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Sismo Provoca Pânico e Destruiçâo nos Açores 
Balança: 8 mortos, 110 feridos, 500 casas destruldas, mais de 3000 desalojados 

Os abalos teluricos fazem parte do dia-a-dia no 
arquipélago açoriano. Situado no encontro de très plaças 
tectonicas - a euro-asiatica, a norte-americana e a 
africana, a populaçâo esta habituada a estes fenomenos, 
sendo a maioria dos abalos de fraca intensidade. O 
grupo central do arquipélago, as ilhas do Faial, Pico, e 
Sao Jorge, foi vitima de um dos mais terriveis tremores 
de terra que tern afectado aquela area nos ultimos anos. 

Na Quinta-feira, 9 de Julho, às 5h20 (bora local) o 
sismo, com epicentro a 15 km ao nordeste da Horta, 
durou apenas 20 segundos e teve a magnitude de 5,8 
na escala Richter. Mais de 1500 réplicas foram 
registadas na sequência das 24 horas do abalo, algumas 
quase tao intensas mas de curta duraçâo. Isto obrigou a 
centenas de pessoas a dormirem ao relento em tendas 
instaladas nos largos e praças da cidade, vilas e aldeias 
afectadas. 

No Faial, saindo da Horta passa-se à Conceiçâo e à 
Praia do Almoxarife e descortina-se aos nossos olhos 
os primeiros sinais da forte violência do abalo, visiveis 
nos estragos provocados na estrada, pouco antes da 
povoaçâo de Pedro Miguel, com taludes caidos. bermas 
desfeitas e pedregulho a entulhar o caminho. Chega-se 
assim à Ribeirinha, a freguesia mais afectada. O cenario 
aqui é apocaliptico. So os prédios mais novos ficaram 
em pé. Varias dezenas de desalojados, mulheres e 
crianças dormem na Casa do Povo. Em Espalhafatos, 
lugar da freguesia um pouco mais à frente, apenas meia 
duzia de casas continuum em pé. Tudo o mais sâo 
montes de pedras entre os quais vêem-se camas. 

armârios cadeiras e mobflias esmagados entre as pedras. 
Foi la que se registaram 4 vitimas mortais. Segundo 
testemunhos de pessoas, foi um “milagre” as paredes 
de pedra ruirem para o exterior das casas. De outro 
modo, o numéro de vitimas teria sido muito maior. 
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Dentre os escombros foram retirados nesta 
freguesia os cadâveres de très irmâs solteiras: Helena 
Goulart, de 90 anos, Arminda e, Paulina de 88 e 83, 
respectivamente. Corn isto eleva-se a oito o numéro 
gérai de vitimas mortais do sinistro, os feridos graves e 
menos graves elevam-se a mais de uma centena e a 
lista dos desalojados jâ ultrapassa mais de très mil. 

Segundo as estimativas mais recentes calcula-se em 
12 milhôes de contos os prejuizos do sismo, corn mais 
de 500 casas danificadas, além de escolas, pontes, 
estradas, igrejas e outros edificios pûblicos. E prioridade 
reconstruit as duas pontes e pavimentar as vias de 
comunicaçâo para que o auxflio possa chegar as areas 
mais sinistradas. O prejuizo é de tal magnitude que esta 
prevista uma revisào do orçamento do Governo Re- 
gional deste ano, para financiar os trabalhos. Dos 
centros mais distantes da diaspora açoriana continuum 
a chegar ajudas em dinheiro e alimentos para as vitimas 
açorianas. Nas instituiçôes bancârias da emigraçâo 
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abriram-se contas para recolher donativos em dinheiro. 
Este movimento de solidariedade tem sido um alento 
para os que num momento tudo perderam e encontram- 
se na rua com os poucos pertences que puderam salvar 
do désastre. 

A Uniao Europeia Ja disponibilizou uma verba para 
a reconstruçâo que, concerteza, vai ser lenta. E preciso, 
em primeiro lugar, fazer uma avaliaçâo dos prejuizos e 
evitar que as famOias sinistradas, na ansiedade de pôr 
um tecto por cima das suas vidas, optem por trabalhos 
de reconstruçâo pouco seguros que irâo perpetuar o 
problema em futuros abalos sismicos. 

O terramoto da quinta-feira vai figurar na lista negra 
dos desastres teluricos açorianos. Foi o 13.® tremor desta 
magnitude desde o povoamento do arquipélago no 
século XV. O mais recente na memoria fora o de 1 de 
Janeiro de 1980 com uma magnitude de 7,2 na escala 
Richter que destruiu Angra do Heroismo e provocou 
69 mortos e 155 mil desalojados. 

(continua na pàgina 2) 
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Sismo Provoea Pànico e Destruiçào nos Açores... 
(vem da pàgina 1) 

O Faial jâ tivera outro terramoto na sua lista de 
tragédias, com 20 mortos e 200 feridos na cidade da 
Horta, em 1926, e a mais recente erupçâo do vulcâo 
dos Capelinhos que levou a emigrar mais da metade da 
populaçâo. Muitos dos présentes declararam que este 
desastre tinha sido muito pior que o dos Capelinhos. 
Outros sismos que se tomaram famosos pela destruiçào 
provocada foram o de 1522 que soterrou Vila Franca 
do Campo (Sâo Miguel), na altura capital dos Açores, 
matando cinco mil pessoas e provocando a transferência 
da sede do poder para Ponta Delgada. O sismo que 
atingiu maior magnitude ocorreu em 1757, na ilha de 

Sâo Jorge, corn mil mortos. 
A. Seara (London) 

Jorge Sampaio visita Zona Sinistrada 
o Présidente da Repûblica, Jorge Sampaio, em visita 

ao Faial no dia 29 de Julho passado, lançou um apelo às 
empresas nacionais de construçâo para que apoiem e 
participem de forma coordenada corn o Govemo Regional 
dos Açores, na reconstmçâo das ilhas atingidas pelo sismo 
de 9 de Julho. 

Falando na ffeguesia dos Flamengos em convi'vio corn 
os desalojados daquela localidade, Sampaio, que visitou 
as zonas sinistradas do Pico e Faial, lembrou que é grande 
a qualidade das pessoas nos Açores mas que a Regiâo, 
por si s6, nào pode resistir à pressâo das calamidades dos 
ûltimos 18 meses, que, além das vitimas humanas, 
causaram prejuizos de mais de 40 milhôes de contos. 

O Présidente da Repûblica disse ainda que o pais tem 
os olhos postos nos Açores, corn os quais sâo solidârios, e 
apelou aos sinistrados para que sejam fortes, se interajudem 
e tenham paciência, pois é impossivel reconstmir tudo num 
dia. 

Durante a visita, o Présidente do Govemo Regional 
dos Açores, Carlos César, recebeu da mâo da esposa do 
Présidente da Repûblica donativos para a reconstmçâo das 
zonas afectadas pelo sismo de 9 de Julho no valor de 31 
mil contos. Desta verba entregue pela esposa do Presidnte 
da Repûblica que consubstancia 10 donativos, merece 
destaque a doaçâo de 25 mil contos feita pelo lider espiritual 
muçulmano, o Principe Karim Aga Khan. 

Por sua vez o Présidente do Govemo Regional 

anunciou que presentemente estâo estimados em 23 
milhôes de contos os estragos causados pelo sismo que 
destmiu 585 casas no Faial, 15 no Pico e duas em Sâo 
Jorge, enquanto que as moradias danificadas, a carecerem 
reparaçâo, sâo 739 no Faial, 174 no Pico e oito em Sâo 
Jorge. Para repôr o parque habitacional destruido ou 
danificado, numa acçâo que sera coordenada pelo recém- 
criado Centro de Promoçâo da Reconstmçâo, serâo 
necessârios investimentos da ordem dos 10 milhôes de 
contos. 

Os apoios jâ aprovados pelo Govemo Regional numa 
versâo preliminar irào desde a cobertura total e a fundo 
perdido nos casos de contmçâo, aquisiçâo e reparaçâo de 
habitaçôes de famflias cujo rendimento “per capita” seja 
igual ou inferior a 1,5 salârios mmimos, até à bonificaçâo 
dos juros de empréstimos bancârios nos casos em que o 
rendimento “per capita” o permite. Também anunciou que 
o Conselho do Govemo autorizou a aquisiçâo de mais 
200 pré-fabricados a serem instalados nas ilhas do Pico e 
Faial, perfazendo jâ um total de 300 modulos, os quais 

deverâo ficar montados até final de Outubro. 

GIA (31 de Julho,1998) 

Terremoto Abalou os Açores 
Na madmgada do passado dia 9 de Julho a Regiâo 

Autônoma dos Açores foi abalada por mais um sismo de 
grande intensidade que teve o seu epicentre a norte do 
Faial, ilha que foi a mais atingida, onde infelizmente houve 
a lamentar a morte de oito pessoas e avultados prejuizos 
materiais calculados em muitos milhôes de escudos. 

Nas vârias freguesias envolventes da costa norte da 
ilha a destmiçâo do parque habitacional foi bastante 
acentuada, além de que os reflexos dos desabamentos 
fizeram sentir-se entulhando estradas e destmindo viaturas. 

Nas restantes localidades da ilha a destmiçâo foi 
menos intensa, embora num ou noutro local as marcas do 
desastre tenham sido bem patentes. Na cidade da Horta a 
Igreja de N. Senhora das Angûstias ficou muito danificada 
e, porque cotre risco de mir, todo o seu espolio foi retirado. 

Na Ribeirinha até as tumbas se abriram 
com o tremor de terra. 

Como consequência imediata, a nivel social, a 
comissâo organizadora da “Semana do Mar” decidiu 
cancelar este importante evento anual, que tem lugar no 
mês de Agosto e é uma fonte de divulgaçâo turistica dos 
Açores. A “Semana do Mar”, além de atrair à “ilha Azul” 
milhares de forasteiros, é considerada como o maior festejo 
nâutico do pais. 

As ilhas do Pico, S. Jorge e Graciosa, embora corn 
menor intensidade, também sentiram o abalo telûrico, 
havendo prejuizos bastante acentuados especialmente no 
Pico e no que se référé a casas, que miram ou abriram 
fendas e a muros e palheiros que desabaram. No que 
respeita a danos pessoais, nestas ilhas, s6 houve feridos. 

Mal as primeiras noticias foram conhecidas, o 
Govemo Açoriano desencadeou de imediato acçôes de 
apoio aos sinistrados, e através do Serviço Regional de 
Protecçâo Civil (SRPC) foram postos em execuçâo os 
pianos apropriados para fazer face a este tipo de sinistro. 
As populaçôes afectadas foram temporariamente alojadas 
em tendas de campanha e as suas necessidades bâsicas 
ficaram asseguradas através dos meios de apoio 
dependentes do SRPC. 

O govemo central fez-se représentât através do 
Primeiro Ministro, Antonio Guterres, que visitou as zo- 
nas mais afectadas do Faial. De acordo corn as previsôes 
do govemo regional a reconstmçâo das zonas atingidas 
deverâ durât 4 anos. 

Enquanto nào chega a hora da reconstruçâo, muitas 
famüias alojam-se em lugares pûblicos. 

Como sempre tem acontecido e, dado o elevado 
montante dos prejuizos, as comunidades émigrantes deram 
inicio a campanhas de solidariedade para angariar fundos 
que serâo dirigidos para o auxflio das vitimas do sismo. 

Em London, o Clube Português, as très Coroas do 
E.Santo, a Banda “Lira do E. Santo” e, em gérai, todas as 
forças vivas desta comunidade reuniram-se para enviar 
auxflio monetârio às vitimas, o quai serâ depositado nas 
contas bancârias que para tal efeito foram criadas pelos 
balcôes que as representam entre nos. Nestes momentos 
de tristeza cada um de nos sente na propria came as 
amarguras que atravessam estas pessoas. 
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INTEBWACIONAL 

Guiné Bissau a Guerra Continua 
O mercado central e o centre historico da capital 

guineense desapareceram do mapa em resultado dos 
duelos de artilharia pesada que voltaram a flagelar 
Bissau. Os obuses dos militâtes rebeldes têm caido 
sobre o centre historico da cidade quase deserto, onde 
continuam a fazer vitimas entre a populaçâo civil que 
nâo foi capaz de abandonar a capital. Foi o case recente 
duma bomba que caiu junto de um grupo de 5 pessoas 
que se abrigara no vâo duma escada e todas pereceram. 

Para além da Bissau historica que hoje se tomou 
uma cidade fantasma calcinada pelo fogo, na area mais 
periférica - nos bairros de Cupelon, Luanda e Bandim, 
também os rebeldes têm efectuado grandes devastaçôes 
com o fogo de artilharia. 

O confute bélico, mesmo com a presença das 
tropas senegalesas que vieram juntar-se às forças 
governamentais de Nino Vieira, parece eternizar-se e a 
capital do pais, que contava com uma populaçâo de 
300 mil habitantes, vê-se agora reduzida a cerca de 20 
mil porque os restantes Ja fugiram. 

Pelas ruas cada vez mais desertas, so se vêem 
patrulhas com militates senegalesas armados até aos 
dentes e alguns grupos da populaçâo civil que se juntam 
nas proximidades de improvisados abrigos. 

Governo RS. Disposto a Rever a 
Concordata com a Santa Sé 

Segundo noticias divulgadas pelos orgâos de 
comunicaçâo portugueses, Antonio Guterres tern 
acompanhado de perto as conversaçôes exploratorias 
sobre a revisâo da Concordata entre Portugal e a Santa 
Sé e hâ da sua parte “uma posiçâo de abertura, por 
principio”, às novas clausulas da concordata. No 
entanto, Guterres espera que haja uma posiçâo oficial 
e uma proposta por parte da Conferêneia Episcopal 
Portuguesa. 

A Concordata é um documento diplomatico 
assinado em 1940 entre Portugal e o Vaticano para 
regulamentar as relaçôes entre o Estado Português e a 
Igreja Catôlica. Mas, face à mudança politica que se 
efectuou em 25 de Abril de 1974, muitos dos principios 
do acordo ficaram afectados ou, até, anulados. Se a 
revisâo da Concordata se concretizar deverâ ser abolida 
a norma que estipulava que as nomeaçôes de bispo pela 
Santa Sé teriam de receber a anuência do Ministério 
dos Negocios Estrangeiros de Portugal. Também deverâ 
ser anulado o Acordo Missionârio con referêneia as 
colonias portuguesas. Ainda que aqui possa ficar 
salvaguardada a situaçâo especiTica de Timor-Leste, um 
assunto por demais delicado que Juridicamente, no que 
diz respeito ao foro religioso, ainda continua sob 
administraçâo portuguesa. Prevêem-se também algumas 
reformas significativas nas areas das isençôes fiscais 
que têm beneficiado a Igreja Catôlica, em detrimento 
das outras confissôes religiosas. 

Sorteio na Maia corn ataques de 
Pinto da Costa a Vale e Azevedo e 
faiso alarme bombista 
Benfica-Sporting fecha campeonato 

o Benfica foi o grande ausente, no sorteio do 
Calendârio de logos para a época 1998-99, realizado 
no Forum da Maia, no dia 17 de Julho. Dos très 
“grandes”, Pinto da Costa foi o ùnico présidente a 
conhecer, em primeira mâo, a agenda do seu clube que 
recebe o Benfica (12® jornada) e o Sporting (16®) nas 
Antas na primeira volta do Campeonato. E aproveitou 
para criticar Vale e Azevedo: “Nunca ninguém insultou 
tanto o Benfica como o prôprio présidente Joâo Vale e 
Azevedo que fala do seu Clube como se estivesse a 
referir-se a um café, uma casa de penhores ou a um 
tasco. Afirmar que o Benfica podia fechar as portas 
foi um insulto demasiado grave Pinto da Costa disse 
ainda que o présidente benfiquista deverâ “terminar o 
seu mandata em funçôes, depots de ter sido eleito 
democraticamente pelos seus sôcios”. 

De resto, o Alverca faz a sua estreia absoluta na 
1.® Divisâo, o Leça começa em desvantagem, corn 
menos très pontos. Duas novidades num campeonato 
português a juntar ao facto de, a partir do dia 30 de 
Junho de 1999, todos os clubes que nâo tenham 
regularizadas as suas contas poderem descer de divisâo. 
Pela primeira vez foi também efectuado um sorteio 
“puro”, sem os habituais “arranjos” e escalonamentos 
devidos a dificuldades geogrâficas - à excepçâo do 
Maritimo e Uniâo da Madeira, que dividem o Estâdio 
dos Barreiros. 

Do clube da Luz nâo se ouviram reacçôes em 
relaçâo ao Calendârio da prôxima época visto nâo ter 
comparecido ninguém do “staff’ benfiquista. José 
Couceiro representou o Sporting e mostrou-se 
destemido em relaçâo ao proximo campeonato. Para o 
chefe do departamento de futebol sportinguista, torna- 
se importante “monter acessa a disputa pelo primeira 
lugar até às duas ultimas jornadas ”, altura em que o 
Sporting recebe o FC Porto e defronta o Benfica, na 
Luz. 

Jâ Pinto da Costa tentou nâo se entusiasmar corn o 
facto de, na primeira volta, o FC Porto receber em 
casa os restantes dois “grandes”: “É indiferente jogar 
em casa ou fora. O campeonato é uma prova de 
regularidade e os resultados sào apurados apôs 
confronta entre todas as équipas, em casa efora”. 

Perto das 20h30, e enquanto decorria o sorteio 
referente aos clubes da Divisâo de Honra, ocorreu o 
insôlito. Um telefonema anônimo trouxe ao Forum da 
Maia uma ameaça de bomba, que chegou a perturbar 
alguns dos présentes. O misterioso telefonema 
“preveniu” a organizaçâo do evento, que prontamente, 
e sem alarmismos, chamou a PSP local e a Brigada de 
Minas e Armadilhas. Discretamente, dois agentes à 
paisana percorreram as cadeiras do recinto sem 
qualquer resultado prâtico. 

OUTBAS NOTICIAS 

Angra do Heroismo investe nos 
espaços comerciais e pùblicos da 
cidade 

A Câmara Municipal de Angra do Heroismo 
cativou uma verba de 600 mil contos para revitalizar 
os espaços comerciais e pùblicos da cidade. Quem o 
anunciou foi Sérgio Âvila, Présidente da Câmara, no 
encontro corn a Câmara do Comércio e Indùstria de 
Angra do Heroismo. 

Corn aquele investimento, a Câmara Municipal de 
Angra propôe-se criar instalaçôes sanitârias pùblicas, 
remodelar o sistema de iluminaçâo de ruas e praças, 
criar parques de estacionamento, espaços de lazer, e 
recuperar as calçadas dos arruamentos, para que esta 
cidade historica, monumento nacional, possa dar ao 
visitante os confortos e vantagens de uma urbe 
moderna. 

Pescadores dos Mosteiros contra 
Abandono do seu Porto 

Cinquenta Pescadores dos Mosteiros, enviaram à 
Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, 
um abaixo assinado protestando contra a actual situaçâo 
do porto local que se encontra em “estado de 
abandono”. 

Os homens do mar afirmam que a 12 de Março do 
corrente ano apelaram à Direcçâo Regional das Pescas 
e à Lotaçor para que fosse “alargada a rampa de 
varagem, assim como construidas casas para arrumos 
de aprestos e arranjadas as instalaçôes sanitârias”. 
Apesar disso, e até ao présente, nenhuma resposta foi 
obtida. 

No documento que acompanha o abaixo-assinado, 
os Pescadores deixam bem claro o seu sentimento de 
que a classe piscatôria “continua a viver numa situaçâo 
de discriminaçâo e de desprezo”. Sem comentârios! 
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Quartos de cama, 
5 Electrodomésticos, 
Patio privativo. Pode 
viver nela por menos 
de $600/mês RI.T. 
Chame Ray ou 
Louise. AL., 

London $69.900 

Situada em area 
corn muito transite 
e a pouces 
do Centro da 
cidade. Ideal para 
pequeno négocié, 
escritôrio 
de advogado, 
contabilista, etc. 
Chame Ray ou 
Louise. 

101 Hamilton Road 

London 

$75.000 

Preço magnifico para esta 
casa tipo “Raised Ranch” 
corn 3 Quartos de cama, 
2 Cozinhas e 2 Casas de 
banho. Corn duas entradas 
independentes, torna-se 
ideal para duas familias. 
Lugar tranquilo, pertp de 
escolas, supermercados 
e igreja. 
Faça uma ofertal 
Chame Louise ou Ray. 

18 Usa Court, London $1jL?r90O 
(REDUCED TO) $112.900 

Acabamos de alistar 
esta propriedade tipo 
“back-split” corn muito 
espaço interior, 
Cozinha grande. 
Quarto de jantar 
indépendante, “Family 
room” corn lareira, 
Ar condicionado central, 
Central-Vac, 
4 Quartos de cama e 
muito, muito mais... 
Chame Ray ou Louise. 

ALISTE COM RE/MAXI VEJA AS VANTAGENS! O NOSSO SERVIÇO É NUMERO UM! 
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Fenomeno em Agua de Pau 
Um grupo de pessoas ligado ao Movimento da Cruz 

Gloriosa congregou-se junto à Ermida do Monte Santo, 
sobranceira à vila de Âgua de Pau (Sâo Miguel) onde 
foi erigida uma cruz por iniciativa da Associaçâo 
Catôlica dos Amigos de Cristo Jovem (ACACJ). O 
grupo incluia senhoras açorianas residentes na parôquia 
de Santa Teresa, em Kitchener, uma das quais se diz 
vidente, o padre de origem polaca, Zygmund 
Baramowski, pâroco daquela igreja, e um individuo 
que vive em Ponta Delgada, ligado ao movimento. 

Entoavam hinos proprios do movimento, quando 
O céu escureceu e, a dado momento, um circulo de 
intensa luminosidade apareceu no centro das nuvens o 
que causou grande surpresa entre o publico. Uma 
criança de Agua de Pau corn cerca de nove anos que 
estava no local, começou a chorar e dizer que estava a 
ter uma visâo, o que fez aumentar o alvoroço gérai. 

O Movimento Cruz Gloriosa surgiu na Polonia e 
nasceu de uma visâo profética que procura combater a 
falta de espiritualidade que reina no mundo actual. A 
sua fmalidade é erguer cruzeiros como sinal da vitoria 
de Cristo sobre o pecado e a morte. O Movimento nâo 
tem o reconhecimento da Igreja Catôlica que nâo se 
pronuncia sobre tais actividades. Em muitos parses, 
inclumdo Portugal, existem Cruzes Gloriosas 
construidas pelo Movimento. 

O padre canadiano que esteve présente nos 
acontecimentos de Âgua de Pau, deslocou-se a Sâo 
Miguel para implantar o Movimento dos Casais de 
Nossa Senhora. 

Extraîdo “Açoriano Oriental " 

EXPQ/S8 
Aluga-se Apartamento 

em Lisboa 

$350/SEMANA 

Tel. C416) S36-eS76 

Aifores/Madeira 
Jardim fecha o “romance” 
da presidência 

“O romance esta interrompido ”, foram as palavras 
textuais de Alberto Joâo Jardim, que desta forma pôs ponto 
final na questâo da sua eventual permanência na 
presidência do Govemo Regional da Madeira depois do 
ano 2000. 

Recorde-se que a hipôtese de um novo mandato foi 
levantada na visita que realizou recentemente ao Canada, 
onde o chefe do executivo madeirense admitiu, ao contrario 
do que jâ tinha afirmado, que poderia cumprir mais um 
mandato, caso essa fosse a vontade do povo e do PSD. No 
entanto, agora Jardim nâo quer falar mais no assunto, 
admitindo, apesar de tudo, que o mesmo possa ser 
retomado em 1999. Até la, garantiu, o PSD val esîar em 
reflexâo. 

Falando no aeroporto, depois de ter visitado as 
comunidades madeirenses no Canada, Alberto Joâo Jardim 
defendeu que a relaçâo da Madeira com as comunidades 
madeirenses espalhadas pelo mundo tem de alterar-se. Em 
vez de basear-se somente na vertente econômica, assente 
na captaçào das suas remessas, tem de virar-se para a 
criaçâo de mais intenses laços culturais. 

M E (Jiilho-98) 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

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

TEL: (519) 434-6533 • FAX: (519) 434-61 85 
338 BURWELL STREET, LONDON, ONTARIO N6B 2V9 

Santana acolheu XIV Festival de 
Folclore 

Santana continua a ser o palco privilegiado das “24 
horas a bailar”, onde 11 municipios da Regiâo 
Autonoma da Madeira, durante o fim de semana ( 18 e 
19 de Julho), mostraram as potencialidades da musica 
popular madeirense. 

Maria Ascençâo, conhecida intérprete do Grupo de 
Folclore da Casa do Povo da Camacha, quando 
interrogada acerca do actual momento do folclore 
madeirense, afirmou que “nem tudo é positivo. Muito 
folclore é pobre porque nâo tem nada a ver com a 
genuinidade que se exige. Privilegia-se a quantidade 
em detrimento da qualidade”. A responsavel pelo Grupo 
da Casa da Camacha considéra que “esta situaçâo tem 
de ser travada urgentemente. Isto porque nâo sâo 
apenas os antigos que estâo a seguir o rumo do folclore. 
Os estrangeiros também se apercebem de quando lhes 
estâo a oferecer amostras pouco genumas”. 

ME(Julho/98) 

Tragédia ensombra Rail Vinho da 
Madeira 

A 39.® ediçâo do Rali Vinho da Madeira, que se 
realizou no dia 2 de Agosto, nâo poderia ser mais trâgica. 
Foi um fim-de-semana manchado de sangue, num acidente 
que ceifou a vida a uma jovem de 21 anos e uma criança 
de 7 anos. Tudo aconteceu no troço do Paul da Serra, 
quando o carro de Adruzilo Lopes, que liderava o Rali, 
perdeu uma das rodas e iniciou uma corrida descontrolada 
contra as pessoas que assistiam ao espectaculo, acabando 
por ceifar duas vidas. As vitimas foram uma jovem 
universitâria e um sobrinho do seu namorado, mais 
concretamente, Helena Nôbrega de Gouveia e Ricardo 
Mendonça. 

Além de mais dois feridos, a verdade é que este Rali 
jâ tinha começado mal, mesmo antes de se iniciar a prova. 
Isto quando Pedro Matos Chaves se encontrava a treinar a 
classificativa das quatro estradas e chocou contra uma 
jovem de 29 anos, causando-lhe também a morte. 

Deste modo, este ano a ediçâo do Rali Vinho da Ma- 
deira teve um vencedor que foi Andrea Aghini, mas nâo 
teve festa, jâ que o luto ensombrou todos aqueles que 
estavem ligados à iniciativa. 

ME(Agoslo/98) 

REUNIAO DOS EMIGRANTES DOS FENAIS DA AjUDA 
Pela Primeira Vez em London, Ontario, Canada 

NOS DIAS 5 e 6 de SETEMBRO, 1998 NA SEDE DO CLUBE PORTUGUÊS (i34 Faiconst/Trafalgar si) 

com os yRrüstas Convidados: 

josefina Coûta Suzy Fagundes 
(Fall River USA) (New Bedford, MASS) 

Shawn Fernandes 
(Toronto, Canada) 

PROGRAMA 
Sâbado. dia 5 
□ 9:00 a,m, Recepçâo de Boas-Vindas na casa da Banda, Café e Donuts 

□ 5:00 p.m. Cocktails na sede do Clube Português de London 

□ 6:00 p,m, jantar/Convivio 
□ 8:30 p.m. Show corn os Artistas: Shawn Fernandes, Josefina e 

Suzy Fagundes • Baile corn o Conjunto “SUNSET” 
Domingo, dia 6 
□ 11:30 a.m. Missa Solene na Igreja “Holy Cross”, 10 Elm St„ 

□ 1:00 p.m. B.B.Q., Frango, bifanas, sardinhas, etc... 

e os Conjuntos Musicals: 

Para mais informaçôes e 
réservas contacte: 

Mike De Melo; 
(519) 473-0065 

(519) 657-1656 (after 5:00 p.m.) 

Fax. (519) 473-4086 

José Grande: 
(519) 675-1225 

Carlos DaPonte 
(519) 453-8640 

Horàcio Amaral 
(508) 995-71 06 

(New Bedford, Mass.) 

Humberto Vieira 
(441) 292-8236 

(Bermuda) 
E-mail; demelo@ibm.net 

Comissâo dos Festejos em London 

FUNLAND FOR KIDS • Arraial da Banda “Lira do Espirito Santo” de London 
Show corn os Artistas Convidados 

GRANDIOSO BAILE corn o Conjunto Musical “PRIMAVERA” 

EMIGRANTES DOS FENAIS DA AJUDA ESPALHADOS PELAS CIDADES 
DO CONTINENTE DA NORTE-AMÉRICA: TODOS OS CAMINHOS 

LEVAM A ESTE CONVi'VIO ANUAL EM LONDON! 
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CARTAS DO CANADÂ 
Do Alfredo Belizario para o Manel da Chica 

Mê sempre alembrado e prezade Manel: 
Estimo questas mal traçadas linhas te van incontrare 

no gozo de perfêta saùde na companhia da tua munto 
estermoza esposa. Eu e a minha Honerina vamos inde 
na forma do costume. A minha saude contenua de ferro. 
As vezes mas parece ferro fundido mas, do male o 
menos. Mesme coa idade a crêre começare a pesare 
nos quatro costados e coas dobradiças meias 
malamanhadas do reumatico, nâo tenho munto que me 
queixare. O estômague esse esta firme come uma pedra 
e nân réclama quando as comidas sân pesadas. Bicar- 
bonate, foui coisa que nunca mandêi pelas goelas 
abaixo, até houije (o dianho seja cego, surdo e mudo) 
mesme quande as comidas sân bem apementadas e 
caquele toucinhe e torresmes de graxa à moda bem 
açoreana. 

Foui pra mim motive de grande alegria sabere da 
tua viage até Lisboa para vesitares a Expo. Aquilo dizem 
qué de grites e de apites. Parabéns pa! pois tu estas 
mesme gozande a tua reforma. Antigamente era uma 
grandessissema desgarceira que as pessoas quase 
morriem de fome. Felizmente houve o 25 dabril. Dexa- 
me aproveitare pra te dezere e jâ que falaste na minha 
querida FLA, que sagente estevesse jâ na in dependença, 
de certeza cainda estâvames melhores. O mê querido 
présidente da FLA, doutore José Almeida, bastante se 
esfolou para a conseguire mas parece que le passarem 
algumas rasteiras. Disserame na altura caté o Mota 
Amarale era no principe da FLA, mas odespois virou 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

OFICINA PORTUGUESA DE PINTURA 

E BATE-CHAPA 

SERVIÇO GARANTIDO PARA SATISFAÇÀO DO CUENTE 

Alinhamento do chassis e Rodas 

• Instalamos “Parabrisas” (Vidros/Automôveis) 
• Serviço de Reboque 

• Trabalhamos com Companhias de Seguros 

Euclides Quintaneiro 

Windows Canada 
Ao serviço da comunidade 

Trabalhos garantidos 

Informe-se e descubra o que economiza 
usando janelas de vinyl (plâstico) 

Para orçamentos gratis chame 

Agostinho Resendes: 649-5881 ou 681-5988 

de casaca. Quis o tacho de governante e ainda la 
contenua. Eu também li isse no “Milhafre”, aquele 
gloriose jomale que o doutore Almeida criou pra fazere 
propaganda dos nosses idéales de naçân in dependente 
e soberana. Ele acho canda meio esquecide plos 
açoreanos. Nân vejo o seu nome em nenhuma rua ou 
simples canada. Nân ta certo, porque ele fou um heroi 
contra o Alvare Cunhale e mercia que le cunhassem 
uma moeda corn o sê retrato num lado e o milhafre 
tomando conta das ilhas no outro e corn um dito por 
baixo. Talvez aquele que diz: “Dos fraques nân reza a 
historia”. 

Eu esquecia-me de te dezere caqui como tu munto 
bem sabes, a gente vive, ou mehlore vivia, munto bem 
de vida. Especialmente pros refermados que ajuntavem 
algumas patacas e gostavem de viajare era mesmo uma 
belezura. Muntos iam até à Florida aqui n’Amerca e 
fugiem ao inverno riguerose caqui faz. Eles sân 
conhecides plo nome de “senoberdes”. Dexa-me que 
te diga, mê amigue Manel, queu também viage pra 
férias, mas é sempre todos os verâos. Eu gosto coa 
Honerina de escolhere bem os nossos itenerâreos de 
viage. Eu nunca fui à Florida. Acho qué um lugare onde 
qualquer um va. E como sou experte nessas andanças, 
eu nem preciso dire a agênças de viages. Trato das 
cousas sozinhe e, jâ que tenho uns denheros amialhados, 
prefiro escolhere lugares nam muito conhecidos, mas 
seletos. Podes ficare sabendo queu costume sempre 
passare as férias em instâncias touristecas famosas. Elas 
nan estâo no mapa pra defendere a qualidade dos 
touristas que sân escolhidos a dedo. Se me queseres 
encontrare de verâo, tens que gastare umas boas patacas 
pois queste ano este teu amigue vai estare no 
Funchawele qué desses lugares onde se faz o tal 
tourisme de qualidade. Outras vezes, quando nân me 
importa em gastare mâs umas dolas, viajo até outra 
famosa instância chamada Painôri. Lâ tem hoteles, 
moteles, e muntas lojens corn tudo do melhor. A cidade 
mais perto chama-se Grande Bende e hâ lâ praias dareia 
amarela onde as gajas e os gajos se refastelam ao sol 
quase incouros e coa pele que mâs parece lagostas 
cosidas. Os hoteles ali sâo bem famosos e carissemos. 
A Honorina sempre réclama quando vames até lâ porque 
ela nâo quere vere aqueles “sem vergonhas” coméla 
diz. Ela quando vê aquela gente se rebolando nas areias 
sempre réclama e benze-se toda dezendo “abrenûcia... 
abrenùcia...” 

Neste Canadâ, estâmes cum grande problema pra 
viajare agora. E que a nossa dola estâsse esvasiando 
comum balân furado e cada vez val menos. Os maiorales 
daqui tân-se borrando prâ nossa dôla e estân botando o 
sêu denheiro n’Amerca, nas companhias que fazem 
rendere pra cima o denheiro. Eu estou meio 
desconfiado, mas aqui plo Canadâ isse vâ acabare é 
male. Talvez tu conhessas alguém ai, mas daqueles bem 
seguros, que possa tomar conta dalgum do mêu denheiro 

e quando o escudo sacabare ai e na Airopa toda tiverem 
s6 E-Cüs (Credo, quê nome feio de moeda!), nessa 
altura ele troca as dolas plos É-Cùs na hora boa e eu 
fico bem de vida e vou passare uns tempes prâs Fumas, 
no hotele, como os lordes dantigamente. 

Assim corn os juros aproveito para tomar uns 
banhos nas Termas a vere se o carunche dexa de me 
apequentar. Também haviames de tere os nossos 
encontres bem regadinhes da cerveja do Meio Abreu e 
desse têu tan afamado vinho da fajâ do calhau. S6 espero 
é que quando eu lo bebere nâo me ingasgue co 
“vinagre”. Alto ai! Sabes quêu estou brincando, pouis 
sempre houvi dizere que tinhas uma vinha de boa cepa 
e uma boa pinga. Quêm sabe se tu ainda me vâs dare 
uma das tuas varas e eu enfiola na terra do mê bequiarde 
a ver se pega e faço uma pipa desse vinho? 

Soou-me qualquer coisa ruim acerca do nosso 
querido “Mira Mar”. Essa gente que tome juize e tratem 
de por-se a dar os pontapés é na bola e nam uns nos 
outros. Quero vere o nosso “Mira Mar” mas é corne o 
Santaclara. E, se precesarem alguns jogadores bons 
tratem de vire ao Canadâ, porque aqui hâ coisa boa e 
fina. 

Mesme a terminare dexa-me dezer-te uma cousa 
im segrêdo. Eu vou me canditar a prefesore de português 
pra dâre aulas. Um amigue que conhece o mê escrevere 
e falare axa quéu tenho boas possebelidades. 

Comprimentes pra todos os conhecides e famflias. 
Recebe um abrace deste tê fiel amigue e compadre 
sempre ao dispore, 

Alfrede Belizârio (London, Ontârio) 

MORNING STAR 
BAKERY 

Eijis-ciatUadoi cm: 

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

para qualquer ocasiâo... 

(519) 451-1521 
1086 Trafalgar St. (esquina corn a Elm St,), London, Ont. N5Z 1G7 
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Soiidariedade nâo é Palavra Vâ 
Mais uma vez, e corn pena fazemos este registo, as 

forças da natureza fizeram ouvir a sua voz e outro 
violente terremoto sacudiu as ilhas dos Açores. 

Como resposta imediata, logo uma enorme cadeia 
de boas vontades surgiu, e os portugueses da diaspora, 
sempre prontos a responder pela positiva, de imediato 
se disponibilizaram para entrar e participar em mais 
esta aeçâo de soiidariedade. 

Logo toda uma série de programas e actividades 
para angariaçâo de fundos foram postos em prâtica e, 
pelas noticias jâ divulgadas, tudo indica que a resposta 
esta sendo muito positiva e as verbas jâ recebidas pelas 
instituiçôes bancârias irâo atingir valores monetârios 
compativeis corn a reconhecida liberalidade das 
comunidades portuguesas existentes no estrangeiro. 

Continuâmes a mostrar que a soiidariedade nâo é 
palavra vâ e que nas boras de alegrias ou de dores como 
agora, sempre respondemos: Présente! 

A Continua queda do nosso dôlar - 
Prenùncio de que? 

Embora talvez muitos de nos nâo estejamos 
apercebidos, a constante descida do valor do dolar 
canadiano nâo pode deixar de preocupar-nos, uma vez 
que, quer queiramos, quer nâo e, contrariando as 
vantagens das vitorias econômicas do governo tâo 
propaladas por Chrétien e sens comparsas, a verdade 
diz-nos que, intemacionalmente, as coisas nâo sâo bem 
assim, e a nossa moeda nâo é considerada como 
suficientemente apoiada para sair fortalecida nos 
mercados internacionais. 

Hâ poucas semanas ainda, varies analistas 
economicos, chamavam a atençâo para alguns factos 
que terâo de ser invertidos e esclareciam que desde o 
inicio dos anos 70, a moeda canadiana tinha tido uma 
desvalorizaçâo real de mais de 30 por cento. Isso nos 
faz cada vêz mais dependentes dos Estados Unidos em 

termes de exportaçôes e turismo, mas onera em demasia 
as importaçôes. 

Se é facto que entre nos o enfraquecimento do nosso 
dolar nâo é muito sentido, a verdade é que, a nivel da 
alta finança isso faz aumentar a desconfiança, e 
importâneias que jâ atingem grande monta foram sendo 
canalizadas para o exterior, nomeadamente para os 
Estados Unidos e ali investidas. 

Como medidas que concerteza mais hoje ou amanhâ 
veremos o governo assumir, para contrariar o deslize 
da nossa moeda, surge o aumento do valor dos jures, 
medida sempre impopular e que acarreta grandes 
preocupaçôes no que respeita a hipotecas e outras 
operaçôes na ârea dos empréstimos, podendo mesmo 
vir a correr-se o risco duma nova recessâo econômica. 

Seja como for, duma coisa podemos estar certes: a 
queda constante do valor do dôlar canadiano, nâo 
prenuncia nada de bom para este pais nem para a sua 
segurança econômica. 

Depuis da India e Paquistâo chegou a hora 
do Irâo? 

Corn a queda da Uniâo Soviética e a nova 
disposiçâo geogrâfica mundial, desde cedo nos 
apercebemos que, em vez da ansiada paragem nas 
dispendiosas actividades conotadas corn a “guerra fria”, 
iriamos, sim, ter que confrontar-nos corn toda uma série 
de novos problemas, muitos deles nâo controlados a 
tempo. 

Quem nâo se recorda dos acordos assumidos pelos 
Estados Unidos corn a Russia e outres paises do ex- 
bloco soviético? Quem jâ se esqueceu de ter visto na 
televisâo centenas de misseis de ogivas nucleares sendo 
destruidos e umas grandes mâquinas corn lâminas 
serrando as asas de bombardeiros, destruindo tudo 
aquilo que se apelidava de ameaça constante ao bem- 
estar e segurança do planeta? 

Serâ que, depois de tudo isto, a paz sobreveio e a 
ameaça que sobre nôs pesava, como autêntica espada 
de Démodes, deixou de fazer sentir-se? 

Claro que nâo! e se é facto que apesar do muito 
que foi destruido ainda hâ suficiente material atômico 
para vaporizar este planeta vârias vezes, caimos no 

ridiculo de vir a confrontar-nos corn a verdade de que a 
ONU e os paises mais poderosos da terra, corn todas as 
suas CIAs, FBIs e C-. Ldta. se têm mostrado incapazes 
para, a tempo, saberem das tramoias perpetradas por 
paises tais como a India, Paquistâo e, agora, o candidato 
Irâo que, à revelia de tudo e todos, decidiram entrar na 
classe de naçôes possuidoras de armamento nuclear. 

Tudo isso, sem nos esquecermos dos muitos quilos 
de material radiactivo que desapareceram dos paises 
da antiga Cortina de Ferro e que, hoje, de certeza, estâo 
em “boas mâos”. 

Nôtulas 
- Atingiu praticamente o seu climax a telenovela 

“Clinton, Starr & a Presidencial Libido” a partir do 
momento em que o teimoso présidente, depois de vârias 
vezes convidado, se confrontou corn uma ordem para 
se apresentar perante os jurados e ter que testemunhar 
sobre os seus amores (ou serâ desamores?) corn a jovem 
(em mâ hora estagiâria na Casa Branca) Mônica 
Lewinsky. 

Neste caso passional que tem atingido as raias do 
inverosimil, hâ duas liçôes importantissimas a tirar: em 
primeiro lugar, é lamentâvel que o Présidente da naçâo 
norte-americana seja tratado duma forma tâo baixa 
pelos seus prôprios concidadâos, trazendo-se para a 
praça pûblica a vida privada do cidadâo Clinton. 

Em segundo lugar e, igualmente lamentâvel, é que 
o cidadâo Clinton se fizesse esquecido da sua condiçâo 
de présidente e caisse na fraqueza de se comptometer 
com uma jovem em plena Casa Branca e, depois, tenha 
tentado “tapar o sol corn a peneira”. 

Se dignidade ainda lhe resta, e como medida 
remidora, deixe-se de continuadas tentativas de 
encobrimento e, perante a naçâo, assuma o que fez, con- 
tinuando o seu mandate até ao fim, porque do esgoto 
em que caiu este jamais deixarâ de cobrar o seu preço, 
fazendo-o caminhar na estrada da Histôria exalando o 
cheiro da sujidade. 

A Redaeçào 

coLouieu. 
BAN^eRQ 

COLDWELL BANKER 
1ST LONDON 
REAL ESTATE SERVICES 

Para um serviço honesto, eficiente e 
profissional na compra e venda de 

propriedades contacte: 

MARIA RESENDES 
Agente de compra/venda de propriedades 

Bus. (519) 642-4900 Fax. (519) 642-4913 Res. (519) 681-5988 
11 Baseline Road East, London, ON N6C 5Z8 

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 Materiais Adequados para Atender o seu Caso 

DANIEL CARRARO D.D. 
Denturist 

Denlufist Associalkm ol Ontario Member 

CONSERTOS • RECONSTRUÇAO • LIMPEZA 

ALINHAMENTO, SISTEMA "MYOLOC" 
PARA DENTADURAS SOLTAS 

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

Tel. (S19) 433-S484 
120 Hamilton Rd. (at William) 
London, Ontario 

I PafWn I 
N6B 1N3 

CHEQUE PESSOAL 

II 
MUDANÇAS NA LEI DO 

WORKER’S COMPENSATION BOARD 
PODEM AFECTAR VOCÊ! 

Nâo Perça o Seu Direito ao Apelo 

Nâo Renuncie aos seus Beneficios 

/ Nôs Podemos Ajudar 

TRABALHÂMOS NO WCB 
TEMOS 24 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA 

REPRESENTÂMOS NO 
TRIBUNAL DA WCB 

MAIS DE 800 CASOS 

A SUA PRIMEIRA CONSULTA É GRÂTIS 

CHAME PETER MANCINI 
1-800-423-6073 Peter Mandm 

the institute 
For injured 
ujorRers 
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

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

CATERING'99 
ACEITAMOS RESERVAS DE BANQUETES 

casamentos, baptizados, aniversdrios, 
reuniôo de empresa ou corporacôo, etc. 

Para marcaçôes contacte Andy Machado, Présidente 
Tel. (519) 453-4330 Pager (519) 640-20021.D. 4330 

PROFESSORES 

DE PORTUGUÊS 
A Escola Portuguese de London 

précisa Professores/as, acreditados corn 
estudos de Português para poderem 

leccionar no proximo 
Ano Lectivo I 998/99. 

As pessoas interessadas podem 
contacter antes do dia 15 de Agosto: 

D. Laura Alves, 
Directora David Carter 
Tel. (519) 471 -0700 Tel. (519) 432-7676 

God saw she was getting tired 
And the cure was not to be. 
So He put his arms around her 
And whispered, “Come with Me!” 

With tear filled eyes, we watched 
Her suffer and fade away. 
Although we loved her deeply. 
We could not make her stay. 

Her golden heart stopped beating. 
Her hard working hands put to rest. 
God broke our hearts to prove to us. 
He only takes the best! 

Fernando, Anita and Lina Almeida 

1^ 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficlência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

1 
SPINE TREE HOMES INC. 

Design, Build & Project Management 
ANTONIO ABRANTES FILIPE ABRANTES 

President Project Manager 

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

□□naannancaQattaDDDEi 

M.C. TILE 
Si MARBLE liMC. 
□□□□□nanannaannnnnn 

Manuel Castelhano, prop. • 28 anos de experiencia 

Especialiuidos m Instalaçào de: 
MOSAICOS E AZULEJOS - MÂRMORE 

PISOS DE UNÔLEO Floors) - CARPETES 

ORÇAMENTOS GRATIS! TEL: (519) 681-5761 

Comunidade de London solidària com as Vi'timas dos Açores 
Num dia foram angariados $22.050 dolares 

Os cinco organizadores na entrega do cheque de $22.050 dolares 
ao représentante do Monte Pio Geral. 

Cinco homens e uma missao: Enviar 
um auxOio humano aos seus irmaos 
açorianos que foram vftimas do tremor de 
terra no dia 8 de Julho passado. Os seus 
nomes: José Pinheiro (Comissâo de Pestas 
da Holy Cross), Manuel Amaral (Coroa 
de Sâo Pedro), Joâo Cabral e Joao 
Medeiros (Mordomos da Coroa do Espirito 
Santo) e Gabriel Serpa (Mordomo da 
Coroa de Sâo Joâo). Eles motivaram as 
forças vivas da comunidade para no dia 
26 de Julho darem o seu generoso donativo 
para esta causa justa. 

Apos a Missa, na sede do Clube 
Português começaram a chegar as 
oferendas em espécie e em dinheiro. Os 
que têm terras de lavoura (farms) 
trouxeram todo o género de animais para 
serem arrematados. As portas laterais do 
Clube pareciam o Templo de Jerusalém: pombas, cabritos, 
coelhos, galinhas, etc., agrupavam-se nas suas jaulas. Cada 
quai dava o seu palpite sobre o preço mais alto que séria 
atingido nas arremataçôes dos animais. As senhoras 
apressuraram-se em trazer bolos e doces, malassadas, etc. 
para serem vendidos no dia. Outros, simplesmente 
chegaram-se à mesa e assinaram um cheque para depositar 
na conta que foi aberta para o efeito no TD Bank. O espi'rito 
de solidariedade reinou todo o dia. 

De Leamington veio a artista da cançâo Suzie 
Resendes que actuou de graça. Corn o mesmo desinteresse 
actuaram a “Lira do Espinto Santo” e o conjunto musical 
“Além-Mar”, renascido depois de vârios meses de silêncio. 
Foi o que se diz iima Pesta Popular pelo grande e o povo 
que ficou tâo sensibilizado corn o desastre, respondeu 
maravilhosamente. 

Merecem destaque as ofertas da Coroa do Espfrito 
Santo ($2.500 dolares), a do Nûcleo do Benfica de Lon- 
don que entre os seus sôcios arrecadou e ofereceu $1.500 
dolares, a da Associaçâo de Profissionais e Empresârios 

Do Principio até ao fim 

de London que deu $1.000 dolares, e tantas outras que 
preferiram ficar no anonimato porque como diz o 
Evangelho: ’’Quando deres esmola, nào saiba a tua mâo 
esquerda o que faz a tua direita” (Mat. 6:2) 

Dois dias mais tarde, contada a receita deu um total 
de $22.050 dolares que foram entregues, como testemunha 
a foto, ao représentante oficial do Monte Pio Geral em 
London, José Manuel Medeiros da Agência Acadia. Bern 
hajam todos os que trabalharam para este grande sucesso 
e todos os que deram da generosidade do seu coraçâo. 

No ultimo fim de semana, 8 e 9 de Agosto, na Igreja 
da Holy Cross, o pâroco, Pe Lûcio Couto, ele prôprio em 
criança vitima do tremor de terra que sacudiu a ilha 
Terceira, convidou aos que por motivo de férias ou ausência 
ainda nâo tinham dado o seu donativo para esta causa e 
foram angariados mais de $1,000 dolares entre vârios 
donativos. 

A conta esta aberta e a toda a hora qualquer pessoa 
que assim o decidir poderâ enviar o seu donativo pondo- 

se em contacte corn um dos organizadores. 

A. Seara (London) 

Saudasor iemÂtanço/ de/ dfladalencT/ sdtmeido/ 

O dia 10 de Julho, 1998, 
foi uma data triste para nos, 
mas foi o principio da vida 
eterna da nossa mâe e 

querida amiga, Madalena 
Almeida. Ela partiu para 

uma vida de amor, paz, 
alegria e, principalmente, 
uma vida sem sofrimento. 

Foi no dia 25 de Maio, 
1952, quando começou a sua 
jornada. Jâ na idade de 
adolescente, ela escolheu o caminho para Deus, 
envolvendo-se no grupo de jovens e na catequese. 

Aos 19 anos, entregou-se a uma vida unida junto 
com o seu marido e eterno companheiro, Fernando 

Almeida. Foi ai quando começou a sua vida familiar, 
nasceu-lhe um menino e duas meninas. Ensinou-os a 
ter fé e esperança em Deus. 

Emigrante em London, envolveu-se, junto com o 
seu marido, no Movimento Familiar Cristâo, no Grupo 
Coral, e continuou a aprofundar na fé como Ifder do 
grupo “Renovar”. Durante estes anos, ela manteve-se 
unida e feliz corn a sua famOia, também a envolvê-los 
na vida espiritual e preocupando-se corn o nosso 
crescimento cristâo. 

No dia 2 de Novembro, 1994, seu marido partiu 
para Deus, deixando-nos todos desamparados, mas ela 
nunca perdeu a sua fé, continuando a viver a sua vida 
corn os filhos. Madalena Almeida foi sempre um 
exemplo para todos nos. Mostrou que se queremos fazer 

uma coisa, nâo devemos hesitar, mas sim fazê-la. 
Ficando viûva, no Movimento Familar Cristâo na 
Paroquia de Santa Cruz, nunca recuou, dando sempre 
o seu melhor. Ela fundou o primeiro grupo de viûvas 

portuguesas nesta paroquia. 
Foi um vivo exemplo cristâo para todos nos, e 

ensinou-nos que, apesar de tudo o que acontece na vida, 
devemos continuar a nossa caminhada para Deus. Nâo 
importava se era familia ou amigos, ela estava sempre 
dispom'vel para dar tudo o que podia. E nos, o que é 
que demos para ela? Demos s6 o que podiamos dar- 
Ihe: muito amor e carinho. 

Sofreu muitos anos sozinha e corn muitas dores, 
mas tinha um coraçâo forte. Foi no dia 6 de Junho, 
1998, quando recebemos a noticia que esta mulher cheia 
de fé e esperança, tinha uma doença e nâo havia cura. 
Estivemos sempre ao lado delà, até ao dia em que ela 
se entregou a Deus. Tmhamos sempre as nossas mâos 
estendidas para ela, a vê-la sofrer, a ver o seu corpo ir 
definhando. Ao olhar para o seu rosto, vfamos a sua 
aima nascer e nâo podiamos fazer nada. Ela fez tudo 
por nos e, quando ela precisava, sô podiamos dar-lhe o 
nosso amor e carinho. 

Agradecemos a Deus nos ter dado o privilégio de 
ter Madalena Almeida por mâe. Ela veio ao mundo para 
nos ensinar o bom caminho e agora rezamos todos por 
ela para que esteja corn Deus e corn o seu marido 
Fernando, nosso querido pai, para sempre. 

Nos vos recordamos corn muito amor e agora temos 
de àizer Adeus à nossa mâe e querida amiga Madalena 

Almeida. 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

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

Liiui Anita e Namlo Almeida (London) 

Kmû 
UNISEX HAIR DESIGN 

Avançado Profissionalismo em Cortes de Cabelo para Homem, Senhora e Criança 

Somos especialistas em; Cortes, Tintas, Tranças, Manicure, Pedicure. 
Depiiaçâo a cera, Madeixas, Perfuraçào de oreihas, etc... 

FERNANDA SANTOS, Proprietària 

424 Hamilton Rcl., London, Ont. N5Z IRQ Tel. 672-4770 
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PAGINA BANCARIA • Sottomayor Bank Canada 
ira depender do valor da 
avaliaçâo do imôvel e, uma 
vez que ainda nâo dispomos 
deste valor, nesta fase apenas 
se faz uma pré-qualificaçâo 
do cliente. 

Caso essa anâlise seja 
favorâvel, é pedido ao 
cliente que reûna os 
documentos necessârios 
para se procéder à avaliaçâo. 
O cliente deverâ igualmente 
nomear um procurador para 
lidar corn os assuntos em 
Portugal. O procurador 
desempenha um papel 
importante, visto que de Fachada da Agência Central do Sottomayor Bank Canada em Toronto. 

Financiamento de Compra de casa 
em Portugal 

No âmbito de informar a comunidade Portuguesa 
sobre assuntos de interesse gérai relacionados corn a Banca, 
O Sottomayor Bank Canada inicia corn esta ediçâo do 
Portugal Noticias, a “Pagina Bancâria”. 

O piano de financiamento para compra de casa em 
Portugal oferecido pelo Sottomayor Bank Canada, abrange 
nâo s6 a aquisiçâo, como também constmçâo e renovaçôes. 
O Sottomayor Bank Canada é o ûnico banco canadiano a 
oferecer este tipo de financiamento. 

Poderâo qualificar para este tipo de crédite os cidadâos 
portugueses, émigrantes ou equiparados, que residam na 
area de influência do Sottomayor Bank Canada, e que 
preencham os critérios de qualificaçâo definidos pelo 
Banco. 

Este programa de crédite oferece, entre outras, as 
seguintes vantagens: 
• Por um lado, beneficiar das isençôes fiscais inerentes 
ao financiamento através do sistema Poupança Emigrante, 
nomeadamente, isençâo ou reduçâo da SISA e de 
Contribuiçâo Autârquica; 
• Por outro, o facto do empréstimo ser denominado em 
dôlares canadianos, permitir-lhe fazer o serviço da divida 
na mesma moeda dos rendimentos que aufere (e, assim 
reduzir o risco cambial). 

Relativamente às condiçôes de crédite, salientam-se 
as seguintes: 
• O montante do empréstimo nâo deve exceder 70% do 
valor da avaliaçâo do imôvel; 
• A taxa de juro é fixa por um ano e situa-se, actualmente, 
nos 7%; 
• Exige-se como garantia a 1.“ hipoteca sobre o imôvel a 
financiar; 
• O prazo mâximo de amortizaçâo é de 20 anos, e, por 
fim; 
• O empréstimo é aberto podendo ser pago total ou 
patcialmente em qualquer altura e sem qualquer 
penalidade. 

Genericamente, num processo de crédite desta 
natureza. Identificam-se duas fases: 

A 1 fase inicia-se corn o pedido de crédite junte do 
Sottomayor Bank Canada. O montante do empréstimo 

de waal 

resendes 

sîcoli 

Intern Architects 

45 Alcan Avenue 
Toronto M8W 1V6 
pager 416.680.3912 
res. 416.766.8482 
repo@sympatieo.ca 

Emanuel Resendes B.Arch 

fpm PORTUGUESE BUSINESSES AND 
PROFESSIONALS ASSOCIATION 

» (ASSOCIACÀO DE EMPRESÀRIOS E PR0F1SS10NAIS PORTUGUESES) 

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

certa forma, détermina o grau de rapidez de todo o 
processo. 

Uma vez reunida toda a documentaçâo, os serviços 
do Banco Pinto & Sotte Mayor procederâo à avaliaçâo do 
imôvel. 

A recepçâo no Sottomayor Bank Canada do relatôrio 
de avaliaçâo demarca o inicio da 2.^ fase. 

O valor da avaliaçâo poderâ eventualmente determinar 
um ajustamento no montante do empréstimo e câlculos 
adjacentes. O Sottomayor Bank (Canada confirma a 
aprovaçâo do crédite e informa o cliente das condiçôes 
em que o financiamento foi aprovado. Nesta altura, é 
requerida a presença do cliente no banco para formalizar 
o processo de crédite. 

Assim que o Banco Pinto & Sotto Mayor em Portugal 
é informado dos termos e condiçôes de aprovaçâo do 
crédite, desenvolve-se todo o processo para marcaçâo da 
escritura de compra e venda e de hipoteca. Logo que 
estiverem reunidas as condiçôes para a escritura, o Banco 
Pinto & Sotto Mayor requererâ a transferência dos fundos 
para Portugal. 

No caso de renovaçôes, é requerido comprovativo de 
hipoteca da casa. 

Nâo perça a oportunidade de ter casa em Portugal. Se 
tiver questôes sobre este tema, visite qualquer balcâo do 
Sottomayor Bank Canada, o ûnico banco de direito 
canadiano a oferecer este tipo de empréstimo, ou o 
Représentante Oficial mais perto de si. 

ECONOMIA 
Employment Insurance 
New Hires Program 
-1998 

On November 19,1996, 
the Federal Government an- 
nounced a program called the 
“New Hires Program”. This 
program is designed to assist 
small businesses with their 
Employment Insurance premiums (employer portion) 
should a business hire more employees in 1998. The pro- 
gram itself was effective January 1,1997. The second phase 
of this program is now available for 1998. As this pro- 
gram looks at what a business paid in 1996 for Unem- 
ployment Insurance premiums versus what is paid in 1998, 
the time to analyse whether this program will benefit your 
small business is now. 

Eligibility 
Generally, this program is available to small businesses. 
Specific criteria include: 
- businesses with employer UI premiums up to $60,000.00 
(or roughly 100 employees) in 1996; 
- businesses with an increase of at least $250.00 in El 
premiums Ifom 1996 to 1998. 

If your business meets these criteria, then assistance 
up to $10,(XX).(X) may be available. New employers are 
automatically eligible for the program. There are special 
rules for “Associated” companies. 

Level of Benefit 
As already alluded to, the 1998 benefit to eligible 

employers is 1/4 the difference in the employer portion of 
El premiums between 1996 and 1998. The difference from 
1996 to 1998 determines the calculation. The difference 
must be above $250.00 to receive any benefit. 

For employers with 1996 El premiums between 
$50,(XX).00 and $60,000.(X), the benefits will be phased 
down on a dollar-to-dollar basis. 

Act now 
The benefits to employers under this program can be 

received in two ways. An employer can adjust the current 
source deductions remittances for the remaining months 
in 1998. This would assist cash flow immediately. An al- 
ternative is to claim the benefits when filling the 1998 T4 
summary and slips. Under this method the employer will 
have to wait for a refund to arrive from the government. 
Speedy refunds are definitely not guaranteed. 

The first step is to determine the eligibility of a busi- 
ness. The second step is to calculate the benefit available. 

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

Roy G.Pias B.A., C.M.A., C.F.P. 

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

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

'lelefone e Fax 

(519) 434-1119 

SOTTOIVIAYOR BANK CANADA 

Grupo Champalimaud - Portugal 

• Empréstimos para Compra, Obras de Beneficiaçâo ou 

Construçâo de Casa em Portugal 

• Empréstimos Diversos 

• Hipotecas no Canada 

• Repatriamentos e Transferência de Fundos para Portugal 

• Depositos a Prazo / RRSPs / RRIFs 

• Cartâo VISA 

SoHo@isfar.ca 

MAIN BRANCH 
H06 Dundas Bfreet West, Toronto, Ontario M6J1X2 

Tel: (4iej 588-8597 Fax: (418) 588-8584 

SYMINGTON BRANCH 
327 Symington Avenue, Toronto, Ontario M6P 3X1 

Tel: (418) 533-7888 Fax: (418) 533-1444 

Para mais informaçôes contacte 
um dos Représentantes Oficiais 

do Sottomayor Bank Canada 
na sua area 

BRAMPTON BRANCH 

2 Nelson Street Fast, Brampton, Ontario M6V1C9 
Tel: (905) 457-9090 Fax: (905) 457-9106 



Julho / Agosto 1998 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 9 

CHICO AVILA, O Homem-show MEW BEDFORD 
"PORTUGAL NOTICIAS " 

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

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

Correspondente: 
HORACIO AMARAL 

Jovem Português morto em 
acidente de viatura 

O jovem de 12 anos, Mario J. Raposo, residente 
em Bristol, encontrou a morte duas horas depois de ter 
iniciado as férias de verâo, quando a sua bicicleta BMX 
colidiu com um carro no cruzamento da Hope St. com 
a Poppasquash Rd. da mesma cidade. A vitima foi 
transferida de ambulância para o Hasbro Children’s 
Hospital em Providence, onde o jovem foi dado como 
morto. 

A morte do Mario causou grande consternaçâo 
especialmente entre os seus colegas de escola. Mario 
era aluno do sexto ano na Guiterras School. A vitima e 
seus pais, Mario J. Raposo e Donâria (Medeiros) 
Amaral, eram naturals da Ribeira Grande, Sâo Miguel, 
e residiam hâ seis anos na comunidade de Bristol. Ele 
era muito proficiente nos estudos, tendo aprendido 
inglês num pen'odo de seis meses, participava na Banda 
de Mûsica da escola ejogava no time de futebol. 

A comunidade portuguesa de Bristol esta de luto 
por esta tragédia que ceifou a vida de um jovem, 
deixando na mais profunda saudade a sua famflia. 

Horâcio Amaral, correspondente em New Bedford 

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL 

“PORTUGAL NOTICIAS” 
1-800-414-3584 

Por ocasiâo das Pestas do Espmto Santo em New Bed- 
ford, tive o prazer de entrevistar um grande artista que jâ 
conhecia hâ alguns anos, Chico Avila, e quis fazer-lhe 
uma entrevista para poder apresentar alguns dos seus 
muitos valores musicals ao nosso publico leitor do Canada 
e dos EUA. Eis um perfil completo deste Homem-Show. 
Portugal Noticias - Quando começou a cantar e como? 
Chico Avila - A minha iniciaçâo no mundo da cançâo foi 
râpida e simples. Sou picoense e passo a vida a cantar 
para a nossa gente. Emigre! para os Estados Unidos em 
1980 e, na California onde vivo, comecei a minha vida 
artistica, cantando em Night Clubs e Pubs temas de mùsica 
americana. Depois dediquei-me a cantar mùsica 
portuguesa. Tive êxito e dai arrancou a minha popularidade 
e o sucesso de minhas cançôes. 
PN - Quai foi o momento mais alto da sua carreira artistica? 
CA - Foi quando fui pela primeira vez cantar ao Faial na 
ocasiâo das Pestas da Semana do Mar e senti a imensa 
alegria de ver colegas meus do Liceu e pessoas da vizinha 
ilha do Pico. Por outro lado, tenho tido sorte na escolha 
das mûsicas que faço e que tem agradado ao publico. 
PN - Quantos CD’s jâ gravastes? 
CA - Jâ grave! 7 Cassettes e 7 CD’s. Actualmetne tenho 
na forja dois novos corn algumas mûsicas conhecidas e 
outras originals. Enfim, trata-se ainda de uma surpresa, 
mas posso adiantar que vai ser uma variedade de rîtmos e 
diferentes tipos de mùsica. 
PN - Quantos paises jâ visitastes como artista? 
CA - Actuel nos Estados Unidos, Açores, Portugal conti- 
nental, e Canadâ. Por incrivel que pareça, junto com outros 
artistas convidados, jâ actuel nos Fenais da Ajuda, por 
altura das Pestas do 300.- aniversârio da Ermida de N- S® 
da Ajuda. 
PN - Projectos para o futuro? 
CA - Além do duplo CD, tenciono gravar um CD corn 
mùsica americana e temas originals. Preocupo-me por fazer 
cada ano o lançamento de um novo disco, o quai toma-se 
gratificante porque o pùblico gosta e sempre nos acarinha. 
PN Que pensas da nossa mùsica no estrangeiro? 
CA - Penso que tem vindo a crescer cada vez mais, corn 
novos valores a enriquecer e melhorar a sua qualidade, 
porque cada vez o pùblico exige mais e melhor mûsica 
portuguesa. É grato reconhecer que este tipo de mùsica 
tem preservado as nossas raizes sem desmerecer na 
qualidade. 

PN - Umas palavras aos nossos émigrantes, e em especial 
aos assinantes deste jomal 
CA - Queria dizer que brevemente irei cantar no Canadâ, 
nomedamente na ârea do Ontârio, para aqueles que ainda 
nâo conhecem a minha mûsica. Gostaria de vê-los nos 
espectâculos agendados e terei muito prazer em cantar para 
todos vos. 

O meu obrigado ao jomal “Portugal Noticias” em es- 
pecial a você, Horâcio Amaral, por ter-me dado esta 
oportunidade de ser conhecido noutras âreas. Deixo aqui 
para todos um abraço de amizade de Chico Avila e um 
Até Breve! 

Horâcio Amaral, correspondente em New Bedford 

REUNIÂO DOS EMIGRANTES DOS 

FENAIS DA AJUDA 
As Duas Comissôes deste Encontro Annal dos Emigrantes da Freguesia dos Fenais da Ajuda, espalhados pelo continente da 
Norte-América, tem o prazer de convidar a todos os filhos dos Fenais e arredores para este Convwio anual que terâ lugar em 

London, Ontârio (Canadâ), nos dias 5e 6deSetembro de 1998, na sede do ClubePortuguês 

Comissâo do Canadâ; 
A partir da esquerda: José P. Grande, Emanuel DeMelo, Carlos Da 
Ponte, Tony Amaral, Carlos Barbosa (acima), José Amaral, Manuel 

P. Grande, Delmar DeMelo e Manuel (Mike) DeMelo. 

Comissâo dos EUA; 
A partir da esquerda: José Jorge Camboia (convidado de honra), Alberto 
Lourenço, Dimas Melo, Vitor Tavares, Miguel Calouro, Horâcio Amaral, 
Emanuel Macedo, Carlos Calouro, Messias Galante (acima), José Faria, 

Albertina Martins, Amaldo Oliveira, Berta Parreira, José Ambar. 

Emigrantes dos Fenais da Ajuda, todos os caminhos levam a London, onde os vossos famHiares, 
amigos e a comunidade portuguesa esperam receber-vos de bragos abertos 

Para informaçôes contacte: 
Nos EUA: Horâcio Amaral (508) 995-7106, no Canada: Carlos DaPonte (519) 453-8640, na Bermuda: Humberto Vieira (441) 292-8236 

E-mail: demelo§iibm.net 
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LONDON 

NOTAS SOBRE A WOSL 
London Portuguese 

Dante, a équipa da Premier de Sârnia, que pouco 
antes tinha obtido uma vitoria sobre o Benfica de Lon- 
don, nos jogos da Taça da Premier, foi eliminada pela 
équipa do London Portuguese com uma derrota 
humilhante de 6-0. Marcaram pelo Clube Português a 
estrela do encontro, Ree San (3), Nick Bounds (2) e 
Tony Fernandes. Paul Azevedo teve uma tarde tranquila 
no seu papel de guarda-redes. 

Nûcleo do Porto 
A équipa do Nûcleo do F.C. Porto parece estar na 

recta final para entrar na Primeira Divisâo. Liderando a 
classificaçâo no seu grupo corn um recorde de 7 vitotias, 
2 empâtes e uma derrota, deverâ ganhar os seus 
proximos encontros corn a do Bluewater de Sârnia e a 
do Exeter, para se promover a escala superior da 
Primeira Divisâo. 

O treinador, Fernando Martins, tem posto em jogo 
todos os seus conhecimentos e artimanhas de veterano 
nestas lides, para conseguir este êxito corn uma équipa 
jovem e forte, a melhor que até agora o Nûcleo tem 
apresentado nos relvados. 

Os melhores Campos da Bola 
o mérito de um trabalho esmerado e digno e nota 

dez sejam dadas as pessoas encarregadas do 
“lanscaping” dos campos de futebol dos Clubes 
Portugueses de Stratbroy e London. Ambos estâdios 
brilham sempre pelas boas condiçôes, limpeza e a 
excelente condiçâo do campo. Parabéns! 

Quartos-de-Final na Taça do Ontario 
Depois da magnffica vitoria de 4-2 contra o Galt 

Oaks, a équipa da Premier, “London Portuguese”, 
desloca-se à capital da naçâo no Domingo, dia 26 de 
Juiho para enfrentar o seu poderoso adversârio de Ot- 
tawa nos Quartos-de-Final para a Taça do Ontario. Se 
obtiver a vitoria, ficam as portas abertas para a Final da 
Taça. Força London Portuguese! 

A équipa do Clube Português de London “Sub/16” 
esteve em Windsor para as eliminatôrias da Taça do 
Ontario. O treinador, Carlos Fernandes, declarou que 
foi uma boa experiência para a sua équipa que, no 
entanto, foi eliminada corn um empâte e duas derrotas. 

John Pacheco, relator desportivo (London) 

Tony's Banquet Hall 
& Catering Service 

For Weddings, Anniversaries, 
Speciai Occasions, Business Meetings, etc. 

Call Tony 

(519) 455-2070 
2520 Trafalgar St./Crumiin Rd. London 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Huntingdon Downs 

'David Dasilva 

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

NÛCLEO DO SX. BENFICA 
DE LONDON (CANADA) 

344 Burwell St., London, ON N6B 2V9 

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

Domingo, 23 de Agosto, 1998 
Piquenique Anual dos Sôcios do Nûcleo 

Para réservas contactem-nos na maior brevidade possîvel 
îels. 438-1527, 268-7135 ou 686-6611 

Liga WOSL - Premier 
N. BenBca, 13 - London City, 0 

...e Podiam ser outros tantos 
Jogo sem historia, tal foi a superioridade do Benfica. 

Quando a équipa se convence que o grupo é formado 
por 11 jogadores torna-se mais fâcil jogar futebol. Caso 
contrario, sempre bavera équipas que nos possam 
vencer durante o Campeonato. 

Até chegarmos ao 7-0, o encontro foi jogado ao 
primeiro toque corn oportunas demarcaçôes. Foi bonito 
ver na segunda parte, quando cada um, levado pela 
ambiçâo de marcar mais golos, começou a jogar 
individualmente 

É pena vermos neste estado lamentâvel a équipa 
do London City que, em anos nâo muito distantes, era 
uma das melhores na Liga Premier. Actualmente nada 
tem que se aproveite. Fazemos votos para que reapareça 
o mais râpido possîvel a boa équipa que outrora 
conhecêmos. 

Marcadores: Helder Ramos (6), Jim Tsaparillis (2), 
Wilco Kanteis (2), Glen Martin, Paulo Ponte e Martin 
Painter. 

Tony Macedo (London) 

COMENTÂRIOS 
Hungarians, 1-N. Benfica, 2 

o encontre teve lugar no campo de Nilestown e 
abriu corn um ataque lento e meditado do Benfica, a 
estudar o potencial do seu poderoso adversârio e a jogar 
sem a presença de très dos seus atletas regulares: os 
defesas, Paul Ponte e Jeff Cambridge, que nâo puderam 
jogar por acumulaçâo de cartôes amarelos, e o meio- 
campo. Jim Tsaparilis, que se encontrava em férias. 

Dada esta deficiência da defesa, o treinador 
benfiquista, Marcel Di Anni, colocou o meio-campista, 
Martin Painter, na posiçâo de defesa central, o quai 
afectou a capacidade de ataque do Benfica. Para 
colmatar ainda a situaçâo desesperada, o avançado Paul 
Dourado, teve que abandonar o campo no minuto 11 
por causa de uma lesâo, o quai levou ao preparador 
técnico a colocar o defesa Jesse Oliveira na posiçâo de 
meio-campo. O desânimo foi gérai nas filas benfiquistas 
quando a équipa da casa abriu o marcador corn um golo 
originado num tiro de canto no minuto 22 por Nick 
D’Oria. 

Na segunda parte do jogo, a équipa do Benfica saiu 
ao campo à procura do empâte e forçaram corn 
intensidade o pressing sobre os hungarianos. Em 
decisôes que foram fortemente contestadas pela bancada 
visitante, os juizes de linha estimaram como fora de 
jogo vârios ataques benfiquistas. Isto parece que 
incentivou ainda mais a força e persistência no ataque 
do Nûcleo que foram recompensadas pelo ârbitro corn 
duas grandes penalidades convertidas em golo pelo 
adiantado Wilco Canters, dando assim a vitoria ao time 
visitante. 

John Pacheco, relator desportivo (London) 

RESTAURANTE 
Proprietaries 

Rosa Cruz & Tony Silva, 

Tel. (519) 679-1590 

Fully Licenced Restaurant & Catering Service 
Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 

6S Sab. e Dom.: 11:00 am - 77:00 pm 
De 2^ à 5^: 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 

DESPORTO 
JOHN PACHECO, 
Relator Desportivo 

Tel. (519) 451-2696 
Fax. (519)451-2975 
E-mail:pinheiro@execulink.com 

França ganha o ultimo 
Mundial do Século 

Chegamos à conclusâo de um dos eventos mais 
importantes do mundo do futebol com um desfecho dos 
mais inesperados e surpreendentes. 

O pais anfitriâo, a França, corn uma derrota 
humilhante de 3-0 desbancou o Brasil para subir ao 
podio e receber a Taça do Mundial/98 na frente do 
Governo francês em pleno e dos milhares de craques 
que enchiam as bancadas do Estâdio St Denis. Tomava- 
se assim a sétima selecçâo que triunfa no Mundial e a 
ûltima neste fim de século. 

Dando uma visâo historia, a selecçâo nacional 
francesa nâo ficou classificada para o Mundial de 1994, 
mas a França conseguiu ser escolhida como o pais do 
Mundia/98. O programa de preparaçâo dos jogos 
mereceu muitas cn'ticas por deixar atrâs atletas da talha 
de Eric Cantona e David Ginola nos encontros para a 
classificaçâo do campeonato. Aime Jacquet, o treinador 
nacional, foi bombardeado pela comunicaçâo social 
corn severas crfticas a sua escolha, mas logo nomes de 
peso no futebol francês, como Michel Platini e outros, 
publicamente deram firme apoio à sua polftica 
desportiva. 

Zinedine Zidane (à direita), Bixente Lizarau 
(centra) e Robert Pires com a Taça do Mundia/98. 

Jacquet preparou uma équipa funcional corn 
jogadores-estrela entre os que merecem destaque 
Zinedine Zidane, Thuram e Desailly. A équipa optou 
por um jogo compacto e unfssono, marcando homem a 
homem e fechando-se numa defesa impenetrâvel. 
Bafejada pela sorte, pois, fora o encontro corn a Italia, 
os outros foram relativamente inimigos fâceis, e 
desbancada a Alemanha no jogo corn a Croâcia, o Brasil 
era a ûnica équipa que lhe barrava o triunfo final. Nos 
jogos do campeonato tinha seguido uma tâctica corn 
forte acento na defesa, o quai fez corn que nâo fosse 
muito alta a quantia de golos, simplesmente os 
necessârios, e abriu-lhe de par em par as portas da 
grande final. 

Na grande final, o Brasil nâo esteve présente em 
St. Denis. Roberto Carlos teria feito um papel melhor 
na defesa e nâo soube estar a altura do jogo no lateral. 
Ronaldo que, por lesâo no joelho, s6 a ûltima da hora 
foi inclufdo na équipa, deixou uma muito pobre imagem 
do seu potencial como estrela. 

Foi uma vitoria francesa bem merecida. 

John Pacheco (London) 

PEO-âTAID 
& RAILING me, 

CUSTOM BUILT WOOD STAIRCASES 

In Traditional and Contcmporaiy Styles 

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

Tel. (519) 457-1992 DANIEL & GILBEDTO 

Fax. (519) 457-1993 OLIVEIRA 

117 Falcon Street, London, Ontario N5W 4Z2 
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NÜCLE0 SPORTIGUISTA 
Anàlise a meio de Temporada 

Liga LYDSL. Equipa Sub/10 
A equipa esta a 

atravessar um processo de 
aprendizagem. Jâ se 
podem ver muitas 
melhoras desde o dia em 
que juntamos estes 
rapazes que serâo as 
futuras glorias do Nucleo. 
O treinador, Joâo 
Sampaio, tern trabalhado 
incansavelmente para 
revigorar a capacidade de 

Novo Estadio do Sporting custa 13 milhoes 
Caracterizado pela polivalência, com lojas, restaurantes, cinemas e outros 
equipamentos, a sua conclusao esta prevista para 2001 

John Soares, Treinador 

defesa da equipa e a sua agressividade para marcar 
golos. Esperantos que para o fim da presente época, a 
equipa estara em melhores condiçôes para enfrentar os 
desafios do proximo ano. 

Equipa Sub/13 
Mais da metade dos elementos desta equipa tern 

jogado juntos por uns tempos e existe um formidavel 
espirito de entrosamento na sua maneira de jogar. 

O que escreve, o treinador John Soares, tern 
liderado a equipa nos ultimos très anos e confia que os 
rapazes da Sub/13 vâo acabar a época em boa posiçâo, 
com a possibilidade de arrebatar o primeiro lugar da 
classificaçâo. Nesta altura estâo empatados a pontos 
para o segundo lugar, mas ainda hâ muito pontapé a 
dar antes de chegar ao fim da historia. 

Um dos jogadores que mostraram melhor forma e 
aproveitamento foi Jordan Gonçalves que joga no meio- 
campo mas pode, se for necessario, fazer um bom papel 
em qualquer outra posiçâo. 

A equipa classificou-se para as meias-finais na 
Challenge Cup em St Thomas, ao derrotar a equipa de 
Woodstock a grandes penalidades. 

Middlesex-Velhas Guardas 
No inicio da presente Liga, chegou a atravessar 

momentos menos afortunados, devido a lesoes de 
jogadores e ao facto de alguns dos sens elementos 
encontrarem-se em férias. Mas na sequência dos 
eventos, e jâ com quase todo o plantel em activo, as 
coisas vâo correndo melhor para os nossos Velhas 
Guardas. 

John Soares, relator desporlivo do Nucleo 
Tel. 1519) 453-7050 

Assinado jâ o protocolo para a sua construçâo com 
um consorcio denominado “Alvalade Século XXI”, 
formado pela empresa da Holanda “Ballast Neddam” e as 
construtoras nacionais Somague e Teixeira Duarte, a 
construçâo do novo estâdio vai arrancar jâ no primeiro 
trimestre de 1999 e estarâ localizado nos terrenos 
adjacentes ao actual Estâdio José de Alvalade que, 
posteriormente serâ demolido. O espaço do velho serâ 
utilizado para construçâo imobiliâria. 

O projecto vai implicar um rearranjo urbanistico da 
ârea envolvente à nova infraestrutura. O prorio estâdio 
novo nâo servirâ apenas para a realizaçâo de eventos 
desportivos. Na sua concepçâo estâ prevista a construçâo 
de um conjunto de infraestruturas que permita a realizaçâo 
doutros eventos, além dos jogos de futebol. Lojas, âreas 
de recreio, cinemas, etc. estarâo albergados no novo 
complexo desportivo e, na sua vizinhança, serâ construido 
um hotel. 

Pedro Pais declarou que o projecto integrarâ as ultimas 
tecnologias e saberes, dando ênfase aos vectores da 

Governo quer que a Expo/98 seja 
argumento para o Euro 2004 

O secretârio de Estado do Desporto, em visita 
guiada à Expo dos ministros do Desporto dos PALOP, 
destacou factores que podem pender a favor da 
candidatura portuguesa. Em Estoril, onde estiveram 
reunidos por dois dias, Miranda Calha declarou: “A 
demonstraçâo da nossa capacidade de organizaçâo 
estâ bem expressa na EXPO/98 e deve ser tida em conta 
para a candidatura portuguesa ao Euro 2004 

O responsâvel pela tutela do Desporto lembrou 
outros argumentos favorâveis: “Portugal ainda nâo 
organizou uma grande prova futeboUstica a mvel 
mundial e esta serâ a oportunidade de modernizar as 
nossas infraestruturas desportivas” o quai na sua optica 
intéressa tanto ao futebol português como ao futebol 
em gérai. 

O secretârio de Estado nâo esqueceu o contributo 
da Expo na promoçâo do desporto, corn o vasto 
programa que integra este grande evento universal. 
Referiu-se ainda a importância do futuro pavilhâo 
Multiusos, conhecido por “Utopia”. “Este pavilhâo tem 
grandes potencialidades. A final do Campeonato 
Mundial de Juniores do Basquetebol jâ estâ agendada 
para ocupar o Verâo do proximo ano e mais inciativas 
irâo decorrer nas suas instalaçôes”. 

Extraîdo de Jonuil de Noticlas 

segurança e conforto, fdosofi;i em voga desde as tragédias 
ocorridas nos estâdios de Heysd e Sheffield. 

Projectado em princfpio corn uma lotaçâo de 43 mil 
pessoas, dada a candidatura de Portugal à realizaçâo do 
Campeonato da Europa e, de acordo corn as regras da 
UEFA de que a final da competiçâo tem de se realizar 
num estâdio corn 50 mil lugares, os responsâveis oficiais 
do Sporting estâo a ponderar o aumento da capacidade do 
novo Estâdio José de Alvalade, cuja inauguraçâo estâ 
prevista para meados de 2001 e estâ orçado numa primeira 
estimativa em 13 milhôes de contos. 

O clube Sporting serâ o maior accionista do projecto, 
mas no capital da empresa estâo présentes os membros do 
consôrcio construtor e os membros fundadores, entidades 
que investirâo neste projecto. Cada um destes membros 
fundadores terâ direito a um camarote no novo estâdio. 
Quanto à participaçâo da Câmara de Lisboa, é uma ârea a 
explorar mas nada ainda estâ garantido. 

A. Seara (London) 

Fernando Ferreira, Propnetâno 

SEAiSWAY 
PLUMBING & HEATING 

Companhia de Canalîzaçâo 
610 Newbold St., Unit 12, London, Ontario N6E 2T6 

Bus. (519) 686-3967 
Pager: 633-0228 I.D. 3967 -Res. (519) 850-0868 

MARIO AVEIRO 
President 1^1 È a m Êf 

“Industrial Contractors to the World... ” 

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

NÙCLEO SPORTINGUISTA DE LONDON 

Sâbado, dia 12 de Setembro, 1998, na sede do Clube Português de London (i34Faiconst./rrafaigarst.) 
PROGRAMA -18h00: Jantar (Servido) • 20h30: Desfile das concorrentes e^Eleiçâo da Mascote 
A Seguir, 
GRANDIOSO BAILE 
corn 0 Conjunto Musical “JOVEM IMPÉRIO” (ex “Nova Geraçâo”) 

Apôs a Eleiçâo (ja Mascote: 

GRANDIÜSQ ESPECTÂCULÜ DE VARIEDADES COM ^ 

"" 'be, La 'passion' (DE MONTREAL) 

/}de e as ^J-amesas '^ailaHnas 
PREÇO: (Jantar, Espectàculo e Baile) 
Sôcio:$22 • N/Sôcio: $25 • Menor (4-12): $12 

RESERVAS: • Leoniido Carreiro: 685-7204 • Jack Carreiro: 685-3584 • Joâo Sampaio: 453-2785 
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"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Sucursal em Cambridge 
169 Moffat Drive, 

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

Correspondente: 
ANTONIO LIMA 

LAURÉNIO RESENDES, 
Relator Desportivo 

Tel. (519) 623-1636 

ENTREVISTA 
corn Durval Pereira, do Programa de Radio “Voz Lusitana” 

Como jâ foi anunciado, o Programa de Radio “Voz 
Lusitana” de Cambridge deixou de ir para o ar. Tratava- 
se de um Programa jâ velhinho, corn 33 anos de 
existência, e um dos mais antigos, senâo o mais antigo 
em lingua portuguesa no Ontario. 

Foi fundado pelo sr. Carlos Simôes que durante 
muitos anos contou corn a preciosa colaboraçâo do sr. 
Artur Silva (falecido), pessoa que dedicou ao Programa 
um carinho muito especial e muito do seu tempo de 
lazer. 

Nos ûltimos quatro 
anos os apresentadores 
do programa foram: 
Laurénio Resendes, Vina 
Pereira, Durval Pereira e, 
mais recentemente, 
Hildeberto Alves. É 
precisamente corn um 
deles que vamos 
conversar. Trata-se de 
Durval Pereira, pessoa 
bem conhecida entre nos. 
Recebeu o baptismo de 

fogo na radiofonia em 1979, como colaborador da 
rubrica “Gente Jovem”, no Radio Clube de Angra, 
Terceira. 
Portugal Noticias - Durval, a tua passagem pelo 
Programa, foi positiva ? 
Durval Pereira - Antes de mais quero agradecer ao 
jornal “Portugal Noticias” na pessoa do seu 
correspondente, o amigo Laurénio, pelo convite que 
me dirigiu para poder falar acerca de um Programa 
Radiofonico que deixou tantas saudades no nosso meio. 

Foi uma experiência 
positiva e um prazer ter 
estado ligado a um 
programa como este 
corn mais de 30 anos de 
vida, sempre sobre a 
batuta de José Carlos 
Simôes. Pude aper- 
feiçoar-me no aspecto 
técnico, pois o apre- 
sentador esta incumbido 
tanto da locuçào como 
do aspecto técnico. 

Foram para mim quatro anos em que procurâmes dar o 
nosso melhor e estou convicto que o nosso programa 
angariou muita audiçâo. 

PN - Quai o motivo da extinçào do Programa ? 
DP - O comunicado oficial da administraçâo da Estaçâo 
afirmava que a frequência AM/96 onde estâvamos 
inseridos desapareceu, surgindo a onda FM. Os 
responsâveis entenderam que nâo havia lugar para 
programas étnicos na nova grelha de programaçâo. Dai 
o nosso desaparecimento do ar. Nâo olharam ao grande 

Dois apresentadores do Programa em acçâo, 
Laurénio Resendes, e Vina Pereira. 

impacto e valor que a nossa comunidade tem em Cam- 
bridge e cidades vizinhas. Foi lamentâvel a atitude 
tomada pelos responsâveis da nova estaçâo radiofonica. 
PN - Quai foi a reacçâo da comunidade? 
DP . Em sondagem efectuada hâ pouco notou-se que 
reina o descontentamento. As pessoas estâo tristes por 
esta situaçâo. No entanto, estamos convictos que, num 
futuro proximo, ainda durante este ano, possamos voltar 
corn 0 programa, corn mais tempo de emissâo e num 
horârio mais acessivel para todos. 
PN - As firmas portuguesas da regiâo sempre 
colaboraram corn o seu patrocmio ? 
DP - Colaboraram e espero que futuramente irâo 
também colaborar. O preço da publicidade que a Estaçâo 
praticava era um pouco elevado para as possibilidades 
dos nossos comerciantes e este é um assunto que 
procuraremos rever no futuro. Mesmo assim, todos 
colaboraram na medida do possivel. 
PN - Para terminar, queres deixar alguma mensagem 
a comunidade? 
DP - Aproveito para agradecr aos ouvintes de “Voz 
Lusitana” a sua valiosa participaçâo e o apoio que 
sempre nos deram e digo-lhes até breve, pois espero 
voltar num futuro proximo ao vosso agradâvel convivio. 

Laurénio Resendes (Cambridge) 

Durval Pereira 

Hildeberto Alves 

BOLETIM DE ASSINATURA 
Desejo receber o Jornal “Portugal Noticias” em minha casa. (Escreva corn letra maiüscula) 

Nome    

Morada   

Localidade   

Côdigo Postal Tel.  

Assinatura Anual: Canadâ - $30.00 Estados Unidos - $40.00 US Portugal - $40.00 US 

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

1756 Dundas St. East. London, ON N5W 3E2 (Canada) • Tel. (519) 455- 4653 • Fax. (519) 455-4683. 
(Para publicidade contacte-nos pelo Tel. 1-800-414-3585 ou envie-nos um fax para o numéro acima indicado) 
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CAMBBIDGE 
ORIENTAL SPORTS CLUB INC. 

RO. Box 26045, Cambridge, Ont. NIR 8E8 
Tel.: (519) 623-2020/623-2030 

Pestas de de Fâtima 
A comunidade portuguesa celebrou as Festas 

Anuais em honra de N® S® de Fâtima que deram inicio 
na Sexta-feira, dia 10 de Julho, corn um programa de 
variedades em homenagem aos idosos da comunidade. 
No Sâbado, as festas atingiram o seu apogeu corn a 
Procissâo das Velas, na quai se incorporaram milhares 
de fiéis que transportando cirios acessos e entoando 
cânticos de louvor a Deus, quiseram assim publicamente 
demonstrar a sua devoçâo a Maria, Nossa Padroeira, 
implorando ao mesmo tempo a protecçâo divina. 

No Domingo, foi o encerrar dos festejos corn a 
Procissâo do Adeus e a homenagem aos émigrantes que 
celebravam o 25.- aniversârio da sua chegada ao 
Canadâ. Esta efeméride é patrocinada pelo jornal local 
“O Lusitano”. 

Durante a tarde dedicada aos jovens, actuaram 
vârios conjuntos musicals e grupos folclôricos. 
Abrilhantaram as festas as duas filarmônicas locals. 

Laurénio Resendes (Cambridge) 

LIGA DA KDSL - RESULTADOS 
9. ® Jornada 11.® Jornada 
Leôes, 3 - Banat, 1 KMS, 3 - Leôes, 0 
Supersonics, 0 - Oriental, 1 Galt Eagles, 5 - Supersonics, 0 
10. ® Jornada Oriental, 8 - Beograd, 0 
Leôes, 2 - Polish Eagles, 2 12.® Jornada 
Oriental, 4 - Galt Eagles, 1 Leôes, 0 - Oriental, 2 
Hravat, 1- Supersonics, 1 Beograd, 0 - Supersonics, 0 

Da Silva Cup 
Supersonics, 4 - Polonez, 3 
KMS, 8 - Oriental, 1 • Leôes. 4 - Aurora Lodge, 2 

Laurénio Resendes, colaborador desportivo 
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PAGINA rmiNiNfl 
Casar ou Nâo Casar? Eis a Questâo! 

No Canada e nos Estados Unidos o numéro de 
pessoas que vivem juntas sem casarem-se tem crescido 
de forma alarmante. Em 1971, entre as mulheres, o 
grupo etario entre os 25 e 29 anos costumava ser o 
perfodo da vida em que très quartas partes da populaçâo 
feminina optava pelo casamento. Hoje em dia so uma 
quarta parte da populaçâo feminina desta idade esta 
casada. Porquê? Como explicar o facto de uma grande 
maioria de mulheres viverem sem casar na idade nubil? 
Sera por falta de noivos? Sera por medo às obrigaçôes 
do matrimonio? 

As estatisticas confirmam que na opiniao geral 
feminina o contrato matrimonial favorece o varao desde 
o ponto de vista social, legal e cultural. As decisoes no 
que diz respeito à profissâo, cuidar os filhos e à 
responsabilidade dos trabalhos domésticos nâo estâo 
baseadas na igualdade de compromisos entre o marido 
e a mulher. O facto de dar-se o sobrenome do pai e nâo 
o da mâe aos fdhos confirma esta atitude dominante 
por parte do homem. 

Em 1971 a mulher era de facto mais doméstica, 
ainda nâo estava tâo profissionalizada como hoje em 
dia em que muitas delas acabam por formar-se em 
colégios e universidades. Quando elas acabam os seus 
estudos, o matrimonio nâo é prioridade, mas sim a 
procura de emprego e gozar um pouco da vida, pois até 
o momento da formatura, a vida de estudantes s6 foi 
para todas elas um fonte de apertos economicos, 
sacrificios e trabalhos. S6 mais tarde, aos 30-35 anos, 
quando atingem a plenitude das suas funçôes 
profissionais, é que elas pensam em contrair 
matrimonio. 

Mesmo assim, isto nâo é apenas adiar a data do 
casamento. Hâ nisto algo mais. Hoje em dia, a mulher 
nâo considéra o matrimonio como uma soluçâo ou 
resposta ao que ela espera da vida. Corn tanto divorcio 
à sua volta, muitas chegam a pensar que, de facto, nâo 
precisam casarem-se para sentirem-se plenamente 
realizadas na vida. E, no caso de sentirem a chamada 
do amor, optam muitas vezes por uma relaçâo a dois 
(common-law marriage) sem os laços sufocantes de um 
matrimonio civil ou religioso. 

Nos anos 60 a mulher americana tomou atitudes 
mais livres perante o sexo. A sexualidade nâo estava 
necessariamente confinada ao matrimonio. Na década 
seguinte esta atitude virou regra geral e a ùnica 
restricçâo que se lhe opôs foi a necessidade de 
legitimizar os frutos de uma relaçâo sexual, os filhos. 
Hoje em dia, corn as mulheres a terem profissôes que 
sâo^melhor pagas que as dos seus parceiros, até esta 
entrando na moda de vermos mulheres que criam um 
ou mais filhos sem formar uma familia, mas ainda a 
atitude mais generalizada é a daqueles que vivem por 
uns anos juntos e depois decidem casar e criar filhos, 
formando assim uma unidade familiar. O facto de 
pronunciar os votos do matrimonio dâ a sua relaçâo 
um carâcter mais permanete e definitivo. 

Por outras palavras, sâo muitos os que hoje decidem 
tentar uma vida a dois para ver se as coisas dâo ou nâo 
dâo resultado. Chegando-se ao ponto em que a relaçâo 
entra em crise, sempre é mais fâcil nesta relaçâo a dois, 
separar os seus caminhos e cada quai seguir um destino 
diferente. Na maioria dos casos, neste periodo de 
experiência que pode durar vârios anos, embora 
coincida corn a plenitude de uma vida sexual adulta, 
tenta-se por todos os meios viver uma relaçâo infértil. 
O nascimento de um filho leva o casai a decidir pelo 
caminho de um matrimonio legal, que ainda é visto 
como a ùnica via para criar uma familia. 

Nas comunidades portuguesas émigrantes neste 
mundo do norte-américa dâ-se um conflicto cultural 
entre as atitudes dos filhos e aquilo que entre nos e 
considerado tradicional. Sempre que um filha déclara 
que nâo vai casar corn o seu “boyfriend” mas que 
decidiu viver corn ele num apartamento, os pais ficam 
totalmente desorientados. Esta jovem que eles criaram 
no “temor de Deus” e que prepararam para a vida corn 
baptismos, catequeses, primeira comunhâo, comunhâo 
solene, crisma e todos os items que manda a Santa Mâe 
Igreja..., de repente, salta fora do ninho, rompe corn as 

tradiçôes sagradas da familia cristâ e vai-se embora corn 
um “desconhecido” para viver “em pecado”, numa 
uniâo sem a Bençâo de Deus, sem contrato, sem “festa” 
de casamento... Que irâo dizer por ai a famflia e os 
amigos! Vai ser uma vergonha para eles quando isto 
for conhecido. Os pais começam a fazer uma anâlise 
de consciência e a perguntar-se onde é que eles falharam 
na vida desta filha. 

É possivel que eles nâo tenham falhado, que tenham 
sido um bom exemplo de amor e que o facto desta filha 
tomar este caminho nâo tenha nada a ver corn eles. Os 
nossos filhos vivem num mundo diferente do nosso. 
Dentro de casa vivem o mundo tradicional português, 
basicamente cristâo e sadio. La fora vivem num mundo 
americano-canadiano onde as realidades, os modelos e 
padrôes sâo totalmente opostos e diferentes do nosso. 
La fora domina o amor livre, a droga, os valores do 
mundo laico. Os nossos filhos têm uma ideia diferente 
da vida. Sabem que a juventude é fugaz, que é preciso 
aproveitar o tempo, na primavera da vida, antes de 
chegar as desilusôes do outono da velhice, um mundo 
onde o imperative categorico do “Nâo fornicarâs” foi 
substitui'do pela filosofia do “carpe diem”, do 
“comamos e bebamos que amanhâ morreremos”. 

Os jovens hoje vêem a falta de amor no casai, 
observam a quantidade apavorante de divorcios, de 
amores que começam hoje e amanhâ jâ nâo existem. 
Eles fazem uma anâlise das relaçôes amorosas e 
descobrem como muitas delas sâo caducas, falsas e sem 
verdadeiro fundamento. No reino da inconstância sen- 

NORTHLAND DENTAL CENTRE 

DENTISTAS PARA TODA A FAMILIA 

DR. FRANK LONGO DR. RICHARD KUPINSH 

DR. BROCK RONDEAU DR. ADAM BURTON 

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

I ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automàtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietario 

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

timental perguntam-se como uma pessoa pode chegar 
ao altar e prometer amor etemo, quando o nosso coraçâo 
é tâo inconstante e somos apenas donos do dia présente 
e o futuro é tâo incerto... Por isso decidem escolher um 
amor “part-time”, para v r se as coisas correm bem. Se 
aquilo falhar, pronto, eles vâo cada um por seu lado e 
tudo acabou. 

Todos têm o direito de casar. É o primeiro 
mandamento de Deus; “Crescei e multiplicai-vos”. Os 
jovens hoje querem experimentar o seu direito de nâo 
casar, de viver a sua vida sexual e humana sem estarem 
para sempre presos nos laços do matrimonio. Se eles 
soubessem que os seus pais casaram corn muito amor e 
quase nada de dinheiro para enfrentar o futuro, se eles 
soubessem as difuculdades e penûrias passadas pelos 
que lhes deram a vida, eles diriam que de facto os pais 
estavam doidos, que eram came de manicômio. Os meus 
pais nunca se perguntaram se as suas vidas eram 
compativeis, se o marido iria ser pacifico ou violento, 
sôbrio ou bébado. Eles nâo se perguntaram nada disto. 
Viveram o seu conto de fadas e, quando chegou a hora 
dos filhos, seguiram o seu caminho, lutaram juntos pela 
vida e souberam dar-lhes uma fartura que na sua 
infância tinha sido impossivel. Cumpriram o seu dever 
de pais. 

Que pensar, entâo, quando uma filha decide sair de 
casa para viver corn o seu “boyfriend”? Se ela tiver a 
sua idade, os pais nada podem fazer senâo aceitar o 
facto consumado. Se eles foram bons pais para ela e 
semearam no seu coraçâo bons sentimentos cristâos e 
humanos, essa semente nâo morreu. Esta ainda ali, 
latente, à espera de uma chuva que a faça germinar. 
Isso é o que conta. De momento, a vossa filha esta a 
experimentar o seu direito de “Nâo casar”! 

E... por falar nisso, nâo é vergonha nenhuma! Todas 
as famflias têm esqueletos escondidos nos armârios e, 
quem nâo os tiver que lance a primeira pedra! 

Antonio Seara (London) 

TALHO JORGEWSE 
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Os Deportados e os Déspotas 
Atingem jâ algumas centenas estes cidadâos de pâtria 

alguma despejados para as ilhas pelo sistema que os forjou 
criminais. Batidos na bigorna social do norte-américa, que 
lhes deu as curvas viciadas, aonde a seguir os condena. 
Seguem-se as habituais ostentaçôes do sistema: atira-se a 
vitima aos leôes do ministério da imigraçâo os quais, 
tentando limpar-se corn a candura profissional dos 
carrascos das guilhotinas da França revolucionâria, 
recorrem às suas codificadas leis que poucos entendem e, 
a seguir, os déporta despoticamente e sem apelo para o 
seu pais (?). 

Afinal, um erro foi cometido pelos juizes dos serviços 
de imigraçâo dos Estados Unidos. De facto e, segundo 
uma lei do Congresso americano, todos os individuos nâo 
naturalizados e que foram deportados por crimes cometidos 
antes do 24 de Abril de 1996, teriam direito a recorrerem 
da decisâo de deportaçâo dada pelos serviços de imigraçâo 
americana. No entanto, aqueles serviços passaram pura e 
simplesmente por cima da lei existente. Razâo porque um 
advogado americano, Fred Watts, apelou aos tribunais e a 
causa que defendia foi por ele ganha. O seu cliente alegava 
que tinha recebido ordem de deportaçâo sem ter sido 
ouvido nem recorrer aos tribunais corn base em razôes 
humanitârias ou outras. Segundo o jomal “Açoriano Ori- 
ental”, cerca de 250 deportados dos EUA estâo jâ nos 
Açores e outros 80 sâo esperados a todo o momento. 

Sempre nos repudiou a forma ignominiosa de como 
os govemos americano e canadiano cmica e hipocritamente 
solucionam estes casos. Tratando-se de paises novos saidos 
das colonizaçôes europeias do fim da idade média, paises 
modemos e até de vanguarda planetaria em Direitos 
Humanos (caso do Canada); pai'ses que foram construidos 
pelos braços da emigraçâo mundial, sem os quais eles nâo 
existiriam, é lamentâvel ver-se a fraca visâo humanitâria 
no campo das deportaçôes, nâo demonstrando nenhum 
espirito de inovaçâo e agindo pela forma pinochista ou 
salazarista. 

Se punir é um acto obrigatôrio para a sobrevivência 
colectiva da paz social, punir desumanamente é uma forma 
bârbara, contraria à reinserçâo social do punido que, em 
vez de aceitar a sua puniçâo como uma nova oportunidade 
que a sociedade lhe dâ, préféré entrar pela porta da 
reincidência, acarretando consigo o peso dos odios que a 
forma negativa da puniçâo nele descarregou. 

Coluna-mestra do sistema democrâtico modemo é 
precisamente a tolerância - e esta nâo deve ter limites nem 
fronteiras, quando se trata de valorizar a vida Humana. 
Principalmente quando essa mesma vida ou pessoa vive o 
dilema do crime que é, afinal, produto da vivência social e 
colectiva. 

No caso deste nosso Canada, pais que a nos sempre 
intéressa defender os principios e regras, pais aonde 
enraizamos as nossas vidas, pais que adoptamos como 
nosso por principio e causa justas, intéressa também dizer 
que no campo das deportaçôes muito hâ a fazer. Se somos, 
como canadianos, os paladinos na ajuda intemacional aos 
mais pobres, aos mais fracos, aos desprotegidos e 
degradados, assumindo a nossa responsabilidade para corn 
todos os povos, entâo que comecemos também neste 
campo e fiscalizemos mais de perto os poucos déspotas 
que ainda restam no Ministério da Imigraçâo do Canada. 

Um pais que vive e respira essencialmente pelos vasos 
e veias da emigraçâo, nâo pode vomitar pelos mesmos. É 

contra natura. A sua propria saùde periga e nos todos 
sofremos.. Hâ que falar, protestar contra tais infâmias. 
Somos certamente capazes de inovar no campo punitivo, 
passado por novas leis, compativeis corn o prestigio 
canadiano de naçâo tolérante e progressiva, evitando 
repatriamentos insensiveis de pessoas que cresceram, 
viveram, casaram e até tiveram filhos câ. Separâ-los das 
famflias depois de cumprirem penas nas prisées e enviâ- 
los hipocritamente para o seu pais de origem, faz bem 
lembrar tempos passados que a historia regista, corn as 
deportaçôes da Acâdia, do Geste canadiano, etc., bem ao 
estilo de um tempo e contexto diferentes. Façamos um 
apelo à coerência e ao respeito pela aplicaçâo das leis e à 
humanizaçâo da elaboraçâo das mesmas. Façamos leis 
condignas para corn o pais que dizemos ser. Acordem, 
senhores deputados! Acabemos corn essas aberraçôes 
coloniais... 

José Soares (Otava-Hull) 
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Correspondente: 

EVARISTO RESENDES 

CARTAS AO EDITOR 
Dear Antonio: 

I am pleased to announce that my colleagues and I at 
our firm have placed third in a nation-wide competition 
titled, ’Made-for-Shade’. 

The premise for the competition was to design a struc- 
ture that would provide shade to protect you from the sun. 
The sponsor, the ‘Canadian Dermatology Association’ 
organized this contest as part of an awareness campaign. 
As you know, skin-cancer is a serious problem, and we 
are constantly reminded through various forms of media 
to protect ourselves from the sun’s ultraviolet (UV) rays. 
Perhaps you have already put together an article on sun 
awareness. 

The ‘Canadian Dermatology Association’ felt a need to 
provide shelters from the sun in public areas, like beaches, 
parks, squares, etc. and we came up with a design we call 
‘Clouds’. The following is a quote taken from a song 
titled “Little Flujfy Clouds": “What were the skies like 
when you were young?” rikki lee jones. 

“They run on forever... and the skies always had little 
fluffy clouds, and they were long and clear, and there were 
lots of stars at night, and.... When it would rain it would 
all turn... .they were beautiful, the most beautiful skies as 
a matter of fact... the sunsets were purple and red and 
yellow and on fire, and the clouds would catch the colours 
everywhere. That’s... unique because I used to look at 
them all the time when 1 was little. You don’t see that... 
you might still see them...” 

rikki lee Jones, “little fluffy clouds” 

Description of Shade Structure or ‘Cloud’ 
Discovering the place-making ability of the serendipity 

of a perfect cloudy sky, the lofty forms are air-inflated and 
have a double-membrane. An interior perimeter metal 
ring provides rigidity to the stmcture as it wraps around 
the form - tightening to compress the form and loosening 
to stretch the form. The form, or cloud, itself is made of 
ultra-strong vinyl: elastic, translucent and capable of re- 
sisting the sun’s UV rays. Its flexibility allows it to adapt 
in size and adjust in height between the equilateral trian- 
gular grid of tilted masts. Each mast can rotate about any 
vertix until locking into a proper position, providing an 
easily expandable framework within which each cloud 
transforms. This system of clouds, allowing each cloud 
to expand and contract both latitudinally and longitudi- 
nally with adjustable equatorial rings, provides protection 
from the sun in various settings and produces unique 
places. 

Versatility and modulation in a geometric grid allows 
protection for a number of people in any setting, be it in a 
public park, square, café, on a beach or in the back-yard 
of a home. The estimated cost of the Harbourfront instal- 
lation would be twenty thousand dollars. The system eas- 
ily allows anyone to make a place and tailor their own 
environment to provide shelter and comfort. 

Regards, Emanuel Resendes 
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HOLY FAMliy CHAPEL MAUSOLEUM 
Urn espaça idealizado para os vivos e os defuntos 

A Capela-Mausoléu da Sagrada Familia oferece-lhe a oportunidade de obter um 
Tumulo de Familia dentro das tradicionais exéquias funebres. 

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

Ar condicionado no Verâo e aquecimento central no Inverno. 
0 técnico. Bob Amaral e Todd Grigg, no interior do Mausoiéu. 

Para mais informaçôes sobre as vantagens de um Tumulo no Mausoiéu e sobre as facilidades de pagamento sem Juros contacte: 

ST PETER’S CEMETERY S06 victoria street • London, Ontario • N5Y4EI T0I. (5 I 9) 45 I -9 I 20 
0 Mausoiéu da Sagrada Familia é superuisado pelo técnico Bob Timaral, que fala português e pode ajudar-vos em 

tudo quanto diz respeito à decisào de escolher este lugar para sepultura dos restos mortals da vossa familia. 
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Festa de de Fatima 
No Domingo, dia 12 de Julho, foi celebrada a 

grandiosa festa de N® S® de Fatima, Padroeira de Portugal. 
O preludio da mesma foi o Tifduo de preparaçâo com Hora 
Santa e Missa nos dias 9 10 e 11 de Julho. Na véspera da 
festa, foi rezado o terço nas Imguas do multicuralismo dos 
cinco grupos étnicos de Leamington e arredores: inglês, 
francês, italiano, arabe e português. A cerimônia foi 
iniciada por um grupo de jovens que juntos levaram um 
terço gigante feito por eles até ao altar. Um segurava a 
cruz em frente e o resto do terço rodeava o altar, aguentado 

pelos jovens. No fim da oraçâo, alguns membros da 
comunidade levaram présentes a Nossa Senhora. Os jovens 
deram flores, simbolo da beleza da juventude. Um casai, 
mostrando a importância da oraçâo no seio da famflia, 
deu um terço. Finalmente, D. Gloria Luis, uma das mais 
idosas na comunidade, dedicou uma coroa a Nossa Senhora 
porque, aos olhos de Deus, todos somos reis e rainhas. 

Apos o pôr-do-sol e, na noite câlida, os fiéis, segurando 
vêlas, caminharam em Procissâo à volta da Igreja, unidos 
na mesma prece e entoando os hinos tradicionais de N® S® 
de Fâtima. A fé e a paz dos cristâos ficou evidenciada na 
noite, coberta por um manto de estrelas e acariciada pelo 
pâlido brilho da lua cheia. 

No Domingo, pelas 13h00 foi celebrada a Missa 
Solene corn o orador sagrado, Pe. Sflvio Gasparotto que 
nas ultimas duas décadas tem dedicando o seu zelo 
apostôlico à famflia cristâ de Leamington e Windsor. 
Embora reformado, continua a doar o seu tempo, sabedoria 
e energia à nossa comunidade. O célébrante foi o Pe. Joâo 
Duarte. Eles contaram corn a colaboraçâo dos Padres 
Costa, Murphy e Zouein, das paroquias de Leamington. 
Na Missa actuou o coro corn o orgâo que foi tocado 
profissionalmente, e dois pares de mâos corn dedos tâo 
flexiveis que ao tocarem ligeiramente as cordas das violas 
até arrancavam lâgrimas aos olhos. 

MRS. CARMEN 
Palm, 

Card Reader 
& Advisor 

on ail problems of life and 
great strength of herbs & Talisman’s 

She will show you with your own eyes how to expel 
sorrow, sickness and pain. What your eyes see your heart 
must believe and then your heart will be convinced that 
this is the Woman you have been looking for. If you are 
overcome with trouble and conditions which are not natu- 
ral, I can remove them. Remember I am a true psychic 
bom with power and will help you. During many years I 
have brought together many in MARRIAGE & REU- 
NITED, many who were separated. If you are in distress, 
unhappy, or discouraged, I can help you. Does bad luck 
seem to follow you? Has the one you love changed? I can 
tell you why. I will tell you who your Enemies and Friends 
are and if the one you love is True or False. I warn you 
gravely, suggest wisely and explain fully. 

Help yourself Now! 
Find the courage and the sense of mind to see this gifted 
woman. Just one visit will convince you of her great spiritual 
powers. Immediate results to all your problems! 

BY APPOINTMENT 
All Readings Private & Confidential 

A Præissâo percorreu o itinerario habitual dos anos 
anteriores. O andor, levado por 8 Pescadores, ia seguido 
por très crianças vestidas como Francisco, Jacinta e Lucia, 
e pelo palio que cobria a custodia, anjinhos, varios simbolos 
religosos e o terço gigante. Acompanharam a Procisâo a 
Lira do E. Santo de London e a Lira do SO do Ontario de 
Leamington. 

É de apreciar o trabalho e sacriffcio que tiveram a 
Comissao de Festas da Paroquia e a Direcçâo do Clube 
para poderem alimentar todo o publico que encheu a sede. 
Segundo informaçôes concretas foi servido o jantar de 
graça a quase 700 pessoas. 

Pela tarde houve varias actividades, inclumdo o arraial 
das duas bandas, bazar, arremataçôes e bade, abrilhantado 
pelo conjunto “Payboyz”, e tivemos a honra de ouvir lindas 
cançôes das vocalistas Otflia de Jesus (Toronto) e Susie 
Resendes. 

“Foi uma festa magmfica”, declarou o Pe. Joâo 
Duarte, “mas tiao séria o sucesso que foi sem o apoio das 
incansaveis pessoas que prepararam os festejos, 
especialmente de quantos nos ofereceram apoio 
monetdrio, das senhoras que decoraram o andor, o grupo 
coral e os musicos, Miss Debbie Waddell, coordenadora 
da juventude da Paroquia, por ter a ideia do nosso terço. 

da Comissao de Festas e Direcçâo do Clube, sem cuja 
colaboraçâo nada disto séria possivel. E esta harmonia 
que define a palavra COMUNIDADE, quando juntos 
trabalhamos com amor, esperança e fé. Nâo dâ para 
agradecer um por um a todos o tempo e esforço que nos 
deram, mas fico-lhes eternamente obrigado. Tudo é 
possîvel onde reina afé! ” 

A integraçâo das varias comunidades e etnias, o 
diâlogo entre famflias e pessoas, assim como a formaçâo 
de novas amizades, foi algo admirâvel. Parabéns! 

Escrito por uma jovem îestemunha da Festa (Leamington) 

SENHORA CRISTINA 
Astrôloga e Cartonnante 

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

Visitas privativas 

e confidencials 

Especial do mês: 

$10.00/visita 

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

(519) 256-0395 

Isabel Carreira 
Travel Counsellor 

10 Talbot Street East 
LEAMINGTON, ON 

N8H 1L2 

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

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

" PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em Leamington 

67 Alderton Street 
Leamington, Ont. N8H 4L8 

Tel.: (519) 326-5309 

Correspondente: 
NORBERTO FORTUNA 

Festas do Espirito Santo 
Com a tradicional grandiosidade, a efeméride attain 

à nossa area muito povo das comunidades vizinhas, 
contando-se para além de 1000 pessoas o niimero de 
convivas que no Sabado e Domingo participaram nos 

José e Luisa Duarte levando a Coroa no Cortejo. 

eventos do programa. Trinta cabeças de gado foram 
abatidas para tal efeito e a sala do clube tornou-se 
pequena para acomodar a mutidâo de povo. Os 
Mordomos deste ano, José e Luisa Duarte, naturals de 
Vila Franca do Campo, Sâo Miguel, juntamente com 
uma equipa de homens e mulheres, tudo fizeram para 
dar brilho e realce a esta tradiçâo tâo arraigada entre 
nos, especialmente no povo açoriano emigrante. 

Apos as cerimonias religosas na Igreja de St. 
Michael’s, a saida do Cortejo foi saudada corn fogo de 
artificio, ao estilo da nossa terra e seguiu o itinerario 
até à sede do Clube onde além das Sopas, foi servido 
um prato de Came Guisada que todos proclamaram estar 
divinamente condimentado. 

Os Mordomos de 1999, José e Maria José Correia, 
com a bandeira da Irmandade nas Festas de Wheatley. 

As festas culminam corn a escolha do novo 
Mordomo para 1999 que é feita jâ no fim do dia. A 
bandeira vermelha foi entregue aos novos lideres das 
Festas de 1999, José e Maria José Correia, também 
naturals da antiga capital dos Açores, Vila Franca do 
Campo, os quais muito emocionados aceitaram a 
Mordomia. 

Parabéns a José e Luisa Duarte por uma gestâo 
digna e brilhante corn a quai, mais uma vez, foi realçada 
entre nos a devoçâo ao Espirito Santo nos dois dias de 
festa. 

Norberto Fortuna, correspondente em Leamington 

Absolutamente Gratis! 
a informaçâo que o vai tornar financeiramente 

independente, nâo importa a idade ou quai a 
educaçâo escolar. Nâo compra, nâo vende, 
nâo faz telefonemas, nem faz investimento, 

e tudo isto no conforto da sua casa! 
Para informaçâo compléta escreva para: 

JMF MULTIPLEX SERVICES 
25 JOHN ST., BOX 475, LEAMINGTON, ON N8H 3W5 
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Beldade do Mês - Leticia Costa 
Apôs completar o 13.® 
grau OAC na Holy 
Name H.S. de Windsor, 
Leticia vai seguir por 
très anos estudos de 
contabilidade. Junto 
com O irmâo e os sens 
pais. Maria e Frederico, 
damos os Parabéns neste 
inicio de carreira supe- 
rior e proclamamo-la 
Beldade do Mês. 

Feliz 25.- Aniversârio 
No dia 12 de Agosto, os 
sinos dobram de alegria 
pelo 25.® Aniversârio do 
casamento de Ilidio e 
Goretti Sampaio. Em 
25 anos houve tri- 
bulaçôes na vida, mas 
corn fé e amor tudo 
passou e a data chegou. 
As filhas, Flâvia e 
Connie, genro, Joe, e 
neto, Austin, desejam- 
Ihes um dia muito espe- 
cial, cheio de paz, amor 
e alegria. Parabéns! 

Filha de Agostinho e 
Maria, Lanita, 10 anos de 
idade, começou a tocar 
piano aos 6 anos, e esta 
no grau 6 do Royal Con- 
servatory of Music. No 
Kiwanis Music Festival 
conquistou 5 prémios de 
ouro, um de prata, um de 
bronze e uma boisa de 
estudos. Os pais dâo os 
Parabéns à querida filha! 

Laura Marie 
Parabéns no dia 
14 de Agosto ao 
fazer o seu pri- 
meiro aniversâ- 
rio, da parte dos 
avos de Sarnia, 
Antonio e Luisa 
Leonardo, e de 
Sâo Jorge, Lurdes 
e Manuel Betten- 
court. Happy Birthday to you! 

John & Wendy 
Os pais dos noivos, 
Joao & Tibéria Cor- 
deiro de Sarnia e Glen 
& Joan Brown de Port 
Lambton anunciam o 
casamento de John e 
Wendy, sens filhos, que 
terâ lugar na Igreja de 
Sâo José em Sarnia, no 
dia 22 de Agosto de 
1998. Parabéns e que 
Deus abençôe a vossa uniào e vos faça muito felizes. 

TRi-CQUNTy mmm 
New & Used Satellite Systems 

We carry U.S. & Canadian Satellites 
New & Used 8 foot dishes 
We will not knowingly be undersold 
90 DAYS SAME AS CASH 
Thursday - Saturday: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 

(519)768-1776 (519)688-3200 
Hwy 3 / Hwy 76, West Lome, ON RR# 2, Tillsonburg, ON 

Lanita Resendes 

EVERYONE'S AN ORIGINAL 

HARVEY’S 
2000 DUNDAS ST. E., LONDON, ONT. N5V 3Z1 
PROPR1ETÂRIO: TONY VIEIRA TEL. (519) 457-2468 

ECOS DA SOCIEDADE 
Laurindo & 
Filoména 
No 21.® Aniversârio 
do seu enlace matri- 
monial em Almada, 
Lisboa, os sens filhos 
Isaac e Jennifer 
Ferreira desejam aos 
queridos pais muitas 
felicidades neste dia. 
Daddy, Mom, we 
love you! 

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÀO 
DA PARÔQUIA “HOLY CROSS” 

1039 Country Club Court, London, ON N6C 2R9 
Tel.: (519) 686-5759 

Parabéns aos casais-membros que em Julho 
celebraram o aniversârio do seu enlace matrimonial 

Jaime e Cidalia Silva 04/07/81 
José e Evelina Sd 26/07/75 

NECROLOGIA 
Rosa de Sousa Galego 

Nascida em Sâo 
Brâs de Alportel, Al- 
garve, faleceu em Lon- 
don no passado dia 2 
de Junho com a 
provecta idade de 95 
anos. A Famflia Gago 
agradece reconheci- 
damente a todas as 
pessoas que nesta hora 
de tristeza e saudade se 
dignaram acompanhâ- 

los na partida deste ente-querido para a sua ultima 
morada ou de qualquer outro modo Ihes prestaram 
o seu pesar. Descanse em Paz! 

Belmira da Ponte Melo 
Natural dos Fenais da 
Ajuda, Sao Miguel, 
apos prolongada 
doença que levou com 
Santa resignaçâo, 
faleceu em Roselle 
Park, New Jersey, no 
dia 6 de Julho passado, 
com idade de 49 anos. 
Era casada com Carlos 
Melo, natural da 

Lomba do Louçâo, Sâo Miguel, e mâe de Cristina, 
Michelle e Jason, irmâ de Lucia (Delmar DeMelo), 
e José Francisco (Fâtima). A sua partida encheu 
de tristeza esta famflia e os seus primos e primas 
no Canadâ. À famflia enlutada apresentamos 
sinceros pêsames. Descanse em Paz! 

Madalena de Almeida 
Com 46 anos de 
idade faleceu em 
London no passado 
dia 10 de Julho 
deixando na mais 
profunda dor os seus 
filhos Nando, Anita 
e Lina. Madalena 
era casada com 
Fernando (falecido) 
e ambos foram 
pioneiros do Movimento Familiar Cristâo. A 
Missa de corpo presente foi concelebrada pelos 
Padres Lucio Couto, Manuel Correia e Nelson 
Cabral na Igreja “Holy Cross” e os seus restos 
mortals descansam no St. Peter’s Cemetery de 
London. Os seus filhos e demais famflia 
agradecem por este meio a todos quantos os 
acompanharam nesta hora de tanta dor e saudade. 
Descanse em Paz! 

Orgaos de Comunicaçâo Social em 
Lingua Portuguesa reunem-se em 
Toronto 

Conforme o convite enviado a todos os membros dos 
Orgâos de Comunicaçâo Social Portugueses no Canadâ, 
realizou-se no passado dia 4 de Julho, pelas 18h30 na 
Casa dos Açores de Toronto uma Reuniâo Gérai durante 
a qual foi debatida pela primeira vez em conjunto a vasta 
problemâtica que a informaçâo em Lingua Portuguesa 
enfrenta neste pafs. 

Os présentes foram unânimes na necessidade da 
formaçâo de um organisme representative a nfvel do 
Canadâ, de todos os Orgâos de Comunicaçâo Social em 
Lingua Portuguesa e decidiu-se que uma proxima reuniâo 
deveria ser agendada para Setembro p.p. em data a 
anunciar. 

Por outro lado, uma Comissâo Organizadora 
composta pelos nomes abaixo descritos em ordem 
alfabética ficou encarregada de preparar a agenda do 
proximo encontre e, simultaneamente, organizar pianos a 
apresentar na reuniâo sobre estatutos e ética do organisme 
que virâ a ser criado. 

COMISSÂO ORGANIZADORA 
Norberto Aguiar, jornal “Luso Press” (Montreal) 
Antonio Ribeiro, “Correio Português” (Toronto) 
César & Nely Pedro, TV “Gente da Nossa” (Toronto) 
Antonio Seara, jornal “Portugal Notfcias” (London) 
F1Ô da Silva, magazine “Streamline” (Toronto) 
José Soares, “Jornal Nacional” (Otava/Hull) 

José Soares (tava) 

GOMPCJTING 

SALES «SERVICE 
CONSULTING 

256 Regal Drive, 
London, Ontario 
N5Y4Z9 (Canada) 

JORGCPIlURO. 
manager 

Tel. (519) 453-9451 
Fax. (519) 453-9712 

E-mail: jpavao@gtn.net 
Home Page: www.gtnlpavaolfirst.html 

38 Adelaide Street N., 
London, ON N6B 3N5 

C-a^é A T^estaarani 
Cozinha Portuguesa e Canadiana 

Frango de Churrasco, Marisco e Bacalhau 

Proprietario: Cipriano Gomes ("O Porto") 
BUFFET aos Domingos • Prato do dia na Semana 

Para réservas e encomendas (Take-Out) : 

Tel. ,5,9,673-3030 
Abertos todos os dias das IlhOO a.m. às 2h00 a.m. 

oUj'nmh C^^staurcmt 
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 dios de semana (2“ - 6° 12:00-15:00h.) $6.95 

Jogos de Futebol de Portugal via satélite. 
466 Hamilton Rd., London, Ont. N5Z 1R9 • Phone: (519) 434-5537 

APPIN ABATTCIK LTD. 

TAVILIH'D IP'OIPTILeilJIÊS 
Carne de Qualidade Inspeccionada pelo Governo 

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

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

Meias Vrtelas 

Quartos de Vitela 
Carne para o Congelador 

VICTOR MELO 

Tel. 289-5000 
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HARROW BRAMPTON 

" PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em Harrow 
8 Munger Avenue 
Harrow, Ont. NOR 1 GO 
Tel.; (519) 738-6896 

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

Tel.: (519) 738-4021 
Para banquetas contacte Agostinho Pavâo, Présidente 

Tel.: (519) 738-2305 

Pestas do E. Santo, Império de S. Antonio 
Corn brilho e solenidade realizaram-se as Pestas do 

Espirito Santo nesta vila, nos dias 4 e 5 de Julho passado. 
No Sâbado à noite, o Jantar dos Criadores no Clube 
Camôes contou corn a presença de muitas famflias das 
comunidades vizinhas que se uniram aos portugueses de 
Harrow para dar maior esplendor ao evento. Parabéns ao 
cozinheiro e seus ajudantes pelo magnifico 
confeccionamento de todos os pratos servidos. Pela noite 
fora, seguiu-se um grande Baile, corn a sala do Camôes 
repleta de juventude e gente adulta, todos a dançar 
animados pela müsica do popular conjunto “Nossa Moda”, 
a dar fortemente nas vistas, pois nesta noite todos os seus 
elementos estiveram impecâveis. 

Joâo Cordeiro e sua esposa junto ao Pe. Joào Duarte. 

No Domingo, a parte religiosa esteve a cargo do Pe. 
Joâo Duarte que concelebrou corn o pâroco de Harrow, 
Pe. Less Horwath. Foi corn a igreja repleta que na inspirada 
homilia o Pe. Joâo empolgou todos os fiéis présentes corn 
o fervor da oratoria sagrada. Simplesmente maravilhoso 
por, além do mais, tê-lo feito nas duas Imguas! 

A Procissâo foi magnifica, corn a presença de duas 
filarmonicas: Lira do Espirito Santo de London e S- de 
Fâtima de Ixamington, e ainda a presença dos elementos 
dos “Knights of Columbus” que com sua guarda de honra 
deram brilho e colorido ao Cortejo. Nele desfilaram o 
Présidente da Câmara de Harrow e muitas crianças de 
Primeira Comunhâo junto às coroas das comunidades 
vizinhas, levando as suas bandeiras no percurso desde o 
templo até a sede do Clube 

Depois do recolher da Procissâo, foi servido um lauto 
e delicioso almoço, o que abriu o apeptite para as 
respectivas bebidas serem muito apreciadas. Mais tarde, 
foi a vez de actuar o nosso simpâtico Rancho Folclôrico, 

O Présidente da Câmara também desfilou no Cortejo. 

“Ecos de Portugal”, que brindou todo o publico présenté 
corn os seus numéros populares portugueses. Parabéns a 
todos, e de um modo especial às crianças. Simplesmente 
grandiose! 

Très beldades em vestidos de Primeira Comunhâo. 

Os Mordomos, Joâo Cordeiro e famflia, naturais da 
freguesia de Sete Cidades, Sâo Miguel, por este meio 
fazem um agradecimento gérai a todos, nas comunidades 
vizinhas e também local, pela sua presença e o seu 
contributo para o êxito desta festa anual. A escolha do 
novo Mordomo para 1999, recaiu no casai Mario e Maria 
Pereira, que sâo também naturais da mesma freguesia 
açoriana. 

Anselmo Corvalho, correspondenie em Harrow 

NOSSA MODA Lança Cassette 
“Terra dos Meus Pais” 

Fruto arti'stico desta ârvore frondosa e musical que 
é o grupo jovem “Nossa Moda”, esta primicia musical 
“Terra dos Meus Pais” apresenta quatre cançôes: 
Nordeste (Eduardo Lima Raposo), California Linda 
(José Gonçalves - letra. Dennis Medeiros - müsica), 
Bairro Alto (DR Remix) e o fado “Voltando para 

Minha Terra” (José Gonçalves- letra, e müsica do 
proprio conjunto). Como todas as coisas primeiras, traz- 
nos a novidade de um conjunto jovem que ultimamente 
esta a receber muita atençâo nesta area do SO do 
Ontario. 

Na foto apresentamos o conjunto na sua digressâo 
pela Califonia no mês de Junho passado. Parabéns aos 
elementos do grupo “Nossa Moda” e votes de muito 
êxito no seu promissor future musical. 

Anselmo Carvalho (Harrow) 

“N0S5A MODA" 
CONJUNTO MUSICAL PORTUGUÊS 

COM MELODIAS PARA TODAS AS OCASIÔES 

Para contratos chame 
Jack Gonçalves Dennis Medeiros 
(519)736-7544 (519)825-7114 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Sucursal em Brampton 
36 Thornetree Cres., 

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

Correspondente: 
JOÀO G. SILVA 

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

Tel.: (905) 796-1245 

ACADEMICA CLUB OF BRAMPTON 
99 Orenda Road, Brampton, ON L6W 1V7 

Tel.: (905) 453-8606 

SARNIA 

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

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

Restas Anuais de Sto. Antonio 
Nos dias 5 e 6 de Setembro, com Baile animado por 
conjunto musical de Toronto. 

No Domingo às 11:30 Missa solene na Igreja de St. 
Joseph, celebrada pelo Pe. J.Duarte de Leamington, 
seguida de Procissâo, acompanhada pela Banda de 
Cambridge. Na sede do Clube actuarâo os Ranchos 
Folcloricos de Strathroy e Sarnia. Compareçam! 

Isto jà é demais! 
Embora nâo tenhamos um correspondente oficial 

do “Portugal Noticias” na area, chegam-nos uma vez 
por outra informaçôes que deixam um tom muito 
pessimista sobre o comportamento de algumas pessoas 
na comunidade de Sarnia. 

Foi assim que ouvimos a ültima: alguém que nâo 
pode ver a comunidade prosperar, esta empenhado em 
denunciar corn cartas anonimas certos aspectos da vida 
comunitâria e, levado por uma zelo farisaico, empenha- 
se em levantar calünias corn cartas anonimas ou 
falsamente assinadas corn o nome de pessoas inocentes, 
e ainda em denunciar ao Governo senhoras que 
trabalham na limpeza de casas. Sâo, na maioria dos 
casos, mulheres que, sem outro sustento e dada a falta 
de trabalhos permanentes, tratam de ajudar os seus 
maridos limpando as casas de alguns clientes e sâo 
pagas em dinheiro por este serviço. Dada a pequena 
quantia de dinheiro envolvida, em muitos casos esta 
receita nâo era declarada ao fisco. Isto é costume gérai 
em quase todas as comunidades émigrantes, nâo s6 no 
Canada, como também em outros paises. 

A tal pessoa teve o descaramento de denunciar, 
novamente em carta anônima, estas mulheres às 
autoridades canadianas. Isto criou na comunidade um 
sentimento de desconfiança mütua e uma atitude de vai 
saber que é que esta a fazer tais denüncias. Sera que é o 
meu vizinho, o que se diz meu amigo? ... Enfim uma 
situaçâo limite que sô pode destruir a nossa comunidade. 

Se estas linhas forem lidas pela pessoa cheia de 
falso zelo e empenhada em denunciar aos seus irmâos, 
nos temos uma mensagem a dizer: Oxalâ que um dia 
recebas o pagamento por esta traiçâo ! Porque o espirito 
que a move nâo é o zelo da justiça, mas sim a atitude 
de Judas Iscariotes. S6 quem for perfeito pode julgar o 
seu irmâo, pode lançar a pedra contra o pecador. Os 
fariseus que condenaram a mulher que foi apanhada 
em adultério esqueceram que os seus telhados eram de 
vidro! 

A. Seara (London) 
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WINDSOR 

FESTIVAL 
DA LIBERDADE 

"PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em Windsor 

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

Tel.: (519) 735-1802 

Correspondente: 
DANIEL LAPAS 

Uma Grandiosa Inciciativa do Centro Cultural de Windsor 
NomésdeJunho 

O Centro Cultural e 
Recreative pôs mâos 
a obra e de forma 
espectacular realizou 
um trabalho formi- 
dâvel na divulgaçâo 
da nossa cultura. 

Tudo começou 
corn a Pesta de Sâo 
Joâo, no dia 27 de 
Junho, no Lanspeary 
Park. Ao meio da 
tarde, varias actua- 
çôes. animaram as 
crianças corn palha- 
ços e pinturas no 
rosto. Num ambiente 
bem organizado e 
acolhedor, o Centro 
Cultural procurou dar 
a este dia de festa um 
sabor português, 
desde o churrasco até às mûsicas tradicionais. 

“Ecos de Portugal”, o Rancho Folclôrico de adultes e 
crianças do Clube Português de Chatham, o grupo de 
crianças do Centro Cultural, “Corner of Portugal”, as 
Danças Sâojoaninas organizadas pelos adultes do Centro, 
foi um leque variado que alegrou os présentes que ali 
compareceram. Ao cair da noite, vindos de Toronto, os 
“Midnight Dreams” tocaram müsica de baile e encerraram 
o dia festive. 

De salientar que os lucres da Festa de Sâo Joâo 
reverteram a favor da “The Heart and Stroke Foundation”, 
sem dûvida uma aeçâo de generosidade da parte dos 
directores do Centro Cultural, que merece todo o nosso 
apoio. 

O carro alegôrico de Portugal corn a Baleia e os herôis dos Decobrimentos. 

guerreiros tudo estava muito bem idealizado No carro 
seguinte iam crianças e adultes que dançavam corn arcos 
alusivos às Sâojoaninas. Também corn muita elegâneia, 
Sarah Lapas, Miss Comunidades Portuguesas em 1997, 
representou a nossa Pâtria. 

Aproximadamente 50 mil pessoas encheram as ruas 
de Windsor, neste dia de sol e calor, apreciando os mais 
vistosos conjuntos do cortejo que desfilou neste dia. Foram 
très horas de parada em que o Centro Cultural marcou 
presença corn os simbolos de Portugal, impressionando o 
publico que faz parte desta grande naçâo. Happy Birth- 
day, Canada! 

Também de parabéns estâo todos os directores e 
responsâveis do Centro Cultural que, mais uma vez, 
mostraram que o querer é poder. Bom trabalho e nota 10 
para o nosso Centro. 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor 

Gente que somos... 
Durval Farias 

No primeiro de Julho, Quarta-feira, dia em que o 
Canada celebrava 131 anos, o Centro mais uma vez 
participou corn duas magmficas atracçôes. Num dos carros 
alegôricos onde o Mestre da obra foi Jacinto Correia, via- 
se uma enorme baleia transportando nas costas o padrâo 
dos Descobrimentos. Em volta dele, oito portugueses da 
comunidade vestiam trajos da época do rei D. Manuel. 
Desde o cetâceo até às personagens do Infante, damas e 

Era Domingo, no fim da tarde, quando Durval 
Farias arrecadava para a carrinha os utensflios que usou 
para pintar a minha casa. Ali mesmo, na garagem, e 
corn a habituai cigarrilha começou a desfolhar, recuando 
no tempo, momentos da sua vida. “Mal conclui a 
instruçào primâria, disse, o meu pai morreu. Eu tinha 
apenas 8 anos e, para ajudar a minha mâe, comecei a 
distribuir compras e também a aprender carpintaria e 
mecânica, como ajudante”. 

Assim continua a historia de Durval Farias, pintor, 
64 anos de idade, casado corn D. Palmira, e pais de um 
filho. Fie salienta corn indisfarçâvel felicidade o 
trabalho de pintura e decoraçâo que exécuta no Canada 
hâ mais de 25 anos. 

Natural da freguesia da Relva, Sâo Miguel, aos 15 
anos jâ trabalhava na fâbrica de conservas Lory. Um 
passatempo de que gostava imenso era de trabalhar na 
Sociedade Técnica e no Clube Naval como pintor de 
lanchas e mecânico. “Aos 29 anos resolvi visitor o 
Canadâ. Corn a ajuda dafamttia Madruga câ cheguei. 
De inîcio chorava, mas fiz amizades. Passados dois 
meses, jâ começei a trabalhar nas limpezas para o sr. 

AMÎLCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietdrios 

UMA EXPERIENCIA UNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

MARISCO • BIFES • GALINHA 

Preparado no grelhador a lenha, na sala de jantar 

475TECUMSEH RD., EAST 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL (519)^54-5538 

♦FREE ESTIMATES* 
Bonded and Insured 

24 HOURS • 7 DAYS A WEEK 

SPECIALIZING IN 

UPHOLSTERY CLEANING 

AND FLOOD RESTORATION 

if if if ir if 

GENERAL MAINTENANCE 
• 'IndtMtfUod • leeiidetiUal 

Dufferin Mall Postal Outlet 4080 North Service Rd. E., 
900 Dufferin St.. P.O. Box 24094 Unit 21 
Toronto. Ont. N6H 4H6 Windsor, Ont. N9A 6J3 
Phone: (416) 536-2159 Phone: (519) 974-0040 
Pager (JoW Free): (416) 550-7158 Pager: (519) 255-4423 
Fax: (416) 536-3336 Fax: (519) 974-4990 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

 ACTIVIDADES COMUNITÂRIAS  

Sabado, dia 17 de Outubro - Festa do Aniversario 
do Centro e Semana de Portugal, integrada na “Her- 
itage Week” de Windsor, a culminar numa “Noite 
Terceirense” no Titonia Club, com Jantar onde sera 
servida a famosa Alcatra à moda da Terceira. Programa 
a anunciar. Para réservas e informaçôes contactem-nos 
peloTel. (519) 977-5300. 

Novo Comité Consultivo 
No mês de Julho passado foi criado um Comité 

(“Task force”) para aconselhar o Centro Cultural no 
que diz respeito a programas de apoio àjuventude e à 
terceira idade. O comité esta integrado pelas seguintes 
pessoas: 

Adriana e Jesse Correia Jr., Emanuel Vaz, 
Emanuel Pires, Maria Fernanda Tavares, Antonio 

e Fatima Santos, Laura Allen e Nara McGregor 

Auguramos aos membros do Comité o maior 
sucesso no desempenho das suas funçôes. 

Grupos Folclôricos 
O Centro Cultural promove e divulga a rica tradiçâo 

musical e folclorica portuguesa com dois grupos de 
folclore. “Os Quatro Cantos de Portugal” é o grupo 
infantil orientado e ensaiado pelas Profs. Fatima Santos e 
Nara McGregor. “Marchas de Sâo Joâo” é o grupo dos 
adultos, ensaiado pela Prof. Maria Fernanda Tavares. 

Ambos os grupos actuam e desfilam nos eventos 
comunitârios organizados pelo Centro Cultural e, além 
disso, estâo prontos para se deslocarem a outras areas na 
ocasiâo de datas especiais, concursos de Ranchos, Festas 
populares, etc. Para contactes, dirijam-se ao Centro cul- 
tural ou chamem-nos pelo Tel. (519) 977-5300. 

Estela Vaz (Windsor) 

CASA DO ESPIRITO SANTO 
DE WINDSOR 

848 South Pacific Ave., Windsor, Ont. N8X 2X2 
Tels.: (519) 250-9200 • (519) 252-7989 

Durval Farias 

Maniel Faraô e consegui juntar dinheiro para um 
carro 

Durval Farias nâo sabia falar o inglês, mas corn 
uma força de vontade foi vencendo os obstâculos do 
seu dia-a-dia e, très anos apôs a sua chegada ao Canadâ, 
resolveu trabalhar por conta propria. “Um dos trabalhos 
mais diffeeis que fiz foi de ter que pintar a Torre de 
Bablo Island, com 260pés de altura, suspenso por uma 
corda. Là em baixo todos diziam que eu era maluco”. 
E corn um sorriso de aventura, continua: “Nâo tinha 
medo e até gostava disso! Mais tarde, Durval ainda 
daria provas de coragem ao pintar a torre da âgua em 
Kingston. 
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Cartas ao Editor 
Sr Editor: 

Fiquei urn tanto desapontado com a leitura da 
reportagem sobre as Festas dos Espirito Santo realizadas 
nesta comunidade de Windsor, que foi publicada na 
passada ediçâo de Junho/Julho 1998 do “Portugal 
Notfcias”, em especial com o paragrafo que référé: 
“Devemos esclarecer que o sr. José Neves tinha tirado 
a sorte para ser Mordomo em 1998, mas, passado 
algum tempo, demitiu-se. Isto deixou entre a espada e 
a parede à Direcçâo da Casa do E. Santo...” 

Senhor Editor, eu, José Neves, nunca deixei entre 
a espada e a parede a Casa do Espirito Santo. Tenho no 
meu poder uma copia da minha carta de demissâo que 
foi enviada para a Direcçâo no dia 3 de Agosto de 1997, 
o quai dava tempo suficiente para esta Direcçâo nomear 
um outro Mordomo ou assumir-se ela propria em 
funçôes para enfrentar a festa. 

Os motivos que me levaram a apresentar a minha 
demissâo prendem-se corn assuntos da minha vida 
pessoal e corn a decisâo de minha sogra de ir passar o 
resto da sua vida em Portugal. 

Agradeço que o senhor se digne dar publicaçâo a 
esta carta. Muito Obrigado! 

José e Maria Neves (Windsor) 

JOHN S SATELLITES 
Pretende comprar e instalar o seu 
satélite corn o canal português? 

'NU/ \ Nâo perça tempo e ligue para 
JOHN PIC ANÇO 

—J Serviço em Português e Inglês 
I TEMOSOMINI-SATÉLITE EM SISTEMA DIGITAL 

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

WEST LORNE 

STRATHROY 
NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 

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

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

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

Marc Gomes • (519) 245-2373 

Solidariedade corn as Vitimas do Sismo dos Açores 
Campanha de Angariaçâo rendeu $4.297,35 delates 

Conhecido o desastre que abalou très das ilhas do 
Grupo Central, nomeadamente, Faial, Pico e Sâo Jorge, 
o faialense José Carlos Silveira cujo magnânimo 
coraçâo esta sempre pronto para estes actos de 
solidariedade, junto com Vitor Cruz e Artur Costa, 
deram inicio a uma campanha de angariaçâo fundos 
para auxiliar as vitimas mais carenciadas do desastre. 
Puseram-se em contacte corn o Clube Português que 
lhes abriu as portas de par em par e ainda colaborou 
desinteressadamente na campanha. 

Corn esta uniâo que faz 
a força, no dia 18 de Julho, 
dez dias apôs o tremor de 
terra, na sede do Clube 
Português foi levado a 
efeito um Jantar e Baile, 
abrilhantado pelo conjunto 
de Cambridge, “Sonhos de 
Portugal”, que se 
prontificaram para dar o seu 
trabalho de graça. 

A sala do Clube 
conheceu um cheio total 

naquele Sâbado no quai, as forças vivas da comunidade 
uniram-se num acto de colaboraçâo solidâria corn os 
organizadores. Muitas senhoras prepararam nas suas 

cozinhas artigos de culinâria que foram arrematados e 
cada quai, dentro das suas posses, deu corn generosidade 
aquilo que o coraçâo lhe ditava. Pode-se dizer neste 
caso que a mâo direita nâo sabia quanto dava a mâo 
esquerda. 

Finda a Festa, o total arrecadado deu a linda quantia 
de $4.297.35 dolares que jâ foram remetidos para o 
Consulado de Portugal em Toronto, ponto desde o quai, 
junto com outros donativos, sera enviado ao lugar onde 
esta ajuda em dinheiro é necessâria para auxiliar as 
familias mais carenciadas pelo sismo nas très ilhas. 

Foi um gesto nobre que honra a comunidade de 
Strathroy a quai, em situaçôes de emergência, soube 
sempre responder com generosidade. Neste caso sentiu- 
se intimamente ligada aos irmâos açorianos que 
perdidos no meio do Atlântico e em apenas poucos 
segundos ficaram desprovidos dos sens bens e moradias, 
vendo a sua terra aberta pelos abalos de um forte sismo. 
Hoje sâo eles, amanhâ podemos ser nos. Nos momentos 
dificeis, nâo hâ diferenças. Todos somos irmâos. Eis a 
prova mais contundente do facto. 

A campanha esta ainda aberta e se alguém, por 
encontrar-se em férias em Portugal ou por qualquer 
outro motivo desejar enviar o seu donativo, poderâ fazê- 
lo contactando um dos organizadores ou qualquer 
elemento da Direcçâo do Clube. 

José Carlos Silveira 

Antonio Seara (London) 
Informaçâo fornecida por Marc Gomes, Vice Présidente do Clube Português de Strathroy 

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

Tel.: (519) 768-1674 

"PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em West Lome 

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

Tel.: (519) 768-1674 

Correspondente: 

JOAQUIM LOPES 

LISTOWEL 
"PORTUGAL NOTICIAS" Sucursal em Listowel 

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

Correspondente: MANUEL CARVALHO 

COMUNIDADE PORTUGUESA DE LISTOWEL 
Comissâo de Festas - José do Couto, Près. 
P.O. Box 302, Listowel, Ont. N4W 3H3 
 Tel. (519) 291-4261  

Gente que somos... 

Durval Farias 
Puxando por outro cigarro nos disse que a sua 

patroa, Palmira, faz uma boa bacalhoada à Gomes Sa e 
chicharros. O Benfica é a sua équipa preferida e, na 
vida social da comunidade, Durval Farias foi Mordomo 
em Harrow em 1994/95. 

Desde a sua partida de Sâo Miguel, nunca mais la 
voltou. “Jâ là vâo 29 anos e saudades nâo faltam. O 
outro diafîquei comovido ao ver na EXPO/98 o Rancho 
da Relva a dançar. Nunca esperava que eles pudessem 
ir a Lisboa apresentar a müsica e cultura da minha 
freguesia. ” 

Na sua profissâo a sua vida é dura. Todos os dias 
sobe e desce escadas. Hâ uns anos teve uma queda e 
partiu a clavicula e très costelas. Esteve parado por ano 
e meio. Durval tem um corpo franzino e pesa apenas 
95 Ibs. Mas ele tem uma força tremenda. 

Honesto e cumpridor da sua palavra, trabalha para 
ajudar a famflia. Foi num momento de orgulho e emoçâo 
(Olhos embaceados nâo enganam!), que ele fez estas 
declarçôes ao nosso jornal. Finalmente me pediu para 
tirar a foto que acompanha a reportagem. Sr. Durval, o 
prometido é cumprido! 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor 

"STRATHROY MEMORIAL FUNEML HOME” 
Casa Funerària 

Neit Elliott. Qerente & Eisa Elliott. Associate 

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

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE 
STRATHROY E ARREDORES 

Modemas Instalaçôes corn Capelas Espaçosas 
Trasladaçôes para Portugal Continental e Insular 

71 Maitland Terrace, Strathroy, Ontario N7G IL2 

K & T ENTERPRISES 
SATELLITE SALES & SERVICE • TVs & VCRs 

Dealer for Star Choice & Express VU Systems 

Visit our showroom at 

22536 Adelaide Road, Mt. Brydges 
(at the main comers) 

or call us at: 

264-1888 or 245-0969 

WHEATLEY 
Festas do Império da Coroa de Sâo Joâo 

Os Modomos, David e Isabel Bento com D. Palmira Fonseca 
e Filoména Pacheco, à esquerda, e Helena Couto, à direita. 

Lideradas pelos Mordomos, David e Isabel 
Bento, as festas do Império de Sâo Joâo de 
Wheatley vieram, como é tradicional na sequência 
das de Leamington, nos dias 19,20 e 21 de Julho, 
A parte desportiva do programa, o Tomeio de 
Basebol, nâo se levou a efeito por ausência de uma 
das équipas convidadas. Mas o resto do programa 
foi cumprido na integra, fora da parte folclorica. O 
Rancho do Clube Português de London que estava 
convidado cancelou a sua visita à ultima hora por 
estarem ausentes em férias a maioria dos seus 
elementos. 

Esta vila piscatôria à beira do lago Erie recebeu 
a visita de centenas de devotos do Espirito Santo, 
vindos de todas as comunidades vizinhas, Apôs a 

Missa celebrada 
pelo Pe. Joâo 
Duarte, todos uniram-se 
ao solene Cortejo no quai 
desfilaram todos os 
Mordomos da Festa dos 
anos transactos. Na 
Arena local a festa 
continuou todo o dia corn 
arraial das Bandas Luso- 
Canadiana de Kitchener 
e a de N® S- de Fâtima de 
Leamington, seguindo- 
se o Baile corn o 
conjunto “Playboyz”, 

Para 1999 foi designado Frank Baptista, natural de 
Aveiro e casado corn D. Regina, natural do Faial da Terra, 
aos quais desejamos muita sorte no desempenho das suas 
funçôes no ano prôximo. 

David e Isabel Bento agradecem a todos o apoio 
recebido para fazer deste evento um dos mais bem 
sucedidos nesta comunidade de Wheatley, 

Norberto Fortuna, correspondente em Leamington 

BRADFORD 
“PORTUGAL NOTICIAS” Sucursal em Bradford 

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

Correspondente: APORINO JANEIRO 

“THE PORTUGUESE CULTURAL CENTRE 
OF BRADFORD INC.” 

P.O. Box 1681, Bradford, Ontario L3Z 2B9 
 Telephone: (905) 775-3742  
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EXCURSAO EM AUTOCARRO 
às Pestas do Espfrito Santo 

da Nova Inglaterra 
em Fall River, Mass. 

Saida de London: 

28 de Agosto pelas 6h00 pm 

Regresso de Fall River: 

30 de Agosto, à Meia-Noite 

Preço: $100/Pessoa 
(Ida e Volta em Autocarro) 

Espaça limitado. Faça jâ a sua réserva 

Contacte: ACADIA TRAVEL AGENCY 

Tel. (519) 432-3797 
Fax. (519) 432-2135 

SALES*SERVICE 
CONSULTING JORGGPIIUIIO. manager 

UMA COMPANHIA PORTUGUESA 

AO SERVIÇO DA INFORMÂTICA 
Computadores, Printers, Scanners e Programas para 

Pequenas e Grandes Empresas, 

Clubes, Instituiçôes, Estudantes, Famüias, etc 

a Preços muito competitivos. 

Contacte-nos! Nos falamos a mesma h'ngua 

Tel. (519) 453-9451 
Ulemahe 

.a mega Difference Fax. (519) 453-9712 
E-mail: jpavao@gtn.net 

Home Page: www.gtn/pavao/first.html 

256 Regai Drive • London, Ontario • N5Y 4Z9 • (Canada) 

TRAVEL AGENCY 634597 ONTARIO LIMITED 

w dm 
EXCURSAO AOS AÇORES 

rITINERARIO  
1“dia Setembro 26, 1998 

2“dio Setembro 27, 1998 

3“dio Setembro 28, 1998 

4“dio Setembro 29, 1998 

5“ dio Setembro 30, 1998 

Toronto para Ponto Delgado 

Tronsferêncio para a Terceim 

Alojamento e almoço no hotel 
■ Terceim 
■ Volta à llha Terceim corn almoço 

■ Alojamento e Pequeno almoço no hotel 
• Da Terceim para Pico ou Faial 
• Volta à ilha tmnsferência de barco 
de uma ilha para outro e almoço 

■ Alojamento e pequeno almoço no hotel 

■ Volta à Ilha corn almoço 
■ Alojamento no hotel corn pequeno almoço 

6‘*dia Outubro 01,1998 

/“dio Outubro 02,1998 

8“dia Outubro 03,1998 

9“ dia Outubro 04, 1998 

Tmnsferência de barco para Sôo Jorge 
■ Volta à Ilha corn almoço 
■ A noite regresso ao Faial 
■ Alojamento em hotel corn pequeno almoço 

■ Tmnsferência para Sôo Miguel 
■ Pela tarde visita a parte da ilha corn jantar 
■ Alojamento corn pequeno almoço no hotel 

• Volta ao resto da Ilha de Sôo Miguel 
corn almoço 

■ Alojamento em hotel corn pequeno almoço 
■ Tmnsferência para o aéroporté e regresso 

ao Canada 

* BEBIDA ALCOÔUCA NÀOINCLUIDA 

Preço corn Quarto: 
Single $2,100.00 * Duplo $1885.00 • lYiplo $1,800.00 • Taxas $85.00 

—— ij 

ESPAÇO LIMITADO 

FAÇA JÂ A SUA RESERVA 

PASSEIO COM 

GUIA! 

Tel. (519) 432-3797 & (519) 432-3798 
Fax. (519) 432-2135 

366 HAMILTON RD., LONDON, ON N5Z1R5 


