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Madre Teresa, a màe dos pobres do mundo. 

O Présidente Clinton ao saber da sua morte disse: 
Perdemos um dos gigantes da nossa época. Ela foi ao 
mesmo tempo uma inspiraçâo e um desafio para todos 
nos. A ùltima vez que foi vista em publico foi no dia 27 de 
Agosto passado, por ocasiâo do seu 87.- aniversario do 
na^cimento. A alegria da festa viu-se emsombrecida 
quando soube que o escritor francês, Dominique Lapierre, 
estava preparando um filme sobre Madre Teresa que ira 
ser protagonizado por Geraldine Chaplin. Madre Teresa 
manifestou nunca ter autorizado a pelicula e que nâo po- 
dia compreender como eles iam incluir eventos da sua 
vida que ela nunca tinha autorizado. 

Varios milhares de freiras da ordem religiosa que ela 
fundou trabalham em 450 centres em 111 paises do mundo. 
Cada ano, dao de comer a quase meio milhao de familias, 
ensinam 20 mil crianças em idade escolar e tratam de 90 
mil leprosos nas suas clmicas. 

Nos anos 80, o seu estado de saude começou a 
deteriorar. Em 1989 foi-lhe implantado um “pace-maker” 
para combater a arritmia do seu coraçâo. No passado 13 
de Março, deixando o cargo de superiora geral da Ordem, 
passou o seu mandate à Irma Nirmala, uma freira India 
que tinha abraçado o cristianismo. 
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MADRE TERESA DE CALCUTÂ 
O seu coraçâo amavel e caridoso deixou de later no 

dia 5 de Setembro, na casa-mâe da ordem religiosa que 
ela propria fundara nesta cidade da India que Ihe deu o 
nome com que era conhecida, Madre Teresa de Calcula. 
Esta mulher de pouco mais de metro e meio, tinha 87 anos 
de idade, foi Prémio Nobel da Paz em 1979 e um simbolo 
da sua devoçâo aos pobres para o reste do mundo. Dedicou 
50 anos da sua vida a cuidar dos mais miserâveis e dos 
moribundos. 

A Madre Teresa era de origem albanês, em 1946 
decidiu dar a sua vida aos mais pobres dos pobres. 
Trabalhando neste empenho até o ultimo suspire, ela 
dedicou os seus ultimes anos a luta contra o aborto e o 
divôrcio. Num discurso recente proclamou: Se tiver de 
enfrentar uma gravidez indesejada, nâo mate a criança, 
mas dê-ma e eu cuidarei desse anjo inocente. 
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Um grupo de prof essores de português do 

Pela primeira vez no Canada e a nivel govemamental 
português, teve lugar em Toronto no “Ursula Franklin 
Academy”, na semana de 25 a 30 de Agosto passado, um 
Curso de Aeçâo e Formaçâo de Professores de Português 
do Ensino Bâsico. 

Participaram mais de noventa pessoas ligadas ao 
ensino da lingua de Camôes, vindas principalmente das 
areas de Toronto, Hamilton, Simeoe, Kitchener, London, 
Strathroy, West Lome, Sâmia, Chatham e Windsor. O curso 
teve como objectivo informar e actualizar o professorado 
de lingua portuguesa no estrangeiro sobre os novos 
métodos pedagogicos hoje usados no sistema de ensino 
em Portugal, visando, globalmente, um padrâo ûnico no 
ensino da lingua e cultura, para dar à criança uma 
assertividade mais estâvel, se necessitar um dia ser 
transferida para o solo português ou prosseguir estudos 
desta lingua no estrangeiro. 

Este curso de Aeçâo e Formaçâo foi elaborado pelo 
Ministério da Educaçâo Nacional corn a colaboraçâo da 
Dra. Lurdes Gil. Foi financiado pelo Estado Português e o 
Fundo Social Europeu - Foco - PRODEP - e leccionado 
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so do Ontario, corn os instrutores do curso. 

por um gmpo dinâmico de professores vindos de Lisboa e 
especializados nas areas de Psicopedagogia da criança 
bilingue, Ensino-Aprendizagem em turmas heterogéneas, 
Prâticas Multiculturais, 
Investigaçâo e Aeçâo, e 
Técnicas Audio-Visuais. 
Contou corn o apoio do 
Consul Português em To- 
ronto, e corn a participaçâo 
muito activa da coor- 
denadora geral do Ensino 
do Português no Canada, 
Dra. Graça Assis Pacheco, 
que no encerramento 
sublinhou a importâneia 
dos conhecimentos ad- 
quiridos na reuniâo e a Pacheco, coordenadora 

~ J do ensino no Canada. utilizaçao pratica dos 
mesmos nas aulas para que o ensino do Português no 
estrangeiro seja uma realidade. Ela confia que algo de 
positivo terâ sobressaido deste Curso de Formaçâo, para 
além da amizade e confratemizaçâo criadas entre os 
participantes. 

Num programa ainda sem agenda definitiva, a Dra. 
Graça manifestou o interesse de pessoalmente visitar cada 
escola portuguesa do Canada e tomar de perto 
conhecimento das realidades do ensino. 

Todos os participantes expressaram um grande 
regozijo pela sua participaçâo activa neste primeiro 
Encontro de Aeçâo e Formaçâo, manifestando o interesse 
pela sua continuidade, uma vez que o ensino é uma 
constante actualizaçâo de informaçâo educativa. 

Joaquim Alves (Sàrnia) 
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MACIONAL 

Eixo Norte-Sul Ligado à 
Ponte 25 de Abril 

A ligaçâo viâria entre a Ponte 25 de Abril e a 
Segunda Circular, um dos troncos do Eixo Norte-Sul, 
foi inaugurada no fim de Agosto passado pelo 
présidente da Câmara Municipal de Lisboa, Joâo Soares, 
filho de Mario Soares, o ex-presidente da Repûblica, e 
custou 12 milhôes de contos. 

A cerimônia contou com a presença do José Ramos- 
Horta, heroi da resistência timorense e Prémio Nobel 
da Paz em 1996. O Projecto foi fmanciado pelo fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, embora como 
disse O autarca lisboeta, “em obras deste tamanho 
geralmente a contribuiçâo é de 50 por cento e neste 
caso recebemos apenas 25por cento”, acrescentando 
que para a concretizaçâo da obra foi necessârio procéder 
ao realojamento de mil familias, o quai absorveu seis 
milhôes de contos. 

A Câmara de Lisboa teve de recorrer ao Banco 
Europeu de Investimentos, onde contraiu um 
empréstimo de seis milhôes de contos para conseguir 
realizar a obra. Para tal efeito, no tempo do governo 
Cavaco Silva, foi processado um aval que “demorou 
demais” pelo entâo ministro das Obras Pûblicas, 
Ferreira do Amaral, apoiado por uma coligaçâo PSD/ 
PP. Esta demora atrasou a obra e obrigou a Câmara de 
Lisboa a indemnizar o empreiteiro corn um milhào de 
contos. 

Joâo Soares, também candidato nas prôximas 
autârquicas ao cargo que jâ ocupa desde que Jorge 
Sampaio optou pela Presidência da Repûblica, salientou 
a importância da obra agora inaugurada, nâo s6 para a 
capital como também para o pais, por facilitar o 
escoamento de trânsito que nâo se destina a Lisboa. O 
tronco agora inaugurado tem quatro quilômetros e 
envolve vârios viadutos, tais como o de Sete Rios e o 
de Campolide, cada um corn cerca de 700 metros de 
comprimento. Foi construido em duas fases pelos 
consorcios Alves Ribeiro e Mota/Engil e bénéficia os 
automobilistas que vêm do Sul, passam pela Ponte, mas 
nâo têm como destino final o centro de Lisboa. Trinta 
por cento do trânsito que passa pela Ponte 25 de Abril 
nâo se destina à cidade, mas sim à auto-estrada do Norte 
e aos arredores de Lisboa. 

A prôxima fase sera a conclusâo da ligaçâo entre o 
Nô de Telheiras e a Avenida Padre Cruz, que deverâ 
estar pronta no principio de Dezembro deste ano. O 
projecto do tronco seguinte, entre a Avenida Padre Cruz 
e a Chameca do Lumiar, é da responsabilidade da Junta 
Autônoma de Estradas e s6 deverâ estar concluido em 
1999. 
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PLENÂRIO DO CONSELHO DAS 
COMUNIDADES PORTUGUESAS EM LISBOA 

O Conselho das Comunidades reunido na Assembleia da Repûblica. 

O Conselho das Comuni- 
dades, orgâo integrado por 100 
pessoas eleitas no mês de Abril 
passado em todos os paises do 
mundo onde estâo estabelecidas as 
comunidades lusas, reuniu-se pela 
primeira vez na segunda semana 
de Setembro, em Lisboa, no 
Templo da Democracia por- 
tuguesa que é a Assembleia da 
Repûblica (AR). 

A abertura da reuniâo plenaria 
foi liderada pelo Présidente da AR 
em exercicio, Manuel Alegre. 
Présentes estiveram também o 
Secretario de Estado das 
Comunidades, José Lello, e os 
quatro deputados eleitos pelo 
circulo da emigraçâo; Carlos Luis, 
Manuela Aguiar, Carlos Pinto e Manuel Pinto, e um 
deputado de cada um dos gmpos parlamentares da AR. 

Na sua intervençâo, Manuel Alegre realçou o 
importante papel que este orgâo de consulta poderia trazer 
para o aperfeiçoamento e aprofundamento da politica de 
emigraçâo. Outro dos oradores nesta sessâo, o Secretario 
de Estado das Comunidades, José Lello, trouxe um 
discurso de desafio para os conselheiros, realçando a 
responsabilidade que aos mesmos cabe deprestigiarem o 
Conselho, e o facto de que a imagem das comunidades 
sera tornada mais visivel pelo bom exemplo que o 
Conselho der de si prôprio. 

Terminadas que foram as intervençôes do Présidente 
da AR e a do Secretario de Estado, a sessâo passou a ser 
dirigida por uma mesa provisôria até à eleiçâo da mesa 
defmitiva. Logo cedo a confusâo se apossou do plenârio, 
corn as votaçôes a serem contestadas e uns conselheiros a 
quererem uma coisa e outros outra. Depois de muito 
falatôrio e o “show” nâo sendo dos mais dignificantes para 
um inicio de actividade, os ânimos acabaram por se acalmar 
e o Regulamento foi aprovado por maioria de votos, sendo 
eleita a lista, ûnica candidatura à mesa defmitiva, que ficou 
integrada por: Antonio Almeida e Silva (França), 
Alexandre dos Santos (Africa do Sul), Bruno Fialho 
(França), Antonio Goulart (EUA), e Mario Gomes 
(Canada). 

Varias propostas foram discutidas 
em mesa redonda. 

Entrecortadas corn almoços, jantares e viagens a 
lugares de interesse tunstico e cultural, as sessôes foram 
desenvolvendo-se nos dias activos, de acordo corn uma 
agenda intensiva. Respigamos algums dos pontos mais 
évidentes, como foi o caso da criaçâo de 5 comissôes, de 
cujos trabalhos vieram a surgir as propostas. Entre as 
posiçôes assumidas, brevemente destacamos as seguintes: 

- Consagraçâo na Constituiçâo do principio da 
reciprocidade dos direitos politicos aos cidadâos brasileiros 
em Portugal; 

- A obtençâo de tarifas especiais da TAP e a presença 
dos conselheiros nas comemoraçôes do 10 de Junho; 

- Possibilidade de as associaçôes portuguesas 
espalhadas pelo mundo poderem concorrer a ajudas 
financeiras nos paises de acolhimento e da Uniâo Europeia; 

- A dinamizaçâo do Instituto Camôes; realizaçâo de 

Olimpiadas das comunidades portuguesas; a supressâo do 
numerus clausus para acesso dos luso descendentes às 
Universidades Portuguesas. 

Os serviços consulares foram motivo de duras criticas, 
sendo considerados precârios e insuficientes, pelo que se 
impunha a sua modernizaçâo. No que respeita à 
comunicaçâo social, foi proposta a criaçâo de um canal 
informativo orientado aos orgâos de comunicaçâo 
comunitârios, assim como a extensâo da rede da RTPi às 
areas da lusofonia ainda nâo contempladas. 

O Plenârio encerrou no dia 11 de Setembro corn as 
eleiçôes do Conselho Permanente, orgâo que reunirâ 
anualmente e é composta por 15 elementos: Africa do Sul 
(2), Asia (2), Canadâ (2), EUA (1), Brasil (2), Venezuela 
(2), Argentina (2), França (2), Suiça (1), Alemanha (1). 
Ao Conselho Permanente competirâ a preparaçâo e 
realizaçâo das reuniôes do Conselho, emitir pareceres a 
pedido do Govemo, e pronunciar-se sobre o programa da 
Direcçâo Gérai dos Assuntos Consulares. 

Ainda na rota das quesilias e desentendimentos, 
também a eleiçâo do Conselho Permanente ficou marcada 
por incidentes, uma vez que das duas listas iniciais, uma 
delas, a lista B foi contestada por delà fazer parte o nome 
do conselheiro da Holanda que “nâo poderia pertencer a 
nenhuma lista”. 

Às proclamaçôes de “é ilegall...” “é ilegall...” por parte 
dos membros da lista A e subséquente retirada da lista B, 
levaram a que na votaçâo que se seguiu os seus 
constituintes tivessem abdicado do seu direito de vota 
afirmando “nâo pactuar com vergonhas destas”. Em 
conferência de imprensa concedida poucos minutas apôs 
aquele acto, a lider da lista B declarava que “isto é uma 
farsa, isto estava tudo estudado. Vamos apresentar queixa 
ao Procurador-Geral da Repûblica”. Como représentantes 
do Canadâ figuram no Conselho Permanente, Mârio 
Gomes e Antonio Silva. 

A prôxima reuniâo plenâria de Conselho das 
Comunidades ficou marcada para Abril de 2001. 

s. Andrade (London) 
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Dois milhoes de britânicos dào o ultimo 
Adeus à Princesa Diana 

Proclamado por muitos o Funeral do Século, no dia 
6 de Setembro, Diana de Gales foi sepultada em Althorp, 
no ilheu dum pequeno lago da propriedade familiar dos 
Spencer, a 130 quilometros ao Norte de Londres. As 
exéquias funèbres tiveram lugar na Abadia de Westmin- 
ster, palco secular de cerimonias réglas. Dois milhôes de 
pessoas safram à rua para dar o saudoso e ultimo Adeus 
à Princesa do Povo, à rainha dos coraçôes de todos os 
britânicos. No interior do templo, uma selecta multidâo 
de 2.000 convidados especiais, presidida pela Rainha 
Isabel II e toda a famflia real, ouviu, durante vârios 
minutes a mais dura diatribe contra a imprensa, proferida 
pelo Conde Charles Spencer, irmâo da Princesa Diana, 
umas palavras carregadas de comovida tristeza do 
Primeiro Ministre, Tony Blair, e a mûsica da balada 
“Goodbye, England’s Rose ”, interpretada por Elton John, 
que arrancou lâgrimas até ao proprio artista. Foram 
mementos de grande e intensa emoçâo. 

O Principe de Gales e ex-marido de Diana, e os 
sens filhos, William (15 anos) e Henry (12 anos), foram 
os primeiros a depor lirios brancos ao pé do catafalco 
do féretro que estava coberto corn o estandarte da 
monarquia inglesa. 

A famüia real inglesa lendo as mensagens de condolências 
às portas da residência em Balmoral. 

O irmâo da Princesa, Charles Spencer, além de dar 
um firme repùdio à atitude da imprensa, atacou corn 
indirectas à famflia real e prometeu converter-se em tu- 
tor e defensor dos sens sobrinhos ôrfâos, afirmando 
peremptoriamente que eles nâo eram propriedade da 
Qasa de Windsor e que a sua irma, Diana, tinha 
demonstrado que para ser nobre, nâo precisava do titulo 
real, denegado apos o divorcio e de novo oferecido apos 
a sua morte. “Diana, declarou, era uma pessoa intuitiva, 
cheia de boas qualidades, mas nâo era uma santa. A 
tentaçâo de canonizar a sua memôria é totalmente và e 

contradiz os valores 
essenciais da sua grande 
humanidade. Résulta 
paradoxal que uma mulher 
chamada Diana, como a 
deusa mitolôgica da caça, 
fosse ela propria 
perseguida até a morte. 
Mas a perseguiçào acaba 
aqui. Nos, a famüia de 
William e Henry, nâo 
permitiremos que eles 
sofram a agonia que tantas 
lâgrimas provocou na vida 
de Diana. E concluiu: Don 
graças a Deus pela vida desta mulher da quai me prezo 
de chamar-me irmâo. Um ser humano ünico, 
extraordinârio e irrepetîvel, Diana, cuja beleza inte- 
rior e exterior nunca se apagarâ na nossa memôria. 

A sua sentida oraçâo fûnebre foi acolhida corn uma 
ovaçâo espontânea que ressoou no interior do templo e 
se estendeu pelas ruas de Londres, entre os que pelos 
altifalantes seguiam a triste sequência das exéquias. No 
dia anterior, a rainha Isabel 11, num discurso que se fez 
esperar seis dias, declarou que era consciente das “liçôes 
que era précisa extrair da vida de Diana e da enorme 
reacçâopopularprovocadapela sua morte". Durante a 
cerimônia, num gesto sem precedentes na histôria da 
coroa real inglesa e que deixou atonitos a todos os 
présentes, Isabel II da Inglaterra inclinou levemente a 
cabeça perante o féretro da ex-nora que ela tinha 
expulsado para fora da casa real. Embora tarde, foi este 
um tribute de reconhecimento aos valores humanos que 
a Princesa Diana representou perante o povo. 

A variedade do publico que por convite pessoal 
enchia as naves da Catedral de Westminster reflectia de 
um modo grâfico as relaçôes da Princesa Diana: nobres, 
grandes politicos e famosos como, Luciano Pavarotti, 
Steven Spielberg, Hillary Clinton, etc. estavam sentados 
lado a lado corn pessoas simples do povo, como 
enfermeiras, trabalhadores, freiras, déficientes motores 
em cadeiras de rodas, etc. Foi esta uma trâgica vol ta da 
fortuna que ira mudar para sempre os destinos da histôria 
da Casa de Windsor, uma liçâo de como deve reinar a 
monarquia nos tempos modemos. 

Tecnicamente, o herdeiro da Coroa, Charles de Gales, 
agora viûvo perante os olhos da Igreja Anglicana, poderâ 
livremente contrair matrimônio corn a sua amante, Camilla 
Paker-Bowles, corn a quai tem mantido, depois do divorcio, 
uma relaçâo de intima e aberta familiaridade. É possi'vel 
que isto vaia custar-lhe a abdicaçâo da coroa em seu filho 
mais velho. Niguém esquece que ao anunciar o seu 
compromise matrimonial corn a Princesa Diana em 1981, 

O Principe William, segue o féretro da mâe, Diana de Gales, 
a caminho da Abadia de Westminster. 

Charles teve a indelicadeza de afirmar: I’m in love, what- 
ever this feeling means!. Diana sorriu nervosa perante estas 
palavras. Mas, Charles naquele momento nâo estava a 
brincar. Ele proprio admitiu que o seu matrimônio tinha- 
Ihe sido imposto pelo seu pai, o Duque de Edimburgo, que 
Ihe ordenou: “Casa-te ou deixa-a!" Os que o aclamaram 
no dia do casamento, começaram logo a censura-lo por 
deixar abandonada durante dias a sua consorte, pouco 
experiente nas lides do protocole da casa real. 

Especula-se ainda quern ira herdar a fortuna de Diana. 
Ela recebeu de Carlos 17 milhôes de libras esterlinas (22,2 
milhôes de dôlares) no seu divôrcio. Segundo afirma o 
Times, a maior parte desta herança poderia ir parar às 
mâos do Principe Henry, de 12 anos de idade, dado que 
William, o filho mais velho, é o segundo na linha de 
sucessâo ao trono da Inglaterra e quando o seu pai, 
Charles, for coroado rei, William começarâ a receber as 
rendas do ducado de Cornwall. 

SÔ o future dira o que vai acontecer. Nâo parece estar 
perto o dia em que a rainha Isabel II abdique do trono em 
favor do seu filho Charles, tomando-se a segunda Rainha- 
Mâe reformada na Casa real de Windsor. Disfmtando de 
uma ôptima saude fisica, ela poderia govemar por ainda 
mais 10 anos e passar a coroa directamente ao seu neto 
William, afastando assim do trono um filho que tem dado 
provas de ser uma pessoa pouco simpatica e pouco popular. 

SÔ o future dira! 
Antonio Seara (London) 

JOHN'S SATELLITES 
Pretende comprar e instalar o seu 

satélite com o canal português? 
Nâo perça tempo e ligue para 

JOHN PICANÇO 
Serviço em Português e Inglês 

TEMOS O MINI-SATÉLITE EM SISTEMA DIGITAL 

217 Southfield Dr., Strathroy, Ont. N7G 3V3 (519) 245-5415 

■WTEWNACIONAL 
REINAR DEPOIS DE MORRER 

RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX 

PARA COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES 
CONTACTE 

Louise Bygden Ray Figueiredo 

Sôcios do Clube 100% RE/MAX 

Landmark Realty Inc. REALTOR 
215 Piccadilly St. Suite 207. London, Ontario N6A 1S2 

24 HORAS POR DIA 
jm ^ FALAMOS 
439-1400 PORTUGUÊS 

Backsplit 
(Nelson Park) 

$132.900 

$119.000 

Cozinha Grande, 
3 Quartos de Cama, 
Sala de Recreio, 
Ar Condicionado, 
Um lote cercado e 
corn um “Shed”. 

Apenas 

3 Quartos de Cama, 
Quarto de Recreio, 
Lareira, Janelas, 
Telhado e Carpetes 
novos. 

3 plus 2 Quartos de 
Cama, 2 Casas de 
Banho, Vac Central, 
Lareira e Garagem. 
Um prédio em 
perfeito estado corn 
jardim e cerca. 

Dois andares, 3 
quartos de Cama, 
Cozinha Grande, 
Quarto de Jantar, 
Lavandaria e Sala 
de Recreio no 
nesmo nîvel e num 
lote grande. 

Viva na Pond Mills 
$143.900 

SÔ tem 1 ano 
$159.900 

RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX RE/MAX 
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TEMPORAIS PROVOCAM GRAVES PREJUIZOS EM SAO MIGUEL AÇOWES/MADEIIIA 
Novamente, as fortes chuvadas que se abateram sobre 

a ilha de Sâo Miguel no dia 10 de Setembro passade e os 
estragos dai decorrentes dominaram os titulos dos meios 
de comunicaçâo açorianos e nacionais. 

O Présidente do Govemo Regional declarou que a 
totalidade dos estragos provocados pelo temporal poderâ 
ascender a cerca de 2.5 milhôes de contos. Carlos César, 
em conferêneia de imprensa no final de uma reuniâo corn 
os présidentes das Câmaras Municipais de Sâo Miguel, 
para fazer um primeiro balanço acerca dos prejufzos que 
afectaram numerosas habitaçôes assim como todo o seu 
recheio, além de danos significativos na rede viâria da 
ilha, reconheceu que a situaçâo atingiu maior gravidade 
devido ao lamentâvel comportamento de pessoas que têm 

vindo a poluir as ribeiras, através do corte de ârvores, sem 
a minima preocupaçâo na sua posterior limpeza, e da 
colocaçâo sistemâtica dos detritos nos sens leitos, apesar 
dos esforços desenvolvidos nessa area pelos serviços 
competentes do Govemo Regional. 

O governante açoriano alertou as entidades 
competentes para uma maior responsabilizaçâo no 
licenciamento de construçôes que agora se verifica estarem 
sobre o leito de algumas ribeiras, como é o caso do Parque 
Zoolôgico da Povoaçâo, e para a gravidade do desvio ar- 
tificial e propositado de alguns cursos de âgua. 

O Chefe do Executivo Açoriano considerou como 
aeçào prioritâria o realojamento definitivo das farmlias 
sinistradas e o apoio à recuperaçâo dos recheios das suas 
moradias, bem como a segurança e limpeza de estradas e 
ribeiras jâ em curso na ilha de Sâo Miguel. 

Nesse dommio, revelou que se impôe a urgêneia de 
20 realojamentos de agregados familiares que envolvem 
custos de 180 mil contos e adiantou que a um total de 80 
casos de habitaçôes danificadas correspondem prejufzos 
de cerca de 100 mil contos, sem ignorar o apoio a 
estabelecimentos comerciais que tenham sido atingidos 
pelas fortes chuvadas. 

GM 

As àguas torrenciais destruiram tudo no seu passa, 
deixando esta imagem atrâs. 

VISITA OFICIAL DE CARLOS CÉSAR À ILHA DO FAIAL 

A cidade da Horta, vista desde o mar. 

O Govemo Regional concluiu uma visita oficial 
de trabalho à ilha do Faial, a primeira desde que foi 
institucionalizada a Autonomia Regional. 

No decorrer da visita foi anunciado que o novo 
matadouro do Faial, o primeiro a ser construfdo de rafz 
nos Açores, deverâ entrar em funcionamento em 
Outubro proximo. Este empreendimento, orçado em 
mais de 210 mil contos, tinha sido adjudicado em 1994, 
mas varias deficiências no projecto obrigaram a que os 

trabalhos se prolongassem por 
mais dois anos que o previsto. 

Por outro lado, as obras de 
ampliaçâo da marina da Horta 
vâo permitir duplicar a 
capacidade daquela marina, que 
passarâ dos actuais 120 para 250 
postos de amarraçâo. A 
empreitada de ampliaçâo na 
versâo actual, desenvolvida corn 
base num anteprojecto inicial 
que previa apenas um aumento 
de 50 lugares, compreenderâ a 
constmçâo para sul a partir da 
zona de recepçâo de um cais 
acostâvel e a colocaçâo de seis 
passadiços. 

O Secretârio Regional da 
Educaçâo apontou para o 
segundo semestre do proximo 

ano o arranque das obras de constmçâo do parque 
desportivo do Faial. Este mês sera escolhida a équipa 
projectista encarregue de fazer o piano desta obra, 
considerada prioritâria a nfvel de Regiâo. Este 
empreendimento desportivo ficarâ implantado numa 
area de cerca de 47 mil metros quadrados, onde 
posteriormente sera também construida a nova Escola 
Secundaria da Horta. 

CM 

PRESIDENTE 

DO GOVERNO REGIONAL 

dos Açores Visita Toronto 
Em conferêneia de 

imprensa no Consulado de 
Portugal, Carlos César 
justificou os motivos da sua 
vinda aos EUA e ao Canada 
e respondeu gentilmente a 
perguntas feitas por Jor- 
nalistas da imprensa luso- 
canadiana local. 

Declarou que a viagem 
inseria-se num programa 
agendado corn congressistas 
dos EUA corn os quais 
foram abordados assuntos relativos aos acordos bilaterais 
entre Portugal e os EUA. Foram focados pontos de inter- 
esse econômico referente aos Açores e foi discutido o 
problema dos deportados que neste momento tanto 
preocupa a polftica interna das ilhas. 

Na sua visita a Toronto, depois de ser recebido pela 
Présidente da Câmara Municipal, Barbara Hall, e o 
vereador de origem açoriana, Mario Silva, o Présidente 
do Govemo Regional avistou-se corn varias entidades 
portuguesas, prometendo que a sua prôxima visita ao 
Canada sera mais demorada para assim poder contactar 
outras comunidades radicadas fora de Toronto. 

A sua presença nas festas de N® S- da Luz foi um dos 
momentos mais emotivos da apertada agenda do dignitario 
açoriano. Apos o percurso da Procissâo, Carlos César 
saudou muitos amigos e conhecidos açorianos. 

A pergunta de se a visita tinha sido projectada por 
motivos politicos, relacionados corn as prôximas 
autârquicas, Carlos César definiu claramente a sua posiçâo, 
afirmando que fora apenas o seguimento de uma agenda 
hâ tempo programada sem perspectiva de quaisquer 
motivos politicos. 

Inquirida sobre a plataforma da cultura e o intercâmbio 
de estudantes, a Directora do Gabinete de Emigraçâo e 
Apoio as Comunidades Açorianas (GEACA), Alzira Silva, 
informou que nos fins de Julho passado tinha-se levado a 
efeito em Ponta Delgada o XVI Seminârio Portugal 
Atlântico sobre cultura e ensino e que em Setembro 
proximo ira decorrer o curso “Açores à Descoberta das 
Rafzes” nas ilhas Terceira, Sâo Jorge, Pico e Faial, o quai 
visa dar a conhecer aos professores e animadores culturais 
das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro 
as rafzes histôricas das nossas tradiçôes culturais açorianas. 

Informou também da existência de programas de 
intercâmbio de estudantes, fmanciados em parte pelo 
Govemo Regional em colaboraçâo corn o GEACA. Com- 
pete às comunidades e gmpos interessados o dever de 
contactarem o GEACA para informaçâo do funcionamento 
do programa. 

Carlos César. 

Os dignitàrios açorianos corn o Consul de Toronto 
em Conferêneia de Imprensa. 

A comitiva presidencial realizou um apertado 
programa de dez encontros durante os dois dias de 
permanência em Toronto, regressando aos Açores no dia 
31 de Agosto à noite. 

Enviado Especial: Joaquim Alves (Sâmia) 

Donuts, Café, Sopa, Sandwiches, Pequeno Almoço 
BOLOS DE ANIVERSÀRIO E PASTELARIA 

PORTUGUESA POR ENCOMENDA 
Proprietârios: José & Tina Alva 

Tel (519) 680-2774 
ABERTOS 

DAS 5:30 a.m. - Meia Noite 

458 Southdale Rd. E. (Dulaney Dr.) London, ON N6E 1A2 

PÏHt TREE HOMES INC. 

ANTONIO ABRANTES 
President 

Mobile: 670-9401 224 Ensign Cres. 
London, Ont, N6J 4V1 Res: 685-6349 

Amândio (A.C.) Carvalho 
REAL ESTATE SALES REPRESENTATIVE 

MULTI-MILLION DOLLAR CLUB 

PINHEIRO REALTY 
Bus: (519) 451-2696 
Res: (519) 663-5209 
Fax: (519) 451-2975 
24 Hr. Pager: (519) 451-2696 

696 HAMILTON ROAD LONDON, ONTARIO N5Z 1T6 



Setembro / Outubro 1997 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 5 

CRISTIANA MARQUES 
Mascote Leonina 1997 

O Clube Português encheu-se com os risos de 
crianças nesta 4.® ediçâo da Eleiçâo da Mascote Le- 
onina. Seis lindas concorrentes, cheias de beleza e 

As seis concorrentes com a Mascote de 1996 ao centro. 
agilidade, desfilaram, dançaram e deram piruetas na 
frente dum publico, maioritariamente spoitinguista que 
enchia a sala. O 
Juri, integrado 
por Fatima e 
Paul Mendonça, 
Alvaro Ventura, 
Maria Gonçalves 
e Grant Inglis, 
viu-se em situa- 
çâo dificil para 
escolher entre as 
seis beldades, 
ficando assim a 
sua decisao final: 

Mascote Leonina 1997 - Cristiana Marques 
1..® Dama de Honor - Monica Da Silva 

Mas todas elas eram merecedoras da coroa, pela 
sua gentil presença e formidâvel actuaçâo perante o 
publico. Bom trabalho das ensaiadoras Paula Mendes, 
Jacquie Carreiro e Jessica Soares. . „ 

~ A. Seara 

MEW BEDFORD MA«. 

"PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em New Bedford, Mass. 

12 Reservation Rd., 
Acushnet, Mass. 02743 

Tel.: (508) 995-7106 

Correspondente: 
HORÂCIO AMARAL 

CONVIVIO DOS FENAIS DA AJUDA 
Um grupo de pessoas da linda vila micaelense cada 

ano levam a efeito um Convivio de famflias oriundas deste 
lugar. Este ano, a sua 3.® Ediçâo foi celebrada em Provi- 
dence, Mass, e obteve um grande sucesso ao por em 
contacta as pessoas dos Fenais, espalbadas pelos EUA, 
Bermuda e Canada. 

De todos os lados vieram à Festa os filhos desta 
diaspora, de Bristol, Providence, Fall River, New Bed- 
ford, Pawtucket, Acushnet, Fairhaven, Boston, Lawrence, 
Cambridge (Mass.), e um autocarro cheio de London 
(Ontario). Apos uma troca de palavras de saudade, reina 
aquela alegria de familiares e amigos que hâ muito tempo 
nao se viam, sendo esta a beleza maior do nosso Convivio. 

O Paroco dos Fenais, Pe. Nemésio Medeiros, foi 
convidado de honra e trouxe-nos palavras de alento, e 
saudades dos familiares no meio do oceano. Viu com 
alegria a grande uniao que reina entre o povo emigrante 
dos Fenais. Juntaram-se no Riviera Inn mais de 400 pessoas 
para um jantar à nossa moda, seguindo-se a actuaçâo dum 
bom elenco de artistas: Josefina Coûta, Ivette Marie, Susan 
Fagundes, Antonio Mota e o conjunto “Os Capitalistas”. 

Os lucros desta festa sâo sempre para Nossa Senhora 
da Ajuda, como é do conhecimento geral. e foram 
entregues ao nosso Paroco, Pe. Nemésio. 

A Comisâo organizadora do Convivio, integrada por 
José Ambar, José Macedo, José Faria, Jeremias Câmara, 
Messias Galante, Berta Pereira, Emanuel Macedo, 
Albertina Martins, Arnaldo Oliveira, Vitor Tavares, 
Manuel e Carlos Calouro, Alberto Lourenço e eu proprio, 
desejamos agradecer todo o apoio recebido da parte dos 
filhos dos Fenais, présentes e ausentes. Bern hajam. 

Horacio Amaral, correspondente em New Bedford 

ALFREDO (Fred) ESTEVES Jr. 
Candidate Português a Vereador 

da Câmara Municipal de London 
pela “Ward 5” no dia 10 de Novembro 

Alfredo, um 
homem na força 
jovem dos sens 
32 anos de 
idade, é casado 
com Maria 
Novais Esteves, 
enfermeira 
diplomada que 
foi Miss Por- 
tuguesa de Lon- 
don. Sâo pais de 
Alisha, de 3 
anos, e Melissa, 
um Undo bébé 
de 1 ano de 
idade. O que se 
diz uma famflia portuguesa. 

Nascido em London, Ontario, o jovem candidato é 
filho de Alfredo Esteves Sr. e Maria, naturais de Moncorvo, 
Tras-os-Montes. Estudou na H. B. Beal H. School e 
graduou-se no Fanshawe College em 1988 com o diploma 
de “Construction Engineering Technology Management” 

Conhece muito bem o mundo da construçâo civil, 
tendo trabalhado para companhias de prestigio como a 
Ellis Don, David Grant, Rockwall, Forest City Forming, 
etc. Ultimamente é “Field Engineer Supervisor” na firma 
“Concrete Forming 1980”. Esta actividade tem-o levado 
a tomar o pulso deste ramo da industria no S.O. do Ontario. 

Alfredo Esteves Jr. sente-se motivado para concorrer 
à posiçâo de vereador na Câmara de London porque Ja 
esta na hora de la termos um représentante português, dado 
que somos 10 por cento da populaçâo citadina. Se for eleito 
no dia 10 de Novembro proximo, tomar-se-a no primeiro 
luso-descendente a ser vereador nesta area. 

O seu intuito é ajudar com toda a sua força 
especialmente a classe trabalhadora, lutar para que o erario 
municipal seja bem administrado e, deste modo, reduzir a 
necessidade de subir os impostos que cada ano tomam-se 
um peso insuportâvel para os cidadâos de London. 

Noutras areas, propôe-se lutar por um meio-ambiente 
limpo, impondo a tolerância zero às firmas poluidoras, 
para assim oferecer aos nossos filhos um mundo livre de 
contaminaçâo onde possam crescer sadios e fortes. 

Por ter nascido em London, Alfredo Esteves Jr. quer 
trabalhar para que esta cidade seja um modelo urbano, 
uma comunidade sem crime nem drogas, um lugar seguro 
e limpo onde nos todos possamos criar a nossa famflia e 
ganhar o pâo de cada dia corn o nosso trabalho. 

(VEJA ANÜNCIO NA ÜLTIMA PAGINA) 

Nota - Se quiser ajudar este candidato luso-canadiano 
na sua campanha eleitoral ou, sendo residente da 
“Ward 5 ”, pôr um letreiro na frente da vossa residência, 
dar sugestôes, distribuir panfletos, contactât pessoas 
do eleitorado, chame para o Tel. (519) 433-8002. 

PORTUGUESE BUSINESSES AND 
/rum PROFESSIONALS ASSOCIATION 
/| ■ I 1.1   ..I (ASSOCIAVAO Dk liMPRkSÀRIOS k PROKISSIONAIS K)RTlXilJi:SkS) 

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

Scholarship Awards Dinner 
Saturday, October 25, 6:30 pm 

at the Portuguese Club of London, Restaurant 
134 Falcon St-Trafalgar St. 

For reservations call: 
Carlos Da Ponte 453-8640 or Antonio Seara 455-4653 

JACK FERREIRA, President 
Tel. & Fax: (519) 453-5373 
Cellular; 661-6857 

JACK R MOTORS INC. 

BUY - SELL - TRADE 

COMPLETE BODY WORK & PAINT 

55 CLARKE ROAD, LONDON, ONTARIO CANADA N5W 5Y2 

FESTAS DE DE FATIMA 
Em Setembro, a Paroquia portuguesa local honra a 

memoria de Nossa Senhora com dois dias de festa no 
templo situado na Hamilton Road, area onde muitas 
famflias começaram a sua vida de émigrantes. No 
Sâbado a Procissâo das Velas reuniu grande numéro de 
publico que acompanhou a reza do terço, pedindo pela 
paz do mundo. O Pe. Pedro Paulino de Moçambique 
desempenhou com digna competência o cargo de orador 
sagrado. 

Na parte 
profana, des- 
taque para o 
bom trabalho 
realizado pelo 
conjunto 
“United” e pela 
Comissâo de 
Festas, liderada 
por José Pi- 
nheiro, que por 
este meio agra- 
dece os apoios 
recebidos. 

Pagas as 
despesas, 
apurou-se um 
lucro neto de 
$7,300 dolares, 
entregue à Pa- 
roquia da Holy 
Cross para aju- 
da do orçamento de obras e administraçâo. Parabéns! 

A. Seara (London) 

PARENTS 
Teachers realize the importance of children learning in the 
home, and how much more successful these children are in 
school. Eighty years of experience have proven parents to be 
very successful at selling educational products to families. 

If you are a parent, or a teacher, or would just like to: 
• Help children gain a better education and to learn to read better 
• Have an outstanding income 

• Run your own business, have tax advantages, and 
make money with no inventory or large investment 

• Choose your own hours - Full time or Part time 
• Receive training and be recognized for your achievements 

Send or fax your resume to... 

RAINBOW EDUCATIONAL PRODUCTS 
AUTHORIZED WORLD BOOK DISTRIBUTOR 

871 VISCOUNT ROAD. LONDON, ON N6J 2C7 
FAX. (519) 472-5267 * PHONE (519) 472-4166 

Educational Sales Consultants needed 
throughout Southwestern Ontario. 

We would like to hear from you 
if you speak English and a second language. 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUTIONAL 
SUBDIVISIONS Hourly Rentals 
• Water Mains • Hazardous 
• Sewers Material 
• Excavations • Clean Ups 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

TEL: 649-1082 
15HAMLEYRD. LONDON • N6E 3T8 • FAX: 649-1096 

opportunity while doing so 
• Seli the world’s highest 

quaiity and most affordable 
educational products 
including print and 
CD-Roms for computers 

• Earn what you are worth 
rather than what the job 
is worth 
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A MORTE DE DUAS 
PRINCESAS 

Num bem curto espaço de tempo, o mundo foi 
abalado corn a morte trâgica da princesa de Gales e 
também de Madré Teresa de Calcutâ. 

S6 isso, se quisermos deliberamente esquecer outro 
figura - esta de ma memôria - também falecida quase 
ao mesmo tempo, o ditador zairense Mobutu Sese Seko. 

Neste espaço nâo pretendemos escrever muito, uma 
vez que tanto a Princesa de Gales como a Princesa dos 
Pobres foram figuras de proa em todos os espaços dos 
orgâos de comunicaçâo social do mundo inteiro. Alias, 
corn inteiro merecimento. 

Desejamos somente e, em simples registo, prestar 
a nossa homenagem a duas mulheres que, embora 
estando em situaçôes bem opostas - uma passeando-se 
pelos mais luxuosos salôes do mundo, e a outra, corn 
as suas sandâlias e sari branco de bandas azuis, 
circulando no meio da pobreza extrema, tinham ambas 
um grande coraçâo e olhavam o mundo corn olhos de 
verdadeiro amor ao proximo, particularmente aos mais 
desfavorecidos. 

Por isso, e corn toda a propriedade, os sens nomes 
ficaram escritos para sempre nas paginas doiradas da 
histôria que, honrosamente, vâo acolhendo os herois e 
mârtires da humanidade. 

O DISCURSO DO TRONO OU, 
A MANEIRA ELEGANTE DE 

NÀO DIZER NADA 
Nâo decorreram ainda muitos dias sobre a tomada 

de posse de mais um govemo federal. Talvez até algum 
leitor se interrogue ao 1er esta afirmaçâo duvidando da 
mesma. 

Sim, é verdade! Temos um novo governo federal e 
a tomada de posse so talvez nâo tenha dado muito nas 
vistas porque, o Partido Liberal sucedeu ao Partido Lib- 
eral. 

Como cidadâo interessado, sempre procurâmes 
dedicar especial atençâo ao chamado “Discurso do 
Trono” porque nele estâo présentés (ou deviam estar) 
as grandes linhas orientadoras que o govemo pretende 
imprimir ao pais. 

Nâo sei se talvez por estarmos jâ esquecido do 
conteùdo doutros destes discursos que temos ouvido 
no passade, a verdade é que ficâmos completamente 
desiludido corn a falta de boas intençôes e de ambiçâo 
deste governo. 

E, se nâo fora virmos concordando corn aquilo que 
o Partido Liberal tem feito nos ultimes anos, 
sinceramente, inamos pôr as “barbas de molho” e olhar 
para o future corn bastante apreensâo. 

Resta-nos manifestar um veto de que o “Discurso 
do Trono” sendo somente uma forma pomposa de nâo 
dizer nada, a aeçâo do governo se traduza em actes 
que promovam trabalho e progresse para todos. 

AS MINAS TERRESTRES E 
A HIPOCRISIA 

NORTE-AMERICANA 
A posiçâo dos Estados Unidos recusando-se a assinar 

o tratado sobre a interdiçâo total das minas terrestres s6 
nâo caiu como um balde de âgua fria sobre os 
représentantes das 160 naçôes mundiais présentes em Oslo, 
na Nomega, porque desde hâ muito que se sabia que aquele 
pais, corn argumentes de uma gritante infantilidade, nâo 
subscreveria a posiçâo dos restantes paises. 

A politica é realmente “uma forma de estar na vida” 
onde os sens participantes precisam realmente ter muita 
lata. 

E foi corn uma grande lata, ou “cara de pau”, como 
lhe queiram chamar, que ouvimos o sr. Clinton afirmar 
que o seu pais nâo assinava o tratado porque acima de 
tudo queria prezar a vida dos soldados norte-americanos. 
E esta hein! 

Por este caminhar e, se o sr. présidente esta assim tâo 
interessado em defender os sens militares, porquê con- 
tinua a enviâ-los para todos os teatros de guerra por esse 
mundo afora? 

Ou, sera que os balâzios de obuses, das espingardas e 
de todo o roi doutras armas mortiferas nâo atingem os 
americanos, e que as minas, forma cobarde de fazer guerra 
e que matam indiscriminadamente, sâo assim tâo 
necessârias à naçâo que se ufana de ter o mais sofistado 
potencial bélico mundial? 

★ 

MORNING STAR 
BAKERY 

Ei^^cLafizaJoi £.m: 

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

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

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

TIRO AO ALVO 
- DO AMOR À ANTIPATIA 

Quando um orgâo de comunicaçâo, seja ele de que 
tipo for, tenha um espaço deliberadamente criado para 
que os temas nele inseridos o sejam de forma frontal e 
directa, tanto nas areas do realce de factos e 
acontecimentos que merecem aplauso, como daqueles 
que mereçam critica, sempre esse espaço encontra os 
seus apoiantes e defensores, como também os seus 
detractores. E até intéressante que hâ quem numa altura 
aplauda e, algum tempo depois, critique e vice-versa. 

Mas, tanto numa forma como na outra essa é a 
maneira de reconhecermos que o espaço esta vivo e, 
desempenhando a sua funçâo. E, porque “para bem 
entendedor, meia palavra basta”, sera suficiente que 
indiquemos que este é o rumo que “Tiro ao Alvo” 
continuarâ a levar, corn a noçâo clara de que estamos a 
servir e a prestar um serviço à comunidade. 

Nâo estamos ligados a “lobbies”; nâo servimos de 
capacho de ninguém, nem estaremos aqui para 
promover esta ou aquela personalidade ou grupo, por 
mais consideraçâo, ou até amizade que lhes 
dediquemos. É bem conhecida a afirmaçâo de os galôes 
terâo de ser merecidos, assim como os vitupérios! 

Da mesma forma, nâo cairemos na tentaçâo de usar 
estas colunas para criticas inconséquentes, desfasadas 
da realidade, ou corn maldosa intençâo. 

E, como palavra final, é bom que se recorde que a 
grandeza do ser humano se mede também pela forma 
como se mostra humilde nos momentos de gloria e 
grato e sâbio nas horas de critica. 

s. Andrade - London 

When You Wont What You Wont 

wmmm 
HARVEY’S 
2000 DUNDAS ST. E., LONDON, ONT. N5V 3Z1 

PROPRIETÂRIO: TONY VIEIRA TEL. (519) 457-2468 

CARTAS AO EDITOR 
Sociedade Historica da Independência de Portugal 
Largo de S. Domingos, 11-1150 Lisboa, Portugal 

Sr. Director, 
A Sociedade Historica tem organizado todos os anos 

visitas a locais onde os portugueses deixaram marcada a 
sua presença. Assim, grupos de socios de ambos os sexos, 
jâ visitaram Marrocos, Olivença, Açores, Parlamento 
Europeu, Exposiçâo de Sevilha, Africa do Sul, India, Macau, 
Japâo, Malta, Brasil, Cabo Verde, Itâlia... Sempre que 
possivel, os nossos associados confratemizaram com os 
portugueses residentes nesses paises, quer sendo recebidos 
formalmente nos seus Clubes e Instituiçôes (Brasil, Africa 
do Sul, p. ex.), quer promovendo encontros com luso- 
descendentes (India, Macau, etc.). 

Chegou a altura de visitarmos as comunidades 
emigrantes portuguesas no Canadâ e possivelmente nos 
EUA. Ver com os proprios olhos, o que fizeram e o que 
fazem os portugueses e seus descendentes nesses paises. 
Assistir aos defiles organizados pelos portugueses ai 
radicados, como os que vimos na TV no Dia de Portugal. 
E, sobre tudo, criar nos nossos socios uma consciência 
exacta do Portugal que se continua na alma dos emigrantes 
e das grandes obras de que sâo capazes. 

E nesta conformidade, portante, que nos dirigimos a V. 
Ex- pedindo a vossa cooperaçâo. Assim, muito agradecemos 
se nos informar dos seguintes pontes: 

1 - Quai a melhor altura do ano para organizar a visita 
ao Canadâ? Se fosse boa a ocasiâo dos festejos do Dia de 
Portugal (Junho) gostariamos de ai estar. 

2 - Serâ possivel sermos recebidos por Clubes, 
Sociedade ou Instituiçôes de portugueses, de forma a haver 
confratemizaçâo entre todos? 

3 - Quais as facilidades que nos podem oferecer? Por 
exemplo um autocarro para visitar os locais de interesse da 
localidade, ou para deslocaçào a um nücleo de portugueses 
que vivem a uma curta distâneia, etc. 

4 - Os nossos associados que habitualmente fazem estas 
visitas, sâo pessoas idosas, porventura entre os 60 e os 80 
anos. Como tal, instalamo-nos sempre em hotéis de 4 
estrelas, tomamos refeiçôes em bons restaurantes. Todos 
ficam feliefssimos quando apanham um restaurante corn 
comida portuguesa. Poderâo indicar-nos alguns, de modo 
que dêmos os seus nomes e endereços à Agência que tratar 
desta viagem? 

5 - Se a visita se concretizar é natural que volte a maçar 
V. Ex® corn mais pedidos de esclarecimentos ou outros 
assuntos relacionados. Estâ disposto a “aturar-nos”? 

Antecipadamente agradecemos corn os nossos 
melhores cumprimentos, 

Alberto Reis, Director 

Resposta do Editor 
Senhor Alberto Reis 

Na sua visita à diaspora portuguesa do Canada e EUA os 
senhores serâo recebidos corn os braços abertos, tanto por 
Clubes e Associaçôes como pornos prôprios, que hâ anos temos 
enviado o jornal “Portugal Notkias ” para ser um elo corn a 
terra amada. O grupo de “destemidos idosos ” sera por nos 
acarinhado, porque adoramos encontros corn pessoas como 
os senhores. Quem nos visita corn mais frequêneia sâo entes 
fmanceiros ou politicos que, aqui entre nos, sô querem vender- 
nos o seu peixe e sô sâo uma pàlida imagem do povo. 

A melhor altura éo Verào. Se tem acompanhado os eventos 
comunitârios do “PN” terâ visto que nessa altura sâo 
celebradas aqui as/estas populares: Dia de Portugal, Pestas 
do Espirito Santo, Santo Cristo, etc. No SO do Ontario e em 
Toronto nâo faltam restaurantes corn cardàpio e garrafeira 
portuguesas. Sâo casas hâ anos fundadas por conterrâneos 
onde prima o “Leitâo à Bairrada ”, Frango de Churrasco, e o 
“Fiel Amigo” na mais variada culinària à nossa moda. 

Se, porém, o grupo quiser conhecer o Canada mais 
genuîno, visitem-nos no começo do ano, quando relvados e 
florestas estâo cobertos pelo lençol branco da neve e reina o 
General Inverno, que desbaratou a “Grande Armée” de 
Napoleâo nas estepes da Russia. Porém, nâo se assustem! O 
Canadâ estâ bem preparado. O sr. Ministro dos Transportes 
tira-nos couro e cabelo corn impostos mas também limpa-nos 
estradas e ruas sempre que for necessârio. Pensando melhor, 
para vos nâo séria esta a estaçâo mais recomendâvel. 

Nesta ârea poderâo visitar as Cataratas do Niâgara, os 
Grandes Lagos, as fâbricas de carros de Windsor e Detroit, 
onde o velho John Ford “forjou ” o primeiro calhambeque, a 
indâstria criada por alguns portugueses, os nossos Clubes e 
Igrejas, etc. 

Os nûcleos portugueses mais fortes vivem em Toronto e 
Montreal. Outras comunidades menores espalham-se numa 
ârea de 400 kilômetros em volta destes dois centros urbanos e 
pelo territôrio nacional. Irâo brevemente receber a Guia 
Telefonica portuguesa de clubes, lojas, instituiçôes, bancos, 
restaurantes e agêneias de viagen portuguesas desta ârea. 

Nos EUA, os lugares de maior concentraçâo lusitana sâo 
a Nova Inglaterra (Massachussets, New Jersey, etc), corn clima 
semelhante ao do Canadâ, e a California onde reina sempre o 
Verâo. 

Seja quai for o piano da viagem, nâo esqueçam que as 
distâneias aqui sâo énormes. A Europa foifeita corn um metro, 
mas este continente da América do Norte foi feito corn um 
quilômetro. 

Antonio Seara, Editor 
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Portugese Club of London 
134 Falcon St. (at Trafalgar) 

Tel, (519) 453^330 Fax. (519) 453-3599 

ACTIVIDADES PE OUTUBRO   

PANORAMA 1997 LONDOW 

Dias 11 e 12 - Festas de Santa Cecflia. 
Dia 17 - “Folklore Awards Night”. Conjunto “United”. 
Dia 18 - Aniversario do Nucleo do F. C. Porto. 
Dia 25 - Scholarship Awards Dinner - PBPA. 

I- COMUNICADO -1 
We, Fernando Marques, on behalf of the Por- 

tuguese Club of London Inc. and Marcelino Santos, 
on my own behalf, wish to jointly express our re- 
gret for any procedural irregularities that may have 
occurred at the election of January 19, 1997 that 
resulted in the internal affairs of the Portuguese 
Club of London being referred for judicial deter- 
mination to the Courts. 

We regret any inconvenience or embarrass- 
ment to the members of the Club and to the Portu- 
guese community at large and hope that our Club 
will be able to put this unfortunate series of events 
behind it and that we can all work again, as we 
have in the past in the best interest of the Club. 

We are certain that many things have been said 
in the heat of the moment which we both regret. 
We wish to assure everyone that at all times our 
actions were intended to reflect what we believed 
to be in the best interest of our Club and the com- 
munity. 

Fernando Marque«C President 
of the General^ssembly of the 
Portuguese Club of London Inc. 

Caleidoscopio Multicultural de Folclore, Culinària e 
Müsica Popular 

Ma^elino Sai 

Anibal Machado, 
Présidente do Clube 

de London. 

LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK 
Tue - Fri: 6:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Sat & Sun: 6:00 a.m. - 3:00 p.m. 

Monday: Closed 

PAUL SILVA 

Specializing in Fine Bread 
Fresh Bread Daily 
Pastries & Cakes 
for all Occasions 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z 1R9 

HAMILTON 
DENTURE CLINIC 
TEM PROBLEMAS COM OS DENTES? ^ 

Visite a nossa Modema Clinica 
onde Encontrara o Melhor Serviço de 

DENTADURAS COMPLETAS 
OU PARCIAIS 

com as Técnicas Mais Actualizadas 
e Materials Adequados para Atender o seu Caso 

CONSERTOS • REC0NSTRUÇÀ0 • LIMPEZA 

ALINHAMENTO, SISTEMA "MYOLOC" 
PARA DENTADURAS SOLTAS 

TUDO FEITO NO MESMO DIA! 
Sinta-se à vontade, mesmo financeiramente! 

Tel. (519) 433-5184 
120 Hamilton Rd. (at William) 
London, Ontario 

I || Patking | 

Wilham Street 
N6B 1N3 

Caribana em Toronto, Carrossel das Naçôes em 
Windsor, Carabram em Brampton, mas em London, este 
festival anual é chamado “PANORAMA”, Os très dias 
no ultimo fim-de-semana de Setembro sao dedicados a 
este fim. Na Sexta Feira, todos os grupos étnicos da 
cidade reunem-se numa autêntica Babilonia de Imguas, 
cor e musica na Western Fair. No Sabado e Domingo, 
os que têm sede propria, abrem as portas ao publico 
para expor o melhor da sua culinaria e tradiçôes 
culturais. O grupo dos Clubes participantes tern 
diminuido de ano para ano, antecipando-se o dia em 
que, segundo a opiniào de alguns pessimistas, o evento 
vai morrer, como muitas outras iniciativas do passado. 
Outros, que vêem o copo ainda meio-cheio, auguram 
que adaptando-se aos tempos novos, a iniciativa podera 
subsistir para além do ano 2000. 

Fruto deste desânimo, 
vimos como o Marconi 
Club, este ano, apenas 
abriu as portas no 
Domingo, criando uma 
maré alta de povo no seu 
vizinho, o Português. O 
Clube italiano esta a 
atravessar uma crise de 
autoridade. Segundo 
dizem as Imguas vipe- 
rinas, acusado de 
malversaçâo de fundos, o 
seu Présidente foi deposto 

pela Assembleia Gérai hâ apenas umas semanas, e uma 
nova gerêneia esta a tomar as rédeas do mandato. 

Mas vamos ao que importa, ao nosso. Desde o ponto 
estatistico, a impressâo gérai era que este ano tinha 
superado por uma margem boa o ano passado em 
vistosidade, receita, e afluência de publico. O “show” 
na Western Fair foi desta feita melhor organizado, 
corrigindo-se os erros da sua desastrada primeira ediçâo. 
Os Ranchos Folclôricos portugueses deram um 
espectâculo de categoria, sendo practicamente os ùnicos 
que se apresentaram corn müsica ao vivo. Varias vezes 
foi preciso la enviar novas remessas de comida da 
cozinha do Clube para atender à sôfrega fome de 
camarâo e comida portuguesa. A procura foi sempre 

superior à oferta e, se mais 
houvesse, mais se teria 
vendido, situaçâo que 
perseverou no Sâbado e 
Domingo na nossa sede. 

Nesses dois dias, 
todos trabalharam em 
sistema de voluntariado. 
Nâo se pagou salarie a 
ninguém. O Executive 
présente ficou muito 
impressionado corn a 
prestaçâo de trabalho na 
quai estavam envolvidos 
jovens e adultes dos 
Ranchos, socios, dire- 
ctores, cozinheiros, 
senhoras, etc. Houve filas 
de gente à espera porque 
os visitantes nâo queriam 
de la sair. O conjunto 
Primavera apresentou o 
melhor da nossa müsica 
popular e la para a noitinha 
entraram no mundo da 
“salsa” com a juventude 
entusiasmada por vê-los 
de novo actuar no Clube, 
depois de tantes anos de 
ausência. Durante o dia, a 
sala esteve cheia, mas à 
noite, os Directores 
lamentavam nâo ter uma 
casa maior para receber 
todos os visitantes. 

DANIEL CARRARO D.D. 
Denturist 

Denluial Association ot Ontario Membei 

ri CHEQUE PESSOAL 

As senhoras corn solicitude foram nos très dias 
um forte grupo de apoio do Panorama. 

O dinâmico Présidente da Direcçâo, Anibal 
Machado, declarou ser a favor de os Clubes étnicos 
que nâo tem sede propria se reunirem na Western Fair 
na Sexta Feira, mas os outros deveriam ter esse dia para 
receber visitas nas suas sedes, pois, doutra maneira, dois 
dias nâo sâo suficientes para acolher a todos os 
visitantes. 

O grupo musical “Primavera”, apôs anos de ausência, 
mereceu nota dez corn a sua müsica popular. 

Concretamente o Clube teria vendido à volta de 
mil passaportes, a $5 dolares cada, dos quais, $2.50 
ficam nos cofres do Clube. Fora das suas vantagens 
crematisticas, o Clube aproveita este evento anual nâo 
s6 para mostrar a todos o que é Portugal, mas também 
para promover os sens serviços de Catering, fruto do 
quai, festas e banquetes sâo marcados na nossa sede 
durante o resto do ano. Juntamente corn esta receita e 
outras que entrarâo na apertada agenda de Outubro, 
Andy Machado antecipa que para Novembre, o Clube 
Português poderâ ter superado a crise financeira e estar 
a ver nümeros em tinta prêta. 

A noite, a sala jicava cheia do divino tesouro da 
juventude, sempre ansiosa de dança. 

A crise que se prolongou durante os primeiros seis 
meses do ano, afectou o Clube financeiramente e nâo 
s6. Mas esta nova administraçâo esta a ganhar, polegada 
a polegada, a confiança do povo que vê o excelente 
trabalho realizado e a transparêneia da sua 
administraçâo. Por este motivo, nos dizemos: Graças a 
Deus pelo evento multicultural PANORAMA. 

Antonio Seara (London) 
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ECOWOMIA 
Employment Insurance 
‘‘New Hires Program” 

On November 19,1996, 
the federal government an- 
nounced a new program 
called the “New Hires Pro- 
gram”. This program is de- 
signed to assist small busi- 
nesses with their Employ- 
ment Insurance premiums 
(employer portion) should a 
business hire more employ- 
ees in 1997. The program it- 
self was effective January 1, 
1997. As this program looks at what a business paid in 
1996 for Unemployment Insurance premiums versus what 
is paid in 1997, the time to analyse whether this program 
will benefit your small business is now. 

Eligibility 
Generally, this program is available to small busi- 

nesses. Specific criteria include: 
- businesses with employer UI premiums up to 

$60,000.00 (or roughly 100 employees) in 1996; 
- business with an increase of at least $250.00 in El 

premiums from 1996 to 1997. 
If your business meets these criteria, then assistance 

of up to $10,000.00 may be available. New employers are 
automatically eligible for the program. There are special 
rules for “Associated” companies. 

Level of Benefit 
As already alluded to, the 1997 benefit to eligible em- 

ployers is the difference in the complete (i.e. 100%) em- 
ployer portion of El premiums from 1996 to 1997. In 1998, 
this program is somewhat amended to provide relief for 
25% of the increase in El premiums. The difference from 
1996 to 1998 determines the calculation. In both years the 
difference in premiums must be above $250.00 to receive 
a benefit. 

For employers with 1996 El premiums between 
$50,000 and $60,000, the benefits will be phased down on 
a dollar-for-dollar basis. 

Act Now 
The benefits to employers under this program can be 

received in two ways. An employer can adjust the current 
source deductions remittances for the remaining months 
in 1997. This would assist cash flow immediately. An al- 
ternative is to claim the benefits when filing the 1997 T4 
slips. A form to make this claim is to be available. Under 
this method, the employer will have to wait for a refund to 
arrive from the government. Speedy refunds are definitely 
not guaranteed. 

The first step is to determine the eligibility of a busi- 
ness. The second step is to calculate the benefit available. 
As a special offer, 1 can perform these calculations for your 
business for free. I can also assist on how to go about claim- 
ing this benefit. 

Roy G. Dias, B.A., CMA 

Roy G.Dias B.A., C.M.A. 

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

Suite #502 - 111 Waterloo St, 
London, Ont. 
N6B2M4 

Telefone e Fax 

(519) 434-1119 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

“Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

" PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em Wallaceburg 

46 Avondale Cres., 
Wallaceburg, Ont. N8A 4W4 

Tel.: (519) 627-3961 

Correspondente: 
JOSÉR. CUNHA 

Beneficios da Pensao de Velhice 
Sobem no dia 1 de Outubro 
O Gabinete do Desenvolvimento de Recursos 

Humanos acaba de publicar a subida de beneficios da 
Pensao de Velhice que entra em vigor no dia 1 de 
Outubro, 1997. 

A quantia basica da Pensao de Velhice {Old Age 
Security Pension), paga às pessoas maiores de 65 anos 
de idade, passara a ser de $406.34 por mês. As quantias 
de dinheiro correspondentes ao Suplemento Garantido 
de Receita (Guaranteed Income Supplement), Pensao 
do Consorte (Spouse’s Allowance) e Pensao de Viuva 
(Widow’s Allowance) irào também experimentar um 
aumento baseado na mesma percentagem. 

O calcule dos beneficios da Pensao de Velhice, 
baseado na adaptaçâo aos aumentos no Indice de Preços 
ao consumidor, é feito pelo Govemo cada quatre meses, 
isto é, em Janeiro, Abril, Julho e Outubro. 

Tabela dos aumentos que vâo ser recebidos: 
Pensao de Velhice - $406. 

Suplemento Garantido de Receita: 
Solteiros: $482 

Casados com nao-pensionista: $482 
Casados com pensionista: $314 

Consorte de quern recebe “Spouses Allowance: $314 
Spouse’s Allowance 

Regular, $720 - Viûvola, $795 
Para informaçôes dirijam-se a Ginette La Roche, 

do Human Resources Development of Canada, com o 
Telefone (613) 957-2807 

José Ciinha, correspondente em Wallaceburg 

JUST CONGRATULATIONS! 
Aos sres. Joaquim Oliveira Alves e sua esposa, D. 

Teresa Cerqueira de Sousa, nascidos em Aboim de 
Nobrega, concelho de Vila Verde (Minho), e residentes 
ha mais de 30 anos nesta comunidade de Wallaceburg. 
Sao pais de 3 filhos e 6 filhas. Votos de muita felicidade 
de um amigo seu e assinante deste jornal. 

WALLACEBURG 

PORTUGUESE CLUB OF WALLACEBURG 
144 Nelson St., Wallacburg, ON N8A 4G3 

Tel. (519)627-0512 

NICOLE GONÇALVES 

Extremely loved 
and missed by 

Dad, Mom 
and sister Claudia 

In memory of 
Nicky Gonçalves 

who suddenly passed away 
one year ago, 

August 27, 1996. 

We felt blessed the day you were bom. 
Never imagining that ten years later 
Our hearts will be tom. 
You were so special in every way. 
Beautiful, smart and kind. 
Doesn’t matter what we are doing. 
You are always in our heart and mind. 

Why God took you, we will never know. 
All is left to cherish are ten years 
Of wonderful memories we call our own. 
Everyday it is hard to get through. 
We would give everything to have 
One more minute with you. 

We ask you for strength. 
Since we always feel so weak. 
It helps a lot when to you we speak. 
How much we miss and love you 
There are not enough words to say. 
But in our hearts forever you will stay. 

We look sadly at each other 
And the pain is so deep. 
We ask each other Whyl 
And for that answer we still seek. 
Letting you go is hard to do. 
Since believing that you are gone 
Not yet seems tme. 

When God took you. He didn’t think of me 
And how hard and painful 
The rest of our lives will be. 
Like a big star you will always be mine. 
At times we get so desperate and ask: 
Dear God, what have you done? 

Everywhere we go, we look for our baby 
And she is nowhere to be found. 
I look back and think 
Of the times you used to say 
Dad and Mom, you are the best. I love you\ 

Oh! Sweet precious angel, we love you too. 
In our hearts you will live forever. 

The Gonçalves Family (Wallaceburg) 

LEGENDS HAIR STUDIÜ 
  FOR MEN = 

JORGE DASILVA 

519-627-7099 
611 James Street, Wallaceburg, Ontario 

John Silvestre Construction 

CUSTOM BUILT HOMES 
IMPLEMENT FARM BUILDINGS 

CEMENT WORK 
COMMERCIAL & RESIDENTIAL 

For Free Estimates R.R. 1 Wilkesport 
Call 864-1701 Ont. NOP 2R0 

BEDROOMS & MORE MFG, LTD. 

R.R. #6. WALLACEBURG, ONTARIO NBA 4L3 

Manuel Alves, Proprietàrio 

2028 Dufferin Avenue, Wallaceburg, Ontario 

(519) 627-9815 

(5191 627-1621 

Retail • Wholesale 

FACTORY DIRECT MEANS DOLLARS SAVED 
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Correspondente: EVARISTO RESENDES 

ESCOLA PORTUGUESA DE HAMILTON 
25 Anos a Falar de Portugal 

Todo o homem précisa de uma referência cultural. 
Ergo, a Escola Portuguesa de Hamilton (EPH) 

A modo de introducâo 
A existência da EPH tern a ver com a vontade, o 

orgulho e a vaidade - se quiserem - de ser Português. Tern 
a ver com a feme de conhecer o nobre povo que construiu 
uma naçâo valente e imortal. Tern a ver com a légitima 
curiosidade de navegar a internet dessa lingua que foi capaz 
de prover Camôes com a matéria prima necessâria às 
grandes obras. 

Outros serâo capazes de ir mais longe e dizer-me que 
a existência de uma escola portuguesa no seio de uma 
comunidade migratôria é apenas o influxo pragmâtico de 

um sentimentalismo sem 
pieguices. 

- Pois é, concorda! 
Acrescentarei, no entanto, que 
bem no âmago da sua criaçâo, 
nâo pode ficar alheada a aima da 
lingua que um dia nos embalou 
nesse “Jardim à beira do mar 
plantado”. Na periferia, 
arriscarei, nâo deve faltar a 
graciosidade das vêlas 
estampadas no sol pôr, nem a 
musicalidade do sincopado 

murmùrio das ondas que preguiçosamente se espraiam na 
areia submissa. Depois, sim, convidem as crianças! 

E fma, porém, a linha que sépara o desalbardado 
sentimentalismo poético da escancarada realidade 
quotidiana. Mas é intangivel e indubitavel que, para os 
portugueses, a Lingua materna tem a ver corn a sua 
identidade, é intrinseca à sua propria existência. Esta 
entrosada na sua forma de vida, de estar, de ser e de sentir. 
Por isso, uma Escola é uma resposta que nâo requer 
pergunta: Flui do nosso direito natural de crescer. É um 
farol referenciador, o acesso à luz que émana do 
conhecimento e da subséquente legitimidade de cada 
individuo à educaçâo. Subtilmente, é até uma maneira babil 
de desdramatizar a palavra “saudade”. Portugal... 
Os factos histôricos 

Mergulhando no passado da EPH encontramos 25 
anos de histôria que falam por si. Ao comemorar o seu 
vigésimo-quinto aniversârio, a Escola olha corn orgulho 
para os milhares de jovens que por ela passaram e que, 
através delà, tiveram conhecimento da lingua e cultura do 
nosso pais. Se mais ninguém o fizesse, chegariam eles 

para atestar o valor desta instituiçâo que, como estandarte 
desfraldado ao vento, tem sido um verdadeiro baluarte dos 
ideais lusos em terras das Américas. 

Uma das caracteristicas que surpreende na existência 
desta Escola é a data da sua fundaçâo. Ela remonta a 1972. 
Logo, sobressai que a sua fundaçâo foi anterior à data de 
25 de Abril de 1974. Se pensarmos que antes dessa data o 
regime politico de Portugal nâo brilhava por promover e 
apoiar as comunidades de émigrantes, sairâ reforçado o 
mérito daqueles que, em boa hora, decidiram arrancar corn 
tamanho empreendimento. 

Nos arquivos da nossa Escola, constatamos que a 
primeira Comissâo Administrativa era formada pelos sres. 
Joâo Prancho, Custôdio Oliveira, Adérito Soares e Joâo 
Martins. Claro que muitos outros nâo se terâo poupado a 
esforços para que a nossa comunidade tivesse a sua escola. 
Um Bem haja! 

As primeiras aulas foram dadas na Escola St Mary’s. 
A primeira professera foi a sra. Filoména Mota que 
recentemente se tinha formado no Magistério Primârio em 
Ponta Delgada. 

A Escola é uma entidade sem fins lucratives e a 
maioria dos serviços é desempenhada em regime de 
voluntariado. 

Apesar de viver muito do missionarismo de alguns - 
Ou talvez por isso, quem sabe? - a Escola é uma instituiçâo 
corn a idoneidade e estmtura necessârias para assegurar 
corn dignidade o ensino da Lingua e Cultura Portuguesas 
nesta comunidade. Tem um conselho escolar que zela pelo 
seu bom funcionamento. Rege-se por Estatutos 
devidamente aprovados em Assembleia Gérai de Pais e 
que sâo o garante de uma vida sâ dentro da organizaçâo. 

Presentemente, tem cerca de duas centenas de alunos 
que anualmente sâo expostos a sete horas semanais de 
ensino durante o curso lectivo. Estes alunos estâo 
agrupados por classes que vâo da Pré-Primâria até ao 9.- 
Ano de Escolaridade. Seguem um programa elaborado de 
acordo corn o Ministério da Educaçâo em Portugal. E- 
Ihes assim garantido acesso aos exames enviados de 
Lisboa, bem como aos respectivos Certificados de Curso. 

A Escola tem mantido ao longo dos anos uma 
secretaria no “coraçâo” da nossa comunidade. Nela se 
processa o trabalho administrative referente à vida da 
Escola e o atendimento aos pais e publico em gérai. A 
secretaria alberga, também, uma Biblioteca recheada corn 
os mais significativos nomes da nossa Literatura que, para 
além de dar o necessârio apoio pedagogico aos professores 
e alunos, se encontra à disposiçâo da comunidade para 
consulta. 

No aspecto financeiro, a Escola essencialmente vive 
de uma pequena propina paga pelos pais. A Escola fez 
algumas campanhas de angariaçâo de fundos através de 
eventos promovidos na nossa comunidade. No que se référé 
a instalaçôes estâmes a usar a Escola de Santa Ana, cedida 
pelo “Board” Catôlico. 

Na festa dos Finalistas, realizada em Abril passado, 
estiveram em foco os 25 anos de existência. Foram 
entregues plaças de apreço aos sens fundadores e alguns 
dos elementos que mais se notabilizaram foram agraciados 
durante o decorrer do jantar. Durante o mesmo, foram 
entregues certificados de mérito aos melhores alunos do 
ano lectivo transacto, bem como os respectivos Diplomas 
a todos os que obtiveram aprovaçâo nos exames, 

Agendada para 15 de Novembre deste ano esta jâ a 
“Festa dos Caloiros”. Tem como finalidade angariar 
fundos para a compra de instalaçôes para a futura secretaria, 
uma vez que a actual se mostra jâ exigua para as nossas 
exigências. No seu 25.- Aniversârio, é um présente que a 
Escola e a Comunidade bem merecem. 

O inicio deste ano lectivo teve lugar no dia 13 de 
Setembro, corn as matriculas a decorrer na Secretaria da 
Escola, 175 James St. North, todos os dias das 16h00 - 
19h00. 

Numa época cheia de opçôes gratuitas e pouco 
altruistas, os nossos Jovens precisam de incentives para 
continuarem na escola e serem capazes de, no future, 
desempenharem o papel que a nossa comunidade espera 
deles. Para nos nâo hâ escolha: S6 podemos continuar a 
servir, ser um garante do nosso Portuguesismo nesta cidade 
e polo difusor, por excelência, das tradiçôes e do 
pensamento português. 

Como divisa orientadora temos as palavras do Pe. 
Antonio Vieira: “Instruir é Construir”... A 
responsabilidade é de todos, acrescentarei eu. 

Valter Magueta, Escola Portuguesa de Hamilton, Ontario 

FATIMA FURNITURE 
Appliances Warehouse 

760 Barton St. East, Hamilton, Ontario L8L 3A9 

Quartos de Cama, Salas 
Quartos de Jantar, Fogôes. 

Frigorificos, TV, Radios, etc. 

EVARISTO RESENDES Tel: (905) 544-1388 

Valter Magueta. 

MARCO PAULO • ENTREVISTA EXCLUSIVA 
Joâo Simâo Da Silva, mais conhecido pelo nome 

arti'stico, Marco Paulo, nasceu na vila de Mourâo, perte 
de Évora. Estudou no Barreiro onde trabalhou como 
empregado de escritorio. A sua vida foi sempre cantar, 
sentindo grande paixâo pela diva do fado, Amâlia 
Rodrigues, a quem hâ dois anos dedicou uma cançâo sub- 

lime. 
“Santos Portugal Records”, firma de Kitchener, 

Ontârio, gerida por José Santos, organizou um formidâvel 
espectâculo no “Lulu’s”, sala de festas corn lotaçâo para 
vârios milhares de pessoas. À volta de 500 portugueses 
do S.O. do Ontârio estiveram présentes no “Reencontro 
Marco Paulo” em que era lançado no Canadâ o novo CD 
do mesmo nome. Apos um repouso sabâtico de nove 
meses, o grande artista da cançâo portuguesa volta à ribalta 
corn uma agenda recheada de contratos no Canadâ, Por- 

tugal e Europa. Ao conjunto de Montreal “Tulipa Negra” 
coube a parte musical, criando-se assim um binomio de 
harmoniosa sintonia. 

No restaurante “Algarve”, acabado o “show”, 
abordamos. Marco Paulo que amavelmente acedeu a 
responder às nossas perguntas. Notava-se no seu rosto 
a fadiga do “jet-lag” e do trabalho realizado no 
espectâculo que durou duas horas e meia. 
Portugal Noticias - Este reencontro Marco Paulo é de 
facto um regresso? 
Marco Paulo - Estive 9 meses ausente dos palcos por 
motivos de saùde. Agora jâ posso avançar de novo esta 
vida nomade do artista que, cada noite, dâ o melhorde si 
ao pûblico. 
PN - A temâtica do amor tem sido uma constante no mundo 
da cançâo para Marco Paulo. Serâ que o CD “Reencontro” 
é uma viragem para o erotismo? 

MP - Sempre fui um romântico empedernido, amigo de 
estudar os sentimentos internas da aima feminina 
portuguesa, porém, nunca segui a h'nha do erotismo, que 
hoje é muito bem sucedida corn os que querem vender e 
sô vender. Eu canto o amor sincero, por vezes impossîvel, 
mas sempre dentro dos cânones légitimas da nossa 
tradiçâo. A cançâo reflecte a vida do artista que canta 
esse amoretemo que inspira poetas, mi'sticos e namorados. 

PN - Fale-nos do futuro de Marco Paulo. Serâ que o can- 
tor vai virar produtor e promover os novos valores da 
juventude artistica lisboeta? 
MP - Hâ ano e meio, no programa de TV, "Eu Tenho 
Dois Amores ”fiz a apresentaçâo de jovens promessas da 
cançâo portuguesa. Foi um programa bem sucedido. Mas 
a minha agenda de espectâculos nâo me pennite dedicar 
o tempo necessârio a esta nobre empresa. Apôs esta 
actuaçâo em Kitchener, tenho dois “shows” em Toronto. 
No regresso a Portugal espera-me um programa cheio 

até Dezembro corn visitas à Alemanha e França. 
PN - Foi boa a sintonia e entrosamento corn o conjunto 
‘Tulipa Negra”? 
MP - E dificil para um artista, habituado a cantar corn o 
seu conjunto, identificar-se totalmente corn outro gupo 
musical. Jâ tinha actuado vârias vezes corn “Tulipa 
Negra ”, um conjunto que agrada ao pûblico. As partituras 
foram enviadas hâ tempos e tivemos duas horas de ensaio 
antes de actuar em palco. Sinto-me à vontade corn eles e 
penso que fizeram um bom papel musical corn as melodias 
que apresentamos no novo CD. 
PN - Hâ uma certa tristeza que embaça a aima de Marco 
Paulo na sua mais recente produçâo musical. Serâ que, 
corn o passo do tempo, o cantor sente-se angustiado pela 
desilusâo da vida? 
MP - Marco Paulo sempre foi um cantor dominado pela 
saudade da terra, do amor incompreendido, das 
lembranças... E possîvel que a minha aima romântica 
tenha atingido uma atitude mais serena, mais adulta. Cada 
artista tem o seu mundo prôprio e antes de cantar, 
comtempla e analisa os valores humanos e os sentimentos. 
Nâo me considero um ser desiludido, mas a saudade 
imprime carâcter em todos nos, portugueses. 
PN - Para terminar, très grupos musicals preferidos na 
actualidade musical portuguesa? 
MP - “Delfins”, “Santos e Pecadores” e “Quinta do Bill” 

Agradecemos a solicitude amâvel de Marco Paulo 
por ter-nos dedicado este tempo. Queremos estende' o 
nosso OBRIGADO a ele e ao sr. José Santos que nos 
apresentou a este grande artista da mùsica romântica 

portuguesa actual. 

A. Seara (London) 
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LONDON DESPORTO 
Final da Taça da Liga WOSL 

London Portuguese, 2 - L. Croatia, 1 
Estiveram, frente a frente, duas das melhores 

équipas de London, o que viria a provocar uma autêntica 
enchente no Campo do Marconi Club. O prélio iniciou- 
se corn a équipa portuguesa a jogar decididamente corn 
uma tâctica que empurrou o adversârio para o meio- 
campo e construiu varias oportunidades de golo que a 
defesa contraria foi conjurando. Ao intervalo, as duas 
équipas estavam empatadas a zero golos. 

Na metade complementar, o jogo foi mais 
equilibrado, mas a équipa croata aproximou-se mais 
da area portuguesa, onde Paulo Azevedo e Alex 
Machado foram chegando e evitando qualquer perigo, 
até que ao minuto 78, Frank Neiva, corn um pontapé 
fortissimo, inaugurou o marcador para a équipa 
portuguesa. Très minutos depuis, um jogador croata 
avançou, e desferiu tremendo pontapé que fez a bola 
entrar ao ângulo esquerdo da baliza contraria. Um 
golào! Chegou assim o fim do jogo corn as équipas 
empatadas 1-1. 

O prolongamento, apesar do dommio português, 
nâo alterou o resultado, recorrendo-se à marcaçâo de 
grandes penalidades, corn o nosso conjunto a ser mais 
afortunado e vencer esta Final corn todo o mérito 
perante um valoroso adversârio. 

O melhor jogador em campo foi Alex Machado, 
seguido de Paulo Azevedo e Mark Boyd. 

Eduardo Neiva, relator desportivo (London) 

FINAL DA TAÇA PREMIER 
Marconi, 1 - London Portuguese, 3 

Uma final que se esperava dificil para a équipa 
portuguesa, porque a équipa italiana estava hâ doze 
jogos sem perder, no entanto, isso nâo aconteceu. O 
dommio da nossa équipa foi tal, que patenteou toda 
a sua classe, vencendo o jogo e convencendo. 

Na primeira parte, os italianos exerceram alguma 
pressâo que durou apenas 15 minutos, mas, numa 
jogada râpida sobre a direita, o veloz Boyd cruzou 
sobre a area, Frank Neiva desviou de cabeça e Phil 
Pacheco com um remate em volley, fez o primeiro 
golo da partida. 

A segunda parte, apesar da dureza dos 
italianos, a nossa équipa viria a aumentar o 
marcador por intermédio de Mark Boyd e Frank 
Neiva que desferiu um autêntico tiro a cerca de 30 
metros da baliza, golo merecido a coroar uma 
grande exibiçâo. 

A équipa do London Portuguese conquista 
mais um valioso troféu, mostrando estes jogadores 
toda a sua grande varia futeboristica e fazendo 
enriquecer o historial desportivo do Clube 
Português de London. Frank Neiva foi o melhor 
jogador em campo, seguido de Phil Pacheco e de 
toda équipa em gérai. 

O trabalho do ârbitro foi mau demais para uma final. 

Eduardo Neiva (London) 
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London Portuguese Arrebata 
Campeonato da WOSL, 1997, Taça 

da Liga e Taça da Premier 
A équipa do Clube Português de London ao bâter 

por 5-1 a équipa do London City, conquistou o titulo de 
Campeâo de Liga de 1997. Daremos mais informçào e 
detalhes sobre os ûltimos jogos do Campeonato na 
proxima ediçào deste jornal. 

A Direcçâo Desportiva, treinadores, adeptos e 
jogadores, apresentamos sinceros parabéns pela 
conquista destes troféus. 

Eduardo Neiva (London) 

Liga WOSL - RESULTADOS 

DIVISAO PREMIER 
Strathroy Portuguese, 4 - St. Thomas, 2 
Strathroy Portuguese, 3 - London City, 1 

London Portuguese, 6 - Petrolia, 0 
Sarnia Bluewater, 2 - London Portuguese, 3 

London Portuguese, 5 - London City, 1 

London Portuguese Sub/15 
Campeâo da Liga e Taça “Challenge” 

(Foto de arquivo) 

A équipa do London Portuguese Sub/15, venceu o 
Campeonato fazendo um total de 44 pontos, nâo 
sofrendo qualquer derrota na época. Esta équipa, 
treinada por Carlos Fernandes, conseguiu também a 
proeza de arrebatar a Taça “Challenge” dos “Play-Offs”, 
batendo na final o London Marconi por 10-1. Noutras 
eliminatorias, a équipa portuguesa venceu o Sarnia 
Bluewater por 2-1 e o Chatham por 3-2. 

Carlos Fernandes forneceu-nos este comentârio: 
“Estou satisfeito por termos conseguido uma época 
totalemîne vitoriosa. Foi corn sacrifîcio e trabalho que 
arrebatamos estes tüulos e estou orgulhoso, Quero 
agradecer a todos os jogadores, pais, amigos e 
patrocinadores que nos apoiaram, e também ao meu 
treinador adjunto, Shazam Rahamar, todo o contributo 
que deu à équipa". O jornal “Portugal Noti'cias” 
congratula efusivamente os jovens campeôes por estas 
duas pérolas no seu palmarès e por mais uma época 
aliciante. 

Eduardo Neiva (London) 
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FLASHES DO DESPORTO 
Bruno Caires - Médio do Benfîca, assinou pelo Celta 
de Vigo da Galiza. 

Lama - Guarda-redes do Paris S. Germain, vai assinar 
pelo F.C. Porto. 

Pedro Henriques - Defesa esquerdo do Benfica, 
passou a representar o F.C. Porto. 

Portugal - Perdeu corn a Selecçâo de Italia por 4-2 
nas meias-finais do Campeonato do Mundo de hoquei 
em patins, disputado na Alemanha. 

Manuel José - O treinador do S.L.Benfica, foi 
despedido do cargo, devido aos péssimos resultados 
obtidos nesta temporada. 

Mario Wilson - Ira ser treinador do Benfica, mas a 
titulo provisorio. 

Bobby Robson - Secretârio Técnico do Barcelona, é 
apontado como um dos futuros treinadores do S.L. 
Benfica. 

Jardel - Avançado do Porto, lidera a lista dos melhores 
marcadores do Campeonato Nacional da Primeira 
Divisâo corn cinco golos. 

F.C. Porto - Comanda a classificçâo gérai do 
Campeonato corn 12 pontos ao fim de quatro jornadas. 

Eduardo Neiva, relator desportivo (London) 

NOTAS E NOTAS DO FUTEBOL 
A Selecçâo de Portugal empatou 1-1 corn a sua 

congénère alemâ, em jogo a contar para a 
qualificaçâo do Campeonato do Mundo de Futebol 
que se realiza em França no proximo ano. Portugal 
fez uma grande exibiçâo e marcou um bonito golo, 
autoria de Pedro Barbosa. 

Quando se esperava a vitôria portuguesa, o 
ârbitro do encontro, o francês Batts, sem nada que 
o justificasse, resolveu expulsar Rui Costa, 
enervando de forma significativa os jogadores 
portugueses que viriam a sofrer o golo do empâte 
a sete minutos do fim do encontro. A équipa 
portuguesa silenciou os 70 mil espectadores 
présentes no Estâdio OHmpico de Berlim, 
mostrando ao mundo todas as faculdades técnicas 
e tâcticas da sua équipa. 

Portugal terâ que esperar agora pelo jogo entre 
a Arménia e a Ucrânia, jâ que um empâte entre estas 
duas formaçôes séria benéfico para a nossa 
qualificaçâo. O proximo adversârio de Portugal serâ 
a Irlanda do Norte, que, no proximo dia 11 de 
Outubro, defronta no Estâdio da Luz de Lisboa a 
nossa Selecçâo Nacional. 

Eduardo Neiva (London) 

PRO VAS DA UEFA 
Resultados das Equipas Portuguesas 

Liga dos Campeôes 

Taça UEFA 

Sporting C.P., 3 - Monaco, 0 
Olimpiakos, 1 - F.C. Porto, 0 

Bastia, 1 - Benfica, 0 
Vitesse, 2 - Braga, 1 

V. Guimarâes, 0 - Lazio, 4 
Boavista, 2 - Shakhteor Donetsk, 3 

PORTUGUESE 
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NÜCLEO DO S.L. BENFICA 
DE LONDON (CANADÂ) 

344 Burwell St., London, ON N6B 2V9 

Tel. (519) 438-1527 Fax. (519) 434-6185 

Dia 8 de Novembre, 1997 
ANIVERSÂRIO DO NÜCLEO 

na sede do Clube Português 
PROGRAMA A ANUNCIAR 

PREMIER - Comentarios 

Benfica, 4 - Dante 1 
Encontre realizado no campo do Croatian Club no 

dia 24 de Agosto, com boa assistência apesar do dia de 
chuva. Foi um dia à Benfica onde a equipa da casa fez 
vingar mais uma vez o seu bom nome com uma exibiçâo 
para a assistência que permaneceu no estadio, desafiando 
os elementos adversos do clima. 

O Benfica iniciou bem o jogo, dominando por 
compléta o encontro. Para nâo ficar atras do London 
Portuguese, a nossa equipa nâo podia ter deslizes, e 
muito menos perante o olhar atento dos directores 
desportivos do Clube Português. Consciente da sua 
responsabilidade, o Benfica so fez o que dévia fazer: 
ganhar e jogar bem. Helder marcou dois, Jonathan e 
Gary marcaram os outros golos. 

Marconi, 5 - Benfica, 6 
Foi um jogo improprio para cardiacos. Começou 

da melhor maneira para a nossa equipa, que marcou 
nos primeiros minutas com golo de Gary Lang, o 
qual viria a marcar très dos golos que subiram ao 
resultado final. 

O Benfica, com a ausência de algumas pedras 
angulares, principalmente na defesa e meio-campo, viu 
a sua tarefa facilitada com a infelicidade do guarda- 
redes do Marconi que engoliu um dos tragos mais 
amargos da época. O Benfica reagiu sempre que o Mar- 
coni tentava aproximar-se da igualdade. Paulo Dourado 
marcou o golo da diferença e contribuiu para outros 
mais. Helder Ramos protagonizou o outro tanto. 

Benfica.2 - Strathroy Portuguese, 0 
Nervos e afliçâo dominaram, visto que a ordem era 

ganhar, para nâo perder o comboio em que o London 
Portuguese esta inserido. Foi isto o que aconteceu ao 
Benfica perante a equipa de Strathroy, desesperada para 
acrescentar pontos ou enfrentar a possibilidade da 
descida. Marcadores: Gary Lang e Jim Trapelles. 

St. Thomas, 2 - Benfica, 1 
^ Jogo de categoria na primeira metade. O Benfica 

pretendeu demonstrar que estava ali para ganhar. Na 
segunda parte, porém, com a vantagem de um golo, 
apontado por Helder Ramos, o St. Thomas começou 
logo a ser o dono do jogo, enquanto a nossa equipa, 
com grandes opçôes no banco, nada fez para controlar 
o adversario. Foi de lamentar que Paulo Dourado tivesse 
estado no banco quase até ao final do jogo. Ele e outros 
jogadores que nâo sairam ao campo, poderiam ter dado 
a volta ao jogo. Mas para isso hâ treinadores, para 
tomarem estas decisôes. 

Quando parecia que a nossa equipa iria acabar o 
campeonato em primeiro lugar, de um momenta para 
outro, deixou tudo em maos alheias. De qualquer forma, 
o trabalho do Benfica neste campeonato foi brilhante. 
Trata-se de uma equipa a participât pela primeira vez 
numa competiçâo desta envergadura. Desejamos realçar 
que graças ao esforço, dedicaçâo e empenho por parte 
de todos, O Benfica realizou uma temporada 
maravilhosa. Esperemos que para os “Play-offs”, a 
fortuna nos bafeje corn a grande sorte. 

Alvaro Correia, relator do Nücleo para PN 

BENFICA SUB/13 
A equipa mais jovem do 

Nücleo foi um desastre 
autêntico esta temporada. 
Perdeu jogos sem conta e, 
sem pena nem gloria, no 
primeiro jogo dos “Play- 
off’, ficou eliminada. Foi a 
mais olimpica decepçâo para 
os treinadores e equipa 
técnica que do trabalho 

semeado durante o ano s6 apanharam uma colheita 
de resultados negativos. 

De todos modos, ficou patente a boa vontade, 
dedicaçâo e empenho por parte dos orgâos mâximos 
do Nücleo e da equipa técnica para fazer das camadas 
mais jovens os futuros jogadores do amanhâ. 

Evidenciou-se que na altura em que os atletas 
sâo mais precisos, por vezes se encontram de férias. 
A Direcçâo deverâ ter em conta este caso e, para o 
ano, tentar, se possfvel, angariar um maior nümero 
de jovens na equipa, para termos mais alternativas 
em situaçôes como esta. 

Segunda Divisâo - Benfica B 
Benfica B, 5 - Exeter, 0 (6 de Set. 1997) 
Marcadores: Pedro Ribeiro (3), Carlos Abrantes (2) 

Morning Star, 0 - Benfica, 6 (13 de Set. 1997) 
Marcadores: Carlos Abrantes (3), Paulo Teixeira (2), 
Paulo Almeida (1) 

A equipa do Benfica B poderia ter atingido uma 
melhor posiçâo na classificaçâo gérai. Se nos dias 
de treino comparecesse um maior nümero de 
jogadores, hoje estariam num lugar mais avançado. 
É de lamentar que directores e equipa técnica 
cheguem ao campo e os atletas nâo encontrem 
tempo disponivel para treinar. Nos jogos, porém, é 
diferente. Sempre hâ suplentes. Mas, sem bom 
treinamento nâo pode haver conjunto e sem 
conjunto nâo hâ bom futebol. 

Apesar de tudo, nâo pretendemos dizer que o 
Benfica B tenha feito um mau campeonato, mas, 
pelos valores individuais que possui, poderia fazer 
muito mais e melhor. 

Alvaro Correia 

Paulo Dourado Brilha na Selecçâo 
de London 

o avançado do Nücleo do Benfica de London, 
Paulo Dourado, foi a estrela da noite ao apontar 3 
golos num jogo entre as équipas do London City 
(CNSL) e a Selecçâo de London, em que esta ültima 
venceu por 4-2. 

Paulo Dourado e Martin Painter do Nücleo do 
Benfica, Anthony Camacho, Andrew Loague e Sam 
San, do London Portuguese, deram um autêntico 
festival de futebol, subjugando completamente a 
equipa da casa. 

O London City que disputa um campeonato 
mais competitivo, mostrou-se impotente e falho de 
categoria para poder travar um conjunto menos 
rodado, mas que lhe deu uma grande liçâo no 
relvado. Dave Peak, treinador do Benfica, foi o 
seleccionador da equipa. 

Eduardo Neiva (London) 

WOODSTOCK 
PORTUGUESE COMMUNITY GROUP 

OF WOODSTOCK 
PO. Box 20129, Woodstock, Ont. N4S 8A2 

Tel. (519) 539-1812 

NÙCLEO DO F.C. DO PORTO 
LONDON - CANADÂ 

3.2 ANIVERSARIO DA FUNDAÇÀO 
DIA 18 DE OUTUBRO DE 1997 

NO CLUBE PORTUGUÊS DE LONDON 
(134 Falcon St./Trafalgar St.) 

18h30 - JANTAR 
20h30 - BAILE com conjunto 

TRiMAVERA** 
PARA MARCAÇÔES TELEFONE 
AMÂNDIO MIRANDA - 453-3496 
ALBANO MOREIRA - 681-9769 

1105 Wellington Road South, P.O. Box 9016, 

London, Ontario N6E IVO 

Noticias do Nücleo do Porto 
Olimpics, 0 - N. do Porto, 2 

Jogo de total controlo da equipa portista que 
dominou o encontro do primeiro ao ültimo minuta. 
Os portistas motraram-se mais experientes e com 
melhor fio de jogo. Aos 12 minutas da primeira parte, 
Tony Miranda marcou o primeiro da partida e, logo 
de seguida, Armindo Martins incrementou a 
contagem apontando o segundo golo. 

Na segunda metade do encontro, o N. do Porto 
manteve a mesma toada, mas o ârbitro favoreceu 
flagrantemente a equipa anfitriâ, anulando um golo 
limpo e perdoando ainda uma grande penalidade à 
equipa da casa. O conjunto portista encontra-se num 
bom momenta de forma e pode aproximar-se cada 
vez mais do primeiro lugar da classificaçâo gérai. 

Resultados: 
N. Porto, 0 - Marconi, 2 

N. Porto, 7 - German Can., 3 
London Scottish, 2 - N. Porto, 4 

& RAILING INC. 
CUSTOM 5UILT WOOD STAIDCASES 

In Traditional and Contemporaiy Styles 

Circular, Straight, Winders • In Oak - Pine - Maple - Cheny - Etc. 

Tel. (519) 457-1992 DANIEL & GILBEDTO 

Fax. (519) 457-1993 OLIVEIDA 

117 Falcon Street, London, Ontario N5W 4Z2 

VAWMAH TRAVEL AGENCY 

INVERNO 1997/98 
FAÇAMJA AS SUAS RESERVAS 
A PREÇOS SUPER ESPECIAIS 

PARA CONTINENTE E AÇORES 
*** 

Temos vârios “grupos” organizados 

EXCURSAO AO BRASIL 
16-29 de Janeiro 1998 

CRUZEIRO ÀS CARAIBAS 
22 de Fevereiro 1998 

CRUZEIRO A HAWAII 
4-13 de Maio 1998 

Para mais informaçôes, 

Contacte Helena ou Eusébio 

438-1112 
215 William St., London, Ontario 

SE VAI VIAJAR, VIAJE 
COM CAVACO TRAVEL! 

AGRADECIMENTO   
Venho por este meio agradecer a todas as pessoas que contribuiram na campanha de angariaçâo de fundos 

para o atleta do nosso Nücleo do Benfica, ROB LAVE, lesionado no jogo corn o London City. O total do montante 
arrecadado foi de $635 dôlares o quai foi entregue ao proprio Rob pelo Présidente do Nücleo, FERNANDO 
MARQUES, e Secretârio, ANTONIO MACEDO. A todas as pessoas que ajudaram, o meu MUITO OBRIGADO. 

Gloria Macedo (London) 
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ANTONIO LIMA 

LAURÉNIO RESENDES, 
Relator Desportivo 

Tel. (519) 623-1636 

Da Silva Cup - Final 
Oriental, 3 - Banat, 1 

Apôs um inicio de temporada muito atribulado corn 
a saida de muitos dos sens jogadores, o Oriental de 
Cambridge fechou a época corn chave de ouro, 
vencendo categoricamente na final ao Banat, actual 
campeâo da Liga KDSL, e conquistando assim o 
prestigioso troféu “Da Silva Cup”. 

Corn uma defesa muito coesa, um meio-campo 
batalhador e um ataque râpido e imaginativo, pese 
embora as intimeras ocasiôes de golo desperdiçadas, o 
Oriental foi sem sombra de dûvida a melhor équipa em 
campo, merecendo inteiramente a vitôria. 

Este galardâo acaba por ser um prémio para os 
atletas e, ao mesmo tempo, uma bofetada sem mâo na 
cara de todos aqueles que maldosamente diziam que a 
maioria dos jogadores orientalistas s6 serviam para 
envergar a camisola das Velhas Guradas. Meus amigos, 
quem ri por ultimo, ri melhor. 

E de toda justiça salientar o labor de um homem 
que dâ pelo nome de José Antonio Pereira. Ele começou 
a treinar a équipa jâ na segunda volta do campeonato, 
quando o Oriental estava em riscos de descer de divisâo. 
A partir dai, a recuperaçâo na tabela foi notoria, 
terminando o Oriental na sexta posiçâo e, agora, 
vencendo a DaSilva Cup. Quanto a nos, o José Antonio 
é o melhor treinador da Liga KDSL. 

Aos directores sôcios e simpatizantes do Oriental, 
“Portugal Notfcias” endereça os sinceros parabéns pela 
conquista deste prestigiado troféu. 

Laurénio Resendes, relator desportivo de Cambridge e area 

37 Dickson Street MARIA RESENDES 
Cambridge, Ontario N1R7A6 Associate Broker 

Bus: (519) 621-2460 Res: (519) 623-6475 
Fax: (519) 740-2454 Pager: (519) 654-4553 

.illwÜt I - 
WALL STREET CAFÉ 

1-195 Franklin Blvd., Cambridge, Ontario NIR 5S2 

(519) 624-5402 
Email: cafest@worldchat.com 

Coffees & Pastries with a European Touch! L.L.B.O. 

MOWA SCOTIA 

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

Tel.: (905) 623-2020/623-2030 

No Clube Oriental 
Crise e Promessa 

Em primeiro lugar...a Crise 
De uns tempos a esta parte, o prestigioso Clube 

Desportivo Oriental, colectividade com 32 anos de 
existência, tern atravessado fases menos boas, quer a nivel 
desportivo, quer financeiro. Apesar do bom trabalho e 
vontade demonstrados pelo présidente demissionario, 
Artur Costa, o Oriental caiu de novo num fosso do qual so 
com a uniao e o esforço de todos podera sair 
satisfatoriamente. 

Para sabermos da actual 
situaçâo conversâmes com um 
dos membres da Direcçâo em 
funçôes, o seu actual Vice- 
Presidente, sr. Humberto 
Resendes. 
Portugal Noticias - Sabe o 
motive que levou o présidente 
da Direcçâo a abandonar o seu 
cargo? 
Humberto Resendes 
Segundo consta, foi devido a 

problemas de saude da sua esposa. 
PN - Qual era a situaçâo financeira do Oriental na altura 
da sua demissâo? 
HR - Havia um défice grande no Banco. Parte dele jafoi 
amortizado e estamos actualmente a trabalhar no sentido 
de debelarmos esta nova crise que infelizmente o Clube 
Oriental voltou a conhecer. 
PN - Quantas pessoas da Direcçâo de 1997 ainda 
continuam em funçôes? 
HR - Apenas très: O sr. Joâo Ferreira, que passou a 
Présidente, eu prôprio, e o sr, Joâo Botelho, que é o 
Présidente da Assembleia Gérai (AG). 
PN - Por quanto tempo vâo estar à trente dos destines do 
Oiental? 
HR - Estamos à espera que o Présidente daAG convoque 
uma reuniào extraordinària, no sentido de seformar uma 
nova direcçâo. Se tal nào vier a acontecer, tentaremos 
arranjar algumas pessoas para nos ajudarem até Janeiro, 
altura em que termina o nosso mandata e data na quai 
iremos apresentar as contas relativas aos meses da nossa 
gerêneia. 
PN - Terminada que esta a época, pode adiantar quai foi o 
saldo do bar no Campo de jogos? 
HR - Posso declarar que o saldo foi positiva e isso sô foi 
possivel graças à colaboraçào de alguns sôcios que, 
apesar de nào pertencerem à Direcçâo, me apoiaram 
quando fiquei sô na exploraçâo do Bar. Desde jâ um Muito 
Obrigado aos sres. Francisco Azevedo, Duarte Botelho, 
Antônio Braga, Laurénio e Gualter. 

E a seguir... as Promessas 
Apesar da crise actual, o Oriental continua a lutar por 

concretizar o seu velho sonho de possuir uma sede propria. 
E voz corrente que, muito em breve, esse sonho pode ser 
uma realidade palpâvel e visivel. Sera assim? 

Para nos falar desse ambicioso projecto, contactâmes 
o sr. Joâo Ferreira, actual présidente em exercicio. Eis o 
que ele nos confidenciou: 
Portugal Noticias - Diz-se à boca cheia que o Oriental 
esta prestes a iniciar a construçâo da sua sede. E verdade? 
Joâo Ferreira - Sonho dourado de muita gente e 
principalmente meu, desde que estou no Oriental, foi 
semprefazer qualquer coisa, aproveitando o terreno que 
possumos. A nossa ideia é realmente construir uma sede, 
e posso adiantar que tudo esta encaminhado nesse sentido. 
Espero que desta vez a obra va para a frente, parque jâ 
anteriormente houve essa ideia, mas nunca foi 

concretizada. 
PN - Para além do 
senhor, quem sâo as 
outras pessoas que estâo 
envolvidas neste 
projecto? 
JF - Gostaria de nâo 
me esquecer de 
ninguém, mas posso 
adiantar que o grupo 
estâ composta de 
Gilberto Cabrai, Joe 
Puim, Joâo Botelho, 
Laurénio Resendes, 
Jeremias Lopes e 
Humberto Resendes. 
Sâo eles a mioria das 

pessoas que também fazem parte da Comissâo do Império 
das Crianças do Oriental. 
PN - Pode-nos dizer o que jâ estâ em andamento? 
JF - Estâ contratada a companhia de construçâo. A parte 
financeira, o mais importante de tudo, jâ estâ resolvida e 
o projecto estâ também na recta final. 
PN - Entâo a obra vai ser iniciada ainda este ano? 
JF - Sim. Logo que o projecto esteja pronto, arrancamos 
corn a obra. 
PN - Vâo constmir a sede nos terrenos onde estâ o campo 
de futebol? 
JF - Exactamente. Mas é précisa nâo esquecer o que 
sempre defendi e que é também a opiniâo dos meus 
colegas, isto é: fazer a obra em duas fases. A primeira 
serâ a construçâo da sede e tudo o que diga respeito ao 
Clube. A segunda fase serâ a construçâo dum salâo para 
as nossas festas e que poderâ ser arrendado a outras 
colectividades. Em prindpio, a obra estâ estudada para 
ser feita em duas fases, parque vale mais a pena fazer 
devagar e certo, do que fazer depressa e depois nâo 
conseguirmos aguentar as despesas. 
PN - Para terminar, quer acrescentar algo mais? 
JF - Aproveito para fazer um apelo a todos os sôcios, 
simpatizantes e comunidade em gérai no sentido de 
colaborarem connosco, frequentando a nossa sede e 
apoiando as nossas iniciativas, parque sô corn a ajuda de 
todos o nosso sonho poderâ tomar-se realidade. 

Quero também aproveitar para agradecer ao sr. 
Laurénio e ao jornal ‘‘Portugal Noticias” pela 
oportunidade que nos deram de esclarecer estes pontos. 

Por seu lado, o nosso jomal deseja boa sorte ao Ori- 
ental, e faz votos para que o “blue-print” deste 
ambicionado projecto se tome realidade para bem do Clube 
e da nossa comunidade portuguesa. 

tMurénio Resendes, Relator Desportivo 

Joâo Ferreira, novo 
Présidente do Oriental. 

CLUBE SOCIAL PORTUGUES 
P.O. Box 1133 

Dartmouth, Nova Scotia B2Y 4B8 
Tel.: (902) 463-5261 - 6®, Sâb. e Dom. à noite 

r BOLETÏM"DË ÂSsfNATÏÏRA 1 
I Desejo receber o jornal “Portugal Notfcias” em minha casa. (Escreva corn letra maiûscula) ■ 
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NORTHWEST 
Fisheries Ltd. 

OLIMPIO MARTINS 
PRESIDENT 

DEALER IN FRESH AND SALT FISH 
R.R. #1, SITE 4, #4, NORTHWEST COVE, 

NOVA SCOTIA B0J1T0 CANADA 
PHONE: CAR (902) 456-7961 

OFFICE: (902)857-1477 • FAX: (902) 228-2116 
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Localidade  Codigo Postal  Tel  
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O CASAL E A DISFUNÇÂO ERÉCTIL 

Trata-se de um problema que afecta mormente ao 
parceiro masculino, mas que pode causar transtomos na 
vida intima de ambos. A mulher pode jogar um papel pri- 
mordial, ajudando a paliar o impacto do problema e a 
encontrar vias de soluçâo. 

A tecnicamente chamada em medicina disfunçâo 
eréctil consiste na perda da capacidade eréctil do pénis 
e é um problema que, de forma temporâria ou cronica, 
manifesta-se entre os adultos, corn ênfase mais 
acentuado depois dos 40 anos de idade, quando a 
prôstata expérimenta um crescimento fora do normal e, 
ocasionalmente, as suas funçôes no acto sexual ficam 
atrofiadas. 

As causas do problema da disfunçâo eréctil do 
homem podem ser psicologicas ou orgânicas. A ingestâo 
de bebidas alcoolicas em quantia generosa pode ser uma 
causa temporâria do problema. Via de regra, o macho 
ibérico nâo faz jus ao seu bom nome depois de uma 
bebedeira. Mas a disfunçâo eréctil sô pode ser 
considerada doença quando o homem nâo consegue 
sistematicamente alcançar e manter a erecçâo do pénis 
durante uma relaçâo sexual normal. Este problema pode 
ter efeitos sociais graves porque o homem sente-se 
humilhado perante a companheira e inferior perante a 
sociedade, que, por desgraça, sempre mediu o 
desempenho masculino em termos da força da sua 
virilidade. 

Acontece que a maioria dos homens que sofrem os 
sintomas da doença, nâo gostam de falar disto 
abertamente nem corn a sua companheira, à quai até 
acusam de ser a causa do problema corn a sua falta de 
interesse e feminilidade. Nâo hâ cegueira pior que a 
dos que nâo querem ver e, para encontrar remédio a 
qualquer mal, é preciso começar por reconhecê-lo. Mas 
eles pensam que ficam desqualificados no seu orgulho 
de homem-macho se descobrirem esta realidade ao seu 
médico de famflia. Hâ segredos que, quando guardados 
corn sete chaves, tomam-se altamente tôxicos e este é 
um deles. O remédio contra tal veneno é estrebuchar 
corn o doutor especialista. 

Casuistica do problema 
Existem vârias formas de entender a disfunçâo 

eréctil no seio do casai. O mais importante é o casai 
nâo ignorar o problema, mas dialogar sobre ele e 
procurar entre os dois as possfveis soluçôes. Quando a 
disfunçâo eréctil toma-se permanente, a mulher tem a 
reacçâo de sentir-se rejeitada, como se tivesse chegado 
na sua vida a dois a etapa em que o parceiro jâ nâo a 
deseja e nâo se sente sexualmente atraido por ela. Daqui 
ela passa a sentir que nâo é amada ou que o seu parceiro 
tem “outra”, uma amante sécréta. 

A mulher tem um papel muito importante na 
ajuda ao homem que sofre de disfunçâo eréctil. 

Noutro sector estâo os que, apos seguir durante anos 
a mesma rotina sexual nas relaçôes intimas do casai, o 
parceiro, farto daquela monotonia e ansioso de 
horizontes sofisticados, nâo consegue atingir a erecçâo 
corn a sua companheira habituai que, depois do trauma 
da menopausa, nega-se a explorar outras avenidas mais 
aliciantes. Embora continue a amâ-la, ele s6 consegue 
relacionar-se satisfatoriamente corn outras mulheres 
menos inibidas no acto sexual. 

Hâ também casos em que a mulher encara corn um 
certo alfvio a falta de interesse e ausência de actividade 
sexual do parceiro. De facto, ela nunca teve grande in- 
teresse no sexo. Trata-se de uma destas coitadas filhas 
de Eva que nunca conheceram o orgasmo. Como nunca 
sentiu prazer, sempre viu o acto sexual como algo 

POUPE ÂGUA DESPORTIVAMENTE 
Embora vivamos no SO do Ontârio à beira dos 

Grandes Lagos, a maior réserva mundial de âgua doce, 
devemos ser conscientes da necessidade de poupâ-la e nâo 
esbanjar à toa pelo escoadouro esta bênçâo dos céus. 

As pessoas mais idosas que viveram num mundo em 
que electricidade, âgua e gâs eram caros, têm uma tendência 
mais conservadora no uso destes recursos naturais e sâo 
mais poupados. Lembram sempre o fantasma do homem 
corn a pasta de couro que, mes a mês, vinha pelas portas a 
cobrar estas utilidades e a Câmara nâo perdoava a ninguém. 
Os novos, Jâ nascidos num mundo de energia barata (?), 
deixam as luzes acesas, torneiras abertas, bombas a 
trabalhar e tudo a correr como se nâo houvesse fim na 
réserva de fontes de energia. As campanhas sobre a ecologia 
nâo tem mudado em nada estes hâbitos funestos. 

Ficam aqui uns conselhos prâticos para que, no uso 
cotidiano da âgua, tomemos medidas para poupâ-la e 
ensinemos os filhos a seguir estas normas. 

Na casa de banho 
E lâ que se consome mais do 75 por cento da âgua 

que dia-a-dia usamos. Inutilmente gastamos a âgua 
quando deixamos uma tomeira aberta durante a simples 
operaçâo de escovar os dentes ou fazer a barba. Abrir a 
tomeira s6 quando for preciso é o nosso conselho. 

Um banho de imersâo résulta sempre mais 
reconfortante, especialmente depois de um ârduo dia de 
trabalho. O corpo relaxa-se melhor na banheira, muito 
mais quando acrescentamos sais tonificantes ao banho. 
Mas pense bem, uma tomeira de banho a correr gasta 
entre 11 a 19 litros de âgua por minuto, e corn a âgua 
necessâria para encher a banheira uma famflia de 3 
poderia tomar uma duché cada um. Uma banheira cheia 
leva de 160 a 180 litros de âgua. Se você instalar uma 
tomeira de baixo caudal no duché, esta quantidade de 
âgua fica reduzida a uma quarta parte. 

Uma descarga de autoclismo gasta entre 19 a 25 litros, 
mas pode reduzi-la 15 por cento se colocar lâ dentro uma 
garrafa de plâstico cheia de âgua para poupar todas as vezes 
no volume da descarga entre 4 e 6 litros. No fim do mês a 
sua conta vai ser menos pesada e você terâ trabalhado em 
prol do meio-ambiente, poupando uns litros do precioso 
liquido que sustenta a vida no nosso planeta. 

Na cozinha 
As mâquinas de lavar sâo uma outra fonte de 

escoamento a marcar no contador. Economize âgua e 
energia, lavando roupa s6 quando a mâquina estâ cheia 
e usando programas menos quentes. Nas mâquinas de 
lavar louça pode poupar energia se prescindir do 
programa de secagem e simplesmente deixar escorrer a 
louça depois de cada lavagem. 

Nâo esqueça, a energia neste mundo é limitada. 
Temos que dar um espaço de tempo para que a Mâe 
Natureza possa recuperar as perdas corn a renovaçâo 
das suas fontes de energia. Por isso: Be a sport and 
save energy! ^ ^eara (London) 

imposto, um dever que veio à sua vida corn o casamento, 
mas que, no que diz respeito a ela, poderia ter sido 
eliminado de raiz desde o começo. 

Soluçôes 
A soluçâo do problema da disfunçâo eréctil 

passa pelo diâlogo entre o casai e pela procura de 
ajuda do médico especialista. Isto irâ actuar como 
soro antiofidico do problema. Ninguém melhor que 
um bom urologista poderâ analisar os sintomas da 
doença e determinar a posologia de fârmacos para 
poder atacâ-la. Isto no que se référé às causas ffsicas 
do problema. 

Na causa mais comum da disfunçâo eréctil, o 
aspecto psicologico, serâo o amor e a compreensâo da 
mulher os remédios mais importantes. Para além de 
palavras de conforto, ela deverâ estar disposta, corn 
todos os meios ao seu alcance, a tentar seduzir o seu 
parceiro corn uma atitude meiga e mimosa, um per- 
fume embriagador e a prâtica de novas fantasias, 
tomando uma iniciativa activa e rica na preparaçâo do 
parceiro para o acto mais sublime da uniâo intima en- 
tre o homem e a mulher, acto no quai, fisicamente, 
eles sâo “uma sô carne”. 

Certamente, séria este um dos casos em que toca a 
ela, e sô a ela, manter acesa a chama da paixâo. 

A. Seara (London) 

Folhado de Peixe 
Ing.: 1 embalagem de massa folhada. 1 posta de pescada 
cozida, 2 colheres (sopa) de ervilhas cozidas, 2 colheres 
(sopa) de cenoura cozida e cortada aos cubos, 2 colheres 
(sopa) de alho cortado em rodelas, sumo de meio limào, 1 
gema, farinha, manteiga, sal e pimenta q.b. 
Preparaçâo 
Descongele a massa folhada à temperatura ambiente. 
Estenda-a sobre uma superficie enfarinhada, corn um rolo 
de cozinha igualmente enfarinhado. Recorte um rectângulo 
grande e reserve. 
A parte, limpe o peixe de peles e espinhas e desfie-o 
finamente. Leve depois a saltear em manteiga, juntamente 
corn os legumes e tempere corn sal, pimenta e sumo de 
limâo. Disponha este preparado sobre o rectângulo da 
massa folhada e enrole-o, cobrindo completamente este 
recheio. Pincele corn a gema batida e leve a forno 
moderado, por cerca de 30 minutos. 

Costeletas de Porco com Tomate 
Ing.: 1 kg de ervilhas congeladas, 1 cebola, 100 g de manteiga, 
600g. de batatas. 4 costeletas de porco, 2 dentes de alho, 2 dl 
de molho de tomate, sal, pimenta e ôleo q.b. 
Preparaçâo 
Coza as ervilhas em âgua temperada corn sal, juntamente 
corn a cebola. De seguida, escorra-as, passe-as por um 
passe-vite e junte ao puré obtido 50 g de manteiga. Mexa 
bem, rectifîque os temperos e reserve. 
A parte, descasque e lave as batatas, corte-as em palha e 
frite-as em ôleo bem quente. Coloque-as a escorrer sobre 
papel absorvente, tempere corn sal e reserve também. 
Tempere as costeletas corn sal, pimenta e alhos picados. 
Core-as depois na restante manteiga, misturada corn um 
pouco de ôleo, até passarem. Transfira-as entâo para uma 
travessa aquecida, regue corn o molho de tomate 
previamente aquecido e acompanhe corn o puré de ervilhas 
e as batatas fritas. 
BomApetite! Extrmdo 

TALHO JORQEMSE 
Carne Fresca • Mercearia • Peixe Fresco e Congelado 

UNISEX HAIR DESIGN 
Avançado Profissionalismo em Cortes de Cabelo para Homem. Senhora e Criant» 

Somos especialistas em; Cortes, Tintas, Tranças, Manicure, Pedicure, 
Depilaçào a cera, Madeixas, Perfuraçâo de orelhas, etc... 

FERNANDA SANTOS, Proprietària 

424 Hamilton Rd„ London, Ont. N5Z 1R9 Tel. 672-4770 



14 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Setembro / Outubro 1997 

PELO CANADA FORA... 
PORTUGUESES EM PESO NO “CANADA’S WONDERLAND” 

Desde bem cedo, foram chegando aos milhares. A 
caravana, no dia 24 de Agosto, estendia-se por varies 
quilômetros. Vieram de todas as comunidades e pelos mais 
diverses caminhos do Ontario para este ano participarem 
na Pesta de Portugal, espectaculo annal organizado pela 
CIRV Radio FM 88.9 de Toronto. 

Este ano, devido a uma aprimorada organizaçâo e 
melhor perfîl publicitârio, o povo respondeu corn uma 
“maré alta” sem precedentes. Por toda a parte os 
espectadores destacavam-se, envergando camisolas 
“Mondetta” corn as cores brilhantes da bandeira de Portu- 
gal. Desde as primeiras boras do dia, neste grandiose 
parque de atracçôes viveu-se uma data memorâvel para a 
histôria das nossas comunidades émigrantes. 

Pelas 13:30, Frank Alvarez juntamente corn José 
Mario e Domingos, abriram o acte corn palavras de Boas- 
vindas ao publico que se encontrava debaixo da imensa 

tenda que cobria o 
auditôrio. 

O nosso Folclore 
destacou-se na primeira 
parte, actuando o Rancho da 
Associaçâo do Minho, corn , 
danças e cantares pelas 
notas mais altas da escala 
musical, como é costume 
nesta regiâo do Norte de 
Portugal. Logo, o Clube da 
Madeira apresentou um 
“Bailinho” tipico da pérola 
do Atlântico. A mûsica 
popular correu à cargo de 
“Searas de Portugal”, do 

cançonetista Tony Gouveia, deus Orfeu de Kitchner que 
apresentou très das cançôes do seu novo CD “Medo Ne- 
gro”, de Liz Rodrigues com a “Cançâo do Mar” e da linda 
e vibrante “Nélia”, artista dos EUA de corpo escultural 
que desde o inicio conquistou o coraçâo da plateia corn o 
seu à vontade e dommio do palco. Corn très lindas e 
esbeltas bailarinas, Joe Puga de Montreal (ultimamente 
s6 vemos artistas ladeados de jovens bailarinas!) actuava 
pela primeira vez no Ontario, fazendo jus aos méritos que 
a sua fama nos tinha prometido. Corn a cançâo “Fruit de 
la Passion” deixou bem vincada a sua categoria como 

A divina Nélia. 

Um pûblico de 12 mil pessoas reuniu-se debaixo da gigantesca tenda. 

“Industrial Contractors to the World... ” 

AVEIRO CONSTRUCTORS LIMITED 
R.R. #2, Dorchester 
Ontario, Canada TEL: (519) 268-8231 
NOL IGS FAX: (519) 268-7354 

intérprete de êxitos de Iran Costa. 
O grupo “Despe e Siga” veio de Portugal para animar 

a malta nova. Trata-se de um grupo jovem de seis 
elementos, pouco conhecido no nosso meio mas corn uma 
actuaçâo impecâvel de ntmo e dança. 

Mas o melhor estava ainda por vir. Perante um publico 
de 12 mil pessoas, aparece como um deus do Olimpo, 
Roberto Leal, o l'dolo da tarde, que se fazia acompanhar 
da sua orquestra. A sua inconfundivel voz fez delirar o 
pûblico corn cançôes cheias de temura, romanticismo e 
amor à terra natal. E para fechar corn chave de ouro o 
magnifico espectaculo, seu filho. Rodrigo Leal, com a 
nossa bandeira às costas entoou emocionado o nosso Hino 
Nacional. Foi o climax do espectaculo que arrancou 
lâgrimas do jovem cantor e de todo o pûblico présenté. 

Salientamos a presença do Cônsul de Portugal, 
Antonio Montenegro, de Barbara Hall, présidente da 
Câmara de Toronto e de vârios outros dignitarios do mundo 
politico e empresarial português. A jovem, Sarah Lapas, 
de Windsor que no mesmo mês tinha conquistado na Costa 

da Caparica a coroa de “Miss Comunidades Portuguesas” 
foi neste dia apresentada oficialmente e recebeu a simpatia 
de todos os présentes corn uma calorosa ovaçâo. 

Um dia grandioso, um espectaculo impar corn muito 
brilhantismo, quer na parte dos artistas convidados, quer 
na dos participantes neste acto tâo português nas 
maravilhosas terras do “Canada’s Wonderland”. 

Daniel Lapas (Windsor) 

MARIO AVEIRO 
President 1^1 

WHATCANADA ÊSMADEOF 
SHOP WHERE THE CONTRACTORS SHOP 
SERVICE: 
• Quality Materials 
• Convenient OreJer Staging 
• Expert Advice 
• Free Estimates 
• Fax Orders 
• Delivery, Flexible to Your Needs, 

Boom Truck Available 
• Competitive Quotes 
• Convenient Credit 
• In-Store Financing 
• Project/Contractor Accounts 

tT(3S[P° 

so®© 
Rmanl hDgran For hikssionals 

PROJEQ ASSISTANCE: 
• Customer Material List Generation 

• Builder Custom Plan Service 

• Builder Referral Service 

•Addition's Plans and Material's List 
•Custom Window Packages 

• Computerized Kitchen Design 
• Computerized Deck & Fence Design 

BUILD IT YOURSELF WITH ONE OF BEAVER LUMBER'S 
EASY-TO-BUILD PACKAGES: 

Choose from • Homes and Cottages • Garages • Sheds • Decks 
PLUS... BEAVER LUMBER HAS THE QUAim. NAME-BRAND 
PRODUCTS AND MATEI^LS TO COMPLETE YOUR PROJEQ: 

• Roof Trusses and Engineered Floor Trusses • Lumber • Hardware 
• Plumbing • Paints • Electrical • Roofing • Siding • Fences 

LONDON EAST 
1780 Dundas Street East 

NSW 3E5 

Teh (519) 435-0660 
Fax: (519) 455-9128 
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LEAMINGTON 
"PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em Leamington 

67 Alderton Street 

Leamington, Ont. N8H 4L8 

Tel.: (519) 326-5309 

Correspondente: 

NORBERTO FORTUNA 

Mulher Nazarena 
Vagas de tempestade galgam a parede do molhe e a 

chuva teimosa açoita o rosto da mulher nazarena que 
impassive!, como mascara da proa de caravela, espera 

no cais a miragem de uma luz na treva, um sinal do 
regresso do filho amado e do marido. 

Sairam com a maré na boca da madrugada, ao 
convés da nave, nomades pastores dos caminhos incertos 
do mar. Pediu para ficarem em terra. Num escuro 

pressentimento, cruzado no umbral do sonho, viu os dois 
agarrados aos restos do navio, num lutar inutil contra a 

maresia louca que ameaçava engolir-os para sempre... 

Mulher nazarena, a fome nao tern dias de folga. Sem 
descanso é precise navegar. Arrancar ao mar a sua 

riqueza inesgotavel. A vida é um desafio para o pescador. 
Na hora da calmaria, remar e remar e, quando este 

gigante doido teima em cobrar a vida dos que invadem 
o seu reino, rezar, rezar... 

Triste vida a do marinheiro. Contra chuva, neve e 

geada, o nazareno com perigo ganha o sustento dos 

filhos. Noites passadas em claro, no puxar das redes 
que chegam a bordo vazias. Dias de fartura, com a boisa 

prenhe de peixe a mexer vivo no porao da traineira. 
Nazarena a olhar para 

o horizonte, mulher de 

criar filhos e lavrar nesgas 
de terra, vestida de roupas 

negras, luto de geraçôes 
que o mar levou! Feliz 
quern morre na cama e 

dorme na caiada brancura 
dum cemitério marinho, 

bafejado pela brisa e o sol 
morno da tarde! A campa 
dos nazarenos, porém, é o 

mar, salmoura infinita que préserva a sua aima teimosa. 

E o coro dos marinheiros agarrados ao remo cantava: 
Sou do mar e sou da terra, sou do mar e nào o sou. 

Sei onde tenho a casinha, mas o cemitério nào. 

Na Matriz o sino bate com o ritmo solene e fûnebre 

da morte. Uma imensa tristeza invade o coraçào de 

crianças, idosos e mulheres. Quem poderâ consolar as 

vidas quebradas pelo fado! Dia de luto, lâgrimas e choro. 

Na noite negra, sobre o assobio do vento ouve-se dos 
galgos esfomeados o triste uivar pela falta dos seus 

dopos, para sempre perdidos nas profundezas do oceano, 

para sempre enleados na sua cantiga de sereia. 
O tu, mar! Cmel madrasta, grande cadela sem coraçâo ! 

Corn o peixe alimentas os filhos que um dia vivos dévoras. 
E sobre a branca areia da praia, depois do sacrflego e cmento 

banqueté, vomita-os fora do teu seio infinite. Maldito quem 

primeiro lançou uma quilha no mar! 
Intrépidos herôis do mar, Nazarenos, a vossa sina é 

remar, remar... rezar, rezar! 
A. Seara (London) 

Nota da Redacçâo 
Na ediçâo anterior, publicamos na Pâgina Feminina a 

biografia de Isabel Carreira, fornecida a titulo de informaçào de 
base, FYIO, como nova agente da firma “Shoreline Tours & 
Travel”. Fizêmo-lo sem consultar Miss Carreira e pedimos 
desculpas pelo facto. Muitos leitores jâ nos telefonaram, gratos 
pela leitura desta linda histôria que reflecte a odisseia da sua vida 
emigrante. Lamentamos ter evidenciado aspectos da vida de Isabel 
que ela nâo autorizou a divulgar. Isabel, we did U not for you, but 
for them. We deem that for many people in our community you 
are a role model. Forgive us for that! 

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 

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

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

FESTAS DE DA NAZARÉ 
Grandioso êxito que abriu 

novos caminhos 
A imagem, copia da que se venera em Nazaré, tern 

uma historia que chega ao tempo dos visigodos. 

Escondida na invasao dos mouros, na época da 

reconquista foi milagrosamente descoberta. E o que 

contam as cronicas. Uma copia da imagem foi com 

veneraçâo guardada na casa de Antonio Antunes e, com 

à colaboraçâo do Pe. Joâo Duarte, os nazaremos uniram- 

se para render tribute a N® S- da Nazaré, entranhavelmente 

ligada às tradiçôes destes herôis do mar. 

Subindo à 3.® Divisâo, o 

clube “Os Nazarenos” de 

Portugal, lançou um apelo 

aos seus conterrâneos de 

Leamington, e uma 

Comissao de 10 homens e 2 

senhoras contactou o Clube 

Português para fazer um 

jantar de angariaçâo de 

fundos. Francisco Santos e 

o Executivo tomaram uma 

atitude de “portas abertas” e 

o evento foi um sucesso. Até a voz de Manuel Pires, o 

présidente de “Os Nazarenos” ouviu-se na sala 

sumptuosa, agradecendo a ajuda a sua equipa. 

Abordamos um dos membros da Comissao, o sr. 

Alvaro Guincho para fazer uma entrevista: 

Portugal Noticias - Como explica um evento com parte 

religiosa aberta a todos e parte social privada? 

Alvaro Guincho - No futuro, a festa sera de “portas 
abertas” na parte social e religiosa. Este ano dado que 
tamos angariar fundos para a equipa da 3.- Divisâo da 
Nazaré, nào pode ser de outra maneira. E dificil para nos 
organizar um evento como o Santo Cristo e Espirito Santo. 
Os Nazaremos trabalham na piscatoria, sete dias por 
semana. Nào têm tempo como quem chega a casa às 4h00 
da tarde. Quem trabalha no mar, sabe disto. 

PN - Fale-nos da historia deste grupo Nazareno de 

Leamington e arredores. 

AG - Formou-se hâ muito tempo. A Comissâo durou 8 anos 

e liderou as Passagens de Ano e Carnaval Depois, com uma 
Despedida de Solteiro, demitiu-se ficando nos como ovelhas 
sem pastor. Subsistiu a equipa de futebol “Os Nazarenos”, 

classificada em 2. -lugar na Intercities League, graças a Alvaro 
e Amândio Meca, treinadores, e ao présidente Cândido da 
Silva. Confiamos que esta Comissâo presente ira tomar as 
rédeas e trabalhar com o resto da comunidade e o Clube, para 

organizar todos os anos a Festa de N-S-da Nazaré. 

Alvaro Guincho é casado, tern dois filhos e trabalha 

no mar. Em Portugal, hâ 17 anos atras, era Pintor/ 

Estucador. Deseja, em nome da Comissâo, agradecer a 

Francisco Santos e a Direcçâo do Clube Português a 

amabilidade com que foram recebidos, assim como as 

pessoas que ajudaram na parte social e religiosa, 

nomeadamente ao Pe. Joâo Duarte. Sente grande 

admiraçâo pelo trabalho realizado no Clube Português. 

Esta um caminho aberto para no futuro os nazarenos 

realizarem festas nesta linda sede. 

Queremos acabar com as palavras textuais de 

Alvaro Guincho: “Espero que este caminho aberto nos 
leve a tentar novas iniciativas, juntamente com o Clube. 
Abriu-se um parêntese, acabou o compasso de espera e isto 

anuncia um futuro de harmonia”. E a tudo isto nos 

dizemos: Amén. Assim Seja. 

Norberto Fortuna, correspondente em Leamington 

Alvaro Guincho 

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 contacte Agostinho Pavâo, Présidente 

Tel.: (519) 738-2305 

—   ÂCTIVIDADES DE OUTUBRO   

Dia 18 - Jantar e Baile abrilhantado pelo conjunto 

“Nossa Moda”. Compareçam! 

Dois casais portugueses de 
Harrow, visitaram Londres 

no Into nacional 
pela Princesa Diana 

Fernanda e José Nascimento e o casai seu amigo. 

Maria e Tony Caixeiro, por um dessas sortes da fortuna, 

estiveram présentes em Londres durante a manifestaçâo 

de condolências que a naçâo inglesa tributou à Princesa 

Diana de Gales. Enquanto nos, consternados, 

recebiamos a notfcia e seguiamos na TV corn ansiedade 

a sequência dos eventos, estes dois casais de Harrow, 

estavam la, como confirma a foto da reportagem. 

Marcaram hâ meses um cruzeiro pelo Mar 

Mediterrâneo, que incluia duas noites em Londres. Mal 

sabiam eles o que lâ lhes aguardava, depois do funeste 

acidente que ceifou a vida da Princesa e do seu 

companheiro, Dodi Alfayad, o filho do multi- 

milionârio egipcio. 

Fernanda e Joe Nascimento, à direita, corn Maria e 
Tony Caixeiro, junto às grades do Kensington Palace 

Chegaram a Londres, 2 dias antes do sumptuoso 

Funeral. Desde o seu hotel, a dois quarteirôes do Ken- 

sington Palace, foram testemunhas do grandioso dis- 

play de flores, vêlas e notas de condolência que o povo 

inglês colocava em lugares ligados à memôria da defunta 

princesa e da famflia real. 

José, dono do “Nascimento’s Supermarket” desta 

vila, declarou que os dois casais nunca irâo esquecer os 

dias passados entre aquela multidâo que chorava a 

trâgica morte de Diana de Gales. A versâo publicada 

em jornais e divulgada pelos meios de comunicaçâo é 

apenas uma pâlida imagem do que foi a realidade. Ao 

pé da bandeira canadiana, eles também deixaram, em 

nome prôprio e no de todos nos, uma viva expressâo de 

saudoso sentimento dos portugueses e da nossa tristeza. 

Anselmo Can’alho, correspondente em Harrow 

NASCIMENTO’S 
SUPERMARKET 
Specializing in Fresh & Frozen Seafood, 

Fresh Cut Meats and Groceries 

Tel. (519) 738-2551 
38 Queen St. HARROW, Ontario NOR IGO 
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Beldade do Mês 
Madré Teresa 

de Calcutâ 
Pela sua dedicaçâo aos 

mais pobres deste 

mundo e a titulo pôstu- 

mo, nos a proclamâ- 

mos a beldade do Mês 

de Setembro. A sua 

beleza estava toda no 

interior da sua aima. 

José Santos 
Saudamos ao proprie- 

târio do “Santos Portu- 

gal Records” pelo 

sucesso do sbow 

“Marco Paulo, Re- 

encontro”. Na foto 

aparece feliz corn a sua 

neta ao colo. 

Ricardo Daniel 
Nascido no dia 7 de 

Julho passado em 

Brampton, é o segundo 

filho de Maria do E. 

Santo e Joâo G. Silva, 

correspondente na area. 

Os avos e demais 

famflia, assim como esta 

famflia do PN dâo os 

parabéns aos sres. Silva. 

50.-Aniversârio 
do Casamento 

Parabéns aos queri- 

dos pais, Irene & 

Manuel Brandâo, 

dos seus filhos Joe, 

Estrela, Augusto e 

Lucy, com amor 

filial e votos de 

muitos anos de 

felicidade. 

Anabela & Alex 
No 10.- aniversârio do 

vosso enlace matrimo- 

nial (dia 10 de Outubro), 

os vossos pais, José e 

Genoveva Alves de 

London, AmOcar e Gina 

Nogueira de Windsor, e 

demais famflia enviam 

votos de amor e prospéra 

felicidade. 

Kevin Da Silva 
Nascido em Windsor no 

30 de Julho passado, é o 

primeiro botâo de Elfdio 

e Sflvia da Silva que 

agradecem a Renita 

Martins a ajuda prestada 

nas boras crfticas. Por- 
tugal Notîcias une-se à 

alegria deste jovem casai 

amigo. 

Parabéns D. 
Ermelinda 

À D. Ermelinda 

Marques de London, o 

Nûcleo Sportinguista 

congratula pela 

sucesso da sua filha, 

Cristiana, Mascote 

Leonina de 1997. 

Parabéns, 
sr. Présidente 

o Nûcleo Sportinguista de 

London a coro canta o 

“Parabéns a Você” ao 

Présidente, Joâo Sampaio 

que entra na casa dos 40, 

“For he’s a jolly good fel- 
low... ” 

Stephen Miguel 
Na foto com apenas 8 

semanas, o anjinho é 

filho de Nicolau e 

Rebeca de Sousa, 

naturals dos Fenais da 

Ajuda. Parabéns aos 

jovens pais desta linda 

criança. 

José Antonio 
O treinador do Oriental de 

Cambridge que ele elevou 

a um honroso lugar na 

classificaçâo, quando na 

metade da temporada todas 

as esperanças estavam 

esgotadas. O Clube 

sinceramente agradece. 

Regina Teixeira 
A espera de bébé, a 

jovem brasileira de Sâo 
Luis, Maranhâo, casada 

com Claude Tardif, gosta 

de cantar bossa nova e 
mùsica popular da sua 

terra, fazendo-se acom- 
panhar do guitarrista 

Darcy Ura. Para 

contratos de “show” 
liguem para o Tel. 649- 
4212. Boa sorte, Regina! 

Jessica, Paula & Jacquie 

Parabéns ao trio de jovens que ensaia-ram corn muito 
professionalismo as concorrentes para o tftulo de 
Mascote Leonina. Proud of a job well done! 

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÂO 
DA PARÔQUIA “HOLY CROSS” 

1039 Country Club Court, London, ON N6C 2R9 

Tel.: (519) 686-5759 

Casais Aniversariantes de Setembro 
Parabéns aos casais-membros que em Setembro 

celebram o aniversârio do seu enlace matrimonial; 
Joâo e Clementina Fernandes (6/9/69) 

Mapril e Edite Santos (5/9/71) 
Alcino e Rosa Mariano (15/9/79) 

José e Geraldina DeMelo (25/9/7S) 
José e Lûcia Pinheiro (29/9/73) 

DIA DE REFLEXÂO 
Domingo, dia 26 de Outubro no Mt St. Joseph 

(Windermere and Richmond St.) 

Compareçam! - Para réservas contactem: 

Luis Silva 657-7643 ou Mârio da Silva 681-5382 

NECROLOGIA 

In Memoriam 
José Ferreira Borges 

Saudades que o tempo nâo 

apaga. Eras tâo querido e 
tinhas um corçâo de ouro. O 

Redentor viu que estavas 

cansado e tomando-te nos seus 

braços divinos levou-te para o 

Seu Reino! Quanto eu daria 

por ouvir a tua voz, ver o teu 

sorriso e beijar-te na face, meu 

pai querido. 

A tua memoria estâ sempre no nosso coraçâo! 
Da tua filha, jenro, netos e bisnetos em Listowel 

Virginia da Conceiçâo Araùjo 
Faleceu no Hospital de 

Santa Luzia, em Viana do 

Castelo, Minho, no dia 10 de 
Setembro passado, corn 86 

anos de idade. Era casada corn 

Manuel Maria Antunes 

(falecido) e pais de José, 

Antonio Castro-Antunes 

(Gertrudes), residentes em 

London, Conceiçâo (Manuel 

Cunha), Maria da Conceiçâo (José Lima), 

residentes em Arcos e Moreira de G. Lima (Por- 

tugal). A famflia enlutada apresentamos sentidos 

pêsames pela morte deste ser querido. Descanse 

em Paz! 

Maria de Fâtima Bettencourt 
No dia 28 de Setembro entregou a sua aima a Deus 

no Hospital Credit Valley de Mississauga. Natu- 

ral de Silveira, Lajes do Pico, tinha 37 anos de 

idade, e era mâe de Monica Sofia. Apresentamos 

sentimentos de saudade à famflia enlutada pela 

dor. Descanse em Paz! 

[ VENDE-SE - NOVA ] 
I Guitarra Portuguesa de Fado | 
I Para informaçôes chame José F. de Sousa | 

I Tel. (519) 539-3387 (Woodstock) | 

□□DananDDDaaaaDDuun 

M.C.TILE 
St MARBLE 
□□□□□□naannnnnannaD 

Manuel Castelhano, prop. • 28 anos de experiência 

Especializjodos m Instalaçâo de: 

MOSAICOSEAZULEJOS - MÂRMORE 
PISOS DE UNÔLEO mi Floors) - CARP ETES 

ORÇAMENTOS GRATIS! TEL: (519) 681-5761 

Fernando Ferreira, Propnetano 

IWAY 
PLUMBING & HEATING 

Companhia de Canalizaçâo 

610 Newbold St., Unit 12, London, Ontario N6E 2T6 
Bus. (519) 686-3967 

Pager: 633-0228 I.D. 3967 -Res. (519) 850-0868 

cMiroïTila (Restaurant 
Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 

Licensed I ..L.R.O. 

• Seafood • BBQ 

• Catering Service and Take-out • 

• Buffet on Sundays • 
Your Host: JORGE REIGOTA 

Buffet nos tUas de .semana (2“ - 6“ I2:00-15:00h.) $6.95 

logos de Futebol de Portugal via satélite. 

466 Hamilton Rd., London, Ont. N5Z IR9 • Phone: (519) 434-5537 
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TORNEIO DE GOLFE “SWISS CHALET/HARVEY’S” 
DÂ13 MIL DÔLARES À BENEFICÊNCIA 

KITCHENER 
"PORTUGAL NOTICIAS " 

Sucursal em 
Kitchener-Waterloo 

28 Fenwick Court, 

Kitchener, Ont. N2M 5E8 

Tel. (519) 742-8175 
Correspondente: JOE COELHO 

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) 436-1587 

INAUGURAÇÂO 
DA NOVA SEDE 

Sàbado, dia 18 de Outubro, 1997 

Jantar às 18h00 
Baile às 21 hOO 

Folclore e Mûsica Popular 

Convite Especial Vestir a rigor 

Iniciado em 1993 por Tony 
Vieira, natural das Flores e 
gerente do Harvey’s em Lon- 
don, e pelo micaelense, Joe 
Paiva, gerente do Swiss Chalet 
em Waterloo, este Tomeio de 
Golfe tern crescido em 
importância e receita de ano em 
ano. Apos o sucesso da sua 
quinta ediçâo, realizada no 
Foxwood Golf Club de Baden, 
Ontario, que contou com a presença de 180 jogadores, 
quisemos pedir pormenores ao nosso amigo e patrocinador 
e quase vizinho, Tony Vieira, o qual, enquanto tomavamos 
uma chavena de café nos ilustrou sobre a histôria deste 
evento desportivo e benéfico. 

O ex-capitâo dos Montreal Canadiens com 
Joe Paiva, ao centro, e Tony Vieira, à direita. 

Segundo declarou, hâ cinco anos pensou-se num 
Tomeio de Ténis entre as équipas do Harvey’s e as do 
Swiss Chalet. Mas como o seu amigo e fundador, Joe Paiva, 

sofria de reumatismo, o ténis era um desporto que o médico 
de familia nâo recomendava. Foi assim que se decidiram 
por um Tomeio de Golfe, um desporto mais moderado e 
aprazivel, cujos lucros seriam destinados à “Arthritis So- 
ciety”. Desde aquela altura o comboio nunca parou e conta 
cada vez com mais simpatizantes, vindos de varios lugares 
do Ontario e até dos EUA, que este ano pagaram $90 
dolares de entrada. No fim do dia sao agasalhados com 
um magnifico jantar de Bife e um prémio para levar como 
lembrança. Os prémios sâo oferecidos pelas multiples 
companhias que fomecem as duas firmas do “fast-food”. 

Um mês antes do tomeio as entradas estavam todas 
vendidas e tiveram que rejeitar varias pessoas interessadas, 
porque para além de 180 participantes toma-se dificil 
organizar um tomeio de golfe. 

Deduzidas todas as despesas, ficou um lucro de 13 
mil dolares que no fim da noite foi entregue aos 
représentantes da Arthritis Society, os quais declararam 
que a sua organizaçâo nâo tern quaisquer subsidios do 
Govemo e vive apenas de donativos como este para poder 
continuar na luta contra este mal que afecta milhares de 
pessoas. 

Aos organizadores, Tony Vieira, Joe Paiva e Joe 
Batista damos os nossos parabéns e queremos apresenta- 
los às comunidades portuguesas desta area como modelos 
de conducta a seguir. 

Antonio Seara (London) 

FILARMÔNICA LUSO-CAISIADIAIMA 
110 Victoria St. South, Kitchener, Ont. N2G 2B3 

Tel. (519) 744-8785 
Para contratos chame: Domingos Medeiros, Présidente 

Tel. (519) 748-5501 

Este ano as celebraçôes em honra de N- S® da Luz 
em Toronto contaram com a presença no cortejo pro- 
cessional do Présidente do Governo Regional, Carlos 
César, acompanhado do Cônsul-Geral de Portugal em 

Toronto, Antonio Montenegro e de outros dignitarios 
da vida politica local e açoriana. 

Fica aqui a nossa reportagem fotografice. que foi 

para vos captade pela nossa câmara. 

Joâu G. Silva, correspondente em Brampton 

UM NOME EM QUE PODE CONFIAR QUANDO PENSA 
EM ORGANIZAR ALGUMA PESTA SOCIAL 

TEM ANOS DE EXPERIÊNCIA EM SERVIÇO 

DE BANQUETES PARA: 

Casamentos, Baptizados e Aniversàrios 
LUIS E ALCIDA PACHECO 

(905) 840-6561 
27 FISHERMAN OR., UNIT #8, BRAMPTON L7A1L9 

FESTAS EM OAKVILLE 

A Paroquia portuguesa de Sâo José celebrou este 

ano os Festejos do Bom Jesus Milagroso, uma imagem 

do Ecce Homo, copia da que se venera na Freguesia de 

Sâo Mateus na Ilha do Pico. Milhares de fiéis de maioria 

picoense estiveram présentes este ano as celebraçôes 

do Domingo. Na Missa Solene o Pe. Nelson Cabral de 

Strathroy foi o orador sagrado. A Procissâo que saiu 

pelas ruas da cidade, foi acompanhada pelas Bandas 

de Cambridge o Oakville. A nossa câmara fotografica 

também esteve la para captar este momenta importaiue 

da vida dos picoenses de Oakville. Parabéns à comissâo 

organizadora por mais este sqcesso. 

FOTOS E TEXTO DE 
Joâo G. Silva, correspondente em Brampton 

BRAMPTON FESTAS DE N* S® DA LUZ 

"PORTUGAL 
NOTICIAS"" 

Sucursal em Brampton 
36 Thometree Cres., 

Brampton, Ont. L6Y 4C5 

Tel. (905) 874-1173 

Correspondente: 
JOÂO G. SILVA 

SPORTING CLUB IDEAL 
75 Rosedale, Unit #9, Brampton, Ont. L6X 1K4 

Tel.; (905) 796-1245 

FESTA DA MATANÇA 
No dia 11 de Outubro, 1997, Pelas 6:00 pm 

no Portuguese Community Centre 
(19 Fisherman Dr. de Brampton) 

Jantar-Buffet e Baile 
“Touchtone D. J.” 

Para informaçôes contacte o Clube ou 
Jorge Costa - 453-7261 

José de Sousa - 453-1396 
Norberto Alves - 454-4636 

Entrada: 
Sôcios $15, 

N-Sôcios $17.50, 
Mener $10 

0 DR. ROSARIO FERNANDES 
□ DR. HERMAN COMLEKCI 
□ DR. YOUNG PAK 
□ DR. THOMAS de SOUZA 

Dental Surgeons 

^Entù. ^PkojEssionat Gaxe 

SERVIMOS A COMUNIDADE HÂ 20 ANOS. FALAMOS PORTUGUÊS 

284 Queen St. E. #206 
Brampton, Ontario L6V 1C2 
(Hansen & Queen) 

Bus. (905) 456-0827 
Fax. (905) 456-8869 

“PORTUGUESE COMMUNITY CENTRE ” 
25 Fisherman Dr., Unit 20 • Brampton, Ont. L7A 1C4 

Tel.; (905) 840-6061 
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WINDSOR 

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

Tels.: (519) 250-9200 • (519) 735-4842 

T 

Fernando Rocha (Windsor) 

AMÎLCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

O SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA UNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

MARISCO • BIFES • GALINHA 
Preparado no grelhador à lenha, na sala de jantar 

475TECUMSEH RD., EAST 

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

Festa em Honra de Cristo Rei 
A nossa ultima festa religiosa anual realizou-se no 

Domingo, dia 7 de Setembro passado. Realizada pela Casa 
do Espmto Santo, a Festa de Cristo Rei ira celebrar no 
proximo ano o seu 20.- aniversârio. 

Foi notôria a pouca afluência dos portugueses desta e 
das comunidades circunvizinhas, recordando muita gente 
corn saudade as Missas de outrora, tâo cheias de publico, 
a grandeza das Procissôes e as salas repletas de crianças e 
adultos, numa animaçâo constante. O brilho que a festa 
de Cristo Rei merece, tem-se desvanecido corn o tempo. 
Infelizmente, cada ano que passa nota-se um decréscimo 
na presença do povo. Longe vai o tempo glorioso em que 
os portugueses compareciam em massa aos tradicionais 
festejos religiosos. 

Na chegada à Casa do E. Santo, o Pe. Joâo Duarte 
deu palavras de agradecimento a todo o publico. 

A Missa teve inicio às 2:30 da tarde na igreja “Our 
Lady of Perpetual Help”, celebrada pelo Pe. Joào Duarte. 
Na homilia dedicada à memoria da Madré Teresa de 
Calcuta e da Princesa Diana, o orador, corn verbo inspirado 
e emoçâo, descreveu o que ambas em vida fizeram, corn a 
sua dedicaçào aos mais desprotegidos da sociedade, sem 
pejo e sem medo de tocarem pessoas afectadas por doenças 
contagiosas, um exemple de solidariedade Humana. 
Referindo-se logo a Cristo Rei, disse que afinal o que Fie 
nos pede sâo estes actes de compaixâo, ajuda e amor ao 
proximo, o que elas tanto fizeram. 

A Missa foi acompanhada pelo coral e pelos fiéis que 
cantaram em conjunto. A menina Cristina, filha de Carlos 
e Agueda Pereira, recebeu a sua Primeira Comunhào. Neste 
primeiro beijo de Jesus à sua aima, a criança estava radiante 
de alegria num lindo vestido e veu brancos, para regozijo 
dos pais. O povo incorporou-se no préstito, organizado 
por Lino de Arruda, rezando o terço e altenando corn 
marchas religiosas da Banda de N- S- de Fâtima, das 
C.P.S.O. de Leamington. As Fstrelas da Casa do F. Santo 
e representaçôes de ChathamAVallaceburg, Harrow e 
Wheatley, seguiam o andor corn guiôes, estandartes e 
bandeiras. No final da cerimônia o Sr. Padre agradeceu a 
todos pela sua participaçâo. 

Dentro da sala a Festa prolongou-se corn uma refeiçâo 
de graça a todos os présentes. Houve varias arremataçôes 
e a banda tocou para a angariaçâo de fundos. Seguiu-se o 
baile animado pelo conjunto “Pais e Filhas” que jâ no dia 
anterior, apôs o jantar, Jâ tinha actuado corn muito agrado 
do publico. 

Também no Sâbado, a jovem Sarah Lapas, Miss 
Portuguesa de Windsor/97 e Miss Comunidades 
Portuguesas, foi apresentada por Cristiano Silva numa 
homenagem que os présentes lhe tributaram corn uma 
merecida salva de palmas 

Ao teminar, digo que algo se terâ de fazer para que as 
prôximas festas tenham a grandeza e brilho que merecem. 
A reposta esta na nossa comunidade e nos responsâveis 
pela organizaçâo dos festejos. 

"PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em Windsor 

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

Tel.: (519) 735-1802 

Correspondente: 

DANIEL LAPAS 

Da minha janela... 
Ler é saber mais 

Diz-se por aï, à boca cheia: “Aquele corn o grau 

nove de hoje sabe menas que o outra corn a quarta 

classe antiga ”. Nào podemos comparar a escola actual 
com o ensino hâ 20 ou 30 anos, mas é uma realidade 
por mais évidente que Portugal, segundo as estatisticas, 

se encontra na cauda da Furopa, no tocante a hâbitos 
de leitura. 

Cultura é palavra demasiado vâ perante o que dia a 
dia constatâmes por toda a parte. O prazer de 1er um 
bom texto é considerado tarefa pesada para muitos 

portugueses. Quantas mesas de cabeceira entre nos estào 
adomadas por um livre, um jornal ou uma revista que 
cada noite seguramos entre as mâos, embalando-nos 
num sono repensante que nos conduzirâ a mais um dia 
de trabalho?! É verdade que os livres estâo caros, é 

verdade que o “Portugal Noticias” custa dois dolares, 
mas, pensando bem, ao longo do ano, gastamos muito 

mais em cassetes de video, jogos de 
computador,brinquedos sofisticados e prendas para os 
nossos filhos... em detrimento de uma boa leitura! 

Desde que o “Portugal Noticias” nasceu, teve 
sempre o primordial objective de informar os sens 

leitores. Desde a simples noti'cia local, passando pela 
crônica, reportagem, ou qualquer outre género 

jornah'stico, tudo é motive de escrita, que passarâ a ser 

leitura, quando cada um abre e folheia as paginas do 
“Portugal Noticias”. 

Num jornal hâ espaço para tudo: educaçâo, cultura, 
desporto, politica... tudo nele fica impresso e registado 

para a posteridade. O “Portugal Noticias” é um 
manancial de registos que fazem parte da vida das 
comunidades do SO do Ontârio. Das suas pâginas, nada 
desaparece. Tudo perdura, podendo em qualquer altura 
voltarmos atrâs no tempo, passar à frente, relê-lo 

amanhà, na prôxima semana...quem sabe, até de aqui a 
muitos anos. Podemos sempre ter aquela sensaçâo tâctil 
que nos envolve ao virar cada pâgina e saber o que se 
passa nas nossas comunidades. Sâo estas pequeninas 
coisas, mas muito grandes para o nosso meio, que mes 

a mês encontramos no nosso jornal. 
Quantas horas interminâveis de trabalho sâo 

despendidas na publicaçâo deste jornal! “Portugal 
Noticias” é uma fornte de informaçâo, de prazer, de 

cultura. Fie deveria merecer por parte de todos mais 

atençâo cada mês. 
Ler é saber mais e aqui fica o meu apelo a todos os 

compatriotas para que nâo deixem de 1er o nosso jornal, 
pois ele é um boa fonte de reflexâo. Porque 1er é saber 
mais, acredito que nunca é tarde para começar a gozar 
da leitura. 

Daniel Lapas (Windsor) 

FELIZ l.° ANIVERSARIO 
SOB A GERÊNCIA DOS PROPRIETÂRIOS 

IhWo e Süvia Da Silva 

CAFÉ & DELI iiipri 
PARISIENNE 
Gaiinha no Espeto • Prato do dia Portiques 

Fine Coj^fee SC Pastries • Défi SC SUéS 

Imported Portuguese Foods Silvia Da Silva, 
Proprietâria 

1301 Wyandotte St. East nryrj r/'rry 
Windsor, Ontario N9A 3K8 Tel: (519) *7//-DOD/ 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

1315 Wyandotte St. Fast, Windsor, Ont. N9A 3K8 
Tel.: (519) 977-5300 

  ACTTVTDADES DE OÏJTIJBIIO   

Sarah Lapas. 

Dia 18 - Noite do Porto corn inicio às 18h00 no Club 
Alouette (2418 Central Ave). Jantar servido por “Lumber- 
jack Catering”. Mùsica e Variedades corn “Latin Touch” e a 
fadista Luciana Machado. Entrada: Adultos $30, Mener $15. 

AGRADECIMENTO 
Sinto-me feliz pelo 

titulo, “Miss Comuni- 
dades Portuguesas/ 
1997”, alcançado em 
Portugal no mês de 
Agosto passado. Foi 
uma experiência que 
marcou um triunfo na 
minha vida. 

Desejo agradecer 
em gérai a todos que me 
têm felicitado, especial- 
mente aos meus 
queridos pais que deram o apoio financeiro e “Forno’s 
Travel Agency” de Leamington. Um Muito Obrigado 
ao “Lumberjack Restaurant” pelo certificado, e ao 
Centro Cultural e Recreativo Português pelo lindo ramo 
de flores, sem esquecer D. Fstela Vaz e famflia pelo 
seu gentil obséquio floral. 

A todos um MUITO OBRIGADO, incluindo o 
jornal “Portugal Noticias” pela publicaçâo do artigo 
sobre este evento na ediçâo de Agosto/Setembro. 

Sarah Lapas, Miss Comunidades Portuguesas 1997 

Banco Borges Si Irmâo 
GRUPO 

ss^BrE 
Gabinete de Emigraçâo do Grupo 
Apartado 4033 - PORTO Codex - PORTUGAL 
Telefone (02) 2075542/3 - Fax 2088542 

ANÜNCIO 
o “Bank of Montreal” em colaboraçâo corn o Banco 

Borges & Irmâo, apresenta às comunidades portuguesas 
de Windsor, Harrow e Leamington o seu novo colaborador 
desta ârea, o sr. Daniel Lapas. 

Para Transferêneias de Dinheiro para Portugal, Conta 
Emigrante, Depôsitos em Moeda Estrangeira, 
Empréstimos Poupança-Emigrante, etc. contactem o nosso 
colaborador da ârea pelo Tel. (519) 735-1802. 

Para o câmbio do dia Tel. 1-800-224-9924. 

A Bondosa Princesa 
Sua sina corn ela nasceu 
E nofalso mundo venceu 
Corn suas boas acçôes. 
Nos dons do amor triunfou 
E chamada elaficou 
Rainha dos Coraçôes. 

Seu sorriso de beleza, 
Seu olhar de tristeza 
Qualquer ser nela bem via, 
Mas o amor e caridade 
Por toda a humanidade 
No seu coraçâo ardia. 

Ai suas mâos confortaram 
Muitos que se jidgavam 
Pelo mundo condenados. 
Mas essa mulher de coragem 
Mostrou ao mundo a imagem 
Que chocou aos enganados. 

Despida da tunica real, 
Essa mulher afinal 
Deixou a tradiçâo 
De servir a monarquia, 
Porque ela preferia 
Seguir o seu coraçâo. 

Diana de Gales. 

O que ela nâo sabia 
E o que ela nâo queria 
Foi o que aconteceu. 
Disse-nos o ultimo adeus 
Entregou seu espirito a Deus 
E a bondosa Princesa morreu. 

Jesse Correia Jr (Windsor, O ntârio) 

w/m. 
Preferred Realty Ltd. 

^ Independently owned and operated 

^ Para compra e venda de 
prophedades contacte 
Paul Leite, Agente 

Tel.: (519) 944-5955 Res.: (519) 258-4114 1-800-565-5955 
6711 Tecumseh Road East, Windsor, Ontario N8T 3K7 
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SAWWIA 
CLUBE PORTUGUÊS DE SARNIA 

399 Campbell St. Sarnia, Ontario N7T 2H4 
Tel. (519) 337-9140 

Para Banquetes contacte (519) 344-8791 

Festejos de Santo Antonio 
A que foi a primeira festa da Comunidade de Sarnia 

(a do Espmto Santo so veio anos depots), foi celebrada 
com grande solenidade. À Direcçâo do Clube Português, 
presidida por Joao Maria da Silva, coube a organizaçâo 
do evento anual que conta com o binomio de parte social 
e religiosa. 

Os Ranchos Folclôricos forant a atracçào da Festa. 

Na Igreja de St Joseph, a Missa e Procissao foram 
presididas pelo Pe. Wellington Correia de Oliveira, hâ um 
ano residente em Delhi, Ontario, que exaltou a memoria 
do santo taumaturgo, nascido em Lisboa no século XIII. 
Abrilhantou a Missa o Coral de senhoras dirigido por D. 
Luisa Leonardo e no préstito participaram as comunidades 
de Chatham, Strathroy, West Lome e Wallaceburg. A banda 
do E. Santo de Cambridge interpretou marchas religiosas 
durante o percurso. 

À noite os grelhadores nunca pararam. 

O Jantar foi servido na sede do Clube a todos os 
présentes e esteve entristecido pelo falecimento do pai de 
D.^Gulhermina Valentino, pessoa que sempre esta pronta 
nestas ocasioes para preparar a comida e orientar a cozinha. 
Por este motivo, foi o chefe de Strathroy, Antonio Gomes, 
o encarregado da ementa: came guisada com batatas. O 
Arraial da banda e a actuaçâo dos Ranchos Folcloricos de 
Strathroy e da casa, “Esplendores de Portugal”, deliciaram 
todos os présentes com danças e cantares, sob^etudo as 
interpretadas pelos mais miudos. 

Ja ao cair da tarde, os convivas voltavam a sentir o 
formigueiro da fome. Mas nos grelhadores la fora 
começaram a preparar uma sardinhada e bifanas que 
levaram os valentes comilôes ao patio exterior, enquanto 
o conjunto “Além-Mar” na sala de balle deliciava jovens 
e adultos com musica portuguesa. 

Boa presença de publico e mais um êxito da presente 
direcçâo, concerteza. 

A. Seara (London) 

WEST LORME 
WEST LORNE PORTUGUESE COMMUNITY 

P.O. Box 676, West Lome, Ont. NOL 2P0 
  Tel.; (519) 768-1674 

" PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em West Lome 

P.O. Box 353, 217 Main St., 
West Lome, Ont. NOL 2P0 

Tel.: (519) 768-1674 

Correspondente: 
JOAQUIM LOPES 

JANTAR ANUAL DO SÔCIO 
e Despedida da Direcçâo 

Na sede do Clube, reuniram-se mais de 150 pessoas 
no passado 20 de Setembro, para o Jantar Anual do Socio, 
gala na qual foi servida uma ementa de ffango assado e 
batata, peixe com arroz e salada, acompanhados por uma 
deliciosa variedade de pastéis, e champanhe. Tudo foi 
servido de graça aos sôcios do Clube, excluindo apenas a 
bebida. 

A efeméride 
que decorreu 
num ambiente 
selecto e ele- 
gante, coincidiu 
com a Despedida 
Oficial da pre- 
sente Direcçâo 
composta de 
Joâo Maria Da 
Silva, Présidente, 
David De Melo, 
Guarda-livros, 
Antonio Amaral, 
Secretârio, e Rui 

Matias, Tesoureiro, um gmpo que trabalhou corn ardor 
este ano para manter vivas as tradiçôes sociais, culturais e 
desportivas e que, no dia 1 de Outubro, entrega os poderes 
à nova Direcçâo, presidida pelo sr. Manuel da Silva, natu- 
ral da Graciosa. 

Do discurso do Présidente cessante, sr. Joâo Da Silva, 
extraimos alguns parâgrafos: Em nome prôprio e da 
Direcçâo, agradeço aos sôcios e a toda a comunidade o 
apoio recebido durante o nosso mandata, dente que corn 
idêntico amor irâo todos ajudar a nova Direcçâo. 
Esperamos que corn assîdua pontualidade continuem a 
frequentar os actos oficiais e sôcio-culturais do Clube e 
os da Igreja, pois sem a vossa presença, ambas instituiçôes 
nâo podem perdurar. 

ÀJ pessoas que trabalharam na cozinha, em especial 
a D. Guilhermina Valentino, o nosso Muito Obrigado. 
Todas elas, no anonimato e corn o suor do seu trabalho 
voluntârio, tornaram possîvel que a nossa gerência 
mantivesse um impecàvel serviço de catering nos nossos 
banquetes. 

Estou muito satisfeito do esforço e dedicaçâo dos 
membros deste Executivo pelo bom acordo e mütua ajuda 
na gerência desta casa. 

O publico présenté em pé acolheu corn calorosa 
ovaçâo estas palavras, manifestando assim o seu 
reconhecimento aos que neste ano trabalharam em prol 
do Clube. O evento foi coroado corn um Baile corn mûsica 
da casa que se prolongou até tarde. 

Queremos salientar que durante o seu mandate foi 
iniciado o Rancho, “Esplendores de Portugal”, 
mantiveram-se corn brilho as festas anuais e reinou a har- 
monia nesta colectividade. Desejo agradecer ao Sr. 
Présidente a sua exemplar dedicaçâo em divulgar o jomal 
“Portugal Noticias”, enviando mês a mês reportagens e 
tomando conta da sua distribuiçâo nessa area. Obrigado, 
sr. Présidente. 

Antonio Seara (London) 

Nota - Dada a pouca qualidade da foto da Direcçâo tirada 
neste dia, vemo-nos obrigados a publicar apenas a foto de 
arquivo do sr. Présidente. Pedimos sinceras desculpas aos 
outros Directores. 

BBADFORD 
“PORTUGAL NOTICIAS” Sucursal em Bradford 

435 Maplegrove Ave., Bradford, Ont. L3Z 2B3 
Tel. (905) 775-3735 

Correspondente: APORINO JANEIRO 

“THE PORTUGUESE CULTURAL CENTRE 
OF BRADFORD INC.” 

P.O. Box 1681, Bradford, Ontario L3Z 2B9 
 Telephone: (905) 775-3742  

LISTOWEL 
"PORTUGAL NOTICIAS " Sucursal em Listowel 

730 Elizabeth St. W., Listowel, Ont. N4W 1E7 
Tel. (519) 29I-I386 

Correspondente: MANUEL CARVALHO 

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

P.O. Box 302, Listowel, Ont. N4W 3H3 
Tel. (519) 29I-426I 

yrnATHBOY 
PORTUGAL NOTICIAS " 

Sucursal em Strathroy 
18 Warbler Woods Place 

Strathroy, Ontario 
N7G 3X9 

Tel.: (519) 246-I20I 

Correspondente: 
VALDEMAR OLIVEIRA 

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

Tel. (519) 245-3458 » 246-1785 (5:30-9:30 p.m.) 

CLUBE PORTUGUÊS DE STRATHROY 
P.O. Box 154,375 York St., Strathroy, Ont. N7G 3J2 
 Tel. (519) 245-4361  

Centro de Estudos 
Uma Oportunidade para Adultos 

Com a chegada do tempo frio, a vida toma-se mais 
doméstica e temos mais horas vagas para cultivar a 
nossa inteligêneia. 

Um dos problemas mais acentuados entre nos é a 
falta de interesse pelo estudo da Imgua inglesa, e muitos 
abandonaram hâ tempos os sens estudos para entrarem 
no mundo laboral. O “Strathroy Learning Centre” é uma 
instituiçâo educativa do Governo na qual uma pessoa 
adulta portuguesa, podera melhorar o seu dommio do 
Ingles ou completar os estudos para concluir o Liceu 
no Canada (High School). Os cursos, nocturnos ou 
diurnos, sâo GRATIS. 

Nunca é tarde para melhorar a sua educaçâo e é 
uma pena que a sua inteligêneia e capacidade de estudar 
sejam abandonadas. Aproveite o tempo, telefone ao 
Strathroy Learning Centre para marcar uma 
entrevista. O estudo poderâ abrir-lhe novos horizontes 
no futuro! 

Marg Dobson (Strathroy) 

STRATHROY 
LEARNING CENTRE 

Tel 245-5439 
Kenwick Mail 

AULAS DE INGLÊS E 
CURSOS DE LICEU 

(Poderâ concluir a High School) 

das 9h00 - Meio-dia e das 
13h00 - 16h00 

Totalmente Gratis 
Para informaçôes contacte 

Marg Dobson 

“STMTHROr MEMORIAL FUNEML HOME'' 
Casa Funerària 

Neil Elliott. Qerente Qx Usa fl/iolt, Tissociate 

Tel. (S 19) 245-2100 
Fax. (519)245-9554 

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE 

STRATHROy E ARREDORES 

Modemas Instalaçôes eom Capelas Espaçosas 
Trasladaçôes para Portugal Continental e Insular 

71 Maitland Terrace, Strathroy, Ontario N7G IL2 

K & T ENTERPRISES 
Pôe-lhe Portugal em sua casa... 

Como? Telefone para o 245*0969 

INSTALAÇÂO DE "SATELLITES" 
e Antenas parabôllcas-mini 

RR#2, STRATHROY, ONTARIO N7G 3H4 - VISITE-NOS 
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IGREJAS CARISMA 
As suas Igrejas Portuguesas no Sul do Ontàrio 

Igrejas Canadianas de Lingua Portuguesa afiliadas nas “Pentecostal Assemblies of Canada” 
Somos os Ûnicos Représentantes no Ontàrio das Assembieias de Deus Portuguesas 

Estamos em Comunhao com as Assembieias de Deus Brasileiras 

CARISMA- Assemblies of God - 285 SCOTT RD - CAMBRIDGE - ONT - N3C 3Z6 
Phone: 1 (519) 740 8905 Fax: (519) 658 6743 

Long distance: 1 888 CARiSMA - INTERNET: http://www.caris.com 

G RAN DE CAM PAN HA DOS MI LAG R ES 

Pastor Luis Reis 
lONDON, Quarta 22 de Outubro 

240 Wharncliffe Rd. pelas 7:30 PM 

OP GOD 

Pastor Fernando Sarrafo 

e sua esposa Teresa 
Igrejas da London e Brampton 

”0 Senhor enviou a Sua Palavra e eles foram curados” 
Deus tern feito grandes milagres através do Pastor Luis Reis. 

Convidamos toda a comunidade de Lingua Portuguesa a 
participar neste grande acontecimento. Venha e traga os sens 

familiares e amigos. Entrada Livre! 

0 PREGADOR 
PORTUGUESMAIS 

CONHECIDOEMTODOO 
MUNDOVEMAIONDON 

CAMBRIDGE 
Quinta 23 do Outubro 

127 Hespeiler ltd tCahiary 
Assembly pelas 7:30 PM 

HAMILTON 
SextaaSàbado 

24 a 25 da Outubro 
CAnORAL CARISMA 

200 Main St East sexta is 7:30 PM 
a sibado is 3:00 o 7:30 PM 

TORONTO 
DOMINGO 26 de Outubro 
1305 DUNDAS ST WEST 

GRANDE SERVIQO DE 
ENCERRAMENTO DA CAMPANHA 
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□ Zehrs 

N 

A 
Commissioners Rd. 

VENHA ESTAR CONNOSCO 
TODOS OS DOMINGOS ÀS 

11:00 AM 

PARA VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL 

DE LONDON (ONTARIO) 

NO DIA 10 DE NOVEMBRO PROXIMO 
VOTE Fred (Alfredo) 

ESTEVES 
rr 0 NOSSO CANDIDATO LUSO-CANADIANO NA “WARD 5 

(Limites ao Leste: Highbury Avenue, Egerton Street - ao Norte: Dundas Street 
Oeste: Ridout Street, Wellington - ao Sul: Auto-estrada 401) 

*AJUDARA CLASSE TRABALHADORA 

* PREVENIR 0 A UMENTO DOS IMPOSTOS 

* LVTAR POR UM MEIO-AMBIENTE LIMPO 

* DEEENDER OS INTERESSES DA TERCEIRA IDADE 

Se quiser ajudar este candidato luso-canadiano na sua campanha eleitoral 
ou pôr urn letreiro na trente da sua casa, na "Ward 5" contacte-o pelo 

ALFREDO ESTEVES 
ACREDITA E 
APOSTA NO 

FUTURO DESTA 
CIDADE! 

Tel. 433-S002 


