-1793 
Fax. (519) 641-3166 

• Salas espaçosas e bem decoradas 

• Serviços profissionais a preços acessiveis 

• Transladaçôes para Portugal Continental, 

Açores e Madeira 

• Informaçôes pre-necessârias 

• Aconselhamos e damos assistência 

Â lista dos nossos serviços assegura à sua familia a dignidade que ela merece ao preço que determinar. 

Se quiser receber mais informaçôes nâo hésité em telefonar ou visitar as nossas modernas instalaçôes. 

(PAUL R. NEEDHAM e GERRY McINNIS, Gerentes) A capela mortuâria corn tecto de catedral. 
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LEAMIIMGTON 

Nesta Quadra Festiva que as 
nossas famttias por tradiçào secu- 
lar vivem corn intensa intimidade.a 
Direcçâo do Clube Portugais de 
Leamington deseja enviar aos 
nossos sôcios e suas famüias e a 
toda a Comunidade em gérai Votos 
de Boas Pestas e Prospéra Ano 
Novo, 2000. 

Agradecemos a simpatia e 
apoio dispensados durante o ano 

transacto, o quai nos afirma no nosso empenho porfazer 
deste Clube o cerne de uniào e a sala de visitas da nossa 
Comunidade. 

Pela Direcçâo, Norberto Fortuna, Présidente 

0 Conselho das Comunidades 
Portugueses do Canada 

Subsecçâo do S.O. do Ontario - 

Tony Do Fomo 

Antonio do Fomo - José Mario Coelho 
Francisco Santos - Anselmo Carvalho 

desejam a todos as Comunidades 
Portuguesas desta ârea um 

2000 

OPINIAO 

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

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

CENTRO CUITURAI dos Pescadores 

A Comissâo do Centro Cultural “Os Pescadores" 
integrada por famttias émigrantes da Nazaré, envia 
votos de Boas Pestas e Prospéra Ano Novo a toda a 
comunidade portuguesa radicada em Leamington e no 
Sudoeste do Ontârio. 

Os Homens do Mar nesta Quadra Festiva sentem- 
se solidârios corn toda afamttia Portuguesa emigrante 
que nesta data sente mais a falta dos seus entes 
queridos e da Terra-Mâe que nos viu nascer. 

Que o Deus das calmarias e das tempestades 
derrame sobre todos nos a Bênçâo da Paz e Amor que 
o seufilho Jesus Cristo veio trazer ao mundo. 

^esfasrer ^zosf2em' S^no'2000 

SACO Fisheries inc. 
corn a gerência de Adriano Codinha 

endereça a todos os seus funcionârios, 
empregados, amigos e à comunidade 

portuguesa de Leamington, Wheatley e 
arredores, corn ênfase na familia Nazarena, 

Sinceros Votos de um 

FELIX 
NATAL 

e 

PRÙSPFRO 
ANO 2000 

£s€ota e o Ensino da Lingua Portuguesa 
Dentro do programa de apoio e coordenaçâo do ensino 

da Lingua Portuguesa que o Govemo tem desenvolvido 
nas nossas comunidades radicadas no estrangeiro, teve 
lugar em London, uma reuniào de esclarecimento corn 
pais e professores das Escolas de London, Sâmia, Strathroy 
e Kitchener, a quai contou corn a presença de D. Graça 
Assis Pacheco, coordenadora do ensino do Português no 
Canada. 

Apôs a apresentaçâo do corpo docente, houve uma 
sessâo de esclarecimento no ginâsio da Escola “Holy 
Cross”, em que participaram informalmente os pais dos 
alunos em animado debate de perguntas e respostas. 
Insistiu-se na necessidade de falar Português em casa corn 
os filhos, chave para um maior estimulo da criança a tomar- 
se bilingue, e encorajou-se os pais a manterem uma ligaçào 
mais directa corn os seus lugares de origem através de 

intercâmbios familiares ou de programas audio-visuais que 
jâ sâo abundantes neste fim de século e que poderâo 
espicaçar a curiosidade e o interesse intelectual da criança. 

Na sessâo corn os professores, foram analisados 
programas de certificaçâo bâsicos e universitârios, e sua 
mecanizaçâo. O estudante pode apresentar-se a provas de 
avaliaçào e certificado desde que tenha mais de 14 anos 
de idade, podendo fazê-lo através da Embaixada de Por- 
tugal ou do Consulado-Geral. 

A necessidade de que os luso-descendentes corn titulo 
universitârio no Canada se formem em Português através 
destes cursos, tomando-se assim professores da nossa 
lingua nas comunidades onde residem, corn os mesmos 
direitos de reforma de professorado perante o Govemo 
Português, foi um dos topicos em causa. E muito 
importante que os professores das nossas escolas 

Demecraticamenle Falando 
Assistimos no Clube de London a uma sessâo de 

trabalho organizada por um comité que promove a 
abertura dum consulado em London, orientado ao 
serviço das nossas comunidades do SO do Ontârio. 
Gonçalo Martins, Deputado da AR pela emigraçâo fora 
da Europa e presentemente Attaché cultural do 
Consulado Gérai de Portugal em Toronto, liderou a 
reuniâo. 

A sessâo de esclarecimento foi muito bem 
organizada e esperamos que sejam aproveitados os 
resultados, nâo s6 pelo interesse que despertou como 
ainda pelas consequências que poderâ ter no futuro. O 
Salâo Nobre do Clube estava repleto e o publico 
apresentou ao plenârio problemas que, duma forma ou 
outra sâo comuns a todos nos. 

Notâmos a ausência de varias Associaçôes do SO 

do Ontârio que poderiam ter dado mais relevo ao acto 
corn a sua participaçâo. Merece encomio o trabalho dos 
organizadores da sessâo e do deputado Gonçalo Mar- 
tins que soube dar resposta atenta as perguntas e 
problemas que lhe foram formuladas. 

Democraticamente falando, houve uma grande 
variedade de intervençôes, algumas muito breves e 
sinceras, outras marcadas pelo zelo de fazer ver que a 
flagrante deficiência de uma atençâo digna aos milhares 
de portugueses que residem no SO do Ontârio é um 
problema que clama ao céu. Estamos a referir-nos a 
ardente oratoria do Conselheiro das CPC, Antonio do 
Fomo. 

Parece que a campanha para a abertura do posto 
consular nesta ârea remonta-se aos anos antes da 
Revoluçâo do 25 de Abril. 

"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em Leamington 

67 Alderton Street, Leamington, Ont. N8H 4L8 
Tel.: (519) 326-5309 

Correspondente: NORBERTO FORTUNA 

LONDON 

“UPT0QV»< 

1-800-391-6036 

Tel.(519) 455-0704 

Fax (519) 455-0720 

Website: 
www. londonstair. corn 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

HORELIN 
TOURS & TRAVEL 

Isabel Carreira 
Travel Counsellor 

10 Talbot Street East 
LEAMINGTON, ON 

N8H 1L2 

Local (519) 322-2855 
Toll Free 1-800-265-0818 

Fax (519) 322-1600 
RETAIL #3359686 WHOLESALE #1717051 

PAPA’S (NEW & USED) FOOD 
EQUIPMENT & SUPPLIES 

SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 
"WE BUY, SELL AMD TRADE" 

WHOLESALE/RETAIL 
'RESTAURANTS 
■ DONUT SHOPS 
■ BUTCHER SHOPS 
■VARIETY STORES 
■ CLUBS 
■HOMES -COnAGES 

• BAKERIES 
•CATERERS 
• PIZZERIAS 
•CHURCHES 
• INSTITUTIONS 
•APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 PUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-4644 

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

Toastmaster Southbend 

organizem comités e se integrem no sindicato dos 
professores em Portugal. So assim poderâo ter uma 
representaçâo mais forte na reivindicaçâo dos seus direitos 
como professores no estrangeiro. 

Enaltecemos as palavras do Pe. Lucio Xavier Couto, 
que afirmou ser uma obrigaçâo bâsica dos Clubes e 
Associaçôes promoverem programas em Português, 
ajudando assim a comunidade a crescer culturalmente. 
Referiu corn convicçâo que todos unidos seremos mais 
fortes e trabalhando na mesma direcçâo seremos uma 
comunidade mais respitada e reconhecida. 

Nestas sessôes evidencia-se o apoio do nosso Govemo 
que neste momento parece sobrepôr-se à adesâo das 
comunidades émigrantes portuguesas no Canadâ. 

Joaquim Alves, Sârnia (Ontârio) 

Muito importa que a sessâo venha a produzir 
resultados em breve. Mais importante ainda é que os 
politicos que nos visitam nâo prometam o que nâo 
podem dar. Exigimos que se apresentem corn dignidade 
e corn discursos de esclarecimento para o publico e nâo 
para nos darem uma imagem que nâo corresponde à 
realidade. 

Queremos deixar bem patente que comicios como 
o de London sâo precisos e deveriam ser mais frequentes 
e poderiam ainda ser celebrados noutras comunidades 
para que todos possamos participar e deles aprendermos 
qualquer coisa. Porque, falando democraticamente... 
todos ganhamos. 

Joaquim Alves, Sârnia (Ontârio) 
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Beldade do Mês - Marlene Miranda 
Filha de Albano e Alice, naturais 
de Vila Pouca de Aguiar (Trâs- 
os-Montes), Bacharel em Inglês 
pela UWO, estuda no Teacher’s 
College de Thunder Bay e estagia 
por 7 semanas nas W. Churchill 
P. School de London. Vai graduar- 
se no mês de Abril e entrar no 
corpo docente escolar do Ontario. 
Pos isso a proclamâmos Beldade 
do Mês. 

Maria Augusta Moreno 
No dia 13 de Dezembro tomou-se 
centenâria. Nasceu em New Bedford, 
Mass, e corn très anos de idade 
regressou corn os pais a Sào Miguel, 
onde residiu até 1977. Nesta altura 
veio para Woodstock (Ontario) onde 
reside cam a sua filha e genro. Maria 
Augusta tem ainda dois filhos vivos, 
quatro netos e sete bisnetos. Parabéns 

a Avô da comunidade de Woodstock! Happy lOOth Birth- 
day from all your family! 

50 Anos de Felicidade 
No passado 17 de 
Novembre, llidio 
Sampaio, celebrou o 
seu 50.° Aniversario 
e a famflia deu uma 
Festa Surpresa com 
haloes, présentés e 
Bolo. A sua esposa 
Joaquina, filhas 
Connie e Flavia, 
genro Joe e neto 
Austin auguram ao 
querido esposo e pai muitos anos de vida tâo felizes como 
os primeiros cinquenta. We love you! 

Blair James 
Ao cumprir o 1.° aniversario no dia 
23 de Dezembro, os avos Isaltina e 
Jaime Duarte de Listowel enviam 
votes de muita felicidade. Que Deus 
te abençôe por toda a tua vida. 

Carlos Vieira 

Artista da fotografia na firma 
Carlos Photo Studio, reiniciou a 
sua actividade como agente de 
compra-venda de propriedades na 
empresa “Pinheiro Realty and Ins. 
Ltd.” de London. O gerente, Joe 
Pinheiro, Broker, e colegas de 
trabalho dao-lhe as boas-vindas. 
Para assuntos de “real estate” 
contactem-no pelo 
Tel. (519) 451-2696. Parabéns! 

ECOS DA SOCIEDADE 
Morita e Duarte 
Ao jovem casai que contraiu 
matromonio na St. Peter’s 
Basilica de London em 
Outubro passado, os pais 
Duarte e Maria Bandarra, 
gerentes da Morning Star 
Bakery, desejam aos 
queridos filhos um Natal 
muito Feliz e que Deus 
abençôe a força do amor que 
os uniu para sempre. We love 
your so much and we miss 
you a lot! God Bless you! 

Vina Correia 
Nascida em Vila Real (Fonteita) 
- Tras-os-Montes, é filha de 
Joào Correia e Otilia Esteves. 
Residiu em Limoges (França) e 
no Verao passado graduou-se no 
Fanshawe College em Business 
Insurance. Costa de viajar e foi 
“cheerleader” no Liceu. Desde 
Setembro trabalha na firma 
Allstate de London com o Tel. 
(519) 681-8580 (Veja anuncio 
na pagina 2). Parabéns Vina! We are proud of you! 

Comissào de Festas da Holy Cross 
José Pinheiro e 
Artur Sa, présidente 
e tesoureiro da 
Comissao de Festas, 
no Adeus ao Pe 
Manuel Correia, 
aquando da sua festa 
de despedida antes 
de seguir para o seu 
novo destino em 
Strathroy. 

Christina & 
Robert 
Os seus pais 
enviam votos de 
um Natal muito 
Feliz e Prospero 
Ano a este casai 
que contriu matri- 
monio a 18 de 
Setembro ultimo e 
reside em Cam- 
bridge (Ontario). 
We love you very 
much! (Mom & 
Dad.) 

Lordy, Lordy! Look who^s 40! 

NECROLOGIA 

Antonio Ferreira 
O mundo do futebol reconheceu 
o mérito dete homem que hâ 
anos cuida com mimo o relvado 
do Campo da Bola do Clube de 
Strathroy. Embora jâ com o peso 
dos anos, ele tem feito um 
trabalho formidavel e merece ser 
destacado como um exemplo 
para todos. 

No dia 25 de Novembro passado. Jack 
Carreiro, conhecido empresario de 
London, entrou na casa dos 40, o quai 
foi celebrado a preceito em famflia e 
corn muita felicidade. Parabéns da 
esposa Maria e das filhas Jackie e 
Jessica. You ’re the Best “Papa " in the 
world! 

Raûl de Andrade 
Com a provecta idade 

de 83 anos, recentemente 
faleceu em Montreal. Era 
natural de Ponta Delgada 
(Sao Miguel), tendo 
emigrado para o Canada hâ 
cerca de 40 anos, onde foi 
funcionârio de varias 
companhias aéreas até à 
sua reforma. Era casado 
corn D. Rosalina (falecida), 
e pai do Pastor Samuel 
Andrade (Idalina) de London, e de D. Margarida 
residente em Montreal. 

“Portugal Noticias” e os seus corespondentes 
apresentam sentidas condolêneias à famflia 
enlutada que, por sua vez, deseja agradecer por 
este meio todas as manifestaçôes de simpatia que 
lhes foram dirigidas. 

O^NEIL FUNERAi 
Casa Funerâria 

Nesta Quadra Festiva, 
O’Neil e sua famüia desejam 
endereçar a toda a comunidade 
portuguesa de London e arredo 
sinceros votos de um Feliz e Sa 
Natal agradecendo a preferêneia 
dos nossos serviços quando a hora 
da dor enche de tristeza uma das 
famüias desta comunidade pela 
separaçâo de um ente querido. 

Pedindo a Deus que Ele derrame a sua Bênçâo sobre 
todos nos no proximo ano 2000, fica aqui o nosso Muito 
Obrigado ^ 

/éoasy 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
Um espaça idealizado para os vivos e para os defuntos 
A Capela-Mausoléu da Sagrada Familia oferece-lhe a oportunidade de obter 
um Tùmulo de Familia dentro das tradicionais exéquias funèbres. 

4^ O interior recolhido convida o visitante a uma reflexâo sobre o nosso 
destino e à oraçâo, num ambiente cheio de paz, longe dos cuidados humanos da vida. 

^ Ar condicionado no Verâo e aquecimento central no Inverno. 

Para mais informaçôes sobre as vantagens de um Tûmulo no Mausoléu e sobre as facHidades de pagamento sem juras contacte: 

ST PETER S CEMETERY 806 Victoria street • London, Ontario • N5Y4EI TCI. (5 I 9) 45 I "9 I 20 

0 Mausoléu da Sagrada Famüia é supervisado pelo técnico Bob 7\maral, que fala português e pode ajudar-vos em 
tudo quanto diz respeito à decisào de escolher este lugar para sepultura dos restos mortals da uossa famüia. 
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SAULT STE. IWIARIE 
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RO. BOX 22006, SAULT STE. MARIE, ON P6B 4Y5 
Tel.: (705) 946-4401 • Fax. (705) 759-4459 

Email: amaralj@sympatico.ca 

Visita Consular ao Norte do 
Ontario 

O Cônsul-Geral, Joào Perestrello, e o Chefe dos 
Serviços Sociais, Gonçalo Baptista Martins, no dia 6 
de Novembro deslocaram-se ao Norte do Ontario para 
um contacto corn a comunidade portuguesa de Sault 
Ste. Marie, corn o objectivo de procéder a um 
levantamento sobre as necessidades mais prementes 
corn que a mesma se confronta. Entre os assuntos 
tratados, merece destaque a reabertura, para breve, da 
Escola Portuguesa que se encontra inactiva desde hâ 
alguns anos. 

À noite, os dirigentes e socios da “Portuguese-Ca- 
nadian Association” local ofereceram um jantar em sua 
honra, que reuniu cerca de duas centenas de pessoas. 

No dia seguinte, os dois dignitârios consulates 
seguiram para a cidade de Thunder Bay onde tiveram 
um primeiro contacto corn a comunidade portuguesa 
local no ùnico clube de expressào lusiada da area, o 
“Portuguese Club of Thunder Bay”. 

Foram abordados vârios assuntos, entre os quais a 
possibilidade de reactivar o ensino do Português a ser 
ministrado por professores auxiliares, além de 
perpectivas de reciclagem para futures docentes. Foi 
analisada a possibilidade de cidadâos residentes na area 
poderem apresentar em conjunto, através dum inter- 
locutor, todos os pedidos de actes consulates de que 
necessitam, para serem em seguida recolhidos por um 
funcionârio que se deslocarâ para o efeito. 

No âmbito da Coordenaçâo do Ensino hâ a anotar 
contactes corn a encarregada da Escola de Sault Ste. 
Marie corn vista a reabertura deste centre de ensino; 
continuaçâo da divulgaçâo do Sistema de Avaliaçâo e 
Certificaçâo do Português como Imgua moderna, 
organizaçào da Acçâo de Formaçâo de Professores, 
agendada para Março 2000; processes de transferência 
de alunos para escolas portuguesas; encontre corn 
professores das Escolas do Sudoeste do Ontario, 
contagens de tempo de serviço, etc. 

Na sequência do programa apresentado no 
Consulado-Geral em Toronto pela Direcçào Escolar 
Catolica da mesma cidade, “Sons do Alfabeto”, que 
esta dispom'vel através do Tel. (416) 222-8282, Ext. 
#2586, sublinha-se a conveniência dos pais e os 
encarregados da educaçào facultarem conversaçâo em 
português, logo desde os primeiros anos de idade das 
crianças, em casa, permitindo-lhes assim mais 
desembaraço de expressào no uso da lingua. O referido 
programa compreende colecçâo de bandas sonoras em 
cassette e livros corn ilustraçôes para uma mais fâcil 
aprendizagem da Imgua portuguesa pelas crianças. 

Serviço de Informaçâo do Consulado-Geral, Toronto 

WEST LORME 
Sucursal de "PORTUGAL NOTICIAS" 

RR# 1, West Lome, Ont. NOL 2P0 
Tel.: (519) 768-1092 

Correspondente: JOSÉ SILVEIRA 

WEST LORNE PORTUGUESE COMMUNITY 
PO. Box 676, West Lome, Ont. NOL 2P0 

Tel.: (519) 768-1092 

WOODSTOCK 
PORTUGUESE COMMUNITY GROUP 

OF WOODSTOCK 
P.O. Box 20129, Woodstock, Ont. N4S 8A2 

Tel.: (519) 539-1812 

VANCOUVER 
— Voluntarias de St- Isabel — 
Coordenadora Lucflia Dionizio. 

2234 Mannering St., Vancouver, B.C. V5M 3C4 

UMA HISTÔRIA DE NATAL 
Criaditas dos Pobres^^ 

Assim se chamava o grupo de freiras. Senhoras 
modestas e pobres, mas ricas em bondade e amor 
cristao.Foram 50 anos de trabalho e serviço, subindo e 
descendo escadas e ladeiras mgremes, com chuva, vento 
e geada, no Inverno ou no Verao. Elas la iam 
diligentemente, pedindo a uns para dar a outros. Era 
esse 0 seu lema: “Aminorar o mal dos outros’’. 

Eram assim “As Criaditas dos Pobres”. Sem um 
nome pomposo, sem alarde, visitavam os doentes, os 
velhinhos mais necessitados de Oliveira do Hospital. 
Na Casa-Mae, mais conhecida como Casa da Obra, se 
ensinava as primeiras letras aos pequeninos cujas maes 
tinham que trabalhar. E também ensinavam os primeiros 
pontos às meninas mais crescidinhas e ali se preparavam 
boas donas de casa. Muitas foram as moças que ao casar 
levaram o enxoval ali feito, assistidas pelas Mestras. 

Mas tudo passa e a idade foi-as “reformando”, uma 
a uma, até que estas obreiras altruistas que iam pedir a 
uns para auxiliar outros, acabaram por fechar as portas. 
Isto foi hâ poucas semanas e as ultimas religiosas foram 
alvo de atençôes das autoridades. O Présidente da 
Camara de Oliveira do Hospital atribuiu à congregaçâo 
a Medalha de Mérito. A uma das religiosas foi-lhe 
oferecida uma viagem à Terra Santa, que ela declinou 
por nao ter dinheiro para levar, pouco que fosse... Um 
pequenito, ao voltar de férias, foi-lhe entregar uns es- 
cudos que ele e a irma tinham poupado dos gelados 

que nao comeram... Isto comove! 
E que dizer do “Earrusco”, um caozinho que ia 

diariamente comer uns restos que a cozinheira Ihe servia 
ao fundo dos degraus da cozinha? Começou a andar 
murchito, a nao querer comer o que outras almas 
caridosas Ihe iam por no mesmo local, e... uma 
madrugada foram-no encontrar morto. 

Que os animais nao sofrem? Sofrem, sim, como a 
gente, as dores fisicas e também essa pungente dor da 
alma que é a SAUDADE! 

Regina T. Calado, Vancouver, BC 

"PORTUGAL 
NOTfCIAS" Sucursal em 
Vancouver• 
Correspondente: REGINA 

TORRES CALADO 

2269 East 45th Avenue, 
Vancouver, B.C. V5P 1N9 
• Tel.: (604) 325-7547 

A Noite do Hallowe'en 
Decorreu com muita alegria e musica o Jantar que a 

“Portuguese-Canadian Seniors Foundation” levou a efeito 
no Sâbado, dia 30 de Outubro por ocasiao dos festejos do 
Hallowe’en nas instalaçôes da sede. Lauta mesa, muita 
gente, barulho (decente, como é obvio) e nao faltou o 
Concurso da Abobora. Tratava-se de premiar a abobora 
criada em quintal proprio por um dos membros da 
associaçâo e por meios estritamente naturals. Os matizes 
ocre, laranja e amarelo dominaram o lugar onde estava a 
mostra das cucurbitâceas concorrentes ao prémio. 

FOTO: ALCINA VALENTE 

No Concurso, a maiorfoi criada no quintal do sr. Dinis 

Jâ assim a olho de pâssaro, todos antecipavam que o 
exemplar criado no quintal do sr. Dinis ia receber o primeiro 
prémio. Tratava-se de uma senhora abobora, ao lado da 
qual as outras ficaram “anazinhas”. Para testemunho aqui 
estâ a foto, cortesia de D. Alcina Valente, que nao me 
deixarâ mentir. 

O provérbio reza que no coraçâo português bem 
nascido dorme sempre um lavrador. E por isso que, mesmo 
em grandes métropoles como Vancouver, sobrevive o 
“hobbie” de cultivar legumes, tomates e outros frutos da 
terra para o consumo da familia e sem interesse comercial. 
Sâo concursos como este que fazem nascer em nos esta 
grande habilidade de cultivar a terra. Parabéns aos 
organizadores! 

Regina T. Calado, correspondente em Vancouver 

SARNIA 
Miss Portuguesa de Sârnia 
concorre a Miss Luso Ontario 

Promovido pela 
revista “Gente Modesta” 
e dentro do espectâculo 
“Comunidade em Des- 
taque”, levado a efeito no 
“Oasis Convention Cen- 
tre”, em Mississauga 
(Ontârio), a bonita e 
elegante Miss Portuguesa 
de Sârnia, Melanie Da 
Silva, de 16 anos de idade, 
concorreu a Miss Luso 
Ontârio. 

De salientar que foi 
esta a primeira vez na 
histôria da comunidade 
que uma Miss foi 
convidada a participât 

num acontecimento social desta natureza fora de Sârnia, 
dando assim a conhecer que nesta cidade existe uma 
comunidade portuguesa corn muitas beldades, entre 
outras coisas que precisam ser divulgadas. Parabéns, 
Melanie! Esperamos que corn esta participaçâo tenhas 
aprendido algo de valor que possas partilhar e contribuir 
para o futuro das proximas Misses. 

Entre as nove participantes de associaçôes e clubes 
do Ontârio, as Misses de Sârnia, Strathroy e London 
foram as concorrentes mais distantes que participaram 

CLUBE PORTUGUÊS DE SÂRNIA 
399 Campbell St., Sarnia, Ontario N7T 2H4 

Tel.: (519) 337-9140 
Para Banquetes e Contratos chame 

José Morgado (519) 336-3538 

no evento. Eoi, no entanto, a Miss da Casa do Benfica 
de Toronto a feliz vencedora. De realçar o seu mérito, 
nâo s6 pela sua beleza pessoal, mas também pela clara 
expessào no uso da Imgua portuguesa que a focou como 
vencedora. S6 uma das concorrentes poderia ganhar o 
titulo, e corn este, uma viagem aérea à California no 
dia da sua escolha. Mas todas as concorrentes foram 
premiadas corn um lauto almoço, um ramo de flores e 
um relogio de pulso, para além do convivio e amizade 
criadas entre elas e a experiência adquirida nos 
contactos pessoais que podem ser fonte de maior 
estimulo para o futuro. 

Nâo serâ esta uma forma de motivar as jovens a 
aderir corn maior entusiasmo na sua participaçâo nos 
Clubes ou Associaçôes onde estâo inseridas? A 
responsabilidade é de todos nos. 

Joaquim Alves, Sârnia (Ontârio) 

LISTOWEL 
"PORTUGAL NOTICIAS" Sucursal em Listowel 

730 Elizabeth St. W., Listowel, Ont. N4W 1E7 
Tel. (519) 291-1386 

Correspondente: MANUEL CARVALHO 

COMUNIDADE PORTUGUESA DE LISTOWEL 
Comissâo de Festas - José do Couto, Près. 

P.O. Box 302, Listowel, Ont. N4W 3H3 
Tel. (519) 291-4261 

Melanie da Silva 
Miss Portuguesa de 

Sârnia 
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WINDSOR 
"The Four Amigos" 

A mûsica popular portuguesa teve uma das mais 
brilhantes programaçôes na Festa dos “Quatro Amigos” 
que decorreu no Sâbado, 6 de Novembre passade, sendo 
organizada pelas gentis esposas dos quatro 
aniversariantes. 

O “Nelson DJ.” deliciou o pûblico présente, que 
bem nutrido por obra e graça dum delicioso e solide 
Jantar, nâo arredou o pé da pista de baile, festejando o 
evento até ao fim da noite. 

“The Four Amigos” corn um sorriso 
de orelha a orelha. 

A adesâo por parte dos convidados foi bastante 
animadora para um evento desta natureza em que quatro 
assinantes do “Portugal Noticias” festejaram juntos a 
data do seu aniversârio e na mesma noite 
compartilharam neste grandiose banqueté de mûtua 
amizade corn familiares e amigos. Sâo eles: Antonio 
Conceiçâo (Mordomo do Espirito Santo para o ano 
2000, em Windsor), Manuel Canto, Paulo Pereira e 
Vîtor Marques. A Ementa da noite constava de Leitào 
à Bairrada, Bacalhau (“fiel Amigo” que desapareceu 
rapidamente, porque quem nào gosta dele?), Alcatra 
(uma maravilha de sabor e condimento), e uma 
pantagruélica Feijoada que fez as delicias de todos! 

As “Felizes Comadres de Windsor”, responsâveis de 
toda a folia, os Aniversariantes e o grupo de amigos. 

Mas, voltando aos “Four Amigos”, pode-se dizer 
que nâo esconderam a sua emoçâo, e em cada momento 
dà festa reinou uma franca alegria. Corn sorrisos e 
lâgrimas a marcar as suas faces, andavam sempre juntos, 
cobertos corn os chapéus de palhinha que eram o bilhete 
de identidade para todos quantos lhes endereçavam 
votes de Feliz Aniversârio. 

No fim, os familiares e conhecidos destes quatro 
amigos da nossa comunidade juntaram-se nesta foto 
de familia que sera uma perpétua lembrança deste 
momento através da historia. 

Daniel Lapas, Windsor (Ontârio) 

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL 

“PORTUGAL NOTICIAS” 
1-800-414-3584 

AMÎLCAR e GINA NOGUEIRA, Proprie/ânos 

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

475TECUM5EH RD., EAST 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. (519)154-5538 

“PORTUGAL NOTICIAS” 
Sucursal em Windsor 

500 Oakfield Court, 
St. Clair Beach, Ont. N8N 4B2 

Tel.: (519) 735-1802 

Correspondente: 
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CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

Para marcaçôes de Banquetes contacte: 
Lûcia Pires: Tel. 972-3835, ou Estela Vaz: Tel. 253-8194 

UJVIA NOITE DE OUTONO 
A meio-caminho na 

recolha das folhas que 
corn teimosia enchem os 
quatro cantos dos quintals 
das nossas casas, e que per 
se sâo uma pâlida imagem 
da efêmera qualidade da 
nossa vida neste mundo 
cruel, o Centro Cultural de 
Windsor realizou na sua 
sede uma festa que levava 
o carimbo de “Uma Noite 
de Outono”, no passado dia 13 de Novembro. As coisas 
sâo assim! Matanças, Balles de sociedade, Festas de 
Sâo Martinho, etc., tudo isto esta “passé décomposé”. 
A fantasia dos organizadores tem que ir buscar novas 
ideias e esta, para jâ, foi uma das boas. 

Ao abrir as portas ao pûblico pela segunda vez, o 
Centro teve uma tal forte adesâo de gente que, sem medo 
de exageros, poderiamos comparât corn o dia da 
Inauguraçâo no mês passado. Todavia, os petiscos iam- 
se esgotando e o pûblico admirava o suve aroma e 
ambiente de “casa nova”, comentado curioso tudo 
quanto via ao seu redor na nova sede. 

Rapazes e raparigas devidamente trajados sairam à 
frente do palco, trazendo consigo o espirito e a folia 
das famosas Festas de Sâo Joâo. Trata-se de um 
conjunto que jâ nos tem habituados à vistosidade dos 
arcos coloridos e da boa mûsica das Marchas Populates, 
um grupo que sempre que aparece em pûblico cativa a 
plateia saudosista que nâo esqueceu as tradiçôes e cos- 
tumes destas festas tâo populates em Portugal. 

Mais uma vez, o “Nel- 
son DJ” marcou presença 
corn mûsica variada popu- 
lar e internacional, 
fazendo vibrar tanto os 
jovens mais novos como 
os que jâ sentem nas costas 
o peso de muitas 
primaveras. O Centro con- 
tinua a fornecer todo o 
serviço de bar e cozinha, 
para dar o seu melhor à 

nossa comunidade e a todos os que estejam interessados 
em usar as instalaçôes da nova sede para banquetes e 
reuniôes privadas. 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor 

ANUNCIO 
AOS JOVENS 

O técnico de futebol, Carlos Melo, pede a todos os 
jovens dos 13-16 anos de idade que desejem 
começar a treinar no Futebol de Salâo para o 
Tomeio das Festas de Espirito Santo de Windsor- 
2000, e para tal efeito deverâo contactât o proprio 
Carlos Melo pelo Tel. (519) 253-9633. 

Fis o Grupo de Marchas de Sâo Joâo e o seu magnifico 
leque de lindas serranas e moços bem plantados 

Sabia que...? 
- A TAP serve bacalhau corn batatas, e arroz doce para 
sobremesa nos voos de Lisboa-Nova lorque? 

- Timor-Lorosae terâ por moeda o Escudo? 

- Amâlia Rodrigues foi soda de Os Belenenses F.C. e 
previamente fora soda do Carcavelinhos F.C.? 

- Desde hâ alguns anos, o dia 6 de Outubro é o dia 
consagrado a Amâlia na cidade de Toronto e que foi 
nesta mesma data que ela morreu? 

- Xanana Gusmâo é adepto e socio do S.L. Benfica? 

- O século XX sô acaba no ûltimo minuto do dia 31 de 
Dezembro do ano 2000, porque nâo hâ séculos corn 99 
anos, e que o Terceiro Milénio s6 começa no minuto 0 
do dia 1 de Janeiro do ano 2001? Conte pelos dedos e 
veja se hâ milénios corn 999 anos! 

- Eça de Queiros nasceu a 25 de Novembro de 1845 em 
Povoa do Varzim e faleceu em Agosto de 1900 em 
Nevilley e no mês seguinte foi transladado para Portu- 
gal corn pomposos funerals onde o Governo se fez 
représentât? 

- A extinçâo da escravatura em todo o Dommio 
Português foi no ano 1869? 

- A artrose é uma doença que atinge 10% da populaçâo 
mundial? 

- A Indonésia foi criada em 1949 como resultado da 
Holanda deixar de contrôlât o governo das mil ilhas de 
que é formado o pais? 

Regina T. Calado, Vancouver, BC 

*FREE ESTIMATES* 
Bonded and Insured 

24 HOURS • 7 DAYS A WEEK 

SPECIAUZING IN 

UPHOLSTERY CLEANING 

AND FLOOD RESTORATION 

★ ★★★★ 

«BNii mmiiaiiim 
GENERAL MAINTENANCE 

^ommeneial • ^uduitriosl • IReâùieitüat 
Dufferin Mall F’ostal Outlet 
900 Dufferin St., RO. Box 24094 
Toronto, Ont. N6H 4H6 
Phone: (416) 536-2159 
Pager (Toll Free): (416) 550-7158 
Fax: (416) 536-3336 

4080 North Service Rd. E., 
Unit 21 

Windsor. Ont. N9A 6J3 
Phone: (519) 974-0040 

Pager: (519) 255-4423 
Fax: (519) 974-4990 

the institute 
for injured 
Luorkers 

W.S.I.B. and C.P.P. APPEALS 

y Nâo Perea o Seu Direito ao Apelo 
y Nâo Renuncie aos sens Beneficios 
y Nos Podemos Ajudar 

We are former Compensation Board 
Employees 

Over 35 Years Experience 

A SUA PRIMEIRA CONSULTA É GRÂTIS 

CHAME: PETER MANCINl 
1-800^423^6073 

LONDON, ONTARIO 

WALLACEBURG 
Sucursal de "PORTUGAL NOTICIAS" 

1708 Dufferin Ave., Wallaceburg, Ont. N8A 2X4 
Tel.: (519) 627-8196 

Correspondente: HUMBERTO REGALO 

PORTUGUESE CLUB OF WALLACEBURG 
Village Square Plaza, 2028 Dufferin Ave. 

Wallaceburg, ON N8A 4W4 • Tel. (519) 627-0512 



Ediçâo Natal /1999 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 19 

Banqueté Anual Desporlivo 
No fim da época de 

futebol, O Clube Português de 
Strathroy dedica uma Noite 
de Gala para honrar os 
méritos dos atletas que no 
Verào defenderam as cores 
da colectividade nos estâdios 
de futebol desta area do 
Ontario. 

No dia 6 de Novembre, jogadores, treinadores, 
técnicos, e uma parte da comunidade reuniram-se no Salào 
Nobre para tal efeito. De lamentar a ausência flagrante de 
muitas pessoas que nâo estâo ligadas ao desporto. 
Ignorâmes quai foi o motive, mas de facto na Sala de 
Banquetes havia muitos lugares vazios. A comunidade 
deveria apreciar melhor o bom trabalho realizado pelos 
li'deres da secçâo desportiva, na quai jovens e adultes de 
ambos os sexos, dâo o melhor e lutam para conseguir o 
galardào. Isto nâo sô dâ fama e notoriedade ao Clube, como 
ainda mantem em boa forma a juventude, que corn a prâtica 
do desporto, furta-se à rede da droga e doutros males que 
afligem a geraçâo mais nova. Pena que nâo houvesse por 
parte da comunidade uma resposta mais positiva. Se fosse 
um evento religiose, o publico com certeza que iria encher 
a sede. 

Joe Rebelo e Esposa junto 
ao Palmarès das Equipas 

O Clube Português de Strathroy apresentou na época 
transacta sete équipas de futebol, entre as quais duas 
femininas. Paraticipou pela primeira vez na Liga LDYSL 
a nova équipa Sub/11, e a Sub/17, campeâ do seu grupo 
que apenas perdeu 3 jogos em toda a época. A Equipa 
Feminina da 1.® Divisâo ficou classificada em terceiro 
lugar na Liga LAWSL, a très pontos da équipa campeâ. 

Os atletas da “Premier” junto com a équipa técnica 

devido em parte à ausência num dos encontros marcados. 
A Feminina da 2.“ Divisâo que jogava pela primeira vez 
nesta Liga, acabou a época em terceiro lugar da gérai. Na 
liga masculina da WOSL, a Equipa da 3.® Divisâo, que 
jogava este ano pela primeira vez, arrebatou a Taça da 3.^ 
Divisâo (City Cup), e a da Eliminatoria (Play-offs). A 
Equipa Velbas Guardas (Masters) da Liga WOSL 
alinhou este ano muitos elementos novos no conjunto. A 
Equipa da Premier fez uma grande época. No quarto 
lugar da classificaçâo gérai, foi campeâ do Tomeio da 
Primavera do Clube local e atingiu a primeira volta da 
Eliminatoria, perdendo 3-0 corn a do Clube Português de 
London. 

Uma das Equipas Femininas corn os treinadores Joe 
Serafim e Luis Duarte 

Estes méritos foram descortinados pelo MC da noite, 
Joe Serafim, cujo formidâvel papel deveria ter sido 
publicamente reconhecido. Ao apresentar as sete équipas, 
0 Director Desportivo, Joe Rebelo entregou a cada atleta 

CEL ALMEIDA CONSTRUCTION LTD. 

RENOVATIONS & GENERAL REPAIRS 

FOR FREE ESTIMATES CALL 

Celestino Almeida, Manager 

652-6771 (Office) or 661 -7995 (Truck) 

7563 Longwoods Rd., London, ON N6P 1L2 

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

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

Avelino Rodrigues • (519) 245-3050 

= ACTIVIDADES PE DEZEMBRO = 

Dia 31 - Passagem de Ano com o Hot Brazilian Show e o 
conjunto musical “Além-Mar”. 

Os “Velhas Guardas” também defenderam as cores do 
Clube com dignidade 

um troféu como lembrança duma época gloriosa, embora 
nâo tenha conquistado o ouro dos primeiros lugares, mas 
prata é também um metal nobre. 

Nâo queremos fechar a reportagem sem dar um 
testemunho de gratidâo a todos os patrocinadores do 
desporto português em Strathroy, nomeadamente, so por 
citar alguns nomes, a Manuel Rodrigues e Joâo Picanço, 
responsâveis pelo Bingo, galinha dos ovos de ouro para o 
futebol, juntamente com o grupo de apoio que os ajudou. 
Muito Obrigado a todos vos pelo arduo trabalho. So assim 
foi possivel neste ano fmanciar as despesas de sete équipas 
de futebol. 

A. Seara (Informaçâo fornecida pela Direcâo Desportiva) 

Panorama Comunitario 
Trick or Treat! 

Em Portugal este é o dia de visitar os cemitérios e 
enfeitar corn flores as campas de nossos familiares 
defuntos. Mas, em Strathroy, seguindo uma tradiçâo 
secular, o dia 30 de Outubro, nâo esteve marcado pelo 
sentimento religioso. O Clube Português viu-se 
invadido por uma multidâo de bruxas armadas de 
vassouras, homens-aranha. Superman, monstros e 
diabos de toda a qualidade e para todos os gostos. 
Parecia mais uma noite de Carnaval mas era a noite do 
Halowe’en e esteve muito animada. 

Os grupos de disfarces dançaram sem descanso 
ao ritmo da mùsica do Conjunto DJ “Hot Sounds” 
que nos serviu a pimenta musical mais picante do 
reportôrio latino e moderno. No intervalo foram 
escolhidos 
os dis- 
farces 
mais ele- 
gantes e 
originals. 
Eis os 
felizardos: 
Categoria 
Infantil: 

Noah 
Cruz - 
Super- 

man 
Categoria 

Jovem: 
Jeremy 

Bos - 
Spiderman 
Categoria 

de Casai: Jennifer Picanço - Mistress, 
e Jamie Pereira - Devil 

Com esta mistura infernal de santos e diabos, 
aboboras e disfarces, qualquer um diria que a noite iria 
acabar em désastre, mas temos de dar os parabéns aos 
organizadores porque tudo decorreu ordeiramente e na 
maior alegria. 

Joe Serafim, correspondente em Strathroy 

Os disfarces mais originais da 
Noite de Halowe’en 

STRATHROY 
“PORTUGAL NOTICIAS” 

Sucursal em Strathroy 
28-A James St. 

Strathroy, Ont. N7G 1S5 
Tel. (519) 245-0407 

Correspondente: JOE SERAFIM 

NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 
P.O. Box #93 - Strathroy, Ont. N7G 3J2 

Tel.: (519) 245-3458 • 245-4361 (5:30-9:30P.M.) 

Êxito da Mcrtan$a e Cantoria 
O evento abriu no dia 12 de Novembre, e foram os 

terceirenses, Joâo Ferreira e Antonio Mota, que 
acompanhados à guitarra e viola por José Freitas e Jorge 
Alcaidinho, fizeram reviver a tradiçâo musical da 
Cantoria das Velhas como nunca dantes tmhamos 
ouvido neste Clube. Isto muito alegrou à gente mais 
idosa da comunidade que lembrava muito bem esta 
modalidade açoriana. Seguiu-se um Bade dos Jovens 
que prestam mais atençâo às modas de hoje porque, de 
facto, desconhecem as antigas da nossa terra. 

No Sâbado, reinaram as soberanas Cantigas ao 
Desafio corn o micaelense José Carlos Moniz, dos EUA, 
e o terceirense. Antonio Mota. Estes artistas repentistas 
agradaram ao publico mais exigente e foram 
acompanhados por José Fernandes Sc usa (Woodstock) 
à guitarra, e à viola por Jorge Alcaidinho, Joe Freitas e 
Joe Costa. 

Depois de ser devorado rm farto buffet corn cozido 
de porco e outras iguarias que se oferecem na Matança 
do Cevado, começou uma segunda sessâo de Cantigas 
ao Desafio corn o micaelense, José Barbosa (EUA) e o 
terceirense Joâo Ferreira, a quai, como de praxe, acabou 
corn um final à desgarrada. 

Reuniram-se na sede a volta de 300 pessoas e entre 
elas pudemos ver visitantes de London, Sârnia, Listowel 
e até de Mississauga. Para atender à forte procura de 
produtos porcinos, foram abatidos onze porcos de bom 
calibre e dois bacorinos que foram transformados em 
“Leitâo à Bairrada”. 

O conjunto de guitarras e viola do Sâbado 

Os organizadores do evento: Artur Costa, Joe 
Carlos Silveira, Victor Cruz, Joe DeBrum, Joe Moniz 
Couto e Antonio Ferreira desejam agradecer a todas as 
pessoas que deram ofertas para estes dois dias de festa 
tradicional. 

Joe Serafim, correspondente em Strathroy 

Strathroy Memorial 
FUNERAL HOME 

Don & Mary Finlayson, Qerenies 
Marc Qomes, Associate 

Tel. (519) 245-2100 ou 245-2373 Fax. (519) 245-9554 

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE 
STRATHROY E ARREDORES 

Modernas Instalaçôes coin Capelas Espaçosas 
Trasladaçôes para Portugal Continental e Insular 

71 Maitland Tenace, Strathroy, Ontario N7G IL2 

AVIPIPIN AVIEA\.ïï€IP LÏP,. 

irALIliP IPCKiriLPlLIÊS 
Carne de Qualidade Inspeccionada pelo Governo 

Chouriço à Portuguesa 
Porcos (Inteiros ou partes) 
Chamuscados à nossa moda 

RR #3,Appin, Ont.NOL 1A0 
Estamos na Estrada Rural #14 
Entre Mt. Brydges e Glencoe 

Mêlas Vitelas 
Quartos de Vitela 

Carne para o Congelador 

VICTOR MELO 
Tel. 289-5000 
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O ATLANTIC SEA FISH MARKET O 
708 Hamilton Rd. London, ON N5Z1T6 

Tel. (519) 452-7511 • Fax. (519) 452-7512 (aceitamos encomendas via fax) 

ESPECIAI 
DO NATAL 

(até ao dia 31 de Dezembro, 1999 • Quantidades Limitadas) 

Polvo (4-6 Ibs.) - $3.99/Ib. 

Polvo em Rolo (Chile) - $4.99/lb. 

Bacalhau ''Large" - $269/caixa 50 Ib. 

Azeite "Saloio" - $5.49/lata 900 ml. 

"Azeiteiro" - $4.49/lata 900 ml. 

"Vinga" - $4.99/garrafa 11. 

E OUTROS ARTIGOS 
DE MERCEARIA A PREÇOS 

ESPECIAIS 
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TODOS OS ESPECIAIS SÂO QUANTIDADES LIMITADAS! 

rcE 
CITY FORMING LTD. 

Associated Companies 
wish to express to all clients, 
employees and their families 
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from the Staff 

NITED 
CONTRACTING (LONDON) 

A DIVISION OF 1123491 ONTARIO INC 

Desejam apresentar a todos 

os sens clientes, empregados 
e suas famûias 
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da parte da Gerencia 
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