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No “Affair” Lewinsky vs. Clinton 
Muitas Perguntas, Poucas Respostas 

Monica Lewinsky, uma jovem de 21 anos, foi 
aceite para um emprego sem salario na Casa Branca 
em Junho de 1995. Vinha recomendada por um bom 
“padrinho”, Walter Kayte, alto executivo duma 
companhia de seguros que tinha contribuido para o 
Partido Democrata com a modica soma de $300.000 
dolares. Todos os empregados similares trabalham 
num edificio anexo à Casa Branca e raras vezes tern 
contactes com o Présidente. Monica Lewinski, porém, 
foi posta às ordens do Chefe de Pessoal e teve 
frequentes encontros corn Clinton. 

Cada ano, passam pela Casa Branca mais de um 
milhar de empregados sem salarie aos quais é muito 
rare serem oferecidos empregos corn salarie no 
Governo dos EUA. Nâo é este o caso de Mônica 
Lewinsky que foi transferida para o sector dos 
Assuntos Legislatives na Casa Branca e recebeu 
salarie logo apos ser contratada. Uma das suas funçôes 
era levar a correspondência ao “Oval Office” do 

Présidente. Entre 
as 250 pessoas da 
mesma categoria 
que trabalham na 
Casa Branca, o 
facto de que uma 
jovem de escassa 
experiência 
recebesse em 
pouco tempo 
tantas “benesses” 
levanta suspeitas 
e dâ nas vistas de 
qualquer pessoa. 

Apos 18 
meses de serviço 
na Casa Branca, 
Mônica Lewinsky 

foi demitida do seu cargo por motives de 
“comportamento inapropriado efalta de maturidade ” 
(Evelyn Lieberman) ou, como declaram outras fontes 
de informaçâo, “porque nem sabia escrever 
correctamente nem sabia usar o computador". Mesmo 
corn tbda esta deficiência, ela foi admitida para 
trabalhar no Pentagone, num trabalho bem 
remunerado e que implicava lidar corn papéis 
importantes e segredos de Estado. Porquê? 

Mônica Lewinski 

(continua na pagina 2) 
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A CUBA 
vana regentado pelos Jesuitas. Mas o ensino escolar da 
Igreja foi banido em 1961 quando Castro acusou a Igreja 
de prâticas anti-revolucionârias. 

A multidào parecia estar dividida nos cinco dias 
da visita papal. Um grupo numeroso de fervorosos 
catôlicos levava bandeiras e cantava hinos religiosos. 
Outres demostraram pouca emoçâo e pareciam estar la 
em reposta ao chamado de “El Jefe” que pediu à 
populaçâo para sair em massa e saudar ao Papa. Alguns 
em roupa casual, outros, os mais idosos, vestindo os 
seus melhores fatos do domingo, todos ouviram as 
criticas severas do Papa contra o aborto, o elogio da 
santidade da famflia e a necessidade de que as naçôes 
mais ricas ajudem as mais pobres. 

O Papa, corn 77 anos de idade e pouco adaptado ao 
clima tropical, levou corn serena e enérgica atitude esta 
visita de cinco dias, a primeira que um Romano Ponttfice 
efectuava à ilha de Cuba. Os efeitos desta visita ainda 
estâo por ver. Um dos mais importantes, desde o ponto 
de vista econômico, séria a abertura de relaçôes 
comerciais entre Cuba e os EUA, mas Jâ représenta um 
grande passe à frente que Fidel Castro tenha declarado 
este Natal passade feriado nacional, um geste de abertura 
à prâtica da fé cristâ. 

A. Seara (London) 
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A VISITA DO 
Uma forte ovaçâo acolheu as palavras do Papa 

quando apelou ao Governo cubano para dar aos pais de 
famüia mais autoridade na educaçâo dos filhos e 
permitir o ensino religiose nas escolas. ‘‘Abram as 
famttias e as escolas aos valores do Evangelho de Jé- 
sus Cristo, os quais nuncaforam uma ameaça contra 
nenhumprojectosocial”. Os mesmos aplausos ecoaram 
depois quando o Papa declarou que os pais de famflia 
sâo os primeiros e mais importantes educadores dos 
filhos e a autoridade pûblica nâo tem o direito de tomar 
o seu lugar neste ponto. Foi este um dos principios mais 
proclamados por Joâo Paulo II na sua visita a Cuba, 
pats no quai um Governo laico é o ùnico que orienta a 
educaçâo escolar das crianças e da juventude. 

Apôs celebrar a Missa em Santa Clara, uma 
cidade a 300 quilômetros de Havana, o Papa voou à 
capital da ilha para um encontro privado corn Fidel 
Castro. O lider cubano segurou o braço do Bispo de 
Roma por uns mementos antes de entrar no “Palacio 
de la Revoluciôn”. 

Antes de Fidel Castro acabar corn o sistema 
ditatorial de Fulgêncio Batista em 1959, a Igreja 
Catôlica tinha uma complexa rede de escolas em todo 
o pais. O prôprio Fidel frequentou um liceu em Ha- 
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MACIOMAL 

ASSEMBLEIA DA 
REPÜBLICA 

Envia Votos de Solîdariedade 
Por iniciativa do Partido Social Democrata, foi 

proposto à Assembleia da Repûblica, na Sessâo plenâria 
do dia 15 de Janeiro passado um Voto de Solidariedade 
que foi unanimemente aprovado: 

“Os Portugueses acompanharam, através dos meios 
de comunicaçâo, a situaçâo confrangedora de mais de 
milhâo e meio de pessoas que no Canada, e particularmente 
em regiôes do Quebeque e Ontario, vivem as agruras do 
mais gélido invemo de que hâ memoria, se encontram 
desalojadas de suas casas e abrigadas em espaços 
comunitârios precârios devido aos coites de electricidade 
que se prolongam hâ longos dias, enquanto as temperaturas 
continuam a mveis tremendamente baixos. 

A Assembleia da Repûblica quer exprimir a sua inteira 
solidariedade a um sem numéro de émigrantes portugueses 
que partilham a sorte das comunidades em que se inserem 
nessas regiôes, aos canadianos e aos nossos compatriotas 
por igual, manifestando o lugar que eles têm nestes 
momentos no nosso pensamento e sincera preocupaçâo e 
saudando o sentido de entreajuda de que têm dado mostras. 

Este voto, por despacho de Sua Excelência o 
Présidente da Repûblica, foi declarado extensivo a todas 
as outras Comunidades Portuguesas vitimas de iguais 
cataclismos. 

Nota remetida pelo Embaixador de Portugal em Otava 
Antonio de Menezes Cordeiro 

Na Gala da FIFA, 
Ambiente de Fantasia para 

eleger melhor de 97 
A Federaçào Intemacional de Futebol (FIFA) escolheu 

a Eurodisney, em Paris, para realizar a sua Gala Anual, 
onde atribuiu o prémio relativo ao melhor jogador de 1997, 
que saiu de um lote de quatro candidates. 

Os brasileiros Roberto 
Carlos (Real Madrid) e 
Ronaldo (Inter de Milâo), 
o holandês Dennis 
Bergkamp (Arsenal) e o 
francês Zinedine Zidane 
(Juventus) eram os 
candidates, corn o 
“milanês” jâ eleito pela 
“France-Football” o 
melhor futebolista do ano, 
a deter maior favoritisme. 

Ronaldo recebeu o 
mesmo galardâo relativo à 
temporada passada, 
quando ainda representava 
o Clube espanhol, F C Barcelona, estando agora em 
condiçôes de revalidar o titulo. 

Certo é o prémio para o Brasil como a melhor selecçâo 
do ano, recebendo a Jugoslavia a distinçâo da équipa que 
mais evoluiu no “ranking” da FIFA. No seguimento de 
uma das grandes apostas do organisme nos ûltimos anos, 
o “Fair-Play”, a FIFA decidiu premiar os simpâticos 
adeptes da Repûblica da Manda pelo seu comportamento 
exemplar. 

Mas os irlandeses nâo serâo os ûnicos a receber o 
galardâo no campo do desportivismo, pois a norte- 
americana Julie Foundy receberâ o mesmo troféu, como 
prémio à sua luta contra o trabalho infantil no mundo do 
futebol. 

LUSA 

Pranto por Luisa Guterres, 
Esposa do Primeiro 

Ministro 
Privacidade. Foi o pedido de Antonio Guterres aos 

seus colaboradores mais prôximos em relaçâo ao fu- 
neral da sua mulher, rejeitando qualquer proposta para 
que fosse decretado luto nacional. 

O corpo de Luisa Guterres chegou ao aéroporté 
militar de Figo Maduro, de onde seguiu para a Igreja 
da Luz, em Carnide. Apos as exéquias fûnebres, foi 
enterrar ao Cemitério do Alto Sâo Joâo. A pedido do 
Primeiro Ministro, os orgâos de comunicaçâo social 
foram requeridos para nâo tirar fotografias nem fazer 
gravaçôes na chegada do féretro ou na câmara ardente, 
o quai foi observado na integra. 

Em Londres, o féretro tinha sido escoltado pela 
policia inglesa desde o Royal Free Hospital até ao 
aéroporté militar da capital britânica. Em Portugal, a 
sua morte causou grande consternaçâo, gerando 
reacçôes de pesar a nivel nacional e levando ao 
cancelamento das agendas do Présidente da Repûblica 
e de alguns membres do Governo e ao encerramento 
da Assembleia da Repûblica. 

O estado de saûde de Luisa Guterres tinha-se 
agravado nos ûltimos dias. Em Março do ano passado, 
ela foi submetida a um transplante hepâtico, e observou 
um longo période de convalescença. Contadas foram 
as suas apariçôes pûblicas desde entâo. Surgiu ao lado 
de Hilary Clinton e, em Dezembro, acompanhou Edite 
Estrela durante a campanha para as autârquicas. A 
ûltima vez que apareceu em pûblico foi no dia 6 de 
Janeiro, para o tradicional cantar das “Janeiras”. Pouces 
dias depois, regressou a Londres para nova intervençâo 
cirûrgica, uma operaçâo considerada de baixo risco, mas 
surgiram algumas complicaçôes que obrigaram que ela 
fosse ligada a uma mâquina. Apôs ligeira recuperaçâo, 
o estado de Luisa Guterres agravou-se e tornou-se 
irrecuperâvel. Luisa Amélia Guimarâes e Melo de 
Oliveira Guterres, descansa em Paz! 

Um livre de condolências foi colocado na 
residência oficial de Sâo Bento e outre idêntico no 
Ministério dos Négociés Estrangeiros. 

Liicüia Tiago (Jornal de Not(cias) 
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Monica Lewinsky 
vs. Clinton 

(vem da primeira pagina) 

Porquê depois de ter sido demitida do seu cargo, 
uma empregada de pouca importância como Monica 
Lewinsky fez varias visitas à Casa Branca em datas 
registadas no Livre de Entradas que o Serviço Secreto 
da Casa Branca nega-se a pôr nas mâos do juiz? Porquê 
o embaixador dos EUA nas Naçôes Unidas, Bill 
Richardson, chegou a oferecer a posiçâo de Relaçôes 
Pûblicas a Monica Lewinsky no passado mês de 
Outubro, mesmo sem ter-se encontrado corn a 
candidata? 

Porquê o mâo direita de Clinton, Vernon Jordan, 
preparou entrevistas de emprego para Monica Lewinsky 
com as companhias American Express e Revlon, na 
quai foi-lhe oferecido trabalho, mas no começo do 
escândalo, a oferta foi retirada? 

Todo este esforço para encontrar trabalho teve lugar 
no mês de Dezembro ûltimo, na altura em que I^winsky 
foi intimada para dar testemunho no caso de assédio 
sexual apresentado por Paula Jones contra Clinton. 

Esta confirmado 
que, apos o Natal 
passado, Monica 
Lewinsky teve um 
encontre privado na 
Casa Branca com o 
Présidente Clinton. 
Quai foi o motive desta 
visita? Era para Clinton 
ajudar a uma jovem 
secretâria à procura de 
trabalho? 

De momento sô 
temos a declaraçâo do 
Sr. Présidente que diz: 
“Nunca tive relaçôes 
sexuais corn esta jovem 
e nunca pedi a ninguém 

para mentir sob juramento no tribunal". De momento 
temos que Monica Lewinsky estava hospedada no Ho- 
tel Watergate, enquanto o seu advogado William 
Ginsburg, marcava encontros corn o juiz, Kenneth Starr, 
que investiga o caso “Whitewater”, no quai, apos uma 
despesa de $30 milhôes de dôlares, ainda nâo chegaram 
a nenhuma conclusâo incriminatôria para o Présidente 
ou sua consorte. 

De momento temos que Linda Tripp, ex-funcionâria 
da Casa Branca, entregou ao juiz Starr varias fi tas 
gravadas corn conversas telefônicas entre o Présidente 
Clinton e a jovem Monica, algumas delas a altas horas 
da madrugada. 

De momento temos que o magazine “Penthouse” 
ofereceu a Monica Lewinsky dois milhôes de dôlares 
por uma foto nua e umas declaraçôes. 

As sondagens estatisticas, porém, situam em 75 por 
cento o nûmero de pessoas que acreditam no Présidente 
Clinton e um Tribunal independente decretou que o caso 
Lewinsky nâo deverâ ser ventilado nem apelado na 
questâo de assédio sexual entre Paula Jones vs Clinton. 

Sera que aos poderosos tudo se lhes perdoa? 

A. Seara (London) 
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Apanha-se o peixe pela boca e o homem pelo 
estômago. Sempre pense! que a chave do sucesso de 
um centra de reuniôes, clube ou associaçâo é a cozinha 
e, naturalmente, a gastronomia que nela é preparada. O 
caso referido neste artigo confirma a minha opiniâo. 

Sob a gerência de John Maxwell, desde o o ano 
1984 até fins de 1996, o “Metro Toronto Convention 
Centre” teve um lucro positive de $7.7 milhôes de 
dôlares e a cozinha foi um dos principais factores deste 
sucesso. 

Quando Maxwell estudou o problema, descobriu 
que neste imenso continente norte-americano a comida 
servida em instituiçôes similares podia-se considérât 
abominâvel. Ele começou por escolher pessoal 
competente e dar-lhe as melhores condiçôes para que a 
comida do seu Convention Centre fosse a melhor. 

O luso-canadiano Charles Do Couto, gerente de 
Banquetes, e Annie Kwok, directora de Catering, 
actuam em boa harmonia corn o Chefe Executive, 
Fernandes, também de origem portuguesa. Este, ladeado 
por uma brigada de 25 empregados, inclumdo um 
Mestre Pasteleiro, num espaço de 26.000 pés quadrados, 
é capaz de préparât 5000jantares de uma vez. A cozinha 
da parte norte do edificio tem 2 fogôes onde podem 
preparar-se ao mesmo tempo 1200 bifes. Na area sul, 
as instalaçôes culinârias receberam hâ pouco um 
investimento de 2 milhôes de delates com equipamento 
moderne de firmas de presti'gio. As duas salas, norte e 
sul, têm louça e apetrechos para servir 15.000 pessoas 
ao mesmo tempo, 2300 toalhas de mesa, 18.000 
guardanapos, 18.500 cadeiras, 2558 mesas para 
banquetes e 54 podiums. 

Para o ano 1998, o centre tem agendadas 23 
convençôes e 52 “Trade Shows”, incluindo a Liga 
Americana de Advogados, corn 25.000 convidados. 

Para mim, como emigrante português envolvido hâ 
anos, junto com a minha famflia, no ramo da hotelaria, 
foi motive de orgulho ver que numa instituiçâo deste 
tamanho estavam envolvidos em cargos de 
responsabilidade dois conterrâneos meus. Isto confirma 
que os Portugueses, integrados neste mundo canadiano 
desde 1954, jâ estâo chegando ao topo da pirâmide so- 
cial e provando a nossa valia neste pais de acolhimento. 

Amilcar Nogueira (Windsor) 
Gerente do Lumberjack Restaurant 

Carlos ‘‘O Chacal” Condenado a Prisào Perpétua 
Illitch Ramirez Sanchez, nascido 

na Venezuela e filho de um milionârio 
grande admirador de Lenine, e que se 
tomou mais conhecido pelos nomes de 
guerra, “Carlos” e “Chacal” e que foi 
durante muitos anos classificado como 
o simbolo mâximo do terrorismo 
internacional, tendo nos sens vinte 
anos de carreira o desenvolvido 
actividades bombistas que custaram a 
vida a mais de 20 pessoas, acabou 
finalmente por ser posto atrâs das 
grades apos ser preso em Cartum. 

Posteriormente, as autoridades 
sudanesas enviaram-no para França 
onde pendiam mandates de captura 
pela morte de très agentes policiais 
daquele pais. 

“Carlos” ficou detido num 
estabelecimento prisional de maxima segurança junte 
de Paris, e foi enviado a julgamento, tendo o Tribunal 

Criminal deliberado até à madrugada 
do dia 24 de Dezembro. Os juizes e os 
nove membros do jùri, atentas as 
acusaçôes, condenaram-no a prisào 
perpétua. 

Entre as acçôes mais 
espectaculares deste terrorista figura o 
sequestro dos participantes de uma 
reuniâo da Organizaçâo de Paises 
Exportadores de Petroleo (OPEP). 

Ao conhecer o resultado desta 
sentença, “Carlos” que se assume 
como um defensor da causa 
palestiniana, e que na sua defesa 
considerou ter sido sequestrado, nâo 
reconhecendo autoridade aos tribunals 
franceses para o julgarem, levantou a 
a mâo esquerda e gritou “vivas à 
revoluçâo” ao tempo que os agentes 

de segurança do tribunal os retiravam a caminho da 
prisào. 

Cozinha, Chave do Sucesso 
no Metro Toronto 
Convention Centre 

Regresso do ‘‘Carocha” 
o novo “Carocha” apareceu pela primeira vez no 

“Auto Show” de Vancouver, na primeira semana de 
Janeiro e chamou a atençào de milhares de pessoas, 
ansiosas por ver o seu interior. 

Isto jâ criou uma espécie de “carochomania”. 
Cinquenta unidades foram vendidas no acte, fruto da 
nostalgia de muitos que hoje vêem nele o primeiro carro 
que tiveram na sua vida, porque, na altura, era o carrinho 
mais barato no mercado. Mas o “Novo Carocha” corn 

Hitler na abertura da Volkswagen em 1938. 

O “Novo Carocha” 
que em breve 

vira ao mercado. 

assentos de couro aquecidos, travôes “antilock”, etc. 
pode custar $25.000 dôlares no Canadâ. Alguns dos 
fanâticos que deram uma entrada em dinheiro sào 
pessoas na casa dos 40 que sempre suspiraram por um 
“carocha”, mas nos dias da juventude nâo tinham a 
“massa” para o comprar e ainda querem viver o sonho 
dourado. 

Sentimentalismo também é um factor que decide 
uma compra. Comparado corn o modelo “Golf’ da 
Volkswagen, o “Novo Carocha” tem menos espaço in- 
terior, menos capacidade de carga e custa 10 por cento 
mais. 

Adolf Hitler inaugurou a fâbrica da Volkswagen 
em Fallersleben, na Baixa Sxônia alemâ, no dia 26 de 
Maio de 1938 corn a intençâo de dar um carro a cada 
famflia do III Reich, dado o môdico preço do automôvel 
que, na pôs-guerra, séria um dos modelos mais 
populares. Quantos foram os que, depois de ir ao cin- 
ema, no interior do “carocha” deram o primeiro beijo 
apaixonado ao seu amor do liceu! Se a sucata falasse... 

A. Seara (London) 
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Casa estilo “Raised Ranch" 
imaculada. 2 cozinhas, 2 
casas de banho, 3 quartos 
de cama. Entrada 
indépendante atrâs. Lote 
bem ajardinato em urbaniçâo 
tipo “court”, perto de 
escolas, igreja e 18 Usa COUtt, LondOII 
supermercados. 

Apenas $125.500 

Com um patio aberto 
para area com arvores 
numa ribeira. Cozinha 
aberta com sala de 
jantar e “family room" 
lareira, 4 quartos de 
cama e 2 casas de 
banho. Ideal para 

35 Condor Court residencia familiar. 

Residência “AAA” $157.900 

PARA COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES 
CONTACTE 

Louise Bygden Ray Figueiredo 

439-1400 
24 HORAS POR DIA 

ALISTE COM RE/MAX! VEJA AS VANTAGENS! O NOSSO SERVIÇO É NUMERO UM! 
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A "Ilha das Sete Cidades”, 
O Cenârio Real 

As lendas açorianas em tomo das Sete Cidades, corn 
dramas de reis e princesas, cujas lâgrimas encheram as 
lagoas, têm personagens fîcticias mas o cenârio em que 
se desenrolaram foi em tempo real. 

A garantia é dada por um livro do vulcanôlogo 
Victor Hugo Forjaz agora publicado e que assegura a 
existência nos Açores de uma ilha correspondente ao 
que hoje constitui o maciço das Sete Cidades. Esta ilha, 
corn um vulcâo cuja cratera tem um perimetro de 17 
quilometros, foi a ûltima a agregar-se ao territorio de 
Sâo Miguel, formado por sucessivas erupçôes. 

Fundamentando-se em investigaçôes geologicas e 
vulcanologicas prôprias e de outros pesquisadores, 
Victor Hugo Foijaz adianta que s6 nos ûltimos 50.000 
anos é que a “ilha das Sete Cidades” se terâ começado a 
juntar à outras areas geradas por vârios vulcôes, a mais 
antiga das quais corresponde à zona do Nordeste. 

A unificaçâo dos dois territorios que vieram 
constituir a maior ilha açoriana ocorreu devido a 
erupçôes na chamada “Plataforma dos Picos”, uma 
zona de 96 quilometros quadrados encaixada entre 
os vulcôes das Sete Cidades e Fogo. A zona de 
ligaçâo entre as duas primitivas ilhas, em que esta 
implantada Ponta Delgada, é a mais baixa e mais 
jovem de Sâo Miguel. 

Corn uma superficie total de 747 quilometros 
quadrados, a que é também a mais populosa ilha 
açoriana nâo deixou de ser terra de vulcôes uma vez 
consolidado o seu territorio. O inventârio avançado por 
Victor Hugo Forjaz référé que Sâo Miguel foi teatro 
das erupçôes mais violentas ocorridas no arquipélago - 
1563, no Fogo, e 1630, nas Fumas. 

Entre 1439 e 1981 registaram-se nos Açores ou no 
mar proximo das ilhas, 33 erupçôes vulcânicas, a mais 
recente delas, a 2 de Julho de 1981, na fractura do 
Monaco, a Sul de Sâo Miguel.. 

Desde que hâ registos historicos vérificaram-se no 
interior da maior ilha açoriana seis erupçôes vulcânicas, 
cinco no Pico, quatro em Sâo Jorge, duas no Faial e 
outras tantas na Terceira. 

Estas e outras manifestaçôes sismo-vulcânicas de 
Sâo Miguel sâo seguidas por investigadores locals e 
estrangeiros que se deslocam regularmente à ilha, saida 
do mar hâ 4,2 milhôes de anos. 

Em Sâo Miguel, onde a Uniâo Europeia apoia o 
funcionamento de um observatôrio vulcanolôgico 
sediado nas Fumas, os investigadores procuram 
explicaçôes para fenômenos tâo antigos e que 
tiraram do seu isolamento a lendâria “Ilha das Sete 
Cidades”, hoje um dos mais conhecidos cartazes 
turisticos açorianos. 

Afonso Pimentel (LUSA) 

IGREJA BAPTISTA 
PORTUGUESA 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 
10H00 - Culto de Louvor 

- English Sunday School 
11H30 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Biblico 

QUARTAS FEIRAS: 
19H00 - Culto de Oraçâo 

TELEFONE DA PAZ: 
(519)433-8010 
(24 horas por dia com uma mensagem da 
Biblia para o seu coraçâo) 

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

AÇOBES ■ MADEIRA 

Americanos vao trabalhar 
na Ribeira Quente 

Um pelotâo de 40 militares das Forças Armadas 
dos EUA, junto com vârias unidades de maquinaria 
pesada, vai chegar à ilha de Sâo Miguel no proximo 
mês de Abril para colaborar nos trabalhos de limpeza, 
remoçâo de escombros, e consolidaçâo de vertentes na 
freguesia da Ribeira Quente, atingida no mês de 
Dezembro passado por escorregamentos de terras que 
causaram grandes prejuizos e 29 mortes. Este pelotâo e 
respectivo equipamento pertence ao Comando do 
Atlântico no quai a Base das Lajes estâ inclufda. 
Segundo comunicado da Embaixada dos Estados 
Unidos em Lisboa, o pelotâo e a maquinaria estarâo 
nos Açores por um perîodo de oito semanas. 

Esta acçâo foi promovida pelo Comando do 
Atlântico americano, sediado em Norfolk, Virginia, ao 
abrigo do tratado de cooperaçâo estabelecido entre os 
Estados Unidos e Portugal, mais conhecido como 
Acordo das Lajes. 

Os ûltimos anos estiveram marcados por alguma 
controvérsia sobre as contrapartidas dos EUA à Regiâo 
Autônoma dos Açores previstas no âmbito deste 
acordo, considerado como insuficientemente cumprido 
pelas autoridades regionais, mas, no inicio de 1998, 
parece ter havido alguns progresses, dos quais esta 
cooperaçâo na recuperaçâo da Ribeira Quente poderâ 
ser o mais notôrio. 

Horâcio Amaral (New Bedford, Mass) 

UNESCO Aprova Classifîcaçâo de 
Grutas como Patrimonio Mondial 

o Comité de Anâlise da UNESCO deu parecer 
favorâvel a classificaçâo do Algar do Carvâo e da Gruta 
do Enxofre, nas ilhas açorianas da Terceira e Graciosa, 
como zonas de patrimonio mundial, afirmou fonte do 
Governo Regional. O mesmo orgâo da UNESCO 
aprovou a classificaçâo da zona de vinha tradicional da 
ilha do Pico. Mas o comité de anâlise excluiu da lista 
de âreas a classificar duas zonas de floresta endémica 
(laurisilva) que os Açores gostariam que constituissem 
patrimonio mundial. 

O Algar do Carvâo, ilha Terceira, é uma gruta 
basâltica corn carasteristicas ûnicas na Europa, a que se 
acede através da chaminé de um vulcâo extinto e que 
possui estalagtites e estlagmites de silica e uma lagoa 
de 400 metros quadrados, a 100 metros de profundidade. 

A Gruta do Enxofre, na Graciosa, também de 
origem vulcânica, tem uma lagoa de 500 metros 
quadrados, coberta por uma abobada de rocha basâltica. 

A zona de vinha tradicional do Pico aprovada para 
classificaçâo, integra a ârea demarcada para produçâo 
de vinho licoroso, dividindo-se em pequenas curraletas 
muradas a pedra vulcânica. 

LUSA 

Moscas da Madeira 
para Israel 

Todas as semanas saem oito milhôes de moscas 
estéreis do sexo masculino da biofâbrica da 
Camacha, na Madeira, em direcçâo a Israel, onde 
os insectos vâo contribuir para a reduçâo da 
populaçâo dos sens semelhantes. 

A exportaçâo de moscas para Israel serâ feita 
nos prôximos 18 meses. Este contrato foi firmado, 
pois Israel estâ a braços corn uma outra crise: a praga 
das moscas da fruta do Mediterrâneo. 

JM 

âPIN£ TREE HOMES INC. 
Design, Build & Project Management 

ANTÔNIO AERANTES FILIPE AERANTES 
President Project Manager 

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

MADEIRA E AÇORES 
Fora das Moedas do Euro 

A Madeira e os Açores estâo entre as regiôes 
insulares da Unâo Europeia (UE) exclufdas do mapa 
da Europa comunitâria que vai figurar numa das faces 
das moedas do Euro, decidiram os ministros de 
finanças dos “quinze”. 

A exclusâo de certas ilhas e territorios insulares do 
pequeno mapa da UE que vai figurar numa das faces de 
todas as moedas da divisa ùnica europeia ressalta da 
decisâo do conselho de ministros das finanças dos 
“quinze” sobre as especificaçôes e caracteristicas 
técnicas das moedas a emitir. 

As caracteristicas técnicas e o “design” das notas 
do Euro foram aprovadas hâ cerca de um ano. A 
impossibilidade técnica decorrente da pequena escala 
do mapa da UE que serâ gravado numa das faces da 
moeda, de representar ilhas e aquipélagos de superficie 
inferior a 2500 quilometros quadrados é a justificaçâo 
para a exclusâo da Madeira e dos Açores e de outras 
regiôes insulares da UE. 

Dada a impossibilidade de se incluir todo o 
territorio comunitârio no mapa, os responsâveis 
europeus estabeleceram que sô seriam 
representadas ilhas corn superficie de 2500 
quilometros quadrados e arquipélagos corn um 
minimo de 5000 quilometros quadrados. A Madeira 
e os Açores, respectivamente, sô têm 741 e 2332 
quilometros quadrados de superficie. 

Haverâ “Lei Seca” na Madeira? 
A Secretaria Regional dos Assuntos Sodas tem jâ 

em mâos o relatôrio da comissâo multidisciplinar 
encarregada da elaboraçâo de propostas para combater 
o alcoolismo nesta Regiâo Autônoma. 

Apesar de se saber que algumas das medidas 
constantes deste documente sâo drâsticas, a verdade é 
que o relatôrio, coordenado pelo médico psiquiatra 
Saturnine Silva, se encontra no mais rigoroso sigilo. 

Era de esperar medidas drâsticas, pois, segundo o 
coordenador, trata-se do principal problema de Saûde 
Pûblica na Regiâo: o alcoolismo. Este problema é tâo 
grave na Madeira - considerada no começo do século 
como a “ilha da aguardente” - que em quase todas as 
famflias da Regiâo existe pelo menos uma pessoa corn 
problemas de alcoolismo. Além disse, a Madeira é a 
regiâo do pals onde existem mais estabelecimentos de 
venda livre de bebidas alcoôlicas. 

Tal quadro poderâ conduzir a um modelo de 
prevençâo que nâo exclui medidas de restriçâo ao 
licenciamento destes estabelecimentos. De qualquer 
forma, uma espécie de “lei seca” na Regiâo poderâ 
nâo ser vista com bons olhos por um povo que tem 
por hâbito festejar as alegrias ou afogar as mâgoas 
corn 0 âlcool. 

JM 

DiiNUTPe^ 
Donuts, Café, Sopa, Sandwiches, Pequeno Almoço 
BOLOS DE ANIVERSÂRIO 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 

TALHO JORGENSE 
Carne Fresca • Mercearia • Peixe Fresco e Congelado 
423 Hamilton Rd. 
London, Ont. N5Z 1S1 Tel. (519) 438-2771 

SIËHM 

(Max 260 sq. tt.) 

Only '39.'?.. 

Carpet Cleaning 7 Days/Week 
32 YEARS EXPERIENCE • FREE ESTIMATES 

Specializing in: 
Carpets, drapes, upholstery, rugs, janitorial 

SPECIALS 
5 Room Special 

(Living Room, Dining Room & 3 Bedrooms) 

(Max 500 sq. It.) 0Illy *75 ®G®ST 

Falamos Portugués • Contacte Connie 659-4444 
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LONDON 

Confraternizaçâo da Coroa de Sâo Joào de London 
Foram dois dias em que os simpatizantes desta 

Irmandade estabelecida em London hâ longos anos 
tomaram o nosso Clube por sua conta e encheram a 
sala de mûsica, cantigas ao desafio, arremataçôes, bade 
e aquele salutar convivio que faz renascer em nos as 
mais castiças tradiçôes portuguesas. 

No nosso imaginârio infantil, as Matanças eram dias 
frios de Inverno em que homens e mulheres andavam à 
volta do animal sacrificado, preparando carnes, 
morcelas, debulho, etc. todos cruentamente marcados 
corn O sangue do animal abatido. Mas nada disto 
aconteceu. Neste convivio, a Matança jâ estava feita. 

Os Modomos, Joaquim Delgado e Amândio Carvalho 

Os cinco animais foram esquartejados nos dias 
anteriores e foi apenas a venda e prova dos produtos 
que dominou a festa dos dias 24 e 25 de Janeiro. 

Embora os Mordomos, Joaquim Delgado e 
Amândio Carvalho, sejam continentals, a efeméride 
esteve marcada por uma carâcter maicadamente 
açoriano. A actuaçâo dos artistas: Shawn Fernandes, a 
divina Melissa André e o grupo de dança Karina e Hugo, 

I PORTUGAL I 
NOTICIAS 
À PROCURA 
DE NOVOS 

ASSI NANTES 

Faça desta assinatum um Undo 
présente de Natal para um dos 

seus famüiares ou amigos. 

CONTACTE-NOS PELO TELEFONE 

(519) 455-4653 
Fax: (519) 455-4683 

Toll Free: 1-800-414-3584 

ASSINATURA ANUAL $30.00 
inclui G.S.T. (S6 residentes no Canada) 

Os Artistas do Sâbado: Shawn Fernandes, Melissa André, Karina & Hugo 

de temperos e carne grelhada que invadia o recinto. Um 
sorriso de prazer enchia a face dos catadores do pitéu 
que brancas màos açorianas preparavam corn tanto amor. 

O melhor da festa ainda estava a caminho. Foi no 
Domingo quando o melhor que se encontra por esta 
emigraçâo, um elenco de cantadores ao desafio vindo 
de Montreal, Joâo Vital, Kingston, José Pacheco e da 
vizinha Cambridge, Gil Rita e Vasco Aguiar, subiram 
ao palco onde, acompanhados pelos mestres José 
Fernandes de Woosdstock e o veterado Tibério Furtado, 
reformaram o dicionârio português, inventando palavras 
que embora nâo existem na Imgua de Camôes, eram- 
Ihes précisas para rimar as quadras improvisadas na 
inspiraçâo do momento. Um nutrido grupo de homens 
e mulheres que gostam desta arte tâo popular marcaram 
presença nas primeiras filas à frente do palco. Nos que 
somos estranho a tais dehcias poéticas, comfessamos 
que nunca ouvimos na nossa vida tanto disparate e 
desatino contra as regras mais elementares da métrica e 
da “Ars Poetica”. Até somos da opiniâo que nos seus 
tùmulos, os egrégios poetas da Imgua portuguesa viram 
a sua paz eterna perturbada pelo impiedoso ataque às 
regras que governaram a sua produçâo épica e h'rica. 
Mas, senhores e senhoras, numa noite de convivio onde 
o vinho e a cerveja enevoam o espirito, tudo se perdoa, 
tudo é peixe e, como diz o italiano, “si non e vero, e 
bene trovato”. 

Financeiramente a festa foi um grande sucesso. No 
dia 31 de Janeiro, os Mordomos entregaram à nova 
Direcçâo do Clube um cheque por valor de $5,000, fruto 
destes trabalhos. Bern haja todos os que corn o seu suor 
tornaram possivel esta efeméride. 

A. Seara (London) 

Agostinho Resendes Lança Primeim CD, “Lirio do Vale” 

Nascido no Nordeste, Sâo Miguel, Agostinho é 
casado corn Maria, agente de compra-venda de 
propriedades na “Coldwell Banker” de London, e sâo 
pais de uma criança de 10 anos, Lanita, que também 
tem talento para a mûsica. 

A vocaçâo musical despontou cedo na vida de 
Agostinho. Corn sete anos de idade dedilhava a viola e 
aos 12 anos começou a tocar o bandolim. Em 1970 
emigrou para o Canada e, apôs 5 anos em Toronto, 
mudou-se para London, onde reside actualmente. 

Hâ quatro anos decidiu ir mais além e dedicar-se à 
gravaçâo. Do seu estûdio corn 16 canais jâ sairam 
trabalhos de gravaçâo para artistas portugueses e 
canadianos de London e Toronto. 

O sonho de gravar o seu proprio CD tornou-se 
realidade hâ cerca de 2 meses. “Lirio do Vale” é uma 
colecçâo de mûsica portuguesa e canadiana, algumas 
melodias da autoria do sr. Agostinho e inspiradas no 
género musical “Gospel”. Apos o sucesso que “Lirio 
do Vale” tem tido no mercado, Agostinho Resendes jâ 
estâ a preparar o segundo CD. Parabéns! 

A. Seara (London) 

empolgou o auditorio que encheu a sala no Sâbado. Os 
artistas nâo podiam abandonar o palco, tal era a sede 
de “encores” que o pûblico pedia. Vimos raparigas em 
delirio pedindo autografos ao seu idolo Shawn 
Fernandes que deixou por câ muito coraçâo partido. 
Definitivamente o elenco arti'stico foi uma boa 
escolha para o valor do espectâculo, conduzido corn 
muita competência por Joâo Almeida (“People’s 
Choice Music Services”), o qual sem aparecer no 
palco, desde um dos laterals governava a sistema de 
som e mûsica “play-back”. 

Enquanto tudo isto ia enchendo a noite, lâ atrâs, as 
grelhas assavam no carvâo chouriços e morcelas e 
preparavam-se umas sandes de lombo porcino que 
muitos, entre cantiga e cantiga, iam devorando corn 
apetite, impâvidos entre a maré do espectâculo e o 
formigueiro da fome e sede, despoletadas pelo cheiro 

O elenco dos Cantadores ao Desafio. 
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Um novo Torquemada entre nos? 
É surpreendente como nestes tempos ainda hâ 

pessoas tâo atrevidas e poucachinhas que têm o 
desplante de vir a publico com atitudes inquisitoriais 
do mais baixo calibre, escrevendo dislates contra igrejas 

das varias denominaçôes cristâs devidamente 
implantadas no Canada, onde desenvolvem uma 
louvâvel actividade evangelistica. 

O chorrilho de tolices escritas por um cidadâo de 

origem portuguesa (de que todos nos devemos 
envergonhar) que teve a ousadia de fazer publicar na 

ultima ediçâo do jomal “Portugal Noticias”, é uma fla- 
grante demonstraçâo de que o seu autor é um ignorantâo 

acerca da historia do cristianismo. 
Ao que parece, os cristâos atingidos e “nossos 

irmâos separados”, sabendo retirar o trigo do joio, 
decidiram ser pacientes (conforme mandam os 

evangelhos) para corn o dito escritor fanâtico. 

Contudo, nâo temos dùvidas, o pedaço de prosa 
gerado em mente tâo “iluminada”, é digno de figurar 
ao lado doutros documentos existentes nos arquivos da 
inquisiçâo. Tomâs de Torquemada, o inquisidor-mor de 

Espanha, nâo faria melhor! 

Falando de Bandeiras... 
Talvez os prezados leitores ainda nâo se tenham 

apercebido de um facto que, embora nâo seja de 

gravidade, poderâ ser classificado como descuido e 
manifestaçâo de desinteresse para corn os valores pâtrios. 

Sabemos que as bandeiras, como simbolos 

nacionais, costumam ser tratadas de forma 
esmerada, havendo mesmo legislaçâo e regras 
quanto à forma como as mesmas devem ser içadas e 
permanecer hasteadas. 

Acontece porém que, em numéro apreciâvel, hâ 
flutuando ao vento nos mastros de estabelecimentos 

comerciais e de clubes comunitârios portugueses, 
algumas “bandeiras” que metem do. 

Se jâ é pouco abonador para os responsâveis de tais 
estabelecimentos o vermos por meses e meses bandeiras 
desbotadas ou corn rasgôes profundos no tecido, que 

dizer entâo quando, em vez de bandeiras, o que existe, 
sâo restos das mesmas, autênticos pedaços de trapo, 

pendurados num caricato drapejar. Certo, o duro Invemo 
canadiano nâo colabora em nada a este respeito. Os 

panos ao ar livre ficam por vezes congelados e corn a 

força do vento quebram como vidro. Mas, cientes da 
dureza dos elementos, os responsâveis por estas 

instituiçôes deveriam arriar as bandeiras no Inverno e 
içâ-las apenas corn o chegar da Primavera. 

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 
• Remoçâo de Materials de Obra 

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

É tempo de usar um pouco mais de respeito para 

com estes simbolos nacionais. Retirem-se, quanto 
antes, dos mastros comunitârios os pedaços de trapo 

que, também entre nos, estâo adejando ao vento e que 
nâo nos dignificam. 

Coisas do Governo Canadiano 
DINHEIRO - Quem nâo ouviu hâ poucos dias, o 
Primeiro-Ministro discursar e, de forma irônica, afirmar 
que estava perante um grande dilema ou, ternvel 

problema, como ele proprio disse. É que o governo fed- 

eral nâo sabia o que fazer corn os milhôes que em breve 

vai ter como acréscimo no seu orçamento. 
Suas excelências estâo tâo habituados a lidar corn 

dividas e têm sido tâo diligentes em aplicar coites e 

mais coites e em inventar taxas e mais taxas que, agora 
que os saldos vâo ser positives, se esqueceram que existe 
também uma operaçâo elementar em matemâtica que 
se chama divisâo. 

Senhor Chrétien: nâo fique sem dormir para resolver 

o problema! Nem dê tratos de polé à sua ilustre 
inteligência! Lembre-se da operaçâo simples aprendida 
nos bancos da escola primâria. Divida! Divida esse 
dinheirâo pelos programas de apoio à saùde pùblica... 

Divida entre os mais necessitados... Coite nas taxas... 
Deixe-nos respirar um pouco. Os que lhe deram o voto 

andam jâ quase sem fôlego! 
HELICÔPTEROS: Lâ que a negociata da compta 

dos helicopteros dos Conservadores ao ser cancelada 

em resultado da politiquice ia ter reflexos por muito 
tempo jâ todos nos sabiamos. Mas que se prolongasse 

por duas legislaturas, jâ é demais. Que, ainda por cima, 
venha agora a publico que o negocio que o actual 

governo fez além de tardio e inferior em qualidade, fica 
mais caro, isso é que é intolerâvel! 

A oposiçâo veio corn numéros demonstar isso 
mesmo. O governo barafusta e diz que é mentira mas 
nâo mostra as evidências. 

Afinal: Quem estâ enganando quem? 

Uma Mina de Ouro nos EUA 
Os nossos vizinhos do Sul encontraram uma nova 

mina de ouro. Trata-se de aproveitar as aventuras e 

desventuras amorosas do Présidente Clinton e desde as 
mais variadas firmas de publicidade, sejam elas videos, 

filmes e toda a gama de anedotas, até as “T-Shirts” corn 
impressâo de serigrafia, é um tal ganhar dinheiro. Entre 

as que corn mais piada foram criadas, exite um “bumper- 

sticker” que diz: “Se você teve s... corn o Présidente, dê 
uma buzinada”. Consta que têm havido buzinadelas 

monumentais, especialmente em Washington, D.C. 
A Redacçûo 

MORNING STAR 
BAKERY 

S^jis-cLatizadoi £.m: 

Fabrico diârio de pào 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 

EVERYONE'S AN ORIGINAL 

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

CABTAS AO EDITOR 

Response to Luis Jorge 
After reading your letter to the editor a great pity 

came over me. I did not realize that anyone could be 
that ignorant. You mention Martin Luther and you don’t 
even know who or what he stood for. Education elimi- 
nates ignorance, so I will try to enlighten you: 

Martin Luther (1483-1546) was a monk who 
searched for the truth about salvation. In 1517 he posted 
his 95 thesis to the main door of Wittenberg cathedral 
to have a debate on reforming the Church. 

Luther believed that FAITH ALONE, “sola fide ”, 
and reading the Bible was the only way to salvation. 
The problem was that having the people read the Bible 
would undermine the church’s authority. 

Maybe if you read the Bible you would have real- 
ized that being Catholic or Protestant does not guaran- 
tee you a place in heaven. Only by having faith in Jesus 
Christ can one be saved. The other thing that the Bible 
teaches us is to “LOVE your neighbour as yourself 
(Mark 12:31). “But I tell you: Love your enemies and 
pray for those who persecute you ” (Matthew 5:43). My 
dear Luis, that means you must love those “devilish” 
Protestants, as you like to put it. 

The next time you decide to make a statement 
about anything, do some research first. Ignorance is 
no excuse. 

Raquel Silva, Honours B.A. in History 

CARTA ABERTA AO SR. LUIS JORGE 
O motive que me leva a dirigir-lhe esta carta aberta, 

prende-se com os insultuosos comentârios que o sr. 
dirigiu nestas colunas às congregaçôes evangélicas. 

Como pastor de uma igreja evangélica nâo é 
nosso propôsito deliberado usar este espaço para 
amesquinhar a sua pessoa. No entanto, impôe-se 
que perante a opiniâo pùblica o repreendamos pela 
irreverência do seu texto e que, publicamente, 
declaremos que o sr. Luis Jorge é uma pessoa 
claramente incompetente para nos julgar. Pelo teor 
do seu escrito, facilmente se deduz que 
desconhece a historia da Igreja e as razôes porque 
homens da estirpe de Martinho Lutero, Joâo 
Calvino e outros reformadores decidiram romper 
com a igreja romana. 

Um outro facto bem évidente no seu escrito, é que 
o sr. Jorge manifesta uma forte carga de intolerância, a 
quai, aliada a um fanatisme primârio, o torna 
duplamente merecedor de pena. 

Recomendamos-lhe levar o seu escrito ao llder 
espiritual da igreja onde vai exercitar a sua fé e 
que, humildemente, ouça as palavras de 
aconselhamento que ele nâo deixarâ de lhe dirigir 
porque, se houve grupo que o sr. ofendeu 
grandemente, nâo foi aquele que se reune nas 
igrejas evangélicas. Nos jâ estâmes habituados a 
ver escritas loucuras como as suas e, até, sermos 
perseguidos por servir o Mestre divine. 

Mas, nâo temos dùvidas, que o sr. Jorge ofendeu, 
sim, todo o grupo de catolicos romanes que se devem 
sentir magoados por terem na sua comunhâo uma pessoa 
que nâo tem pejo de publicar tâo baixos quâo 
mesquinhos sentimentos. 

Pastor Samuel Andrade, 

Igreja Baptista Portuguesa de London 

JORGCPflUflO 
manager 

• SALES • SERVICE • CONSULTING 
Computers • TV’s • VCR’s • Electronics 

256 Regal Drive 

London, ON N5Y 4Z9 

(Canada) 

Tel. (519)453-9451 • Fax. (519) 453-9712 • E-mailjpavao@gtn.net 
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St. (at Trafalgar) 

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

ACTIVIDADES DE FEVKREIRO  

Dia 14 - Jantar e Balle de Sâo Valentim, organizado pelo 
“Nùcleo do S. L. Benfica”. Entrada $50/Casal. 

Dia 21 - Balle de Canaval corn conjunto a anunciar. Prémios 
para os melhores mascarados. Compareçam. 

Lista Oficial do Executivo Eleito para 1998 

Assembleia Gérai 
Présidente - Domingos Mendes 
Secretârio - Manuel Reis 
Relatora - Fâtima Mendonça 

Direcçào 
Présidente - Anibal Machado 
Vice-Presidentes: Alcides Ventura e Amândio Carvalho 
Tesoureiros: Ana Sa e Fernando Tavares 
Secretâria: Monica Oliveira 
Secretârio de Cotas: Tony Bernardino 
Directora Cultural: Arminda DaCosta 
Director Desportivo: Joe Teves 
Director do Bar: José Serpa 
Directores: Mike Figueiredo, Gabriel Serpa, Tony Gabriel, 
José DaCosta e Joâo Pacheco 

Conselho Fiscal 
Ann Tavares e Brenda Serpa 

Conselho de Disciplina 
Présidente: Amücar Santos 
Directores: Lücio Machado, Natalie Santos, Segisfredo 
Pacheco e Emanuel DeMelo 

Lista Oficial fornecida pela Direcçào Eleita 

/nnt%A PORTUGUESE BUSINESSES AND 
/FBm PROFESSIONALS ASSOCIATION 
■ I I. I I I . (ASSOCIAfÀO DE EMPRESÂRiOS E PROFISSIONAIS PORTUGUESES) 

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

'Dasilva Mornes J ne. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Huntingdon Downs 

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

ANIBAL MACHADO FORMOU NOVA DIRECÇÀO 
Apôs ser reconduzida a 

candidatura de Anibal 

(Andy) Machado para mais 

um ano na presidência da 

Direcçào do Clube 

Português, a sua missâo era 

apresentar um Executivo 

que apôs ser aprovado pela 

Mesa da Assembleia Gérai 
(AG), séria apresentado aos 

sôcios, que no dia 31 de Ja- 

neiro a confirmaram corn 

uma entusiasta ovaçâo. 

O novo executivo é 

praticamente uma repetiçâo 

do anterior, com apenas 

algumas excepçôes. Na 
presidência da AG temos 

mais uma vez o veterano e 
sôcio fundador, Domingos ^ Direcçào 
Mendes, eleito por maioria de votos trente à candidatura 

de Marcelino Santos. Uma das ambiçôes do novo 

Présidente da AG é preparar um projecto de Constituiçâo 

neste ano, para acabar corn os lapsos dos Estatutos velhos, 

lapsos que ficaram ao descoberto na crise que esta 

colectividade atravessou em 1997. Para tal efeito, um 

rascunho do projecto jâ foi entregue aos sôcios para estudo 
e sugestôes. Trata-se de um ponto controverse no quai 

muitos sôcios têm diversidade de opiniôes. O mais 

importante sera fazer corn que os Estatudos conformem 

corn os regulamentos da Lei das Coporaçôes no Ontario. 

Varies artigos da présente Constituiçâo estâo em flagrante 

oposiçâo aos tais regulamentos, o que os toma ilegais 

perante um tribunal civil. 

Outra novidade que hâ tempos vfnhamos esperando 
foi a implantaçâo de um Conselho de Disciplina, 

independente da Direcçào do Clube. Os processes 

disciplinatres até ao présente tinham sido levados pela 

Direcçào e a Assembleia Gérai, o quai nâo era correcte, 

porque havia sempre a questào: Quem disciplina os 
disciplinadores quando des estâo emfalta?. Os cinco 

eleitos para este novo Conselho, sâo pessoas independentes 

e de provada honestidade que nâo estarâo ligadas aos outres 

segmentes da Direcçào e sem conflicto de interesse 

poderâo julgar um processo. 

No elenco gérai da Nova Lista, nâo existem grandes 

novidades. A presença feminina é de torn mener, o quai é 

de lamentar. Deveriamos aspirar a uma Direcçào que fosse 

50/50, muito mais agora que os consortes dos sôcios sâo 

do Clube Português de London para 1998. 

considerados membres actives corn numéro prôprio, voz 

activa e voto. 

Podemos antecipar 
que Anibal Machado ira 

manter a pohtica “stay 
the course”, isto é seguir 

as linhas gérais da sua 

administraçào nos 

ûltimos 6 meses de 1997: 

pagar a divida, os pratos 

rotos que outras 

administraçôes deixaram, 

recolher os restes desta 

embarcaçâo naufragada 

que foi por uns tempos o 
Anibal Machado. Clube Português e reunir 

a massa associativa para 
fazer, mais uma vez, um colectividade sôlida desde o ponto 

de vista financeiro e social. Uma entidade corn prestfgio 

provado, nâo sô entre nôs como ainda no S.O. do Ontario, 

onde London sempre desfrutou de uma certa “primazia” 
ao ser o Clube Português mais antigo (30 anos) nesta area. 

Força, Coragem, e Transparência nos assuntos da 

Administraçào sâo os votos por nôs endereçados aos novos 

directores. Eles irâo precisar do nosso apoio para levarem 
a efeito o programa eleitoral que propuseram no Jantar do 

Sôcio de 31 de Janeiro. 

A. Seara (Sôcio No. #132) 

HAMILTON 
DENTURE CLINIC 
TEM PROBLEMAS COM OS DENTES? 

Visite a nossa Modema Clinica • 
onde Encontrarâ o Melhor Serviço de 

DENTADURAS COMPLETAS 
OU PARCIAIS 

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

DANIEL CARRAROD.D. 
Denturist 

Denlunsi Association of Onlatio Membe/ 

CONSERTOS • RECONSTRUÇÀO • LIMPEZA 

ALINHAMENTO, SISTEMA "MYOLOC" 
PARA DENTADURAS SOLTAS 

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

Tel. (S19) ^3-5484 
120 Hamilton Rd. (at William) 
London, Ontario 

I Partung j 

I PafkinQ I 
N6B 1N3 

CHEQUE PESSOAL 

INSTITUTE FOR 
INJURED WORKERS 

MUDANÇAS NA LEI DO 

WORKER’S COMPENSATION BOARD 

PODEM AFECTAR VOCÊ! 

/Nâo Perça o Seu Direito ao Apelo 

/Nâo Renuncie aos seus Beneficios 

/ Nos Podemos Ajudar 

TRABALHÂMOS NO WCB 
TEMOS 24 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA 

REPRESENTAMOS NO 

TRIBUNAL DA WCB 

MAIS DE 800 CASOS 

A SUA PRIMEIRA CONSULTA É GRÂTIS 

CHAME PETER MANCINI 

1-800-423-6073 Peter Mandm 
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ECONOIWIA 
Catch-Up your 

RRSP 
Every dollar you contribute 

to your Registered Retirement 

Savings Plan (RRSP) is like a 

double shot to your financial se- 

curity: you pay less income tax 

today, and you accumulate more 

money for your retirement. And 

yet, according to Statistics 

Canada, Canadians have more than $130 billion in un- 

used RRSP contribution room. The question is why? 

Unfortunately, most investors rarely contribute their 

maximum allowable amount each year. This creates a 

stockpile of unused contributions from year to year, 

reducing the likelihood of ever actually using it up. 

One way to “Catch-Up” on these unused contribu- 

tions is to consider borrowing the cash; Unused contri- 

butions can now be carried forward indefinitely from 

1991 on. Catch-up loans are ideal for large RRSP con- 

tributions because the money can be paid back over five 

or even ten years. By using the tax refund to pay down 

your loan, you can significantly reduce the loan’s pay- 

back time and your interest costs. 

For example, suppose you have a total of $ 15,000 in 

allowable RRSP contribution room. With a $15,000 

catch-up loan at 6.5% (current prime lending rate) amor- 

tized over ten years, your monthly payments will simply 

be $170. Is it worth it? If your RRSP earns an average 

annual rate of 6.5%, your $15,000 contribution will have 

almost doubled by the end of ten years. After 25 years it 

will have grown to over $72,000. You can do even better 

if you use your tax refund to pay down the loan ahead of 

the ten years. If you are in the 40% tax bracket, your 

contribution may generate a tax refund of $6,000. Use 

this refund to pay down the loan and your payback time 

will shrink to just over five years. If you are accumulat- 

ing substantial contribution room, consider taking ad- 

vantage of it as soon as you can. There is no guarantee 

that the government will continue to permit unlimited 

carry forwards on large, one time contributions. 

With interest rates today near 40 year lows, this is 

the best time to take advantage of one of the last few 

ways to beat the tax man. 
Ted Riquinha (London) 

Manager of Scotiabank-National Trust (Masonville Mall) 

1998 Auto Expense Rules 
There are a couple of new figures to float around 

for 1998 auto expenses. Some of these items delve into 
the extremely technical, so only a cursory review will 
be made for some. 

The maximum base value 

that can be deducted for Capi- 
tal Cost Allowance (CCA), or 
depreciation, or wear and tear, 
has been increased to $27,000 
plus PST. What this means is 
that if an automobile for 
$25,000 (before tax) is pur- 
chased and used in business, 

the full amount can be used to 
calculate wear and tear ex- 
pense. If an automobile for $30,000 (before taxes) is bought, 
then only $27,000 of the $30,(X)0 can be utilized. The mle of 
thumb here is not to purchase a vehicle over $27,000. The 
average price of a car is hovering just below this amount, and 
the average price of a sport utility vehicle (4 x 4) is around 
$35,000. Staying under $27,000 could limit some of your 
purchase options. The maximum deductible leasing amount 
is $650.00 per month for tax purposes. 

If a company car is made available, the prescribed 

rate for taxable benefit is 14 cents per kilometre. This 
is the technical stuff alluded to earlier. 

The tax-free per kilometre allowance has remained 

the same at 35 cents for the first 5,000 kilometres and 29 
cents per kilometre thereafter. This is an amount that a 
corporation may pay an individual for business travel. 

The payment to the individual is tax-free, but is a deduc- 
tion to the business. The business may claim GST on the 
payment by taking 6/106 as the GST component. 

This last point may present some opportunities for 
individuals who use their own personal vehicle for busi- 

ness purposes. A calculation may be made to receive 
either a tax-free per kilometre allowance or to claim a 

percentage of actual automobile expenses. A good rule 

of thumb is that the per kilometre allowance produces a 
better tax result for older cars and the actual expenses 

method works better with newer cars. 
In all cases of the use of automobiles, a log of busi- 

ness travels must be maintained to support your claim. 

Automobiles are a favourite target for Revenue Canada 
during an audit. Without a log. Revenue Canada may 

technically deny any automobile expenses. 
The above is an abbreviated explanation of auto- 

mobile expenses. The rationale presented here also 
holds true for aircraft, should you fly your own plane 

for business purposes. Dias. BA.. CMA, CFP 

Ted Riquinha 

National Trust Scotiabank S 
For Mortgages, Loans, Mutual Funds, RRSP’S 
Corporate and Personal Accounts, contact 

Ted Riquinha, Branch Manager 
Falamos Português 

Masonville Place Mall 
1680 Richmond Street North Tel: (519) 667-9014 
Box 99. London Fax; (519) 667-1808 
Ontario N6G 3Y9 E-mail: riquinhat@nationaltrust.com 

Roy G.Dias BACMA 

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

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

Telefone « Fax 

(519) 434-1119 

CilVAtIO TRAVEL AOENCY 

VOOS DE VERÀO, 1998 
PARA CONTINENTE E AÇORES 

*** 

FAÇA JÂ A SUA RESERVA 
GARANTINDO ASSIM AS SUAS 

DATAS PREFERIDASU 
Consulte-nos para: 

VOOS, ALUGUER DE CARRO, HOTÉ1S, 

SEGUROS DE VIAGEM, EAINDA 

EXCURSOES 
PARA 

EXPO 98 
CO K O 

EXPO 98 

438-1112 
215 William St., London, Ontario 

LEMBRAMOS TAMBÉM QUE CONTINUAMOS COM 
0 SERVIÇ0 EFICIENTE E CONFIDENCIAL DE 

“INCOME TAX” 

Veiculos Importados por Emigrantes Portugueses em Paises Terceiros 
Nao hâ duvida que um carro é bem mais barato no pals 

de emigraçâo, Canada, EU A, Australia, etc. do que em Por- 

tugal. Quando um emigrante compara preços aqui e em 

Portugal, começa a sonhar com levar o seu carro, novo ou 

usado, para Portugal. Assiste-lhe o direito para tanto. 

Ai é que começa o problema. Dirige-se primeiro ao 

Consulado, onde deverâ provar que ele exerceu uma 

funçâo lucrativa (emprego ou negocio) no pais de 

acolhimento por um perlodo de mais de 6 meses, e assim 

obter um certificado definitive de bagagem. Depois, 

deve contactar a Direcçâo Gérai de Viaçâo, Direcçâo 

Gérai de Alfândegas, uma transportadora que leve o 

velculo até Portugal, pagar o seguro e a taxa de 

legalizaçâo que dépende da idade da viatura e do tempo 

que o emigrante tiver estado empregado no pals de 

acolhimento. Para os émigrantes da Uniâo Europeia o 

processo é mais leve; para os de palses terceiros, como 

o Canada e os EU A, é mais pesado. O processo leva 

tempo. A burocracia em Portugal caminha a passo de 

caracol, e toma-se um autêntico calvârio de papeis e mais 

papeis, corn despesas certas a pagar. Muitos, nessa altura, 
desistem do projecto e mandam pragas ao Govemo que 

nos invade com tanta “red tape” e nâo facilita nada algo 

que nos sentimos estar no nosso direito. 

Nâo faltam aqueles que, antes de desistir e dada a 

urgência para “alinhavar” a papelada, subornam 

funcionârios, metem “padrinhos”, cartas de 

recomendaçâo de amigos com certa influência no 

Governo, etc. coisas que em Portugal ainda trabalham. 

Como bem dizia Filipe de Macedonia: “Nâo hâ muro 
de cidade fortificada que résista se eu puder meter là 
dentro um burro carregado de ouro ” 

Nâo faltam agentes em Portugal e nos paises de 

emigraçâo que, dada a diferença de preço entre a viatura 

no pals emigrante e o seu valor de venda em Portugal, 

pôem-se ao dispor do pacato emigrante para “facilitar” 

a operaçâo e isto dâ lugar a um prospero Mercado Ne- 

gro de carros estrangeiros em todo o pals. Também hâ 

aqueles émigrantes que, 

para fugir à dura lei, mentem 

na entrevista consular, 

declarando que regressam 

de vez para Portugal, 

quando na realidade sô vâo 

passar la férias. Corn estes 

furos no fundo do testo, as 

listas eleitorais dos 

Consulados nunca poderâo 

estar actualizadas. 

O Deputadodo PSD 

pelo circulo eleitoral Fora 

da Europa, Carlos Pinto, 

apresentou a Assembleia da Repûblica (AR) no 

passado Dezembro a proposta “Isençâo de imposto 
automôvel a veiculos importados por trabalhadores 
portugueses em paises terceiros” onde manda-se em 

demagogia contra o Governo PS no poder, por nâo 

fazer nada pelos émigrantes que bastantes remessas 

enviam a Portugal e merecem um trato especial. Trata- 

se simplesmente de uma “Proposta”, isto é uma 

recomendaçâo, sem força de lei, e apresentada a AR 

para discussâo demasiado tarde. O Orçamento do 

Estado de 1998 jâ estava aprovado quando chegou a 

“Proposta” de Carlos Pinto. 

Todos concordam em afirmar que a Lei sobre a 

importaçâo de veiculos dos émigrantes que regressam 

a Portugal deverâ ser revistada, mas a isençâo do 

imposto para os émigrantes sô criaria um aumento 

considerâvel do volume no Mercado Negro do 

automôvel em Portugal, como acontece jâ noutras 

naçôes do Leste da Europa. 

O que o Governo Português pretende corn tanta 

burocracia é desencorajar o emigrante de levar o seu 

carro para Portugal. No fim de contas, pagas as 

despesas de transporte, toda a “papelada” e os 

dinheiros de suborno de funcionârios, a diferença de 

preço entre o carro no pals de acolhimento e o carro 

em Portugal jâ é minima. Isto leva a que muitos dos 

que passam Invernos em Portugal, em lugar de 

levarem a sua viatura daqui para lâ, decidem comprar 

lâ o carro, usâ-lo durante os quatro meses ou mais de 

férias e antes de voltar, vendê-lo a um familiar ou 

amigo. Alguns até acabam por “fazer negôcio” e o 

passeio sai quase de graça. 

Uma das reclamaçôes que séria ideal consiste 

em que os portugueses émigrantes em palses 

terceiros tenham iguais privilégios que os residentes 

na Uniâo Europeia. Esta séria uma maneira de 

simplificar a burocracia e, por outro lado, nôs nâo 

somos filhos de um deus menor pelo facto de 

residirmos em palses fora da UE. Nôs somos tâo 

filhos de Portugal como eles. Nâo deveria haver uma 

polltica diferente. Nesse ponto, o deputado Carlos 

Pinto tem toda a razâo e merece o nosso apoio por 

estar a olhar pelos nossos interesses. 

Antonio Seara (London) 

Carlos Pinto, do PSD 
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London Portuguese Bakery, 6 Anos a Fazer Pâo 
O pâo cotidiano que comemos corn alegria é feito pela noite corn lâgrimas de suor 

Paulo S. Da Silva, natural de Covoada, Sâo 
Miguel, passou 22 anos em Portugal e 22 anos no 
Canada. Residente em Cambridge, Ontario, corn a sua 
esposa. Maria das Mercês e o seu filho, Jason, hâ seis 
anos, juntando as suas economias, abriu o seu primeiro 
negôcio: London Portuguese Bakery, exactamente 
no dia 15 de Dezembro de 1991. Hoje é o dono do 
prédio, 420 Hamilton Rd, e tem crescido lenta mas 
firmemente ano apôs ano. 

Conhece de capa a capa o livro do fabrico de pâo. 
Em Portugal trabalhava na Fâbrica de Cervejas Melo 
Abreu de Ponta Delgada e, se tivesse por la ficado, hoje 
Jâ séria um executivo ou, pelo menos, um dos 
empregados corn mais antiguidade. Mas a sua sina era 
emigrar. Em Cambridge, ele trabalhou ao lado de 
padeiros portugueses de categoria como José Rodrigues, 
gerente da “Lisbon Bakery”, e também na primeira 
padaria portuguesa desta cidade,“Silva’s Bakery”. 

Da esquerda, Ms Chaman, 
Mr. Mangok e o açoriano. Manuel Faria. 

Apôs seis anos de fabrico de pâo, a London Por- 
tuguese Bakery serve uma grande clientela portuguesa 
e canadiana. As mercearias Zehrs, No Frills, e A & P 
de London e arredores vendem o pâo fabricado na Lon- 
don Portuguese Bakery, um nome que se tornou marca 
de qualidade e preferência para muitas pessoas. Tudo 
foi feito corn trabalho e suor, nâo poupando esforço e 
organizando a empresa para poder servir ao cliente sete 
dias por semana. 

Em 1997 decidiram, porém, fechar às Segundas- 
feiras, dia de descanso para a gerência, pois tudo tem 
um limite e o corpo précisa de um repouso sabâtico, 
como manda a Lei de Deus. Fora desse dia, a Lon- 

don Portuguese Bakery 
nunca fecha, é um 
trabalho continuado, dia 
e noite, corn 10 empre- 
gados divididos em dois 
turnos. O cliente por- 
tuguês é muito exigente. 
Costa de pâo fresco na 
mesa. Costa desse aroma 
do pâo cozido hâ pouco, 
porque para nos o pâo é a 
base de toda a alimen- 
taçâo e, através da 
histôria, o nosso povo foi 
à guerra e armou 
revoluçôes por causa da 
falta de pâo. 

Visitâmos a London 
Portuguese Bakery um dia 
de semana pela Meia-noite. 
A primeira impressâo ficou 
marcada pelo cheiro do pâo 
fresco, hâ pouco saido do fomo. Paulo Da Silva, junto 
com os quatro empregados do tumo da noite: José Reis, 
Manuel Faria, a jovem iraniana Chaman e o sudanês 
Francis Mangok, alimentavam o fomo rotativo de sete 
lares, donde cada dia saem 700 pâes redondos, 600 dùzias 
de paposecos, além do Pâo de Milho caseiro. Massa 
Sovada, biscoitos, carrilhos e bolachas, produtos que 
fizeram famosa esta padaria em todo o SO do Ontârio. 
Naquele ambiente o pâo é o rei, o pâo é que manda e os 
trabalhadores estâo atentos ao momento ideal do 
fermente, da mistura dos ingredientes e do tempo em 
que o artigo estâ cozido. E uma ciência e o fmto de anos 
de experiência para fazer uma coisa tâo simples e tâo 
requintada como o nosso pâo de cada dia. 

Lâ vâo os anos em que as nossas mâes faziam o 
pâo em casa, num forno a lenha, redondo como a abside 
de uma igreja. Mas aquele pâo de milho tinha um gosto 
celestial! Perguntamos a esse respeito e Paulo da Silva 
declarou: Nâo épossîvel fazer no Canada o pâo de milho 
ao estilo caseiro como em Portugal. Afarinha de milho 
neste pais é muito fma e tem que ser misturada corn a 
de trigo para fazer a broa. Mesmo assim, nos fazemos 
um produto que se aproxima do estilo caseiro portugais. 

A London Portuguese Bakery é uma firma corn alto 
voo na sua especialidade, mas hâ um ramo da indùstria 
que ainda nâo foi por eles experimentado: a Pastelaria. 

Paulo Da Silva apertando a alavanca da màquina que corta os paposecos. A 
alegria do padeiro sô é comparàvel à do ceifeiro da colheita. 

Para tal séria preciso um espaço maior e résulta dificil 
expandir a empresa para o sofisticado mundo da pastelaria. 
Paulo Da Silva, porém, tem atendido as encomendas de 
alguns '’’■“"tes corn Bolos 
de Casamento e Aniversârio 
preparados por um Mestre 
Pasteleiro oriundo de 
Caldas da Rainha. É esta 
uma dimensâo que a Lon- 
don Portuguese Bakery 
ainda nâo atingiu, mas, 
quem sabe? O futuro é um 
livro aberto. 

Enche-nos de alegria 
apresentar ao publico a 
vida e o sucesso das nossas 
firmas comerciais e este é, 
sem dûvida um deles. A 
familia Da Silva foi 
sempre um dos patro- 
cinadores deste jomal desde a sua abertura, facto pelo 
quai sentimo-nos muito grates. Sabemos que jâ estâ na 
cave a garrafa de champanhe para celebrar os dez anos 
da empresa. Aos sens proprietârios, Paulo e Maria das 
Mercês, votes de prospéra felicidade e PARABENS! 

Aniônio Seara (London) 

José Reis ao pé do 
forno rotativo onde estâ 

a cozer o pâo. 

Fcliz 6.° Aniversârio 

IPB 
(519) 679-3468 

LONDON 
PORTUGUESE 

BAKERY 
D. Maria Das Mercês, Jason e Paulo Da Silva. 

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 

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

420 HAMILTON ROAD • LONDON, ONTARIO • N5Z 1 R9 z 
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LONDON PESPORTO 

TORNEIO DE BISCA DE 6 
no Clube Português 

Quase todas as nossas comunidades do S.O. do 
Ontario têm o seu tomeio de cartas. O naipe nunca para 
nos cafés dos Clubes e nas casas de familia, 
especialmente no Inverno.Em Strathroy hâ anos que 
vem circulando todos os meses um Tomeio de Sueca, 
onde os doutores do livro de 40 folhas sâo contemplados 
corn troféus e gloria. 

London optou por um jogo de cartas mais dificil, 
onde O azar e a ciência do jogador sâo mais requintados. 
Trata-se da Bisca de Seis. O Primeiro tomeio foi 
organizado por Adolfo Pacheco (Fenais da Ajuda), 
Heitor De Melo (Achadinha), e José Cabrai 
(Livramento). Sob a direcçâo dos très micaelenses que 
também participaram, no dia 17 de Janeiro, oito équipas 
de 3 pessoas enfrentaram-se corn o mesmo ardor que 
os cavaleiros medievais na luta contra o mouro invasor. 
O sangue nâo chegou até ao rio e no fim do dia foi 
proclamado campeâo o trio de jogadores composto por: 
José De Melo (Fenais da Ajuda), José Mendonça 
(Fazenda Nordeste) e José Carrelas (Povoaçâo). 
Parabéns. 

A bisca de très Joga-se corn um baralho de 36 cartas, 
fora os duques. Cada trio de jogadores tem um chefe 
que orienta a estratégia do jogo e decide os sinais 
secretos corn que eles passarâo informaçâo sobre as 
cartas que cada um tem na mâo. Nâo é preciso assistir 
ao naipe, como no jogo da Sueca, o quai torna o jogo 
mais dificil. O trio que tiver mais de 60 pontos ganha o 
jogo. Très jogos fazem uma partida e duas partidas 
eliminam um dos trios. 

O tomeio acaba corn uma solene trincadeira na quai 
todos os participantes dâo conta de um opiparo jantar e 
durante os jogos do tomeio engolem-se varias rondas 
de cerveja e outras bebidas. Por sinal, Adolfo Pacheco, 
um dos organizadores declarou que "durante todo o 
Tomeio nâo houve ninguém que lhe tivesse oferecido 
uma bebida”. As coisas sâo assim, sr. Pacheco. A 
ingratidâo prevalece nestes torneios onde cada quai 
sempre leva a brasa para a sua sardinha. 

Foi tal o sucesso desta primeira competiçâo que a 
segunda esta jâ agendada para o 28 de Fevereiro, no 
Café do Clube Português. A marcaçâo esta aberta e cada 
quai paga $10 para entrar no Tomeio, corn direito a um 
Buffet de Cabrito Assado. 

Antonio Seara (London) 

> Homicida de Ex-treinador 
20 Anos de cadeia 

o Tribunal condenou a 20 anos de cadeia José de 
Almeida Domingos, 27 anos, autor do homicidio de 
Armando Sousa, ex-treinador de futebol do Clube 
Desportivo de Magualde. 

O colectivo de juizes deu como provado que, na 
noite de 5 para 6 de Maio, 1996, José Domingos e 
Armando Sousa, entre os quais havia uma amizade 
antiga, se deslocaram no carro da vitima para uma zona 
prôxima de Magualde em direcçâo à Espanha, tendo o 
homicida desferido vârios golpes de arma branca no 
peito de Armanado Sousa por este se ter recusado a 
conduzi-lo para comprar droga. 

Apôs a leitura da sentença, o advogado da defesa, 
Helder Carvalho, recuperou a tese de que o seu cliente 
“confessou o crime porque esta a ser vitima de ameaças, 
ou existe dinheiro pelo meio.” 

Telefone: 455-8546 

©UINTZ 
AUTOBODY & COLLISION INC. 

OFICINA PORTUGUESA DE PINTURA 

E BATE-CHAPA 

SERVIÇO GARANTIOO PARA SATISFAÇÀO DO CUENTE 

Alinhamento do chassis e Rodas 
• Instalamos “Parabrisas" (Vidros/Auiomôveis) 
• Serviço de Reboque 

• Trabalhamos com Companhias de Seguros 

319 Egerton Street 

Euclides Quintaneiro London, Ontario N5Z 2H3 

Sociedade Desportiva Avança, 
sô corn o Maritimo e o Governo 

Os clubes de futebol profissional da Regiâo 
Autonoma da Madeira, Maritimo, Nacional e Uniâo, 
apresentaram uma proposta ao Governo Regional sobre 
o financiamento do desporto-rei na ilha. A ideia é que 
o governo faça uma sociedade desportiva corn o 
Maritimo e dê aos dois outros clubes uma veba de 140 
mil contos. Esta proposta satisfaz os clubes e o Governo 
Regional parece estar disposto a assinar o acordo e 
fechar a polémica que se arrasta hâ vârios meses, mais 
concretamente depois da vaia nos Barreiros a Jardim e 
que fez o présidente do Governo retirar, até ver, os 
dinheiros ao futebol. 

A sociedade desportiva corn os très clubes nâo se 
faz, mas o Governo continua a dar o seu apoio financeiro 
por mais duas épocas aos dois outros clubes. A SAD 
sempre avança, mas s6 corn o Maritimo. 

Para jâ estâo garantidos 420 mil contos para o 
Maritimo, enquanto nâo se sabe ainda se os socios do 
clube do Almirante Reis vâo ou nâo aceitar a sociedade 
desportiva corn o Governo Regional. 

JM 

Benfîca Constitui Sociedade 
Desportiva 

o Benfica vai constituir Sociedade Desportiva na 
primeira quizena de Janeiro, tendo como principal 
parceiro o banco ESSI (do grupo Espirito Santo). O 
processo serâ liderado pelos advogados Morais Leitâo 
e José Manuel Galvâo Teles e ainda pela empresa de 
cOnsultadoria Arthur Andersen. Entretanto a direcçâo 
benfiquista anunciou que tinha liquidado os salârios 
em atraso. 

“Bola de Ouro” para Ronaldo 
Como era de esperar, o jogador brasileiro ao serviço 

do Milâo recebeu o prémio do “Balâo de Ouro” de 1997, 
troféu que o destaca como o melhor jogador do ano 
passado. Segundo uma sondagem realizada pela revista 
francesa France Football, Ronaldo é o numéro um, 
seguido pelo jugoslavo Mijatovic do Real Madrid, o 
francês Zidane da Juventus, o holadês Bergkamp do 
Arsenal e o brasileiro Roberto Carlos do Real Madrid. 

O jovem Ronaldo, com as pernas melhor pagas no 
mundo do futebol, jâ tinha sido eleito o melhor jogador 
do ano pela revista Wrold Soccer Magazine e o foi 
confirmado “o melhor do mundo” pela FIFA no passado 
12 de Janeiro em Paris. No seu trono de gloria, Ronaldo 
tomou o relevo do seu antecessor nesta honra, o alemâo 
Mattias Sammer do Borussia Dortmund. 

PDO-âTAIR 
PAILING INC. 

CUSTOM BUHT WOOD STAIRCASES 

In Traditional and Contcmporaty Styles 

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

Td. (519) 457-1992 DANIEL & GILBEDTO 

Fax. (519) 457-1993 OLIVEIRA 

117 Falcon Street, London, Ontario N5W 4Z2 

EDUARDO NEIVA, 
Relator Desportivo 

Tel. (519) 453-6922 

Arantxa Ganha Troféu em Sydney 
Nada melhor do que um trofeu para entrar no ano 

1998 com o pé direito. A actividade desportiva da tenista 
espanhola, uma das melhor classificadas no “ranking” 
mondial, tinha atravessado uma série de competiçôes 
nas quais chegava a final ou semi-final sendo derrotada 
por outros novos valores estelares que apareceram no 
competitivo mundo do Ténis. 

Aratxa beija o troféu da Taça Hopman. 

No passado 17 de Janeiro ela conquistou em Syd- 
ney, Austrâlia, a Taça Hopman, vinte meses depois do 
seu ultimo triunfo. A tenista europeia derrotou na final 
do tomeio a americana Venus Williams por 6-3 e 6-1, 
apôs ter vencido nas semi-finais a Serena, a irmâ mais 
nova da dinastia Williams. O primeiro “set” da final 
durou menos de meia hora e o segundo ficou concluido 
em apenas 35 minutes. O que se diz, uma vitôria 
relâmpago. 

I POSITION AVAILABLE FOR 

Must have 4 years working experience in aii 
secretariai and office reiated duties. Computer 
iiteracy is a must. Piease send your resume to: 

PORTUGAL IMPORTS - 653 Wilton Grove Rd. W., 
London, ON N6N1N7 • Fax:(519) 668-6961 

TRABALHO “FULL TIME” 
Para Trabaihar em Armazém Precisa-se 

Rapaz com Conhecimentos de ingiês 
e Português. Boa Oportunidade para progredir. 

Envie “résumé” ou contacte Danny Cardoso 
PORTUGAL IMPORTS 

653 Wilton Grove Rd. W., London, ON N6N1N7 
Tel: (519) 668-0702* Fax: (519) 668-6961 

ENSINO DE SOLFEJO 

Aprenda mûsica com os mestres 

Todas as tardes de 2.® à 5.®, das 7:00 às 8:30 pm, 
na Casa da Banda (134 Faicon St./Rear. London) 

Para mais informaçôes contacte-nos peios 

Tel. 451-1021 ou 455-7335 

OFERTA DE EMPREGO 
Project Co-ordinator to work with women in business 
and women from diverse cuitures to Lighten awareness 
of the iink between economic dependence and viioience 
against women. 

42 weeks, 18hrs/week. Salary: $14.00/Hr 
Applications submitted c/o Executive Director 

LUSO Centre. 608 Hamilton Rd. London, Ont. N5Z 1S9. 
Fax (519) 452-1673, on or before Feb 12,1998 
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“O Joraal “Portugal Noticias” 
Entra no Sétimo Ano de Publicaçâo 

Ao entrarmos no 
umbral do nosso sétimo 
ano servindo as comuni- 
dades portuguesas émi- 
grantes no Canada, corn 
uma maior concentraçào 
na area do S.O. do 
Ontario, onde residem à 
volta de 150.000 por- 
tugueses, desejamos 
dirigir uma mensagem 
de testemunho e grati- 
dâo ao nosso publico 
leitor. 

A ideia de criar um 
meio de comunicaçâo 
social em London para 
divulgar os eventos 
comunitârios das nossas 
entidades portuguesas 
surgiu nos fins de 1991, 
numa conversa entre 
vârios empresârios que 
viram a necessidade 
premente de iniciar um 
jornal. Como nào houve 
acordo definitivo, lan- 
çamo-nos ao projecto e 
corn a colaboraçâo do 
entâo Présidente do 
Clube, Âlvaro Ventura, 
em Janeiro de 1992 foi 
colocado nas bancas o 
primeiro numéro, aco- 
Ihido corn muita sim- 
patia por todos. Os 
empresârios portugue- 
ses de London e 
Strathroy foram os que 
no inicio patrocinaram 
corn a publicidade este 
orgâo de comunicaçâo. 

A nossa ideia nào 
parou ai, mas decidimos 
espalhar O jornal a todas 
as comunidades radi- 

INFORMATIVO MENSAL 
DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 
DO SUDOESTE 
DO ONTARIO news 
No 1 JANEIRO 1992 PREÇO: $1.00 (INCLUINDO PST e GST) 

EDITORIAL 

Hà tempos que a necessidade de ter um jornal 

vinha-se sentindo fortemente nas comunidades 

Portuguesas do Sudoeste do Ontàrio, London em 

especial. No entanto foi a Comunidade de 

Strathroy a que primeiro pôs mâo a obra e ainda 

chegou a editar dois nümeros. Dificuldades 

econômicas, segundo nos foi dito, causaram a 

prematura conclusào deste meritôrio esforço. 

Em London, no entanto, eram celebradas reuniôes 

apôs reuniôes para chegar a uma decisâo definitiva 

na producçâo de um meio de comunicaçâo entre 

as Comunidades Portuguesas. Chegar a um 

acordo sobre o nome, modo de financiar a 

producçâo do jornal. conteüdo da informaçào, 

fontes de notfcias de Portugal, registre... etc. foram 

temas diverses que se discutiram muitas vezes e... 

reuniâo chama reuniâo nunca chegamos a uma 

conclusào definitiva. 

É por este motive quea tipografia "PROM-ART” se 

lança afoita nesta empresa corn a mesma coragem 

que motivou os navegantes portugueses do sèculo 

XV a se lançarem a descoberta de novos mundos e 

novos caminhos por esses mares “nunca d'antes 

navegados". 

Nâo estâmes sozinhos nesta singladura. 

Esperamos contar corn a simpatia e apoio de todos 

os Portugueses do sudoeste do Ontario. 

Esperamos a colaboraçâo nâo sô economica como 

ainda cultural de muitos bons escritores, poetas, 

licenciados das artes e das ciências, cidadâos que 

tiverem qualquer coisa a dizer, qualquer coisa a 

anunclar, qualquer coisa a vender... 

Nâo serào, concerteza, as riquezas do Oriente, 

nem as especiarias de paises remotos que este 

vefculo de comunicaçâo vai trazer às nossas 

comunidades do Ontario. Mas a riqueza de um 

melhor entendimento e proximidade, a riqueza de 

uma herança cultural que por vezes deixa-se 

morrer e ser absorvida pelo meio-ambiente inglês 

em que se desenvolve a nossa vida e a vida dos 

nossos filhos: a riqueza, em fim, de sentir e 

compartir a força das coisas que nos mantem 

unidos neste mundo remoto e afastado do nosso 

querido Portugal.. A raça Lusa tem o berço na terra 

Portuguesa e a cova e no mundo inteiro. Estas sâo 

as riquezas que esta nau que hoje sai a enfrentar os 

mares e as tormentas. este "PORTUGAL 

NOTICIAS’’, vai levar à todas as famflias 

Portuguesas do Sudoeste do Ontârio. 

Antonio Seara, M.A. 

Director/Editor 

A COMUNIDADE PORTUGUESA DE LONDON, ONTÀRIO 
À PROCURA DE CONSULADO 

London, esta cidade corn 340.000 habitantes, 
situada no Sudoeste do Ontârio tem crescido 
extraordinariamente desde 1954, quando os 
primeiros émigrantes portugueses começaram a 
afluir a estas paragens corn uma certa regularidade, 

Hoje a Comunidade Portuguesa forma 
aproximadamente o 10% da populaçâo desta 
cidade e encontra-se na fase de formaçâo da 
segunda geraçào. Comerciantes, indusfriais e 
licenciados em varios ramos das ciências e das 
artes começaram a despontar nestes ùltimos anos 
e um grande numéro de empresas contam corn a 
gerèneia de uma pessoa portuguesa. Mercearias, 
cafés, restaurantes, lojas de mobilias, prendas, 
salôes de beleza.agências de viagem e seguros, 
compra-venda de propriedades, companhias de 
construçâo, industries de mecânica, bate-chapas, 
venda de carros ... etc. sô por mencionar algumas 
entidades. dâo trabalho nâo sô a pessoas da nossa 
comunidade como tambémacidadàos do Canadâ. 
Aquela comunidade pequena que começou em 
1954 tornou-se um gigante no mundo empresarial 
desta cidade de London. 

A Comunidade Portuguesa de London conta 
nesta altura corn os seguintes grupos de actividade 
social que sâo como a espinha do esqueleto social 
da nossa cultura e das nossas tradiçôes; 

PAR6QUIA CAT6LICA PORTUGUESA 
Situada na 10 Elm St. e Hamilton Rd. a Parôquia 

Portuguesa teve um despertar mais humilde 
quando começou na Igreja de St. Mary’s e depois 
no Divine Word Centre da Horton St, corn o nome 
de Missâo Portuguesa de London. Foi atendida por 
padres vindos de Portugal e de outras partes do 
mundo de fala portuguesa. Foi a parôquia mâe das 
outras pequenas comunidades portuguesas do 
Sudoeste do Ontârio, sendo os seus reitores 
émigrantes eles também. Os nomes dos Padres 
Martins, Fazzenaro, Manuel Cardoso, Joâo 
Mendonça ... etc. deixaram em todos uma grande 
lembrança do seu zelo apostôlico por atender na 
lingua portuguesa âs necessidades religiosas e 
sociais destes émigrantes. 

Hoje os padres José Seminati e Antônio 
Desidério vindos do Brasil prestam atençâo 
rellgiosa à comunidade de London. 

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA 
Formada hâ apenas uns dez anos atrâs por 

cristâos portugueses desta orientaçâo religiosa, 
esté situada na 501 Nelson St. sob a direcçâo do 
Pastor Samuel Andrade, um homem corn grandes 
inquietudes sociais. As Igrejas Baptistas de 
Quebec e Ontârio tem uma publicaçâo bi-mensal, 
“O Mensageiro de Amor” que sai regularmente e é 
distribuida pelas comunidades baptistas do Canadâ. 
Pastor Andrade tem trabalhado firmemente nestes 
poucos anos de serviço e tem sido um elo de uniâo 
nestas remotas terras trias, 

ESCOLA PORTUGUESA DE LONDON 
Corn a sua Directora Escolar, Sra. Dna. Laura 

Alves, A Escola Portuguesa é responsavel pelo 
ensino da Lingua Portuguesa aos filhos dos 
emigrantesedesempenhaum papel importante na 
preservaçâo da nossa cultura. 

CENTRO PORTUGUÊS 
Sempre ao serviço e apoio dos portugueses de 

London, o Centro TOrtuguês. situado na 204 St, 
Julien St., foi altamente orientado pela Sra. 
Fernanda Cabral e seu grupo de assistência social. 

PROGRAMA RADIOFÔNICO “VOZ DA AMIZADE " 
Este programs português esta no ar todos os 

domingos das 3 às 5 da tarde no C.H.R. W. 94,7 FM. 
E um vefculo de comunicaçâo social e divulgaçâo 
da cultura e da müsica portuguesa corn produçao e 
realizaçâo de EUCLIDES CAVACO, e a 

;âo técnica de DELFIM BATISTA. 

Os primeiros passos para uma sede prôpria 
tiveram lugar em 1973. ano em que se efectuou a 
compra de um terreno situado na 134 Falcon St. 
corn uma ârea de 5.7 acres. Logo mais em 1974 se 
deu o arranque na construcçâo da sede actual do 
clube que veto a ser inaugurada em maio do ano 
seguinte, 1975. 

ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

Futebol: 
Possui o Clube Português varias équipés de 

futebol entre as quais jâ deram algumas glôrias ao 
Clube e seus adeptos. Levamos varias vezes o 
primeiro lugar da Primeira Divisâo e a conquista 
da Taça. 
Golfe: 

Esta actividade desportiva estâ representada 
por varias dezenas de jogadores e estâ a realizar o 
segundo aniversârio da sua fundaçâo. 
Columbofflia: 

Indo jâ no sexto aniversârio desta actividade o 
Clube é a sede oficial da associaçâo “London 
Invitational Homing Club”. 
Conselho de Juventude: 

Corn este nome foi fundado recentemente um 
grupo juvenil que tem por fins o engrandecimento 
da Lingua e Cultura Portuguesa entre a nossa 
juventude. 
Rancho Folclôrico: 

Obra inictada em 1974 estâ hoje representada 
por très grupos folclôricos corn os nomes de 
“Juniores”. “Seniores" e "Infantil”. Estes grupos 
têm recebido os melhores aplausos dos crfticos e 
por isso honram em grande medida o Clube 
Português. 
Coroa de Sâo Joâo: 

Tem celebrado regularmente nos ùltimos anos 
esta Festa tâo tradicional da Comunidade no dia 
24 de Junho. 

Lira do Divino Espfrito Santo: 
Banda fundada em 1975 corn 25 elementos, 

conta nesta altura corn 50 exécutantes. Estâ 
considerada pelos crlticos como uma das primeiras 
bandas das Comunidades Portuguesas do 
Ontârio. tendo conseguido brilhantemente o 
Primeiro Prémio. 
POSTO CONSULAR 

Lembramos o facto do Posto Consular que nos 
é prometido mas que ainda nâo atingiu a sua 
realidade. O Posto Consular séria um merecido 
serviço de atençâo nâo sô aos 30.000 portugueses 
de London como também aos 70.000 portugueses 
que moram no Sudoeste do Ontârio e que sâo 
obrigados a processar toda documentaçào oficial 
no Consulado de Toronto e por vezes esperar 
varios dias ou semanas até ter o resultado positive 
das suas necessidades consulares. London séria o 
centro ideal para este Posto Consular pois fica para 
todos à metade de caminho e poderia tazer o 
expediente mais râpido e mais econômico. Até 
quando vamos esperar por este serviço na nossa 
ârea? 

partiqipaçé 
ANTONIO PIMENTEL e CARLOS HENRIQUES. 

O CLUBE PORTUGUÊS DE LONDON 
Fundado em 4 de Fevereiro de 1968, foi 

registrado oficialmente a 11 de Fevereiro do 
mesmo ano e estâ a ponto de celebrar o seu 25 
aniversârio, Teve como primeiro présidente eleitoo 
Sr. Reinaido Nunes As primeiras reuniôes tiveram 
lugar na Kent St., passando dali para o 235 
Piccadilly St. sob o registro de "Portuguese Club of 
London Inc.”. 

Alvaro Ventura, 
Présidente do Clube Português de London 

o primeiro numéro do jornal “Portugal NoUcias” em Janeiro, 1992. 

cadas nesta ârea, criando em cada uma um 
correspondente, responsavel pela informaçào da ârea e 
a distribuiçâo do joraal no seu meio. Hoje temos alguns 
destes correspondentes que durante os sete anos da 
nossa existência nào arredaram pé e continuam a enviar 

cada mês notfcias ou artigos referentes às comunidades 
onde estào radicados: Daniel Lapas em Windsor, 
Anselmo Carvalho em Harrow, Antonio Lima em Cam- 
bridge, e Joào G. Silva em Brampton, fizeram parte 
desta équipa redactorial até aos dias de hoje. Outros, 

porém, decidiram passar o testemunho a novos 
colaboradores, apos um ano ou dois de trabalho. A 
todos eles, pessoalmente, e em nome das comunidades 
que serviram manifestamos o nosso MUITO 
OBRIGADO! O vosso trabalho voluntârio e os vossos 
desvelos deram sempre um carâcter ûnico e muito es- 
pecial ao jornal “Portugal Notfcias”! 

Durante este tempo de publicaçâo, “Portugal 
Notfcias” captou a atençâo de comunidades mais 
distantes, como a de Dartmouth, na Nova Escôcia, que 
teve a optima colaboraçâo do aveirense e prestigioso 
fotôgrafo, o nosso amigo Carlos A. B. Caçoula. Quando 
ele deixou de escrever a suas lindas cronicas, ninguém 
tomou o testemunho; Sault Ste. Marie, no Norte do 
Ontârio; New Bedford, no estado de Massachussets, 
nos EUA. Tendo assinantes um pouco por toda a parte, 
inclufndo os Açores, Continente e vârias provfncias 
do Canadâ, “Portugal Notfcias” tem sido bem recebido, 
nào s6 pelo seu conteüdo comunitârio como também 
como orgào de opiniào, no quai vârios portugueses 
desta e outras âreas divulgam as suas ideias e 
diferendos. 

Desde o nosso nascimento, a ârea de expansào tem 
aumentado, o numéro de assinantes tem crescido até 
700 famflias que recebem o jornal pelo correio todos 
os meses. Alguns deles sâo assinantes desde o primeiro 
numéro até aos nossos dias. A publicidade, porém, tem 
diminufdo, possivelmente por causa da recessâo 
economica que levou muitas firmas a reduzir o numéro 
de empregados e as despesas julgadas nâo prioritârias. 
Nos sofremos por causa disto, mas o jornal continuou 
a sair regularmente todos os meses. Também entre as 
firmas que nos deram o seu apoio publicitârio devemos 
prezar aqueles que desde o começo nunca deixaram de 
nos contemplar corn a sua simpatia e até hoje 
perseveram em anunciar os seus serviços profissionais 
no “Portugal Notfcias”. Bem Haja! Sem a vossa ajuda, 
nos terfamos desaparecido hâ muito tempo. 

Nestes anos, a équipa da Redaeçâo tem sido sempre 
a mesma. Um grupo de pessoas que unidos pela 
amizade batem texto, corrigem “provas de galeào”, 
preparam a maquete de cada pâgina, etc. Todos temos 
aprendido muito português, apelando ao “tira-teimas” 
corn frequêneia para resolver os casos em que as nossas 
opiniôes sâo contrârias. 

Temos a ambiçào de continuar até morrer e seja 
quai for a situaçâo economica, nunca deixar de produzir 
este jornal, que para muitos nesta ârea é a unica 
publicaçâo em lingua portuguesa que entra na sua casa. 

Antonio Seara, Colaboradores e Correspondentes do 

MARIO AVEIRO 
President 1^1 

Ê a m Ê 
“Industrial Contractors to the World... ” 

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

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
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REGINALDO FONSECA, Proprietario 
Portuguese Style Bread & Rolls - Baked Fresh Daily -Retail & Wholesale 

TEL: (519) 434-6533 • FAX: (519) 434-6185 
338 BURWELL STREET, LONDON, ONTARIO N6B 2V9 
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Entrevista com Joe Piques, Compositor e Cançonetista 
Num conhecido café local em Dezembro/97, “Por- 

tugal Notfcias”, esteve présente num jantar de 
apresentaçâo do novo conjunto musical “Lua Cheia”. 
Corn uma actuaçâo soberba, o conjunto fez jus 
aos rasgados elogios e aplausos de todos os 
présentes. O nosso jomal, sempre em cima do 
acontecimento, quis respigar algo mais acerca do 
grupo e conversou corn Joe Piques, o vocalista. 
Portugal Noticias - Como nasceu a ideia de 
formar este conjunto? 
José Piques - Fiz parte do conjunto “Universo” 
durante 9 anos. Quando o deixei, estive 4 anos a 
cantarasolo e sentia-me um pouco desacompanhado 
no palco. Faltava-me a presença que sentimos 
quando actuamos rodeados pelos instrumentos. 
Recebi um convite do meu amigo, Manny Chaves, 
para ir ouvir o conjunto. Entregaram-me o 
microfone. Cantei dois ou très temas e renasceu em 
mim a vontade cantar em grupo, e câ estou. 
PN - Quantos elementos compôem o grupo? 
JP - Somos 5: Eduardo Moura, bateria. Tony Faria, 
teclas, Dennis Barbosa, viola baixo, Manny Silva, 
guitarra e eu, vocalista. 
PN - De onde sâo naturais? 
JP - Somos todos açorianos. Très da ilha de Santa Maria, 
um de Sâo Miguel e outro do Faial. 
PN - Fazendo parte de outro grupo musical, “Marés de 
Agosto”, como consegues conciliar a tua vida artistica 
dividida por dois grupos? 
JP - £ intéressante e, às vezes, dificil. “Marés de Agosto” 
vive basicamente no estûdio. Nâo actuamos em 
espectâculos. Quem actua sou eu. Os outros dois elementos. 
Pedro Alegre e Manuel Cordeiro, sâo pessoas muito 
ocupadas. “Marés de Agosto” vive mais de gravaçôes em 
estûdio. Somos amigos e trabalhamos em conjunto, muitas 
cançôes escritas por mim e pelos meus colegas, sâo 
apresentadas ao vivo pelo conjunto “Lua Cheia”. 
PN - Para quando o lançamento de um trabalho do “Lua 
Cheia”? 
JP - Por acaso. Pedro Alegre jâ nos convidou para irmos 

ao seu estûdio gravar uma cassette. 
PN - Entâo o trabalho discogrâfico que esta para sair 
em breve é do “Marés de Agosto”? 

O novo Conjunto Musical-Lua Cheia. 

JP - Sim. Trata-se de um trabalho programado hâ cerca 
de très anos e s6 agora vai sair corn letras e mûsicas nossas, 
portanto originais. 
PN - Quanto ao “Lua Cheia”, para além deste jantar- 
convivio, onde tem actuado? 
JP - Actuamos juntos hâ cerca de um ano. Fizemos a 

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. 

Passagem de Ano em Leamington. Fiquei contente e 
aproveito a oportunidade para agradecer a maneira 
carinhosa como nos receberam e, ao mesmo tempo, daros 

parabéns a essa comunidade pelo magmfico Clube 
que possuem. Durante o ano temos actuado noutras 
cidades como Toronto, Kingston, Mississauga, Lon- 
don e West Lome. Enfim, um pouco por todo o lado. 
PN - Projectos para o future? 
JP - Tenciono acabar este trabalho com o “Marés 
de Agosto” e entrar no estûdio com o “Lua Cheia” 
para gravarmos um CD ou cassette com temas 
originais. Outro sonho é actuar no festival Maré de 
Agosto, que se realiza todos os anos em Santa Maria. 
JÛ fui convidado a participar nesse evento, mas, na 
altura, Pedro e Manuel nâo puderam ir e a 
oportunidade gorou-se. Com o “Lua Cheia”, 
esperamos um dia ir a Portugal e possivelmente à 
Bermuda. 
PN - Queres deixar uma mensagem aos leitores 
de “Portugal Noticias”? 
JP - Aproveito para agradecer às comunidades 
portuguesas por onde tenho passado todo o carinho 
que me tem dispensado durante estes 18 anos de 

cantigas. Podem sempre contar com o Joe Piques e os seus 
conjuntos: “Marés de Agosto” e “Lua Cheia”. 

“Portugal Noticias” deseja a Joe Piques e seus 
colegas os maiores êxitos musicals em prol do bom 
nome desta comunidade portuguesa de Cambridge. 

Laurénio Resendes (Cambride) 

37 Dickson Street 
Cambridge, Ontario N1R 7A6 

Bus: (519) 621-2460 
Fax: (519) 740-2454 

MARIA RESENDES 
Associate Broker 

Res: (519) 623-6475 
Pager: (519) 654-4553 

WHOSE JOB IS IT REALLY, TO TEACH YOUR CHILD HOW TO READ? 
Almost daily we read articles on how our children 

are falling behind in reading abilities, and we immedi- 
ately want to blame teachers, unions, trustees, Mike 
Harris, Jean Crétien, or at least “the educational sys- 
tem”. I learned a long time ago that you should never 
point a finger, because when you do, three fingers and 
a thumb point back at you! 

From birth until age 18, only 14% of a child’s time 
is spent in school. This leaves 86% of their time under 
“home influence”. From your first days of your child’s 
life until their first day in school, you, as a parent, are 
your child’s first and most influential teacher! It is in- 
formal teaching but the home provides the important 
educational foundation on which will be built your 
child’s formal school learning. 

Research shows that a child’s intellectual devel- 
opment is as great from birth to four years of age, as it 
is from four to eighteen years of age. From birth to age 
two, most emotional and intellectual patterns are es- 
tablished. By age four, 50% of a child’s adult intelli- 
gence has been formed, by eight, 80%, and by eight- 
een, 100%. 

You, as a parent, cannot control the physical growth 
of your child’s brain but, you can help to determine 
what goes into it! Parents attempting to prepare their 
children for school are faced today with more distrac- 
tions than ever before. The number one distraction in 
homes is TV, but computer games and video games 
are having an increasingly negative impact on our chil- 
dren’s learning process. Three year olds are now watch- 

ing as much TV as ten year olds, an average of 30 hours 
per week. As a result, the average kindergarten gradu- 
ate has already seen more than 5,000 hours of televi- 
sion. That is more time than it takes to obtain a bach- 
elors degree! 

A good question to ask ourselves is: Do we want 
our child to be a whiz kid at Pack Man or Lego Island, 
or do we want them to have the basic reading skills 
required to be successful in school? A good start in 
school is so important to future success, but it does not 
just happen! It depends on home influence. Your child’s 
first report card is not really assessing your child’s first 
few weeks in school, it’s assessing your child on the 
first five years at home. 

There is also an extra burden of responsibility 
placed on single parents, as they need to spend twice 
as much time as does a parent, in a two parent situa- 
tion. 

We all have busy schedules and many demands on 
our time, but the children who will be the most suc- 
cessful in school and in life will be those who have had 
the caring parents who have shown their love by 
prioritizing, using the quality educational tools that are 
available, and who have spent the time reading to, and 
teaching their special child, the love of reading and the 
love of learning. How many of us look back and wish 
we could go back in time and do things differently, to 
wish that we had spend more time with our children on 
our lap, at that young, eager, loving and impression- 
able age. 

No mater how talented and committed our teach- 
ers are, good teaching alone cannot ensure a child’s 
success. 

Whose responsibility is really to teach our child? 
It is really ours! 

Being a parent is the most interesting, challenging 
and rewarding job we ever undertake. We owe it to our 
children to do it well! 

Barry Brownlee, CIM ( London ), President of Rainbow Educational Products 
Tel (519) 472-4166 1-800-463-8845. Fax 472-5267 
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EVARISTO RESENDES 

FÂTIMA 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 
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PAGINA rmmiNfl 
A Falta de Voz Activa dos Leigos nas Igrejas Cristâs 

Muitos opinam que os Kderes religiosos a quem foi 
encomendada a guarda das comunidades de fé vivem 
alheios à realidade, num mundo de estruturas 
ultrapassadas, e é por isso que hoje muitos perderam a 
confîança na autoridade por eles representada. 

Uma pesquisa feita recentemente entre o povo 
catôlico português concluiu que a riqueza excessiva da 
Igreja os incomoda e pensam que a hierarquia esta 
ancorada demais nas estruturas do passado. O dogma 
da Infalibilidade papal é apenas referendado por uma 
quarta parte dos fiéis contactados. 

Alguém poderia bem dizer que as pesquisas sâo 
apenas meios de mentir corn precisâo, mas, seja quai 
for a nossa opiniâo a este respeito, nâo hâ duvida que 
elas tomam o pulso à realidade Humana e sâo por vezes 
um legitimo anâlise da opiniâo pûblica 

Debruçamo-nos hoje sobre a realidade de uma Igreja 
que se revestiu em excesso da imagem do Império 
Romano, primeiro e, a seguir, do mundo feudal, ficando 
marcada mais tarde, na Idade Modema, pelo absolutisme 
francês, excesses dos quais ainda nâo conseguiu se livrar. 
Na opiniâo do Pe. Laberthonière: “Constantino fez da 
Igreja um Império, Tomâs de Aquino fez delà um sistema 
e Ignacio de Loyola deu-lhe a poUcia sécréta". Deste 
modo, antes do Concflio de Trento, a Igreja era jâ, nâo 
uma monarquia, mas sim uma pirâmide autoritâria, 
centrada totalmente no seu vértice. 

Muitos cristâos perguntam-se hoje se seriamos 
capazes de aceitar a ideia de Jesus passando entre nos 
corn mitra e bâculo, ou sentado na Cadeira Gestatoria, 
ou circulando por entre a multidâo no papamobil. A 
simplicidade do Evangelho parece ter desaparecido 
totalmente dentre as filas do comando da Igreja. O Papa, 
Joâo XXIII dizia, referindo-se ao papado actual: “Nunca 
encontrei no Evangelho a figura do Sumo Sacerdote, 
que é uma ideia judaica, nem a do Pontîfice Mâximo, 
lembrança do Império Romano. No universalismo do 
Evangelho apenas encontrei a imagem do Bom Pas- 
tor. ” Nos primeiros séculos do cristianismo, a diocese 
de Roma nâo era o centre da autoridade religiosa, mas 
a que tinha unicamente “a primazia na caridade” 
(Inâcio de Antioquia). A monstruosa organizaçâo que 
atingiu apos vinte séculos de existência, fazia rir ao Pe 
Danielou SJ, quando foi eleito cardeal e manifestou que 
nâo podia tomâ-la a série. 

A lei escrita que régula as actividades da Igreja, o 
Direito Canônico, tanto o latino como agora o oriental, 
foi descrita pelo Papa Joâo XXIII como uma espécie de 
“montanha imponente” na quai sempre.aparece alguém 
(o especialista) que encontra um tûnel para passar por 
baixo sem observâ-la no seu rigor mais estricto. E a 
proposito dos teologos da Curia Romana opinava: 
“Sempre que vejo um teôlogo é como se tivesse na minha 

frente um inimigo”, e nâo deixava de fazer troça corn os 
padres novos sobre um expediente que o Santo Oficio lhe 
tinha feito quando ele era professor no Seminârio, 
lembrando-lhes que nâo deviam ter medo dessa modema 
Inquisiçâo quando um sacerdote como ele que fora 
incriminado pelo dicastério romane chegou a ser eleito papa. 

“O leigo cristâo todos os domingos tem que aturar 
um sermâo que muitas vezes convida a nâo voltar mais 
à Igreja, dada a falta de conteüdo e o tédio que 
geralmente produz na assembleia dos fiéis”, declarou 
no século passado o bispo francês Dupanloup. Para ele, 
os 30.000 sermôes dominicais proferidos nas igrejas 
francesas ainda nâo foram capazes de arrancar a fé dos 
coraçôes daqueles que pacientemente iam à missa nos 
dias de preceito. 

RESTAURANTE Proprietaries 
Rosa Cruz & Tony Silva 

Tel. (519) 679-1590 
Fully Licenced 

Restaurant & Catering Service 

Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 
6^ Sab. e Dom.: 11:00 am - 11:00 pm 

De 2^ à 6:00 am - 9:00 pm 
Seafood • Steaks • Eat-ln/Take-Out Orders 

Catering Service to Parties for up to 500 People in Special Premises 
41 Adelaide St., North, Unit #37, London, Ontario N6B 3P4 

» 

Os fiéis catolicos vêem-se invadidos pelas leis da 
Igreja, resumidas nos 1.752 artigos do Codigo 
Canonico, milhares de decretos, directorios anuais, 
inumeraveis colecçôes de actas, perguntas, respostas, 
decisoes, sentenças e recomendaçôes procedentes de 
varias congregaçôes e comissôes romanas, dizia o 
teôlogo Karl Rahner, SJ. 

Por este motivo, nâo estranha que um ferrenho 
catôlico italiano, Vittorio Messori, tenha hâ pouco 
elevado à hierarquia este pedido: “Que deixem defalar 
por uns tempos, que simplifiquem as suas mensagens, 
que se abra um pen'odo sabâtico de 7 anos no quai a 
Igreja oficial guarde silêneio. Nos ültimos 20 anos, as 
declaraçôes da hierarquia superam em volume a quanto 
foi dito e escrito em 20 séculos de profissâo defé cristà. 
Séria desejàvel que os papas nâo escrevessem mais de 
très enci'clicas durante o seu mandata, como era o cos- 
tume tradicional”. 

Eu diria que durante este perfodo sabâtico sejam os 
leigos, os que possam fazer uso da palavra e dar a sua 
opiniâo, e sejam os Ifderes religiosos os que escutem e 
defendam o direito dos leigos a fazerem ouvir a sua 
opiniâo no mundo cristâo. O Espfrito Santo pode falar 
tanto pela boca de um leigo como pela de um bispo. A 
hierarquia religiosa nunca teve a exclusividade da 
inspiraçâo divina, mas durante muitas épocas da histôria 
actuou como se de facto fosse a ûnica que pudesse falar, 
pondo um cadeado na boca dos leigos. 

No catecismo que estudei quando criança, havia 
uma pergunta sobre o mistério da Trindade Santa e a 
resposta aprendida de cor por todos nôs era: “Nâo me 

perguntes a mim, que sou ignorante. Doutores tem a 
Igreja que vos darào a resposta”. Nâo sei porquê 
isto ficou-me gravado na memôria. Na minha 
mentalidade de criança, comecei a lobrigar que hâ 

coisas que nâo nos compete discutir 
porque “somos ignorantes ” e que sô 
os Ifderes da Igreja (bispos, 
sacerdotes, pastores, catequistas, 
doutores) têm o privilégio e 
autoridade para falar nesses 
assuntos. Parece que esta 
mentalidade ainda perdura e que 
muitos se conformam corn a atitude 
da “ignorâneia” religiosa ou, ainda, 
muitos Ifderes religiosos vêem corn 
agrado a persistência desta 
ignorâneia para poderem assim 
pontificar melhor, porque na terra 
dos cegos, quem tem um olho é rei 
ou, posto em termos evangélicos, 
porque alguns deles “sâo cegos que 
guiam outras cegos”. 

Quai deveria ser a Igreja do 
século XXI? Nâo a da força da lei, 
nâo a do quero, posso e mando, mas 
a Igreja de todos os fiéis unidos na 
profissâo da mesma fé e na força 
inesgotâvel da Caridade. É preciso 
termos a santa teimosia de afirmar 
que nôs, os leigos, “somos a Igreja ”, 
como afirmava o papa Pio XII, e que 

temos a mesma obrigaçâo de construf-la, dia a dia. 
Uma Igreja baseada na amizade, onde nâo sô o clero, 
os doutores e pastores, mas todos nôs possamos ensinar 
o Evangelho. Uma Igreja cujo espfrito estâ mais na 
singela proclamaçâo da Boa Nova do que nesse 
pavoroso volume de explicaçôes, interpretaçôes, 
sermôes, etc. corn que cada ano os Ifderes religiosos 
castigam o povo fiel. 

Os leigos jâ somos adultos na fé, tal como 
anunciou o Concflio Vaticano II. Nâo é de direito 
que nos mantenham numa atitude ancilar de crianças 
que nâo têm opiniâo, nem voz activa. Hâ sete séculos 
que um grande visionârio, Frei Joaquim de Fiore, 
antecipou a chegada de uma terceira época na 
histôria da humanidade: a época do Espfrito Santo 
que viria marcada pela liberdade, pela aboliçâo das 
leis e estruturas antigas que ainda perduram na nossa 
Igreja. Confie que um dia chegarâ esta nova etapa 
da histôria da Igreja de Cristo e serâ chamada a 
Época dos Leigos. 

Antonio Seara (London) 
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ACTIVIDADES DE FEVEREIRO ^  

Dias 21 e 22. Baile de Carnaval corn conjunto “Além-Mar”. 

Carta Aberta à Mâe Portuguesa 
Mâes queridas: 

Hoje toma-se muito dificil lidar corn os nossos 
jovens que nâo querem ouvir-nos. Eles sâo novos e 
muitas vezes nâo sabem o que estâo a fazer. 

Como mâes, devemos manter sempre a esperança 
que um dia eles vâo pensar de um modo diferente, vào 
encontrar o caminho de Jesus Cristo e acreditar que s6 
Ele é quem nos guia no caminhar pela vida. 

Temos que acreditar que é Jesus que nos dâ a força 
e a coragem de viver o nosso dia-a-dia. 

Amadas mâes, às vezes nâo é fâcil, mas temos de 
olhar para os jovens, perdoar, aceitâ-los como eles sâo 
e pôr tudo nas mâos poderosas do Pai Eterno em Nosso 
Senhor Jesus Cristo 

Que todas as mâes portuguesas tenham um Ano 
Novo de Amor e Paz e que Nosso Senhor conforte os 
sens coraçôes corn tudo quanto desejam. Porque nâo 
hâ maior amor que o amor de mâe. Eu perdi a minha 
quando tinha 8 anos de idade. Isto foi hâ 35 anos. Nâo 
hâ dia que nâo me lembre delà. Coragem, mâes 
portuguesas, que nos nâo estamos sozinhas. O Senhor 
nos disse: “Neste mundo tereis afliçâo, mas tende bom 
ânimo. Eu vend o mundo. ” 

Obrigada ao Pe. Joâo Duarte pelo seu carinho e 
amor para corn os nossos Jovens e pela bondade que 
tem manifestado corn eles e corn todos nos em Leam- 
ington. Que Nosso Senhor lhe abençôe na sua 
caminhada, todos os dias da sua vida. 

Fâtima Rato (Leamington, Ontario) 

VISITE O CAFE DO CLUBE 
DE TERÇA A SEXTA 

11h30-14h00 

GRANDIOSO BUFFET 

Isabel Carreira 
Travel Counsellor 

10 Talbot Street East Local (519) 322-2855 
LEAMINGTON, ON Toll Free 1 -800-265-0818 

N8H 1L2 Fax (519) 322-1600 

RETAIL #3359686 WHOLESALE #1717051 

WALLACEBUBG 
"PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em Wallaceburg 

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

Tel.: (519) 627-3961 

Correspondente: 
JOSÉ R. CUNHA 

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

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

Canadian media donate $1 miiiion to 
The Kidney Foundation of Canada 

The Kidney Foundation of Canada 
has formed an important partnership 
with the Canadian media. Each year, 
newspapers, television and radio stations 

across the country donate more 
than $1 million worth of free 
air time and print space to 
help the Foundation raise 
funds and promote organ 
donation. 

More than 2,800 people are 
currently awaiting an organ 
transplant. Of those, 2,400 are 
waiting for a kidney 
transplant. Each year the number 
of people waiting increases by 
approximately 10 per cent. 
The shortage of organs available for 
transplantation in Canada has reached 
crisis proportions. The Kidney 
Foundation is working tirelessly to make 
people aware of the problem by 
encouraging Canadians to become organ 
donors and to make their family aware of 
their wishes. 

An organ transplant provides a person 
with a second chance. More Canadians 
need to know that by donation their organs 
they can help as many as 13 other people. 

If you have supported us in the past by 
providing time or space for our PSAs, we thank 
you and hope you will continue. If you have not 

used our PSAs before, we urge you to consider 
that kidney disease can strike anyone at any age, 
and it affects more than two million Canadians. 

The time and space you donate during the 
year goes a long way toward letting 
Canadians know how easy, yet how 

important, it is to become an organ donor. 
The support of the media allows us to 

deliver this message to 
r millions of Canadians. 

As well as supporting our 
efforts to promote organ 

donor awareness, the media 
has been instrumental in 

supporting the annual March 
Drive, our most important 

fund-raising campaign. March 
is Kidney Month in Canada. 
During that month. Kidney 

Foundation volunteer 
canvassers go door-to-door to 

raise money for the fight 
against kidney disease. By 

using our PSAs to promote 
Kidney Month, you are making 

the tireless work of our volunteers 
a little easier. 

The majority of money The Kidney Foundation 
raises goes to support research into kidney-related 

diseases. Since 1964, we have contributed more 
than $47 million to support research excellence 

in Canada. 

You can help the Kidney Foundation by... 
Promoting organ donation 
Six-year-old “Michelle” portrays a transplant recipient in the Foundation’s television, radio, and print 
“Chance” PSAs. Michelle exemplifies the picture of exuberance and is featured running and playing in 
a wooded area resplendent with autumn leaves. The voice over is her mother’s, bringing a message of 
gratitude and encouragement to the Canadian public, asking everyone to sign a donor card and to tell 
their family their wishes. 

During March, Kidney Month, when a 
volunteer knocks on your door, please 
support The Kidney Foundation. 

THE KIDNEY FOUNDATION 

OF CANADA 
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SABNIA 

CLUBE PORTUGUES DE SARNIA 
399 Campbell St. Sarnia, Ontario N7T 2H4 

Tel. (519) 337-9140 
Para Banquetes contacte (519) 344-8791 

■ ' ' ACTIVIDADES DE FEVEREIRO 
Dia 21 - Baile de Carnaval. Müsica ao vivo com o conjunto de 
Toronto, Duo Universal. Haverâ prémios para os melhores 
mascarados. Compareçam. 

HARROW 

"PORTUGAL NOTICIAS' 
Sucursal em Harrow 
8 Munger Avenue 
Harrow, Ont. NOR IGO 
Tel.: (519) 738-6896 

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 

GRANDIOSO JANTAR DOS CAÇADORES 
MEW BEDFORD MA«. 

"PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em New Bedford, Mass. 

12 Reservation Rd., 
Acushnet, Mass. 02743 

Tel.: (508) 995-7106 

Correspondente: 
HORÂCIO AMARAL 

Pelo Fascinante Mundo da Müsica 

Suzy Fagundes 
Princesa no Mundo da Cançâo 

Para além de participar em criança em desfiles 
de mini misses, Suzy corn a tenra idade de 12 anos 

lançou O seu primeiro trabalho musical corn “Sou 
Feliz”, uma cassette promocionada pela firma local 

“Henda Records”. Este primeiro êxito pôs em ôrbita 

O seu nome no mundo da fama. Quatro anos depois, 
apareceu em CD o seu segundo trabalho intitulado 

“Paizinho”, que veio confirmar definitivamente o 
talento desta jovem luso-americana. 

Suzy Fagundes é uma artista de corpo inteiro: 
toca piano e clarinete, dança, canta e é possuidora de 

um cativante sorriso capaz de enlear o auditorio que 
nas suas actuaçôes dedica-lhe sempre a mais calorosa 
ovaçâo. Presentemente esta a preparar o seu proximo 

CD que sera lançado no proximo Outono. 

A Nossa Estrela da Cançâo 
Suzy Fagundes. 

O seu talento levou-a a visitar vârios paises, 
destacando-se vârios pontos dos EU A, Montreal e To- 

ronto no Canada, a Bermuda e, naturalmente, os Açores, 
tendo actuado nos Fenais da Ajuda, no Festival 

organizado em 1996 pela ocasiâo do 300.- Aniversârio 
da Ermida de N® S® da Ajuda em 1996. 

Perguntâmos à Jovem artista o que pensava do fu- 
turo da sua carreira e declarou que o seu sonho dourado 
era tirar o curso de medicina e, se possivel, continuar 

cantando, que é o que ela mais gosta de fazer. Entre os 
sens artistas preferidos estào: Céline Dion, Romana, 

Agata e Dulce Pontes. 
Suzy, nascida em New Bedford, é filha de pais 

açorianos. A mâe, Irene Fagundes, é natural dos Fenais 
da Ajuda, e o pai. Luis, é oriundo da ilha Terceira. 
Como vêem os amigos leitores, a müsica faz parte do 

nosso sangue açoriano e por toda a parte surgem novos 
talentos a cantar em Português, o quai é motivo de 

orgulho para todos nos. 

Como jâ tinha sido 
anunciado, no Sâbado, dia 24 
de Janeiro, as nove 
espingardas da comunidade 
que em Novembre ultimo 
deslocaram-se ao Norte do 
Ontario e de la trouxeram 
uma rica colecçâo de animais 
selvagens, inclumdo um alce 
(moose) e varias outras peças 
de caça maior, nomeada- 
mente veados, puseram esta 
delicia venatoria ao serviço 
da comunidade e no Clube 
Camôes organizaram o maior 
banqueté pantagruélico de 
todos os tempos. Caso 
alguém nâo gostasse da came 
de veado, encostaram-lhe 
algumas aves de curral de 
tipo maior e mener, tais como perus e franges e uma 
deliciosa dobrada. 

Quando a nossa reportagem la chegou, o local estava 
atacado até às cumieiras. Deparamos corn um grupo de 
aproximadamente 250 pessoas, quase a lotaçâo maxima 
do Camôes. La fora era impossivel encontar lugar para 
estacionar o carro. A comezaina andava jâ pelo meio, 
mas a procissào ainda nâo tinha saido do adro. Visitâmes 
a cozinha onde vimos grandes panelôes pela metade, à 
espera que a fome voltasse a ferir aqueles estômagos 
esticados como pandeiros. Vimos uma dobrada que 
estava clamando, comei-me, mas corn um pouco de 
força, dado que tmhamos ainda nas costas duas horas 
de viagem de carro para London, resistimos àquela 
tentaçâo, comparâvel às que sofreu Santo Antonio, nâo 
o de Lisboa, o taumaturgo, santo de poucas tentaçôes e 
muitos milagres, mas o anacoreta da Tebaida, que nos 
na Galiza, chamamos o do porquinho. 

O vinho generoso e a mi va cerveja correram em 
torrentes para apagar os ardores da pimenta, o sal e 
outres temperos e especiarias chegados da India e do 
Oriente. E como nos dias de Israel no deserto, o povo 
sentou-se a corner e beber e depois, de barriga cheia, 
digo eu, levantou-se a dançar. A parte musical esteve a 
cargo do conjunto mais famoso por estes burgos da 
estrema do SO do Ontârio, o grupo “A Nossa Moda” 
que desde o palco mantiveram aquela pista no andar 
superior sempre animada e em grande movimento, 
enquanto outres que nâo dâo para aquilo, penteavam o 
naipe nas mesas da cave do Clube, onde reinava a Sueca. 

E como o exercicio abre a fome, principio elementar 
que a muitos que desejam perder peso leva pelo caminho 
da amargura, à Meia-Noite, houve uma segunda versâo 
corrigida e aumentada do jantar. Eles diziam que era 
um pena deixar todo aquele alimente sem lhe fazer as 
honrarias do bom apetite. 

Fis os nove responsàveis pelo Grandioso Jantar, os grandes caçadores de Harrow. 

Os Directores do Clube por nos contactados 
declararam que nunca esperavam uma “maré alta” 
daquele tamanho, o que os levou a marcarem no livre 
uma nota para fazer algo semelhante nos anos 
vindouros. 

No Inverno, a vida nestas pequenas comunidades 
do Ontârio é monôtona e cheia de tédio. A construçâo 
fecha por causa do frio, nâo hâ colheitas a tratar nos 
campos, apenas algumas estufas onde cresce o tomate 
e o pepino... Enfim, uma festa deste calibre, onde 
reina o cornes e bebes, mais bebes do que cornes, 
diria eu, é uma bençâo calda do alto para quebrar a 
rotina, matar saudades, encontrar-se corn os amigos, 
dar um pé de dança e contar histôrias de caçadores, 
que nâo sâo mentiras mas sim exageros. 

Nossas Sentidas Condolências 
Ao sr. Anselme Carvalho pela morte do seu 

querido pai em Portugal, occorrida no passade 
mês de Janeiro (Veja Necrologia, pagina 16). 
Todos os correspondentes do Jornal “Portugal 
Noticias”, colaboradores e empregados, na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
apresentamos os nossos pêsames mais sentidos ao 
caro colega neste momento tâo triste e de tanta 
saudade, votes que estendemos a todos os seus 
queridos familiares no Canadâ e em Portugal. Que 
Deus lhe dê o prémio dos seus trabalhos abrindo 
para ele as portas do Paralso. 

Descanse em Paz! 

Um aspecto da Sala no fim do Jantar dos Caçadores. 

Destaque para os que possibilitaram este evento. 
Para o grupo dos Caçadores, em primeirissimo lugar; 
para as lindas jovens que serviram as mesas com tanta 
elegância e paciência a todos atendendo e nâo parando 
até servirem o café e recolherem os talheres; para o 
grupo de cozinha que corn tanto amor prepararam o 
cardâpio e para a Direcçâo do Clube que abriu de par 
em par as portas do “Camôes” para que este evento 
fosse um sucesso. 

Antonio Seara (London) 

APOLLO 
PORTUGUESE 
TRAVEL AGENCY 

8 Munger Ave., (P.O. Box 517) 
Harrow, Ontario NOR IGO 

(Canada) 

Tel. (519) 738-6896 
Hordcio Amaral, Correspondente em New Bedford, Mass. 
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ECOS DA SOCIEDADE 
Beldade do Mês • Katherine Simas 

Filha de Leonel e Maria, 
naturais de Sâo Mateus 
(Pico) e Gafanha da 
Encarnaçâo (Aveiro), 
respectivamente, 
Katherine tem 16 anos, 
fréquenta o grau 11 na 
John Paul II H. S. e é 
grande entusiasta do nosso 
folclore, voluntariando 
também no Clube 
Português. No futuro 

pretende estudar Administraçâo de Empresa ou 
Publicidade e Marketing. O seu rosto de anjo levou-nos a 
proclamâ-la Beldade do Mês de Janeiro. 

Joâo Pereira 
Ao entrar na casa dos 50, 
a sua esposa, Laudalina, e 
filhos, Sandra e Steve, 
apresentam votos de muita 
felicidade e amor ao 
aniversariante que na foto 
tinha s6 22 primaveras. 
Joâo é natural de Ginetes, 
Sâo Miguel, e residente 
em Woodstock, Ontario. 
Parabéns! 

Lee & Débora Carvalho 
No passado dia 8 de 
Janeiro celebraram 15 
anos de matrimonio. 
Os pais, Nelson e 
Gloriana, e os filhos 
do casai aniver- 
sariante, Matthew, 
Priscilla e Joshua 
fazem votos para que 
a sua famflia caminhe 
sempre segura, guiada 
pela mâo de Deus. 

Bafejado pela Sorte 
José Manuel Cabrai, 
filho do Capitâo Lino 
Cabrai, natural de Faial 
da Terra, S. Miguel, e 
residente em Wheatley, 
foi pela terceira vez 
bafejado pela Fortuna 
no Leamington Bingo 
Hall. Desta feita 
ganhou um prémio de 
$16.431. Parabéns dos 
pais, esposa e filha! 
Next time, millionaire! Who knows? 

Cinco ^‘MinV* Misses 
NoJantardo 
Socio em 
London, 
Christina 
S e r p a , 
Cristina 
Franco, 
Elisabeth 
Tavares, 
Melissa 
Cabral e 
Sabrina Sa, 
grandes 
amigas do 
Folclore, 
deram este 
Undo sorriso 
para os nos- 
sos leitores. 

Eis o Futuro 

Andrew Ventura, Rob Gonçàlves, David Ferreira e Jeff 
Gonçalves, entusiastas do Clube Português de London. 
O futuro esta assegurado. Um dia tomarâo o lugar de 
socios dos seus pais. 

Reconhecida gratidâo 

O Clube de London apresentou diplomas a um grupo 
de pessoas pelo envolvimento em actividades 
comunitarias e serviços voluntaries. Parabéns! 

Roy G. Dias 
Roy was awarded the pres- 
tigious Certified Financial 
Planner (CFP) designation, 
which came about by writ- 
ing a rigorous examination, 
from study and from expe- 
rience. This is an example 
of his constant goal of con- 
tinuing education and up- 
dating in order to serve his clients better and to offer 
them the best possible advice. Roy is an accountant 
established in the Portuguese Community of London, 
Ontario. Congratulations! 

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÂO 
DA PARÔQUIA “HOLY CROSS” 

José Pacheco, 
cantador 
Natural da Lombinha da 
Maia (Sâo Miguel) e 
residente em Kingston, 
Ontario, animou com a sua 
veia poética as Cantigas ao 
Desafio no dia 25 de Janeiro 
e conviveu com velhos 
amigos como Jorge Melo dos 
Fenais da Ajuda. 

Fernando Ferreira, Propnetano 

SEAffiWAY 
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 

1039 Country Club Court, London, ON N6C 2R9 

Tel.: (519) 686-5759 

Parabéns aos casais-membros que em Janeiro 
celebraram o aniversario do seu enlace matrimonial: 

Duarte e Maria Bandarra (3/1/65) 
Manuel e Odete Ferreira (11/1/70) 

Mario e Madalena DaSilva (27/1/79) 
Alcides e Ester Pereira (30/1/88) 

608 Hamilton Rd., 
London, ON N5Z1S9 

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

NOTICIAS DO LUSO CENTRE 
Agradecemos ao Director do “Portugal Noti'cias” a oportunidade 
desta coluna mensal que é gratuita. Muito obrigados e felicitaçôes 
pela sua cooperaçâo comunitâria. 

Agradecemos aos nossos socios a prontidâo no pagamento das 
quotas para 1998, e sua colaboraçào na marcaçâo de hora para 
serem atendidos. 

Income Tax Clinic 
Com abertura ao publico na terceira semana de Março, darâ o 
tempo necessârio para a colheita de todos os documentos 
necessârios a juntar ao impresso de declaraçào de impostos anuais. 
Lembramos que, de forma a evitar complicaçôes futuras, os 
recebedores de pensào portuguesa deverâo trazer o recibo da ultima 
mensalidade paga em Portugal. 
Para qualificar para esta clinica, nâo poderâ ter feito mais de 
$15.000, caso de pessoa singular, ou $22.500 caso tenha 
dependentes ou seja casai. Na semana que começa a 9 de Fevereiro, 
teremos a data exacta para a Income Tax Clinic. Por favor, telefone 
para marcaçâo. 

Fast Track Program 
A decorrer de segunda à quinta, das 4:00 - 5:30 pm. Este programa 
é oferecido a estudantes do niveis 5-8 que apresentem dificuldades 
escolares e que necessitem de um explicador que os auxilie em 
certas matérias. 

Karaté 
A iniciar no Sâbado, 7 de Fevereiro, das 10-11 para jovens dos 7 
aos 14 anos. Preço: $24.00. 

Grupo de Senhoras 
Agradecemos às senhoras que se reûnem semanalmente, pela sua 
presença e por todos os bons momentos partilhados às Quartas 
Feiras da 1 às 3:30 da tarde. Bern haja! 

Grupo de Senhores 
Diariamente recebemos a visita de um grupo de homens que, a 
julgar pelas vozes animadas, se entretém, ora jogando cartas, ora 
conversando, tudo a par corn algumas boas piadas. Para jovens 
dos 20 aos 100 anos. 

Fâtima Silva (London) 

NECWOLOGIA 

Anselmo Maria Ribeiro de Carvalho 
Faleceu no passado dia 13 de Ja- 
neiro em Alvaiâzere (Leiria) 
corn idade de 80 anos. Era 
casado corn D. Josefina 
(falecida) e pai de Anselmo 
(Laurinda) de Harrow, Ontario, 
Aida (Fernando) e Armindo 
(Celeste) residentes em Portu- 
gal. Ao nosso correspondente de Harrow, Anselmo, 
e demais famflia apresentamos sentidos pêsames nesta 
hora de dor e afliçâo. A famflia Carvalho por este 
meio quer agradecer os votos de condolência de 
quantos nesta hora de tristeza estiveram ao seu lado. 
Descanse em Paz! 

Olivia Mendonça 
Na sua residência e confortada corn os santos 

sacramentos faleceu no passado 13 de Dezembro de 
1997 em London, corn 91 anos de idade. Era casada 
corn José Mendonça (falecido) e mâe de Maria 
Silveira (Sérgio), José Mendonça (Maria) e Maria 
Viveiros, residentes em London, e de Jesumo 
Mendonça (Maria) e Antonio Rodrigues, residentes 
em Portugal, era av6 de 6 netos e um bisneto. O acto 
funeral foi dirigido pela casa “O’Neil Funeral Home” 
com missa de corpo presente na Igreja Holy Cross, 
indo enterrar ao St. Peter’s Cemetery. Apresentamos 
sentidas condolências à famflia enlutada. Descanse 
em Paz! 

José Carreiro Eugénio 
Apôs longa doença, faleceu em London com 54 

anos de idade no dia 21 de Janeiro passado. Era casado 
com D. Inès e pai de Vftor (Lily), Luts (Tricha) e 
Jennifer. Apresentamos condolências à famflia 
enlutada, à sua mâe, Maria Carreiro, e irmâos, Maria 
(José Rebelo) de London, Carmelita (Antonio 
Vasconcelos) da Bermuda, Maria Medeiros de 
Mississauga, Guilhermina (José Campos), Madalena 
Amaral, Daniel (Gabriela), e Suzete (Marcelino 
Santos) de London e demais famflia. O funeral foi 
dirigido pela O’Neil Funeral Home, com missa de 
corpo presente na Igreja Holy Cross no dia 23 do 
mesmo mês, indo enterrar ao St. Peter’s Cemetery. 
Descanse em Paz! 
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LQWPQN Xed Rîquînha 
Jovem Empresârio Português 

Gerente do ‘^National Trust” - ‘‘Scotiabank” 
Filho de pais açorianos, Ted nasceu em Vila Franca 

do Campo, Sâo Miguel, e corn a tenra idade de 2 anos 

emigrou para o Canada. A sua famflia Riquinha reside 

em Wallaceburg, Ontario, onde o pai trabalhou na firma 

Ben Iron Foundry por quase 25 anos até se reformar em 

1996, enquanto a mâe ficou sempre em casa a tomar 

conta dos filhos. Fies, jâ no Outono da vida, fazem parte 

da comunidade de Wallaceburg. 

Ted, apos concluir estudos, começou a trabalhar em 

1990 para a firma “National Trust”, subindo ano ap6s 
ano os degraus corn mérito e esforço pessoal. Conhece 

todas as agências que 
a firma tem em Lon- 

don e também a cen- 

tral em Stratford. 

Em Dezembro 

passado, corn apenas 

30 anos de idade, foi 

nomeado Gerente da 

sucursal do National 

Trust na Masonville 

Mail de London, 

tomando-se o gerente 

mais jovem nesta 

companhia e o 

primeiro português 

em London que 

ocupa o cargo de 
Gerente numa instituiçâo bancâria. Isto é motivo de 

orgulho para todos nos, ao ver um açoriano numa 

posiçâo de tanta responsabilidade. Ted Riquinha tem 

ao seu cargo 10 pessoas que trabalham nesta sucursal e 

a orientaçâo das operaçôes bancârias que representam 

muitos milhôes de dolares. 

A firma “National Trust”, como qualquer outra 

instituiçâo bancâria, oferece ao cliente um variado leque 

de serviços: “mortgages”, contas de poupança, 

empréstimos, e todo o tipo de Investimentos (RRSP’s, 

GIC’s, Mutual Funds, etc.) e cartôes de crédito. No 

passado mes de Agosto, a National Trust foi adquirida 

pelo Bank of Nova Scotia e, ao fazer parte do grupo 

“Scotiabank”, os serviços ao cliente sâo ainda maiores. 

O facto de Ted falar português représenta uma 
grande vantagem. As pessoas de origem portuguesa 

sentem-se mais à vontade sabendo que ele conhece 

melhor do que ninguém, a vida da famflia emigrante e 

as situaçôes que nos atravessamos nesta terra, porque 

elç proprio as experimentou na sua famflia. Ninguém 

melhor do que Ted poderâ explicar aos clientes 

portugueses os pormenores de qualquer operaçâo 

bancâria, chegada a altura de alguém de nos precisar 

dos seus serviços. Nos ültimos 8 anos de trabalho, Ted 

Riquinha tem-se encontrado corn vârios clientes desta 

comunidade e 

confiamos que 

este numéro irâ 

crescer ainda 

mais no futuro. 

Ted é 

casado corn 
Patti, analista 

no St. Joseph’s 

Hospital” e os 

dois estâo 

muito felizes à 

espera do seu 

primeiro bébé 

no proximo 

mês de Maio. 

A mâe do Ted 

disse que finalmente o filho irâ experimentar a 

felicidade de ser pai e a responsabilidade que isto 

représenta na vida. 

Ted gosta de jogar golfe e teria imensa alegria 

de poder ir a Sâo Miguel no mês de Março corn um 

grupo de empresârios portugueses que jâ estâo corn 

passagem marcada para aqueles verdes relvados, 

mas o dever é antes do prazer e, concerteza, haverâ 

outras oportunidades no futuro para praticar o seu 

desporto preferido. 

Auguramos uma vida profissional de grandes 

sucessos ao nosso amigo e sua famflia. Futuramente o 

teremos como colaborador deste jomal na secçâo de 

economia. Parabéns Patti e Ted Riquinha. You make us 
feel proud of our heritage! 

A. Seara (London) 

National Trust Scotiabank M 
For Mortgages. Loans, Mutual Funds. RPSP'S 
Corporate and Personal Accounts, contact 

Ted Riquinha. Branch Manager 
Falamos Português 

Masonville Place Mall 
1680 Richmond Street North Tel: (519) 667-9014 
Box 99. London Fax: (519) 667-1808 
Ontario N6G 3Y9 E-mail: riquinhat@nationaItrust.com 

Ted Riquinha, Gerente 
do National Trust 

onus 
MEN’S & BOYS’ WEAR 

LONDON 
667 DUNDAS STREET WESTOWN PLAZA MALL 

(519) 432-5596 (519) 672-9398 

Speciai Ç)L 'ccaSionS 2x ̂eSenve 

NA PREMEIRA COMUNHAO E CRISMA 
VISTA O SEU FILHO COM UM FATO ELEGANTE E PERFEITO! 

TAMANHOS 4 - 20 
MARCA DE PRESTIGIO “HUSKIES’ 

SEM CONCORRÊNCIA NO SERVIÇO, 
ESTILO, SELECÇÂO E PREÇO 

DESDE1934! 

BRAMPTON 
"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Sucursal em Brampton 
36 Thometree Cres., 

Brampton, Ont. L6Y 4C5 

Tel. (905) 874-1173 

Correspondente: 
JOÀO G. SILVA 

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

Tel.: (905) 840-6061 

AGENDA COMUNITARIA 
SPORTING CLUB IDEAL 

75 Rosedale, Unit #9, Brampton, Ont. L6X 1K4 
Tel.: (905) 796-1245 

O Sporting Clube Ideal leva a efeito no dia 21 de 

Fevereiro o Jantar do seu 22.- Aniversârio, abrilhantado 
pelo D.J. ‘Touch Tone”. A festa se realizarâ no salâo 

do Centro Comunitârio Português desta cidade (25 Fish- 
erman Dr. Unit #20). Compareçam. 

“Portuguese Heritage Committee” 
No dia 21 de Fevereiro, esta entidade leva a efeito 

um Baile de Carnaval, orientado à angariaçâo de 
fundos para o Pavilhâo Português do Festival 

Multicultural Anual “Carabram/98” que promove a 

nossa Comunidade Portuguesa. O evento terâ lugar 
no Speranza Banquet Hall (510 Deerhurst Drive/ 

Goreway, ao Sul da Hwy 2) e haverâ Jantar, Programa 
de Variedades Intemacional e Baile corn grupo mu- 
sical. Preço $50. Contactes pelo Tel. (905) 453-0114. 

Décio Gonçalves corn Novo CD 
No passado dia 6 de Fevereiro e no Restaurante 

“Tropical Nights” de Mississauga, pelo meio-dia 
celebrou-se a apresentaçâo oficial do novo CD do artista 

comunitârio Décio Gonçalves. O novo disco compacte, 
editado pela Henda Records, tem por titulo “Décio 
Gonçalves de Ilha em Ilha” e conta corn 12 temas de 

inspiraçâo açoriana. Ao popular artista português e 
também proprietârio do restaurante onde a efeméride 

teve lugar, enviâmes votes de Parabéns por mais um 

trabalho na sua carreira artistica. 

Joâo G. Silva, correspondente em Brampton 

LISTOWEL 
"PORTUGAL NOTICIAS" Sucursal em Listowel 

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

Correspondente: MANUEL CARVALHO 

COMUNIDADE PORTUGUESA DE LISTOWEL 
Comissâo de Festas - José do Couto, Près. 
PO. Box 302, Listowel, Ont. N4W 3H3 

Tel. (519) 291-4261 

KITCHEWEB 
" PORTUGAL NOTICIAS " 

Sucursal em 
Kitchener-Waterloo 

28 Fenwick Court, 

Kitchener, Ont. N2M 5E8 

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

BBADFOBD 
“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.” 

PO. Box 1681, Bradford, Ontario L3Z 2B9 
 Telephone: (905) 775-3742 
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WINDSOR 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 

PORTUGUÊS 
1315 Wyandotte St. East, Windsor, Ont. N9A 3K8 

Tel.: (519) 977-5300 
ACTIVIDADKS PE FEVEREIRO 

Dia 7 - Festa do Carnaval no Club Alouette (2418 Central 
Ave). Musica ao vivo com “Starlight”. Magnfficos Prémios 
para os melhores mascarados. Entrada: Adulto - $15. Menor 
de 12 anos - $7.50. Buffet - $10. Compareçam. 

MODELOS PRECISAMOS 
O Centro Cultural realiza no proximo dia 28 de Março 
O “Fashion Show” anual e sera representada a peça de 
teatro “O Relogio Magico” por um grupo português de 
Mississauga. Para a Passagem de Modelos précisâmes 
de jovens menores de 25 anos. No Jantar, show e Bade 
actuara o conjunto DJ “Tropicana”. Contactem a 
Direcçào do Centro. 

O PRESÉPIO 
Jacinto Correia Jr, poeta e artista desta nossa 

comunidade, expos um bonito Presépio no Centro Cul- 
tural e Recreative. Com um “design” diferente dos anos 
transactos, Jacinto usou a originalidade e o tema bfblico 
na definiçâo desta obra de arte. 

O artista contempla satisfeito a sua obra de arte. 

Este ano, o minuciosamente construfdo Presépio 
focou essencialmente o Nascimento em Belém do 
Menino Jesus. Foi visitado por varias escolas e por 
muitas pessoas da nossa comunidade durante a passada 
época natallcia. 

Daniel Lapas (Windsor) 

Preferred Realty Ltd. 
Independently owned and operated 

Para compra e venda de 
propriedades contacte 

Paul Leite, Agente 

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

T'SL. AMÎLCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietarios 

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):^54-5538 

WEST LORME 

"PORTUGALNOTICIAS " 
Sucursal em West Lome 

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

Tel.: (519) 768-1674 

Correspondente: 
JOAQUIM LOPES 

"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em Windsor 

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

Tel.: (519) 735-1802 

Correspondente: 
DANIEL LAPAS 

Da minha Janela... 

Ano Novo? O que quer isto dizer? Novo, porquê? 
Porque desejamos uns aos outros um Ano Novo? Sera 
por causa do Calendario? Esperem ! Se o ano que entrou 
é novo, quer dizer que sera para melhor, ou nâo? O ser 
humano parece ter criado um tempo e o quer para si. 
Esta predestinado a viver preso ao que o tempo tern 
para Ihe oferecer? Porque é que a sociedade chegou ao 
ponto que chegou? Tenho pensado nos ultimos dias do 
fim do ano. Na impossibilidade de encontrar uma 
resposta, a minha tarefa é levantar uma questao. 
Apercebo-me claramente para que serve a escrita e, 
deixem-me dizer, Ja la vao dez anos nesta luta. E Ja que 
parece que tenho uma certa potencialidade neste campo, 
decidi tornar isto em algo util. 

Mas como encontrar uma resposta? Afinal, o 
calendario velho ja nâo serve? E o novo que Ihe vai 
tomar o lugar, serve? O que é que o novo ano vai trazer 
de novo ao leitor? E à semente que morre nos coraçôes 
dos homens indiferentes? E a estes gritos que jâ me 
enrouquecem? E a estes sorrisos esfaimados? Tu ai, 
leitor. Juntemo-nos. Salta comigo e vamos criar um 
verdadeiro Ano Novo. 

Nâo te cales! Enfrenta a luta! Ninguém te vai dar a 
força que s6 pode nascer dentro de ti. Queremos Paz. 
Onde esta ela? Proc aremo-la. Todas as forças serâo bem 
empregues e todo o amor sera bem-vindo. Seja quai 
for a sua cor, a sua aparência, a sua idade. Todo o amor 
sera bem-vindo! 

Amor? Agora o disse, sussurrando como nunca o 
tinha dito, corn o coraçâo. Todas as vozes do mundo 
caladamente disseram bem alto: AMOR! 

Sera que esta pequena palavra nos vai ajudar a 
mudar o calendario que jâ nâo serve? Sô tu podes fazer 
deste ano, cada dia, um Ano Novo! 

Felicidades! 

Daniel Lapas (Windsor, Ontario) 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

JOHN S SATELLITES 
Pretende comprar e instalar o seu 
satélite corn o canal português? 
Nâo perça tempo e ligue para 

JOHN PICANÇO 
Serviço em Português e Inglês 

TEMOS 0 MINI-SATÉLITE EM SISTEMA DIGITAL 

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

PSYCHIC 
TAROT AND PALM READING 

Gifted to tell your past, present and future. 
Without asking a single question, she will 
call your friends or enemies by name. 
She can reunite the 
separated, and help in 
all problems of life: 
love, marriage, sickness, 
depression, business etc. 

Ano Novo 

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

Tels.: (519) 250-9200 • (519) 252-7989 

ACTIVIDADES DK FEVEREIRO   

Dia 21 - Bade do Carnaval na nossa sede. 

Festa da Passagem de Ano 
A Casa do Espirito Santo esteve a ponto de nâo 

realizar a Festa da Passagem de Ano por motivo de nâo 
haver um grupo musical português para o efeito. 
Deparou-se este problema para o novo Executivo que 
tinha tornado posse um mês antes do evento. Mas a 
nova Direcçào, ciente de que “parar é morrer”, numa 
decisâo que é de louvar, organizou e optou por uma 
festa de entrada livre a todos os portugueses da 
comunidade, por uma festa tipicamente familiar, à 
portuguesa, onde todas as famflias que quisessem 
trariam os seus petiscos para serem colocados numa 
mesa de “buffet”. Foi um autêntico “Smorgasbord” com 
a categoria exigida pela efeméride. Estâo de parabéns 
todas as cozinheiras! 

Dominou a alegria gérai na chegada do Ano Novo. 

Para entretenimento, “Recordar é viver”, um grupo 
organizado à pressa, cantou e acompanhou fados e 
cançôes durante mais de duas horas, sendo muito 
aplaudido pelo publico que logo dançou corn mùsica 
DJ. Também foram contadas muitas anedotas num 
contentamento gérai. Houve arremataçôes de algumas 
ofertas dos sôcios para atender às despesas normals de 
manutençâo da sala e o bar esteve bem fornecido e 
vendeu bem. 

A Meia-noite, a alegria foi transbordante corn beijos 
e abraços e desejos de um melhor Ano Novo. 

O sr. Lino de Arruda jâ tinha sido relembrado e 
pedida uma oraçâo feita em silêncio e recolhimento. 
D.Gloria de Sousa, Présidente da Direcçào, fazendo uso 
da palavra desejou felicidades aos présentés e ausentes 
da nossa comunidade. 

Assim foi a nossa Festa, corn casa cheia e 
considerada por todos a melhor Passagem de Ano 
realizada até ao présenté na Casa do Espirito Santo ou, 
melhor, 99 por cento dos sôcios présentés assim o 
consideraram. Quando assim é, devemos realçar todos 
os que colaboraram, para combater o querer pessoalista 
de grupinhos isolados que tudo criticam e nada fazem, 
senâo mostrar disfarçadamente o “Eu” vaidoso para dar 
nas vistas. 

Estâo de parabéns o Executivo, os que cantaram, 
tocaram e contaram anedotas, e também todas as 
pessoas présentés na sala que deram o seu calor e 
entusiasmo e as dignas cozinheiras corn os seus pitéus. 
Todos, no conjunto, tornaram possivel o grande sucesso 
desta Festa. Bem haja! 

Fernando Rocha (Windsor Ontario) 

MADAM CRISTINA 
PSYCHIC READER 

Advice On All Matters Of 
Love • Marriage • Business 

Names • Dates • Facts 
Reuniting the Separated 
Call for Appointment 

Tel. (310) 360-9522 Tel. (310) 659-9601 
1201 La Cienega • Los Angeles, CA 90035 
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Bolo de mel da Madeira 
Ing. 2,5 kg defarinha. 1 kg de açücar, 750 g de banha, 
500 g de manteiga, 25 g de erva doce, 50 g de canela, 
12 g de cravinho-da-India, 12 g de cravo-de-acha, 1 
colher de châ de mistura de especiarias, 2 kg de nozes 
(corn a casca), 250 g de miolo de amêndoa, 50 g de 
cidrâo, 5 colheres de sopa de bicarbonato de sôdio, 
250 g de pâo de massa, 1,8 litro de mel de cana (cerca 
de duas garrafas e meia de melaço), um calice de vinho 
da Madeira, 4 laranjas. 

Na véspera do dia em que se vai préparât o bolo, 
compra-se na padaria o pâo em massa ou prepara-se o 
fermenta com 250 g de farinha, 1 dl de âgua tépida e 
10 g de fermente de padeiro. Envolve-se o pâo (ou 
fermente) num guardanapo depois de passade por 
farinha e deixa-se ficar em sitio quente de um dia para 
o outre. 

No dia seguinte, peneiram-se as especiarias 
previamente pisadas; cortam-se as amêndoas, as nozes 
e o cidrâo em bocados; dissolve-se o bicarbonato no 
vinho da Madeira; derretem-se as gorduras no mel 
quente; raspa-se a casca das laranjas e espreme-se o 
zumo. 

Peneira-se a farinha para dentro de uma alguidar 
grande, faz-se uma cova ao meio e deita-se ai a massa 
de fermenta; depois vai-se “apagando” o fermenta com 
a farinha, amassando. Quando a farinha e o fermente 
estiverem bem misturados, começa-se a juntar o mel 
apenas momo (juntamente corn as gorduras) e vai-se 
amassando. 

Depois de se ter adicionado todo o mel, juntam-se 
os frutos preparados, o vinho da Madeira com 
bicarbonato, o sumo e raspas das laranjas e as 
especiarias. Amassa-se até a massa se desprender do 
alguidar. Abafa-se corn um pano e um cobertor e deixa- 
se levedar em sitio momo, a uma temperatura igual, 
durante 3 a 4 dias. Depois divide-se a massa em porçôes 
de 250, 500 ou 750 g, conforme o tamanho dos bolos. 
Deitam-se estas porçôes de massa em formas redondas, 
direitas e baixas e muito bem untadas e leva-se a cozer 
em forno bem quente, depois de se ter enfeitado a 
superficie corn meias nozes, ou amêndoas ou bocados 
de cidrâo. 

Querendo, pode-se reduzir a quantidade de nozes 
ou de outros ingredientes caros. Nesse caso aumentam- 
se as especiarias dando lugar a outro tipo de bolo, o 
bolo podre. Os primeiros sâo mais saborosos e os 
se^undos mais apimentados. Depois de cozidos e frios, 
embralham-se em papel vegetal ou celofane e guardam- 
se em caixas. Estes bolos podem conservar-se durante 
um ano inteiro. 

Mandava a tradiçâo, que ainda vigora em alguns 
casos, que o bolo de mel fosse preparado no dia 8 de 
Dezembro, Dia de N® S® da Conceiçâo, para estar bom 
no Natal, festa de que este bolo faz parte intégrante. É 
no dia 8 de Dezembro, que começam os preparativos 
para a festa de Natal, e se partem os ûltimos bolos que 
restaram da fornada do ano anterior. Por estes motivos 
é dia de grande azâfama e alegria. 

Informaçào dada por uma senhora madeirense 

CHATHAM 
" PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em Chatham 
309 Mercer Street 
Chatham, Ont. N7L 6C8 
Tel.: (519) 354-3504 
Correspondente: ANTONIO TRIGO 

PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 
OFCHATHAM 

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

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

STBATHBOY 
NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 

P.O. Box #93 - Strathroy, Ont. N7G 3J2 
Tel. (519) 245-3458 « 245-4361 (5:30-9:30 p.m.) 

Torneio de Sueca em Janeiro 
Corn troféus patrocinados pelo Clube Português, 

levou-se a efeito no Café da nossa sede o desfecho de 
mais um Torneio de Sueca no quai participaram 34 
elementos, tanto socios como nâo socios. Foram 
contemplados corn o galardâo supremo os seguintes 
jogadores: 

Primeiro Prémio: Luis Xavier e Marcelino Silva 
Segundo Prémio: Dave Melo e Luis Grilo 

Terceiro Prémio: Frank Melo e José Maria 
Quarto Prémio: José Costa e Paulo Puim 

Parabéns aos campeôes e para Fevereiro haverâ 
novo torneio corn novas oportunidades para ganhar. 

Grupo Coral da Igreja 
Na Despedida ao Pe. Nelson 

Na iminência de preparar a ediçâo do mês passado, 
que mantivemos aberta para informar sobre a Festa de 
Despedida que Strathroy dedicou ao Pe. Nelson Cabrai, 
por lapso, deixamos de mencionar a actuaçâo do Grupo 
Coral da Parôquia “Ail Saints” que corn todos os seus 
elementos apresentou uma linda cançâo do seu 
reportorio ao querido pastor e lider espiritual, destinado 
a regentar a Parôquia de St. Justin de London. 

Lamentamos este esquecimento e informâmes que 
este Grupo Coral canta todos os domingos, na Missa 
das lOhOO, fazendo-o em lingua portuguesa. 

J aime Ferreira (Strathroy) 

RANCHO 
FOLCLÔRICO 

Festa de Angariaçâo de Fundos 

Sâbado, dia 7 de Março, pelas 15h00 
no Clube Português 

Folclore, Jazz, Teatro, Bazar, 
Petiscos 

e... MUITOS PRÉMIOS. 
Compareçam 

Entrada: $5/pessoa (Menores de 12; GRÂTIS) 

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

Como? Telefone para o 245-0969 

INSTALAÇÀO DE "SATELLITES" 
e Antenas parabôlicas-mini 

RR#2, STRATHROY, ONTARIO N7G 3H4 - VISITE-NOS 

^^STRATHROr MEMORIAL FUNERAL HOME» 
Casa Funerâria 

Neil Elliott, Qerente 6- Usa Elliott. Associate 

Tel. (519) 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 

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

Tel. (519) 245-4361 
  ACTIVIDADES DE FEVF.RF.TIIO —— 

Dia 14 - Baile de Sâo Valentim, corn o novo conjunto mu- 
sical de London, “Sunset”. 

Dia 27 - Final do Torneio de Sueca. 

Novos Corpos Gerentes no 
Clube Português Avelino Silva, 
Présidente da Nova Direcçâo 

Reunidos em Assem- 
bleia Gérai Anual-no 
passado 25 de Janeiro na 
sede do Clube Português, 
os socios présentes deram 
a sua aprovaçâo unânime 
à Lista de Directores 
apresentada pelo ex- 
Vice-Presidente da 
Direcçâo cessante, sr. 
Avelino Silva. 

Os novos Corpos 
Gerentes do Clube ficaram assim constituidos: ' 

Assembleia Gérai 
Présidente - Walter Medeiros 
Secretârio - Leonildo Silva 
Relator - Helder Freitas 

Direcçâo 
Présidente - Avelino Silva 
Vice-Presidente - Fernanda Medeiros 
Vice.Presidente - Marc Gomes 
Tesoureiro - Manuel Rodrigues 
Secretâria - Teresa Saraiva 
Direcçâo Desportiva - Luis Perdra e Henrique DaPonte 
Directores: Marcelino Silva, Victor Melo, Jeff Melo, José 
Xavier, Lûcia Xavier, Luis Picanço, Artur Costa, Antonio 
Gomes, Francisco Alves, Lûcio Fernandes e Antônio 
Ferreira 

Conselho de Disciplina 
Fernando Pinto, Joe DeBrum, Alberto Soares 

Conselho Fiscal 
Tony Costa, Victor Cruz e Sales Alves 

Enviamos à Nova Direcçâo votas de muito êxito 
na gerêneia do Clube, uma colectividade que no ano 
transacto teve um movimento econômico gérai perto 
dos $400 mil dôlares e no Relatôrio Financeiro Anual 
apresentou lucro positivo de $20.000 dôlares. Tudo é 
fruto do esforço voluntârio de muitas pessoas que 
colaboram desinteressadamente para que a inciativa de 
termos uma sede modema e digna da comunidade possa 
prosperar entre nôs. 

Jaime Ferreira, correspondente em Strathroy 

OMircmIa C^jjstaurant 
Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 

l.icensed I..I..B.O. 

• Seafood-BBQ 
• Catering Service and Take-out • 

• Buffet on Sundays • 
Your Host: JORGE REIGOTA 

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

logos de Futebol de Portugal via satélite. 

466 Hamilton Rd., London, Ont. N5Z 1R9 • Phone: (519) 434-5537 

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 

4ÜPDIN AEAÏÏCIC LTD. 

ir4üLH€ PCICTLCUÈS 
Carne de Qualidade Inspeccionada pelo Governo 

Chouriço à Portuguesa 

Porcos (Inteiros ou partes) 
Chamuscados à nossa moda 

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

Meias VItelas 

Quartos de Vitela 
Carne para o Congelador 

VICTOR MELO 

Tel. 289-5000 
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ID We’re Here To He^> Make It Easier 
TD ?100 TD 

Bonus On ID GICs/ 
Term Deposits/TD RSPs 

TD will pay you an Interest 
Bonus of *10 per *1,000 

that you deposit to a TD GIC 
or TD Term Deposit 

or TD GIC RSP 
for a minimum 1 year term 

(to a maximum bonus of $100). 
Funds must be transferred from 

another financial institution. 

This offer is valid at our London Region Branches only, 
and expires March 31, 1998. If TD Term Deposit is pre-encashed, 

$100 bonus will be deducted from TD Term Deposit proceeds. 
This bonus is considered an interest deposit 

and does not affect your RRSP 
contribution limit. Not to be used 

in conjunction with any other 
promotion or bonus. 

TD TD 

TD RSP TD 

$ Loans $ 
At Prime! 

TD Bank offers two RSP loan 
options at prime rate; 
The TD RSP loan and 
the TD Future Plan *. 

These pre-approved loans 
are available at Prime 

in any amount 
up to $13,500. 

TD 

This offer is valid at our London Region Branches only, 
and expires March 31, 1998. 

Certain terms and conditions apply. 
Details available at branch. 

Not to be used in conjunction with 
any other promotion. 

* Trade Mark of the Toronto-Dominion Bank. 
TD 

TD TD SAVE 
ONFEES 
3 Months FREE on 

TD Access Plan 
Minjmum Savings 

$15.«* 
To Validate This Coupon, 

You Must; 
• Register for TD Access 

Telephone Banking * 
• Register for TD Access 

PC Banking * 

TD 

This offer is valid at our 
London Region Branches only, 
and expires March 31, 1998. 

Not to be used in conjunction with 
any other promotion. 

* Trade Mark of the Toronto-Dominion Bank. 
TD 

1892 Dundas Street East, London (comer of Clarke Road) 

Tel. 451-6810 
155 Clarke Road, London (Nelson Plaza) 

Tel. 453-3980 

CARISMA PENTECOSTAL CHURCH 
m, WE ARE AFFILIATED WITH THE PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA - EM C0M0NHÂ0 COM AS ASSEMBLERS DE DEUS DE PORTUGAL E DO BRASIL 

Internet: http://www.caris 

1-888-CARISMA/1-888-2274762 

TORONTO- 1305 DUNDAS ST 
0RAQÂ0SEeUHDASAS8:00PM 

TERQASAS8:00PM 
DOMINGOS 3:00 PM 

HAMILTON - 280 MAIN ST EAST 

Q8ARTASAS8:88PM 
FRI8AY Y88TH MEEnHB AT 8:88 PM 

DOMINGOS 10:30 AM 
CAMBRIDGE - 127 HESPELER RD 

ESC81A BÎB1ICA SE6UNDA FEIRA 
QUINTAS As 7:38 PM 

DOMINGOS 6:30 PM 

Pastor Antonio Silveira 

EMAIL: silveira@minister.com 

LON 
240 WHARNCLIFFE 

«» 

QUARTASAS7:30PM 

D8MING0S 10:80 AM: 
BEM VINOUS 

Benvindo âs Igrejas 
Carisma. Quero 

convidâ-lo a estar 
comigo nestas cidades. 

Jesus quer mudar a 
sua vida. Ele continua 
a fazer milagres nos 

nossos dias ! 

CATEDRAL CARISMA DE HAMILTON 
A dedicaçâo da grande 

catedrai da Igreja 
Carisma de Hamilton 

Aconteceu em Outubro. 
Esta é a maior 

Catedrai Evangéiica 
Portuguesa no Canada. 

Um marco da 
nossa Comunidade! 


