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COMUNICADO DO CCPC 
Apoia iniciativa de A. Ventura sobre 

Poste Consular em London 
O Conselho das Comunidades Portuguesas no 

Canada (CCPC), formado em 5 de Julho de 1997 em 

Toronto e homologado na primeira reuniâo plenâria do 

Conselho das Comunidade Portuguesas (CCP), 

realizada na Assembleia da Repùblica em Setembro do 

mesmo ano, tem demonstrado ser uma pedra valiosa 

no jogo de dinamizaçâo do actual CCP, o novo orgâo 

consultivo do Governo português para a problemâtica 

da emigraçào, criado ao abrigo do Decreto Lei n® 48/ 

96. 

Logo apos O regresso da reuniâo plenâria do CCP, 

os membros do CCPC lançaram-se ao trabalho e, até 

este momento, jâ tiveram sete reuniôes, para as quais 

fazem questào de utilizar as instalaçôes dos clubes e 

associaçôes portuguesas existentes no pais. 

Os 11 elementos que compôem a secçâo local do 

CCP elegeram entre si os dois mandatârios para o 

Conselho Permanente, sendo designados Antonio Silva 

e Mario Gomes no decorrer da primeira reuniâo plenâria 

do CCP em Lisboa. 

Em 8 de Fevereiro passado ficou definitivamente 

aprovado o seu Secretariado, composto por Manuel 

Leal, présidente; Joâo Dias, vice-presidente; Maria 

Alice Ribeiro, secretâria; Maria Joâo Madeira, relaçôes 

pûblicas e Antonio do Forno, tesoureiro. 

Também jâ foram designados para fazer parte do 

Secretariado da Secçâo Regional do Conselho das 

Comunidades Portuguesas na América do Norte 

(CCPAN), Tomâs Ferreira, Laurentino Esteves e 

Eduardo Sousa, cuja nomeaçâo serâ ratificada na 

primeira reuniâo plenâria do CCPAN. 

A criaçâo de subsecçôes para o Canadâ, 

nomeadamente para Aylmer, Otava, Sul do Ontârio, 

Totonto e resto de Canadâ, foram criadas pelo CCPC 

em 4 de Janeiro passado e aprovadas na primeira reuniâo 

plenâria do Conselho Permanente (CP) no passado mês 

de Março em Lisboa, passando a fazer parte dessas 

estruturas os Conselheiros José Carlos Rodrigues, na 

subsecçâo de Aylmer; Antonio Silva e Manuel Leal na 

subsecçâo de Otava; Antonio do Forno na subsecçâo 

para o Sul do Ontârio; e Eduardo Sousa, Joâo Dias, 

Laurentino Esteves, Maria Alice Ribero, Maria Joâo 

Madeira, Mârio Gomes e Tomâs Ferreira na subsecçâo 

de Toronto e resto do Canadâ. 

O dinamismo do CCPC estâ partente em iniciativas 

como a Proposta de Revisâo à Lei n.® 48/96, 

encaminhada para o CP por deliberaçâo dos membros 

do CCP na sua primeira reuniâo plenâria em Lisboa; a 

cuidadosa elaboraçâo das suas nomas e funcionamento, 

(continua na pagina 3) 
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Januàrio Bairos & Cesàrio Bràs, Proprietàrios 

475 OAKWOOD AVENUE TEL.: (416) 654-9696/654-8507 
TORONTO, ONT. M6E 2W4 FAX: (416) 654-9058 

EXPO’98 
0 Présenté de Portugal e uma Janela Utépica do Future 

Idealizado por Chermayeff, autor de aquârios de fama 
como os de Tennessee, Osaca e Génova, este é o maior e 
mais espectacular que o arquitecto de Boston Jâ constmiu. 
Erguido sobre 180 pilares de betâo, o coraçâo consiste 
num tanque gigantesco corn 5 mil metros cübicos de âgua 
no quai, em dois patamares distintos, o visitante vira um 
ser anfibio, contemplando os di versos habitats dos oceanos, 
essa superficie continua de âgua que ocupa 70 por cento 
do nosso planeta. Através das tranparentes paredes 
cib'ndricas de acrilico admira-se a flora e fauna, vivendo 
em perfeita harmonia tubarôes corn cardumes de sardinhas, 
cavalas, garoupas, toninhas, raias, etc. Mais de 15 mil 
individuos trazidos do fundo pelâgico e dos mais diversos 
mares, miram-nos nos olhos através das paredes cristalinas. 
É como descer as profundezas do mar corn as calças 
enxutas. 

Como outrora, depois do dia 22 de Maio de 1498, 
quando Vasco da Gama chegou a Calecut, hoje todos os 
caminhos levam a Lisboa, que se tomou a plataforma 
avançada da Europa corn esta magnifica Exposiçâo, a 

maior de todos os tempos neste fim do milénio. 
Antonio Seara (London) 

E enfim a EXPO’98 abriu as suas portas... Para 
celebrar 500 anos da Odisseia dos Descobrimentos, Por- 
tugal dâ ao mundo uma Feira Popular de todas as Naçôes 
onde sob o tema “Os Oceanos”, concretiza-se o melhor da 
tecnologia modema e abre-se uma janela para o futuro 
utopico do Mundo Novo no Terceiro Milénio. 

As ârvores recentemente plantadas dâo pouca sombra 
no torrido calor lisboeta, mas as estruturas de ferro e betâo 
sâo impressionantes. Entra-se pela Gare do Oriente, 
modema estrutura do arquitecto Calatrava. E recomendâvel 
deixar o carro em casa e usar transporte publico. Chega-se 
ao interior por vârios meios, incluindo o teleférico que 
nos dâ uma visào gérai desde o ar do formidâvel complexo. 
A Alameda Central é como um eixo de onde partem todas 
as vias para visitar os pavilhôes nacionais e a Torre Vasco 
da Gama, donde descortina-se aos nossos pés a 
maravilhosa paisagem do Tejo, a nova Ponte, a secular 
Lisboa e, como pano de fundo, o “Mare Tenebrosum”. 

Os pavilhôes preferidos pelos visitantes sâo o da Uto- 
pia e o Oceanârio. Considerado a “pedra preciosa” da 
EXPO’98. O Pavilhâo dos Oceanos ocupa o centro dos 
cinco quilometros de frente da velha Doca dos Olivais. 
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VASCO DA GAMA, O CAPITÂO-MOR 
Vasco, O segundo filho de Estevâo da Gama, nasceu 

em Sines, talvez em 1468, e veio falecer em 1524, 
quando desempenhava o cargo de vice-rei da India. Foi 
O Capitâo-mor da primeira armada que, da Europa, 
chegou à India por mar, um evento que marcou uma 
viragem na historia. 

Seguindo o “Roteiro da Primeira Viagem de Vasco 
da Gama”, atribuido a um dos tripulantes, Âlvaro o 
Velho, é-nos dado acompanhar os pontos mais 
importantes da primeira expediçâo. Sabemos através 
do relato que a nau, um navio de maior porte, foi a 
embarcaçâo escolhida, abandonando-se a caravela que 
dominou as viagens de reconhecimento anteriores. Para 
a empresa da India, D. Manuel mandou aparelhar quatro 
embarcaçôes: as naus Sâo Gabriel e Sâo Rafael, uma 
outra que ficuu na historia corn o nome de Bérrio, e 
uma nau comprada a um mercador de Lisboa, que dévia 

Esta armada saiu 
da barra do Tejo no 
dia 8 de Julho de 
1497. A rota seguida 
pela frota para 
penetrar no Atlântico 
sul foi objecto de 
muitas discussôes, 
mas esta hoje apurado 
que a manobra con- 
sistiu em descrever 
uma larga singradura, 
a partir da latitude de 
Serra Leoa, para 
contornar os ventos 
do sudoeste, domi- 
nantes no Atlântico 

sul, passando ao largo do cabo de Santo Agostinho (no 
Brasil, ainda desconhecido), pois de outro modo 
correria o risco de ser lançada em direcçâo às Antilhas. 
Apos ter ancorado na bai'a de Santa Helena, a expediçâo 
dobrou o Cabo da Boa Esperança a 22 de Novembre, e 
très dias depois ancorava na Angra de S. Bras onde 
permaneceu 13 dias. No dia 25 de Dezembro foi 
avistada a terra que ainda hoje tem o nome de Natal, 
em memôria à data em que ali se chegou.. A 11 de Ja- 
neiro de 1498, a armada aportou na Terra da Boa Gente 
(logo em seguida designada Aguada da Boa Paz), tendo 
estabelecido relaçôes tâo amistosas corn as gentes da 
terra que a primeira designaçâo se justificava. O Roteiro 
assinala que pareceu aos navegadores haver ali muito 
cobre e muito estanho; esta preocupaçâo de se obterem 
informaçôes de interesse comercial imediato é constante 
no texto para toda a costa africana e para os portos do 
Indostâo. As naus Sâo Gabriel e Sâo Rafael viriam a 
entrât seguidamente (24 de Janeiro) no Rio dos Bons 
Sinais (Quelimane), tendo ai o primeiro contacto corn 
gente islamizada. Apesar de isso ser o prelùdio de 
contratempos para a entrada dos portugueses no Indico, 
no Rio dos Bons Sinais nâo faltou oportunidade de se 
estabelecerem boas relaçôes de amizade corn os nativos 
e trocas comerciais que o Roteiro nâo deixa de assinalar. 

Chegaram a Moçambique no dia 2 de Março. Foi 
al o primeiro encontro frontal corn a navegaçâo arabe 
no Indico. De facto, e como diz a narrativa “estavam 
aqui, em este lugar, quatro mivios deles (de mouros 
brancos) que traziam ouro, prata, cravo, pimenta, 
gengibre e anéis de prata corn muitas pérolas e aljôfar 
e rubis a fantasia do narrador deixa-se empolgar pela 
proximidade de min'fico Oriente. Diz, sem hesitar, que 
“as pedras, aljôfar e especiarias eram tantas nos 
lugares que nâo era necessàrio resgatâ-las (comprâ- 
las), mas apanhâ-las aos cestos”\ 

Nâo faltaram a Alvaro Velho outros indi'cios de que 
a armada estava a entrât num mundo diferente. Na costa 
oriental da Africa, os portugueses tomam por primeira 
vez contacto corn povos detentores de apurada 
civilizaçâo. Vasco da Gama procurou cativar o sultâo 
da ilha de Moçambique corn présentes, a fim de obter 
dele pilotos que o levassem a Calecute. A navegaçâo 
no Indico, sujeita ao regime de monçôes, apresentava 
aspectos desconhecidos para os portugueses. Daf o 
recurso a pilotos nativos, prâticos dessa navegaçâo. A 
muitos meses da largada do Tejo e corn a tripulaçâo 
cansada e doente, Vasco da Gama teria de enfrentar as 
dificultades que se anunciavam para a parte final da 

servir de navio de apoio. 

A Torre de Belém. 

expediçâo; mas decididamente prosseguiu ao seu 
encontro. Depois de varias contrariedades, navegaram 
para Mombaça. Apesar de no inicio as relaçôes corn o 
rei local aparentarem cordial idade, nesta cidade tudo 
estava preparado para aniquilar a armada, o que s6 foi 
evitado por Vasco da Gama nâo ter chegado a entrât no 
porto. Partiram dali a 13 de Abril, chegando a Melinde 
dois dias depois. O rei mandou-o saudar por um 
emissârio de categoria, enviando-lhe também como 
refresco seis carneiros, além de amostras de cravo, 
cominhos, noz moscada, gengibre e pimenta. Em 
retribuiçâo foram remetidos para terra vârios présentes. 
Al obteve Gama um piloto experimentado (designado 
por piloto-astrônomo) para atravessar o Indico até 
Calecute, que constituia o objective principal da 
viagem. D. Manuel escolhera esta cidade como terme 
da viagem seguindo informaçôes que o seu antecessor 
recebera de Pêro da Covilhâ. Este tinha verificado que 
Calecute era um entreposto vital no comércio do 
Oriente, disseminado por uma complexa rede corn 
linhas que pentravam no golfo Pérsico ou no mar 
Vermelho, outra que se dirigia para o golfo de Cambaia, 
e ainda outras duas para Bengala e para Malaca - sendo 
esta a mais importante do ponto de vista abastecedor 
de mercadorias. D. Manuel tencionava interferir nesta 
complicada teia de relaçôes e tomar a sua orientaçâo - 
tarefa que veio a mostrar-se bem mais dificil do que se 
imaginava em Portugal. Em Calecute, os portugueses 
contactaram corn um mundo tâo civilizado como o de 
Lisboa, lidando corn riquezas insuspeitas e uma 
actividade comercial intensa. 

Janela do Convento de Cristo, Tomar. 

Naquele momento apenas cumpria a Vasco da 
Gama tomar contacto directo corn a terra e corn o rei 
de Calecute, e négociât corn este um acordo comercial, 
instalando ali uma feitoria portuguesa, se tal fosse 
possivel, a fim de iniciar o comércio de especiarias. 
Apesar da recepçâo honrosa que o samorim de Calecute 
dispensou a Gama, cedo se apercebeu dos intuitos 
concorrenciais que estavam por trâs da expediçâo. O 
présente enviado pelo capitâo português havia de 
constituir o pretexto para o primeiro desentendimento 
entre os portugueses e os homens de Calecute. 
Receberam-no mal, dizendo que “nâo era aquilo nada 
para mandar para el-rei; que o mais pobre mercador 
que vinha de Meca ou das Indias lhe dava mais do que 
aquilo; e que se lhe queria fazer serviço que lhe 
mandasse algum ouro, porque el-rei nâo havia de tomar 
aquilo. ” 

Esse conflito havia de se agudizar corn o tempo, e 
nunca, através dos anos, pôde ser superado. Sopesando 
as vantagens econômicas que dali podia tirar, Vasco da 
Gama “determinou de em esta terra deixar umfeitor, 
coin a mercadoria, e um escrivâo corn ele, e certos 
homens outros”. Tencionava instalar ali a primeira 
feitoria comercial portuguesa na Asia. O capitâo tomou 
entâo caminho de retorno, levando as âneoras em 29 
de Agosto de 1498. A armada detivera-se cerca de très 

meses na India e, embora as informaçôes recolhidas 
fossem promissoras, pois segundo Alvaro Velho 
“chegaram a achar e descobrir o que vmhamos buscar, 
assim de especiarias como de pedras preciosas”, 
também é verdade que nâo se conseguiu fixât um tratado 
comercial estâvel, verdadeiro objective da viagem. Em 
qualquer dos casos, terminava em gloria uma aventura 
que fora preparada ao longo de muitos anos e corn todo 
o cuidado, que tinha envolvido muito dinheiro e custado 
muitas vidas. 

Ao chegar a Lisboa, as naus do Gama traziam pela 
primeira vez directamente do Oriente amostras de 
especiarias da India, provocando uma profunda 
modificaçâo na estrutura da economia europeia. A sua 
entrada no Tejo - à armada tinham-se juntado outras 
naus vindas da Mina, de Ourâo, do Levante e da 
Flandres, formando uma frota de muitas vêlas - 
forneceu, aos que das margens do rio o puderam 
observât, um espectâculo de grande beleza e nâo menor 
sinal do poder comercial do reino. D. Manuel 
recompensou o autor da proeza de forma magnânima: 
fê-lo almirante do mar das Indias e mais tarde conde da 
Vidigueira, concedendo-Ihe doaçôes, significantes 
benesses e outras regalias. 

O rei nâo deu ouvido àqueles que questionavam se 
séria proveitoso fazer uma conquista tâo remota e de 
tanto perigo. Corn efeito, Alvares Cabrai, enviado a 
Calecute para fazer nova tentativa de negociaçâo corn 
o samorim (viagem em que descobriu o Brasil), sofreu 
vârios reveses, saldando-se tal iniciativa corn a morte 
de 40 portugueses e bombardeamento da cidade. D. 
Manuel optou pelo prosseguimento da aeçâo na India e 
decidiu la mandar uma armada em força, corn vista a 
pôr fim às dificuldades levantadas pelos reis do 
Indostâo. Para capitanear essa armada foi de novo 
indigitado Vasco da Gama, que largou de Lisboa em 
Março de 1502 corn uma frota de vinte vêlas. 

Tal armada tinha objectives muito précisés: a 
protecçâo às feitorias portuguesas estabelecidas, o 
bloqueio naval e a obstruçâo das linhas comerciais 
controladas por arabes e italianos e a procura de acordos 
comerciais satisfatôrios, nomeadamente em Calecute, 
intimidando e usando da força sempre que necessàrio. 
Aqui a artilharia desempenhou um papel déterminante 
e Vasco da Gama nâo hesitou em usâ-la em Qufloa, 
que tinha sido muito hostil a Cabrai, obrigando o rei 
local a pagar pesado tribute em ouro, corn que D. 
Manuel fez moldar uma custodia. Em Calecute, apos 
varias tentativas de negociaçâo, goraram-se as 
possibilidades para Gama ou qualquer capitâo que 
proximamente se lhe seguisse de estabelecer uma boa 
relaçào corn o samorim. Ajustando contas pelas 
frustraçôes e maus tratos infligidos a Alvares Cabrai, 
Vasco da Gama bombardeou Calecute durante dois dias. 
Em contrapartida obteve em Cochim uma forte vitoria 
diplomatica. Conseguiu importantes centrâtes em que 
os preços de especiarias fixados para Portugal colocava- 
o em situaçâo de comprador privilegiado. O rei de 
Cananor seguiu o exemple de Cochim e firmou corn 
Gama convénios semelhantes. 

Antes da partida para o reino, jâ corn as naus 
carregadas de mercadoria, Vasco da Gama deixou 
feitores, cada quai corn o seu escrivâo, e um grupo de 
homens nestas duas cidades. Iniciava-se assim a prâtica 
da polftica de feitorias. O almirante, desistindo de 
colocar uma feitoria em Calecute, optou por instalar 
postos comerciais em lugares de maior segurança, 
apetrechando-os corn meios defensives bastantes para 
acudir a conflictos correntes. 

Mais tarde, em varias feitorias foram construi'das 
fortalezas. Esse procedimento aplicado pelos 
portugueses no século XVI em toda a Asia e em toda a 
Africa, desde Sofala às ilhas Molucas, permitiu que 
durante algumas dezenas de anos se tivesse a ideia de 
que o comércio mondial das especiarias estava nas mâos 
dos mercadores e feitores do reino de Portugal, o que 
absolutamente nâo era exacte. 

Um tâo pouco populoso reino como Portugal nâo 
podia, claramente, abarcar uma area tâo vasta como 
era a do comércio das especiarias, por isso os 
portugueses acabaram por se conformar corn o papel 
de comparticipantes das riquezas do Oriente. 

(continua na pagina 3) 
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VSSCO d3 GSIHS (vem da pagina 2) Comunicado do CCPC (vemdapagmaD 

Quando D. Joao III foi aclamado rei, lembrou-se de, 
mais uma vez, mobilizar Vasco da Gama, entao jâ a 
caminho dos 60 anos, com o objectivo de imprimir uma 
nova dinâmica aos assuntos orientais, depois de um certo 
vazio que a demissâo e morte de Afonso de Albuquerque 
ali tinham deixado. 

Vasco da Gama assumiu entao o seu cargo de vice- 
rei. Os très meses e meio que o separavam da morte 
constituiram um lapso de tempo demasiado curto para pôr 
em pratica uma acçâo eficaz. Esse tempo foi passado na 
repressâo às navegaçôes e às povoaçôes de mercadores 
muçulmanos ou de reis indianos seus aliados. As 
disposiçôes que levava para reprimir os abusos de fidalgos 
portugueses, que ja se vinham verificando, nào chegou a 
ter aplicaçâo. Faleceu em Cochim a 25 de Dezembro de 
1524. 

Pode dizer-se que Vasco da Gama, ao toraar realidade 
o sonho de D. Joào II, o Principe Perfeito, de alcançar por 
mar os pai'ses produtores de especiarias, foi um homem 
feliz. 

Foi-lhe dado acabar uma tarefa para a quai tinha sido 
jâ desbravada a parcela mais âspera. Teve a boa sorte de 
escapar incolume às armadilhas que à sua volta foram 
construi'das em Calecute. Foi honrado pelo rei, que lhe 
nâo regateou favores e prémios que se estenderam aos 
seus filhos, que no Oriente continuaram a acçâo politica 
do pai. 

Vasco da Gama ficou na historia como um grande 
navegador; nào se nega que o tenha sido, embora a sua 
viagem de Lisboa à India, que o celebrizou, jâ estivesse 
em grande parte preparada pelos seus predecessores; mas, 
para além disso, ele foi um hâbil, embora pouco maleâvel 
politico, que procurou pôr em prâtica uma quimera. 

Conclenscuh do livra **Navegadores^ Viajantes e Aveiitureiros 
Portugueses • Séculos XV e XVV* do Prof. Luis de Alhiujuerque 

incluindo a definiçâo da sua relaçâo corn as 

subsecçôes, para facilitar a comunicaçâo e o acesso 
às suas estruturas; a iniciativa e a abertura de 

relacionamento corn corn as entidades oficiais 
portuguesas neste pafs; na busca constante de uma 

informaçào mais actualizada e de uma colaboraçâo 
estreita, evidenciadas nos encontros jâ realizados 
corn o Embaixador de Portugal em Otava, corn o 

Conselheiro Social junto à Embaixada, responsâveis 
pelas secçôes consulares, Coordenadora do Ensino 

do Português no Canadâ e o représentante do ICEP; 
a manifestaçâo de desagrado junto da Secretaria de 

Estado das Comunidades Portuguesas sobre a 
ambiguidade do fraseado utilizado na redacçâo da 
Lei 48/96; a aprovaçâo do novo Regulamento Con- 
sular, sem prévia consulta aos membros do CCP; a 
ausência de um Estatuto oficial que defina claramente 
a posiçâo dos conselheiros; o apoio dado junto do 
Governo para a abertura de serviços consulares em 
Kingston, e London, no Ontârio, uma velha aspiraçâo 
das comunidades residentes nestas cidades e âreas 

circunvizinhas. 

Maio de 1998 
Com os nossos melhores cumprimentos 

Os Conselheiros eleilos ao CCP. 

Portugal Noticias 
À PROCURA DE NOVOS ASSINANTES 

Faça desta 

assinatura um 

Undo présente 

para um dos seus 

familiares ou 

amigos. 

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

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

LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK Specializing in Fine Bread 

Tuc - Fri: 6:00 a.m. - 6:00 p.ni. Fre.sh Bread Daily 
Sat & Sun: 6:00 a.m. - 3:00 p.m. Pastrie.s & Cakes 

Monday: Closed f‘>r Occasions 

PAUL SILVA 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N.SZ 1 R9 

Mensagem por ocasiâo do 
“Dia do Portugal” 

Com a regularidade e a frequêneia, que jâ vem de longe, 

que vem dos muitos séculos da sua historia, decorre mais 

um ano de existência de Portugal. Simbolicamente, essa 

comemoraçâo tem uma data, Dia de Camôes; por justiça, 

tem um reconhecimento, Dia das Comunidades Portuguesas, 
mas essencialmente é o dia de 

todos nos, é o Dia de Portu- 
gal. 

Também os paises têm 

momentos altos e momentos 

baixos na sua vida, e Portugal 
neste fim de século esta a 

viver um desses momentos 

altos. E a reanimaçâo da nossa 

presença no mundo. Antonio Montenegro. 
participando em numerosas 
organizaçôes, mas sobretudo exercendo o papel de pais 
interveniente e até empreendedor. 

Esta nova vitalidade de Portugal, voltada para o futuro, 
é nestes anos ainda mais encarecida, por uma atençâo votada 

ao passado, em especial às comemoraçôes dos 

Descobrimentos, em particular Vasco da Gama e Pedro 

Âlvares Cabral, mas sem se deter apenas por aqui. 

Pode dizer-se que as Comunidades Portuguesas 
dispersas pelo mundo inteiro tiveram os seus pioneiros nos 

descobridores que marcaram as rotas que, muitos e muitos 
anos depois, foram retomadas por todos aqueles que tiveram 

que redescobrir um sentido para a sua vida. 

As Comunidades Portuguesas do Ontario e Manitoba 
partilham também esse maior protagonismo de Portugal, no 
seu conjunto, e maior sera ainda na medida em que souberem 

ultrapassar quezilias acidentais, para prosseguirem 

objectivos nos quais todos possam e queiram cooperar 

unidamente. Todos nos, no tempo e nas funçôes em que 
tivermos responsabilidades, deveremos dar o melhor do 

nosso trabalho, da nossa imaginaçào, da nossa capacidade, 

para melhorarmos o bem-estar e a auto-estima dos 
portugueses. Mas nada fica definitivamente feito, nada fica 

complete. Tudo précisa permentemente de novos impulses 

e por isso todos temos o dever de criar uma cadeia de esforços 
que permita uma gradual superaçâo dos limites, com o 

objectivo de fazermos melhor e que esse melhor seja 
acessivel a todos os compatriotas. 

Para eles, para os portugueses e portuguesas do Ontario 
e Manitoba, para os canadianos nascidos de raiz portuguesa, 

desejo do coraçâo a satisfaçào das suas intimas e proprias 
aspiraçôes. 

Aniônio Monlenegro. Cônsiil-Geral de PorUif’ol em Toronto 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

• Condutas de Âgua 
• Materials Contaminados 
• Esgotos e Excavaçâo 

CONSTRUCTION * Limpeza Industrial 
LTD. • Remoçâo de Materials de Obra 

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

■k'k A SUA CASA VENDIDA EM 120 DIAS OU... NÂO PAGA A COMISSÀO DE ALISTÂ-LA 'k'k 

Ray Figueiredo oferece-lhe a gentileza de uma 
Avaliaçâo da sua propriedade no mercado actual. 

Telefone hoje mesmo. 
0 serviço é gratis. Chame hoje mesmo 

SERVIÇO EM PORTUGUES E INGLES 

Re/Max Landmark Realty Inc. 
107 Carriage Hill, London 

$359.000 

Uma autêntica Mansâo de 
3.200 pés quadrados. 

uite privativa para familiares 
U visitas, Tectos em cùpula, 

4 Quartos de cama, 
2 Cozinhas, 3 Lareiras, 

Alarme de segurança, 
Sobrados em madeira, 

cerâmica e carpete. 
E...muito, muito mais. 351 Kenmore Place, London 

$199.900 

Casa tipo “Ranch” corn 
4 quartos de cama, 

2 casas de banho, 
2 “Family Rooms’’, 

Lareira à gâs e 
ampla Gragem. 

Tudo isto num terreno 
de 195 pés de largura, 

SOLD!!! 

PARA COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES 
CONTACTE 

Louise Bygden Ray Figueiredo 

439-1400 
24 HORAS POR DIA 

Casa tipo “Ranch”, 
corn 4 Quartos de 
cama, 2 Casas de 
banho e Ar 
Acondicionado. 
Perto da estrada 
#100, 92 Portsmouth Crescent, 

London $132.900 

Casa tipo “backsplit” 
corn Ratio atrâs 
cercado e grande para 
fazer uma piscina. 
Interior totalmente 
acabado. Lareira. 
2 Casas de banho, 
Sobrados de madeira 
e azulejo. Imaculada. 47 Christian’s Place, 

London $186.900 

ALISTE COM RE/MAX! VEJA AS VANTAGENS! O NOSSO SERVIÇO É NUMERO UM! 
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POBTUGAL 

Ministério de 
Educaçâo Visitou 

Escolas Portuguesas 
do SO do Ontario 

Em visita de estudo e informaçâo sobre o ensino 
da nossa Imgua no Canada, delegados do Ministério de 
Educaçâo, a convite do consulado Português e da 
coordenadora do ensino do português no Canada. Graça 
A. Pacheco, deslocaram-se a Sarnia no dia 12 de Maio 
e visitaram o “Adult Learning Centre”, onde as crianças 
desta comunidade frequentam o curso de português. 

O responsâvel em Sâmia pela abertura do curso, 
apresentou os dois delegados à Directora do Centro, 
Marian Miller, à professera da escola, Alexandrina 
Marta Felix, e aos estudantes e pais dos alunos que 
marcaram presença no acto. 

Na aula mostraram um video sobre a EXPO/98 que 
decorre em Lisboa e houve um diâlogo entre os 
visitantes e os alunos, alguns dos quais leram a peça 
“O Capuchinho Vermelho”. Seguiu-se um convivio de 
confraternizaçâo entre pais e professores que decorreu 
em perfeita amizade. Foram proferidas palavras de 
estimulo e encorajamento, enaltecendo a necessidade 
da educaçâo para o desenvolvimento intelectual, onde 
o esforço de professores, alunos, e pais é muito 
importante. 

No dia seguinte, a delegaçâo ministerial deslocou- 
se às comunidades vizinhas de Chatham Wallaceburg, 
Kingsville e Windsor onde tiveram uma reuniâo 
conjunta de trabalho. 

Eicon bem claro que, corn esta vista ao Canada, o 
Governo Português demonstrou estar empenhado em 
corresponder às necessidades e apoio da Lmgua e 
Cultura Portuguesas nas nossas comunidades que 
residem fora de Portugal. 

Joaqiiim Alves (Sârnia) 

Sodoma Revisitada 

ASSOCIATED PRESS 

Dana Internacional na sua actuaçâo corn a cançâo 
“Diva” que lhe granjeou o triunfo. 

Quando foi escolhido/a para representar Israel na 
Eurovisâo, o clamor nos meios religiosos subiu até aos 
céus: “Um transexual representando o Povo Escolhido!” 
Onde é que jâ se viu uma tal coisa? Os grupos religiosos 
radicais nâo podiam tolerar um escândalo semelhante. 
Mesmo assim nada puderam fazer para impedi-lo. 

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

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

Insured & Bonded SPECIALS 
5 Room Special 

(Living Room, Dining Room & 3 Bedrooms) 

(Max 500 sq. ft.) Oflly *75 
Falamos Português • Contacte Connie 659-4444 

(Max 260 sq. ft.) 

Only »39.’i 00 

IGREJA BAPTISTA 
PORTUGUESA 

"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 

10H00 - Culto de Louvor 
- English Sunday School 

11H30 - English Worship Service 
19H00 - Estudo BIblico 

QUARTAS FEIRAS: 

19H00 - Culto de Oraçâo 

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

TODOS SAO BEM-VINDOS 

Agonia Humana no Nordeste do Brasil 
A plantaçâo de 

milho hâ muito 
tempo murchou na 
vastidâo do Nor- 
deste brasileiro 
onde nos ultimos 
seis meses nâo caiu 
um pingo de chuva. 
Uma seca das mais 
pavorosas abateu- 
se sobre o “sertâo” 
dosestadosdeBaia, 
Pernambuco, Piaui 
e Ceara, onde 10 
milhôes de pessoas 
estâo em risco de 
morrer à fome. 
Muitos camponeses 
se alimentam, dia 
sim dia nâo, de 
âgua, farinha de 
mandioca e cactos, 
a unica planta que résisté e prospéra no solo ârido, outros, 
sem terra e sem dinheiro, desesperados arrombaram as 
portas dos armazéns fédérais. 

Cada poucos anos o flagelo da seca assola o sertâo 
semi-ârido do Nordeste brasileiro. Planta-se a semente no 
p6, à espera da chuva. Se esta vier, a planta cresce corn a 
humidade. Na altura de dar fruto, se houver outra chuva, 
hâ colheita. Este ano, porém, a seca foi mais dura por causa 
do fenomeno “El Nino” que alterou os ritmos do clima 
mundial, produzindo chuvas torrenciais numas areas e 
fortes secas noutras. 

Quando a aridez periodica domina o Nordeste, o 
sertanejo vai ao leito seco dos rios e cava poços até 
encontrar um lençol de âgua. Quando nem isto dâ resultado, 
abandonam-se casa, roças e gado e todos começam a 
caminhar para o Sul, à procura de âgua, comida e trabalho 
para viver. Sâo as famosas levas de “retirantes”, centenas 
de homens, mulheres, velhos e crianças. A pele curtida 
pelo sol, magros e macerados pela falta de alimente, 
caminham lentos, dia e noite pela terra ressequida. Quem 
nâo aguenta a caminhada fica atrâs e moire de sede e fome 
sob um sol implacâvel, desamparado na infernal solidâo 

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

ANTONIO ABRANTES FILIPE ABRANTES 
President Project Manager 

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

FOTO: SEBASTIÀO SALGADO'do seu livro “Terra”. 

da “catinga”. Nas vilas e cidades, ficam impassiveis à 
sombra duma ârvore, à espera de uma mâo caridosa. Mas 
na hora da refeiçâo, todos fecham as janelas para nâo ver 
os rostos esfomeados dos “retirantes” a cobiçar o que a 
famflia corne e, por o nâo ter em abastança, nâo pode 
compartilhar. 

Os iïderes do Movimento dos Sem-Terra (MST), Cen- 
tral Ûnica dos Trabalhadores (CTU) e a propria Igreja 
incentivaram o saque de lojas e armazéns do governo como 
algo plenamente justificado no caso de necessidade 
extrema, exigindo que o Governo Federal tome cartas no 
assunto e comece a distribuir alimentos entre a populaçâo. 
Assim o afirmou o Bispo D. Francisco de Mesquita Filho, 
perante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
reunida em Campinas. 

Em Brasilia, o Présidente do Governo Federal, 
Fernando H. Cardoso, denunciou como “imoral” a 
declaraçâo do prelado, mas anunciou, ao mesmo tempo, 
que o Governo iria distribuir um milhâo de cabazes nas 
1236 vilas e cidades mais afectadas pela seca. O Governo 
dos EUA enviou uma verba de $123 milhôes de dolares 
para financiar projectos de estradas, poços artesianos, 
barragens e pontes. Esta fonte de salârios e a entrega de 
alimentos aos mais necessitados poderâ apenas paliar a 
crise por algum tempo, num ano de seca que parece nâo 
ter fim. 

O Nordeste que periodicamente sofre estas 
inclemências é uma chaga aberta e sangrante na politica 
brasileira. Existe no subsolo quantidade de âgua mas a tal 
profundidade que a extracçâo da mesma exige um forte 
investimento em tecnologia modema. Nas eleiçôes os 
candidatos lançam sempre a promessa de atacar o 
problema, mas uma vez eleitos esquecem-se e assim 
perpetua-se aquela vergonhosa miséria. 

A. Seara (London) 

no Estado de Israel 
o choque foi maior quando Dana International ficou 

finalista no certame corn a cançâo “Diva”, onde canta-se 
“Esta mulherem tamanho mais que natural... num palco 
que é sô delà, é toda ela um cântico de amor”. Nascido 
em Telavive, 29 anos de idade, Yavon Cohen, sentiu aos 
14 anos de idade a inclinaçâo para o mundo feminino. 
Aos 23, foi operado numa clinica especializada de Londres, 
e completou a mudança de sexo. 

“Dana é pior que Sodoma ”, afirmou o Ministro do 
governo, Rabi Shlomo Benziri, “é um hfbrido. Uma 
criatura a meio caminho entre homem e mulher que nunca 
deveria representar Israel. Resolveu que queria ser mulher. 
E se um dia alguém resolver que quer que lhe implantem 
uma cauda e diz que passou a ser um gato? ” 

Tudo isto no meio das celebraçôes do 50.- aniversârio 
do Estado de Israel. Mas no mundo jovem, a resposta é 
diferente. Centenas de lesbianas e homossexuais lançaram- 
se no dia 10 de Maio às ruas de Telavive para celebrar o 
triunfo da cantante, num firme desafio à pressâo dos meios 
ortodoxos judeus. Para eles Dana é uma “heroma cultural” 
e uma bandeira na sua luta pela liberdade. 

No proximo ano, o Festival de Eurovisâo deverâ ser 
celebrado em Jemsalém, o quai para os ferrenhos ortodoxos 
sera como sujar a Cidade Santa corn esta abominaçâo 
babilonica e infernal. Mas o partido do Governo, vendo o 
brilho dos votos que précisa para as eleiçôes, jâ declarou 
que “Jerusalém terà muita honra em acolher os artistas 
da Eurovisâo”. 

A. Seara(London) 

501 NELSON STREET • LONDON • TEL. (519) 672-4354 
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SOTTOMAYOR BANK CANADA 
Apostando na prestaçâo de serviços bancàrios à comunidade portuguesa 

corn uma rede formidâvel de Balcôes e Représentantes Oficiais 

Mensagem da Embaixada de Portugal em Otava 

PORTUGAL FACE AO 
TERCEIRO MILÉNIO 

Portugal apronta-se para o terceiro milénio da nossa era 
com uma nova face. 

Quando em Dezembro de 1999, o territorio de Macau 
passar defmitivamente para a Administraçâo Chinesa, Portu- 
gal perde assim a sua ultima possessào fora da Europa e encerra, 
honrosamente, todo um ciclo da nossa historia. 

Macau sera integrado na Repûblica Popular da China, findo 
um processo négociai civilizado e amigâvel entre Lisboa e 
Pequim, que constituirâ para o mundo uma liçâo de como dois 
estados soberanos, no total respeito jjelas soberanias respectivas 
e sem atropelos, souberam ultrapassar diferendos e legados que 
a historia deixou. 

S6 podemos esperar que tantos outros pai'ses e territôrios 
por esse Mundo que constituem pornos de discôrdia e guerra 
saibam seguir o exemple que a China e Portugal estào a dar. 

Como représentante de Portugal s6 posso aqui deixarbem 
Clara a esperança de que a Indonésia se disponha, também, a 
negociar connosco, no respeito da vontade do povo de Timor 
Leste, o future daquele territorio, em Paz e Liberdade. 

No velho continente europeu de que Portugal constitui a 
porta para o Atlântico, facto que o obriga a respeitar tradiçôes 
e laços de amizade fratema corn os povos de Africa e da América 
Latina - penso particularmente nos PALOPS e no Brasil - Por- 
tugal entra no terceiro milénio no pelotâo da frente dos paises 
que optaram pela construçâo de uma Europa forte, estâvel, livre 
e democrâtica. 

Neste ano demos, com 11 dos 15 estados membres da 
Uniâo Europeia, um salto memorâvel e que vai transformar a 
face tradicional da Europa em que nascemos e fomos criados. 
Uma Europa corn uma s6 moeda e um s6 Banco Central. 
Prefiguraçào de uma futura Europa mais unida, mais coesa corn 
responsabilidades acrescidas no equilfbrio geo-estratégico 
mundial. 

Mas para cumprir a sua vocaçâo atlântica, Portugal soube 
ajudar a criar uma nova famflia de pafses em que é parte activa: 
a CPLP. Nova Pâtria multicontinental em que, para parafrasear 
Pessoa, a poh'tica é a Lmgua Portuguesa e o respeito pela 
soberania de cada um. 

Conhecer hoje a lingua portuguesa é uma importante mais 
valia no contexte mundial da globalizaçâo. 

Se cada um dos portugueses que habita no Canada pensar 
no tempo em que deixou Portugal para emigrar para este belo 
pais que vos tem acolhido amigavelmente e reflectir no estado 
econômico, social e politico do Portugal de entâo e pensar no 
Portugal de hoje, membre do pelotâo da frente na construçâo 
europeia, parceiro respeitado e ouvido em Africa, membre 
active nos mais diverses “fora” internacionais politicos, 
economicos e de defesa, tende assento, neste momento, no 
Conselho de Segurança das Naçôes Unidas, julgo que tem razâo 
para estar orgulhoso da Pâtria que é a sua. 

Ao comemorarmos o 10 de Junho deste Ano, temos a 
obrigaçâo ci'vica de, embora fiéis ao passade que nos une, 
pensarmos que somos um pais virado para o présente e para o 
future. Gostava que esta mensagem ficasse bem vincada nas 
novas geraçôes de Portugueses espalhados pelo Canada. 
Comemorar Portugal nâo é comemorar um Passade, é 
comemorar o Présente e um Future, sem esquecer o Passade. 

Gostava de nesta ocasiâo desejar as maiores felicidades 
pessoais e familiares a todos os portugueses e luso-canadianos 
que habitam o Canada. 

José Manuel Duarte île Jésus, Emhai.xador de Portugal em Otava. 

Desde 1990, ano em 
que abriu ao publico o seu 
primeiro Balcâo, locali- 
zado em Toronto, no 1106 
Dundas St. West, o 
Sottomayor Bank Canada 
tem progressivamente 
expandido a sua rede de 
Balcôes e Représentantes 
Oficiais, bem como 
aumentado a extensa gama 
de produtos e serviços que 
oferece à sua clientela, 
maioritariamente 
portuguesa. Fachada da Agência 

Em 1992, é inaugurado 
0 Balcâo de Brampton, e dois anos mais tarde, inicia a 
actividade mais um Balcâo em Toronto (Symington/ 
Dupont). Para uma maior cobertura geogrâfica, o Banco 
tem vindo a estabelecer acordos corn Représentantes 
Oficiais em diversas localidades do sudoeste do Ontario, 
bem como em Otava, Montreal, Winnipeg e Vancou- 
ver, criando assim uma presença tangivel no meio de 
nos. 

Podemos afirma que praticamente em cada grupo 
comunitârio português, existe um Représentante Oficial 
do Sottomayor Bank Canada, corn capacidade para 
efecutar grande parte de transaçôes bancârias tanto no 
Canada como em Portugal, sendo esta uma das apostas 
mais firmes do Sottomayor Bank Canada no mundo da 
emigraçâo portuguesa neste pais. 

A nova Agência filial na Symington Ave de Toronto. 

Recentemente, expandiu as suas instalaçôes no 
1106 Dundas St.West, que hoje apresentam um 
ambiente mais moderno e acolhedor. Acresce que a 
prôxima mudança para uma melhor localizaçâo do 
Balcâo de Symington/Dupont, ira permitir-lhe uma 
vfsualizaçâo mais patente, corn uma maior amplitude 
de espaço. O Sottomayor Bank Canada projecta para o 
fim de ano em curso, a abertura de um novo Balcâo em 
Hamilton, Ontario, onde esta radicado um prospero 
grupo comunitârio português. Todas estas iniciativas 

Central do Sottomayor Bank Canada em Toronto. 

denotam o esforço e persistência do Banco em 
modernizar-se e prestar um melhor serviço. 

Dentro da gama de produtos e serviços que o Banco 
oferece, salientam-se os seguintes: 
• “Hipotecas no Canada e em Porugal 
O Sottomayor Bank Canada é o ûnico Banco canadiano 
a oferecer empréstimos para compra, obras de 
beneficiaçâo, ou construçâo de casa em Portugal. 

Aspecto interior do Balcâo da Agência Central. 

• “Empréstimos/Linhas de Crédite 
O Banco oferece a possibilidade de empréstimo(s) a 
juro bonificado, corn cativo de depôsito(s) em Portu- 
gal. 
• “Depôsitos a Prazo no Canada e em Portugal 
• “Cartâo de Crédite 
• “Repatriamento/transferêneia de fundos de /para 
qualquer instituiçâo bancàcia em Portugal 

Por fim, destaque para o facto de que o pai de um 
dos fundadores do Banco Pinto & Sotto Mayor, o Sr. 
Cândido Sottomayor, natural de Chaves, foi ele propio 
emigrante no Brasil, a terra de promessa no princfpio 
do século XX. Este espirito de apoio às comunidades 
émigrantes tem perdurado ao longo da historia desta 
instituiçâo bancâria, estando na base da implantaçâo 
do Sottomayor Bank no Canada. 

Enviado especial: Antonio Seara (London) 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Mrupo Champalimaud - Portugal 

Empréstimos para Compra, Obras de Beneficiaçâo ou 
Construçâo de Casa em Portugai 
Empréstimos Diversos 
Hipotecas no Canada 
Repatriamentos e Transferêneia de Fundos para Portugai 
Depôsitos a Prazo / RRSPs / RRIFs 
Cartâo VISA 

MA!N BRANCH 
U06 Dundas Street West, Toronto, Ontario M6J 1X2 

Tel: (4W) S88-8597 Fax: (418) 588-8584 

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

Tel: (418) 533-7688 Fax: (418) 533-1444 

BRAMPTON BRANCH 
2 Nelson Street Fast, Brampton, Ontario M6V ICS 

Tel: (905) 457-9090 Fax: (905) 457-9108 
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SUHARTO - Um Tirana que se foi 
Nâo hâ dûvida que o ocaso das tiranias esta a chegar 

ao fim. Desta vêz, nem “santo” Clinton, um dos amigos 
interesseiros de Suharto, lhe pôde valer! A força das 
manifestaçôes conjuntas de estudantes e povo acabou 

por fazer o que hâ anos tentaram os herois de Timor- 
leste, e que o chamado mundo livre vergonhosamente 

fingia nào estar apercebido de que na era Suharto, a 
Indonésia viveu debaixo duma das mais ferozes 

ditaduras ainda em vigor, fomentada por um flagrante 
nepotismo e mantida pelo “amigo americano” que a 
financiou, a armou, e delà tirou proveito. 

Para além da mâo de ferro corn que a ditadura 
Suharto vitimou aos naturals da Indonésia, convém nâo 
esquecer que este regime, ao que parece, ainda nâo 
completamente banido, apossou-se de Timor-leste, 

antigo territôrio de colonizaçâo portuguesa, e que, 
desrespeitando todas as leis internacionais em vigor, o 
ditador tem mantido ali tropas de ocupaçâo que 

impunemente, a ferro e fogo, mataram, roubaram e 
perseguiram a populaçâo local. 

A pequena dimensâo do povo timorense nâo lhes 
deu voz para se fazer ouvir naquele que séria o areopago 

da justiça - a ONU - hoje transformada num ninho de 
vfboras onde se açoitam as naçôes do mundo dominado 

por uns poucos manda-chuvas do planeta, contra quem 

nem se pode abrir a boca. 
Felizmente, como leâo enraivado, a voz do povo 

sofredor “rugiu” mais forte. Ouçam-na toda a corja de 
bajuladores que, a troco dos “pratos de lentinhas” 

enviados por Suharto para sustentar as campanhas 
eleitorais de présidentes corruptos, deram-lhe carta 
branca para livremente continuar aplastando corn bota 

ferrada os mais naturals anseios de um povo a quem 
despoticamente se imposera como lider. 

Na aidrabicej somos os primeiros 
Entre os pafses da Uniâo Europeia, Portugal foi 

“premiado” corn um honroso primeiro lugar na arte das 
falcatruas. Isso porque, se os senhores de Bruxelas nâo 

tivessem acordado a tempo, os fundos orçamentais da 
Europa iam a pique. 

O desvio de 19 milhôes de ecus em fraudes e 
contrabandos, as irregularidades varias, a passagem 
de facturas falsas, etc. sâo apenas a ponta do iceberg de 
muitas manobras em que o “engenho e a arte” do 
português continua afinado como um estradivârio. 

Realmente para quem, depois de, nem sequer ao 

berlinde, ser capaz de ganhar espaço noticioso nos 
jornais de grande informaçâo, pelo menos, corn esta 
posiçâo, acabamos por ver o nome de Portugal em 

primeira pagina. 
Agora temos lugar de destaque nos noticiârios 

europeus porque, na arte da falcatrua, ultrapassamos 
os outros parceiros. Somos os melhores!... os maiores!... 
os ....! 

Semana de Portugai? 
Aproxima-se a semana de Portugal corn a sua 

abertura oficial marcada para o dia 4 de Junho proximo. 
Fora das laconicas notas divulgadas por algum jornal 
luso-canadiano sobre o evento, que sâo relegadas a uma 
pagina escura do interior, e fora do que se diz ir ter 
lugar a nivel da cidade de Toronto, na autoproclamada 
“capital” de tudo o que pertence à ôrbita portuguesa, 
poiico, ou nada veio ainda a lume. 

No que diz respeito a London e arredores, temos 

por hâbito aplaudir o crescente esforço e valorizaçâo 
da efeméride que, ano apos ano, sob a liderança do 
Clube Português, tem vindo a cotar-se como uma das 
actividades mais consentâneas coin a celebraçâo e que 
dâo destaque à nossa condiçâo de povo corn uma 

historia e cultura que nos honra. Sera que este ano vamos 
poder continuar a encomiar a estrutura das celebraçôes 

do Dia de Portugal nesta area? 

Noutras comunidades do Ontario o patriotismo é tâo 
forte que o Dia de Portugal passa despercebido, sem 
um hino, sem um desfraldar da nossa bandeira ao vento 
num acto oficial. Domina nelas uma atitude crematistica 
e simplesmente segue-se a regra de ouro: O que nâo 
der lucro, seja posto de lado. 

Nôtulas 
- Simplesmente lamentâvel a flagrante e vergonhosa 
manipulaçâo da crendice de certas faixas do povo 
português, dadas à superstiçâo e espoletadas por tudo 
quanto cheira a “milagreiro”, foi o ocoirido em Oleiros, 
uma vila perto de Castelo Branco. Numa capela local, 
a imagem de Nossa Senhora “chorou” lâgrimas de 
sangue. O “povinho” foi logo gritar por toda a parte: 
“Milagre!... milagre!” 

S6 que o tal “milagre” era uma grande patranha e o 
sangue era de rola. Mais comentârios para quê? 

- A telenovela, "Clinton, Stnrr & the Presidential Li- 
bido" parece estar cada vez mais emaranhada e 
ganhando novos contornos. Além dos escândalos 
sexuais presidenciais e das sérias dûvidas quanto ao 
possi'vel envolvimento do casai Clinton na fraude 
“Whitewater", hâ agora fortes suspeitas de que a Casa 
Branca, a troco de milhares de dolares que foram 
canalizados pelos Chineses para a reeleiçâo do Partido 
Democrâtico, aprovou a transferência para a China da 
tecnologia sobre o lançamento de satélites comerciais, 
abrindo as portas para que os Chineses afinem a pontaria 
dos sens misseis-balisticos, muitos deles apontados para 
os EUA 

Serâ que outra “Investigaçâo Independente” estâ jâ 
às portas da Casa Branca? 

A Redacçào 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

COLDUietL 
BANKfSRa 

COLDWELL BANKER 
1ST LONDON 
REAL ESTATE SERVICES 

Piim iim serviço honesto, cficiente e 
profissional na coinpra e venda de 

propriedades contacte: 

MARIA RESENDES 
AfiCiiU’ 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 
DEXTVRE CLimC 
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 

DenUmst Assoaahon ol Ontatio Mvinbei 

CONSERTOS • RECONSTRUÇÀO • LIMPEZA 

ALINHAMENTO, SISTEMA "MYOLOC" 
PARA DENTADURAS SOLTAS 

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

Tel. (519) 433-5181 
120 Hamilton Rd. (at William) 
London, Ontario 

Wiliam Siieei 

j 11 Paiiwo I 

N6B 1N3 
I F»»>ng I CHEQUE PESSOAl. 

Il 
the institute 
for injured 

_ uiorkers 
MUDANÇAS NA LEI DO 

WORKER’S COMPENSATION BOARD 
PODEM AFECTAR VOCÊ! 

/ Nao Perea o Seu Direito ao Apelo 

/ Nâo Renuncie aos seus Beneficios 

/ Nos Podemos Ajudar 

TRABALHAMOS 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 Mancini 



Maio / Junho 1998 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 

Portuguese Club of London 
134 Falcon St. (at Trafalgar) 

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

ACTIVIDADES PE .TUNHO 

Dias 5, 6 e 7 - Celebraçôes do Dia de Portugal. (Veja 
anuncio na ultima pagina). 
Dias 19, 20 e 21 - Festas da Coroa de Sâo Joâo. 
Dia 27 - Torneio de Golfe da Associaçâo PBPA. 
Dia 27, às 8:00 pm - Show com Nilton César, 
directamente do Brasil. 

CATERING ‘99 
ACEITAMOS RESERVAS DE BANQUETES 

/ Paracasamentos,baptizados,aniversorios, 
ir^II / reuniao de empresa ou corporaçôo, etc. 

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

UNISEX HAIR DESIGN 
Avançado Protissionalismo em Cortes de Cabelo para Homem, Senhora e Crianga 

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

FERNANDA SANTOS, Proprietària 
424 Hamilton Rd., London, Ont. N3Z 1R9 T©l. G72“4770 

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

PORTUGUESA POR ENCOMENDA 
Proprietarios: José & Tina Alva 

Tel (519) 680-2774 5,™Mela No,.e 

458 Southdale Rd. E. (Dulaney Dr.) London, ON N6E IA2 

NOITE DE ABRAÇO AO FADO 
Para que o fado nao morra, antes viva entre os jovens 

luso-canadianos, a Noite de Abraço ao Fado tratou de unir 
os dois estilos de fado que marcam a aima portuguesa: o 
fado de Lisboa, melancolico, mas aguenido, que traduz o 
sentimento do bsboeta, a sua historia e seu passado; e o 
fado de Coimbra, cantado pelos estudantes da famosa 
Universidade que ainda hoje o divulgam, apesarde alguns 
atrofios da massa jovem, mas que nunca morrerâ enquanto 
houver amantes do fado, que os ha e sempre bavera. 

Corn este testemunho por bandeira, teve lugar no 
Clube Português de London, no 2 de Maio ultimo, uma 
noite de fado como o promotor de espectâculos, Euclides 
Cavaeo, e seu colaborador, Alvaro Ventura, sabem fazer. 

No palco, entre dois paineis de arte naive com guitarra 
e o castelo de Sâo Jorge, à esquerda, e o patio da 
Universidade de Coimbra, à direita, via-se no centro uma 
viela e um jorca de regresso a casa, agarrado a um candeeiro 
de rua. O trio de guitarras de Hemani Raposo, Leonardo 
Medeiros e Antonio Amaro, acompanhou o conhecido 
elenco de fadistas: Fâtima Ferreira, Mario Jorge, Avelino 
Teixeira. Os cantores de baladas, Miguel Cordeiro 
(Strathroy) e Tony Tabu (Kitchener), foram a inesperada 
surpresa da noite. Euclides Cavaeo apresentou o elenco 
corn verso repentista variado e leu-nos poemas da sua 
autoria que acenderam a noite corn a chama viva da sua 
inspiraçào. Nâo foi o servir lento da cozinha, o menu e 
falta de café que desviou a atençâo dos convidados, os 
quais peimaneceram na sala até às duas da madrugada. 

Na terceira parte do show. Antonio Amaro quis 
lembrar que nos Açores também se canta o fado e, enquanto 
o trio dedilhava as cordas da guitarra, os convidados na 
sala cantavam alguns fados açorianos bem conhecidos. 

Sâo espectâculos deste género que é preciso introduzir 
noutras comunidades. Se nâo divulgarmos os valores da 
mùsica nacional, ficarâ despercebida a nossa passagem 
como portugueses no estrangeiro. Matanças e Festas fazem 
parte da nossa cultura, mas nos somos mais do que isso. 
Os responsâveis de asscx;iaçôes no SO do Ontario deveriam 
abrir as portas para desenvolver mais aquilo que somos. 
Bailes e jantares para fazer dinheiro e pagar a manutençào 
da sede, nâo chega. Espectâculos como esta “Noite de 
Abraço ao Fado” e outros semelhantes sâo necessârios 
para criar motivaçâo e envolvimento. 

O elenco dos artistas no palco. 

Um aplauso aos organizadores deste show pelo esmero 
em cumprir na integra o que fora prometido. Um aplauso 
também pelo convite feito a membros das comunidades 
de Sârnia, Strathroy, Woodstock e West Lome que 
souberam responder e o farâo no futuro. 

Joaqiiim Alves (Sornia) 

DDanannaanonnnnaDna 

M.C. TILE 
& MARBLE IIMC. 

nnnnnnnananatSQnanan 
Manuel Castclhano. pwi). • 28 anos de experiênda 

Especializados na Instalaçào de: 

MOSAICOS EAZULEJOS - MÂRMORE 
PISOS DE LINÔLEO (Vmyinmni - CARRETES 

ORÇAMENTOS GRATIS! TEL: (519) 681-5761 

MORNING STAR 
BAKERY 

Eij2E.ciu[Lzucloi £.m: 

Fabrico diârio de pào estilos português e canadiano, assim 
como pastelaria sempre frcsca c todo o género de bolos 

para qualquer ocasiâo... 

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

IRMANDADE DA COROA DE SAO JOAO 
Realize as 

Testas do império da Coroa de Sâo Joâo 
Nos Dias 19,20, e 21 de Junho, 1998 

na sede do Cmt POBTUGlIÊâ 
134 Falcon Street (at Trafalgar), London, Ontario 

.SFXTA-FFIRA. BIA 19 
17h00 BÊNÇÂO DOS PRODUTOS ALIMENTARES NA SEDE DO CLUBE 

SÂBADO DIA 20 E DISTRIBUIçâO AOS IRMâOS DA COROA 

8h00 DISTRIBUIçâO DAS PENSÔES 

20h00 FESTA SOCIAL E BAILE COM 0 FAMOSO CONJUNTO "SUNSET" 
Actuaçâo do Artista Comunitano “AGOSTINHO RESENDES” (London) 

SERVIÇO DE COZINHA COM BBQ, SARDINHA ASSADA, PETISCOS À MODA PORTUGUESA, SANDES, FRANGO...ETC. 

DOMINGO. DIA 21 
llh30 miSSA SOLENE COIH SER/nÂO E COROAÇÂO NA IGREJA “HOLY CROSS" (10 Elm St./Hamilton Rd.) 
13h30 CORTEJO CO/n SAIDA DO A & P (Trafalgar & Clarke Rd), PARA A SEDE DO CLUBE PORTUGUÊS 

ACOMPANHADO PELA FlLARmONlCA DE LONDON "LIRA DO ESPIRITO SANTO". 
SERÂO SERVIDAS AS TRADICIONAIS “SOPAS DO E. SANTO" • ARRAIAL DA BANDA e 

Actuaçâo do Rancho Folclôrico “OS TRADICIONAIS" • BAILE CO/n o FAinOSO CONJUNTO "SUNSET 
ARREMATAÇÔES, BAZAR E SERVIÇO DE COZINHA 

OS MORDOMOS DESTE ANO: JOAQUIM DELGADO E AMÂNDIO CARVALHO CONVIDAM 
AS COMUNIDADES DO S.O. DO ONTÂRIO PARA ASSISTIREM A ESTA FESTA - BEM VINDO! 

ff 
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ECONOMIA 

1998 ONTARIO BUDGET 
“New Casa Abril” 

Uma visita que deixou agradàvel lembrança 
On May 5, 1998, Ernie 

Eves, Ontario Finance Minister, 
termed what may be the last 
budget of the Conservative gov- 
ernment, or second last budget 
before the next provincial elec- 
tions. This budget was essen- 
tially a feel good budget in or- 
der to bolster the governments 
ranking among the populace. 

At the top of the list is the 
acceleration of the last phase of 
the personal income tax cuts, now to begin on July 1,1998, 
six months ahead of schedule. This will bring the elfective 
Ontario personal income tax rate to 42,74% for 1998. The 
Ontario tax rate will be the lowest of any province in Canada. 
The 1997-98 deficit will come in at $6,6 billion, or $1,2 
billion better than predicted, the 1998-99 budget deficit is 
predicted to be $4,2 billion, 1999-2000 to be $2,6 billion, 
and a balanced budget for 2000-2001. The bond rating agen- 
cies were not very impressed by this scoreboard, as they 
have maintained Ontario’s credit rating at AA-, the same 
rating as left with the former NDP government. 

A modified Ontario Child Care Supplement for Work- 
ing Families will produce a maximum annual benefit of 
$1,020 for each child under age 7. Families will be required 
to apply for this benefit. The land Transfer Tax refund on 
the purchase of newly constructed homes by first-time buy- 
ers will be extended for another year. Crime prevention gets 
an extra $150 million over five years, with an increased 
emphasis on attacking bigger gangs. Health care spending 
is increased by $300 million, but remember that this is after 
many previous cuts. 

On the business side, the Employer Health Tax (EHT) 
exemption has been bumped up to $350,000 of payroll for 
1998. The biggest surprise in this budget deals with the cut- 
ting in half of the small business corporate tax rate on the 
first $200,000 of income. The rate will be reduce from 9.5% 
today to 4.75% by 2006. Effective May 5, 1998, the small 
business rate will be reduced to 9% and will be pro-rated 
for taxation years that straddle that date. 

For farmers the PST rebate on building products will 
be extended to March 31,1999. The PST rebate on the pur- 
chase of motor vehicles to transport disable individuals will 
now apply to individuals in a care-giving role. 

The revision of apprenticeship legislation will bring this 
area into the nineties. The current legislation and planning 
dates back to 1964. Partnerships with education and indus- 
try will be created to train graduates for the industries that 
need them. There are many good occupations out there that 
don’t require a university degree, but just special training. 
This new thinking will hopefully assist with youth unem- 
ployment. 

All in all, 36 different taxes were cut, with a total $5.7 
billion to be returned to Ontario tax payers over the life of 
these tax cuts. Some municipalities are already mentioning 
that property taxes will be increased due to the previously 
announced shifting of responsibilities. Let’s hope that a tax 
reduction on one side doesn’t lead to a tax increase on an- 
other side. There is, in the end, only one tax payer. 

Roy G. Dias, B.A., CMA, CFP 

Roy G»Dl&S 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. 
N6B 2M4 

Telefone e Fax 

(519) 434-1119 

PORTUGUESE BUSINESSES AND 
PROFESSIONALS 
« (ASStK'IAVÂO l)L LMPRJ SÀRIOS L l>t 

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

National Trust Scotlabank S 
For Mortgages, Loans, Mutual Funds, RRSP'S 
Corporate and Personal Accounts, contact 

Ted Riquinha. Branch Manager 
Falamos Português 

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

ASSOCIATION 

Vai-se pela Dufferin até ao cruzamento com a 

Rogers. Se vier da auto-estrada 401, vire à esquerda 

até à Oakwood, onde novamente segue à sinistra e, a 

poucos metros, à sua direita, defronta-se com um prédio 

branco de dois andares com porticos omamentados com 

colunas doricas, cobertos com tecto a duas aguas de 

telha légitima. E uma casa portuguesa com certeza. 

O Restaurante “New Casa Abril” é propriedade do 

minhoto, Januario Bairos, natural de Arcos de Valdevez, 

e do benfiquista além de minhoto (ninguém sabe quais 

destas qualidades é a primeira), Cesârio Bras, natural 

de Vieira do Minho. Amigos hâ mais de 20 anos, 

tornaram-se socios hâ apenas quatro meses, desde a 

abertura deste templo da culinâria portuguesa. Em volta 

do prédio circunda um estacionamento para 50 carros. 

Se O achar cheio, nào desespere. Poderâ estacionar na 

Oakwood sem perigo de receber uma multa. 

New Casa Abril oferece um serviço imaculado de 

restaurante no rés-do châo, corn capacidade para mais 

de 150 pessoas. Pavimento de mârmore, cadeiras 

confortâveis e mesas cobertas corn toalhame 

branqufssimo. O ambiente climatizado esta decorado 

corn muita elegância e convida a esse mistico deleite 

da gastronomia, quando esta é tomada a sério. Ao centro 

da sala adivinha-se o palco onde nas Sextas, Sâbados e 

Domingos actua a cançonetista Minah Jardim, diva do 

fado e cançâo romântica. O andar superior esta 

destinado a sala de banquetes, corn lotaçâo para 240 

pessoas. Na cave, apresenta um Bar Desportivo corn 

écran gigante e programas da RTP internacional. 

Os proprietaries da New Casa Abril, 
Januârio Bairos, à direita, e Cesârio Brâs. 

No quadrilâtero português existe uma grande 

variedade de cozinhas regionais, cada quai corn as suas 

caracteristicas bem definidas. Sem desprezar nenhuma 

delas, proclamamos que a minhota é a mais farta. Rica 

cozinha minhota onde o vinho verde é alegre, as 

mulheres loiras e bonitas, o céu azul, a terra fecunda, a 

fauna marinha e fluvial é generosa. Verde Minho, rico 

em lampreias, enguias, percebes, polvo, vermelha 

santola e lagosta, presuntos curados e enchidos dos mais 

variados. A terra e o mar num fértil abraço derramam 

as suas riquezas na cozinha regional para deleitar os 

requintados homens do Minho, grandes trabalhadores 

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 

Um aspecto do exterior do Restaurante. 

e vorazes comensais. Foi neste ambiente onde 

cresceram os proprietârios da New Casa Abril e por 

isso eles, como ninguém, sabem recriar aqui o ambiente 

da hospitalidade que reina nos lares do Norte de Portu- 

gal. 

Os très empregados de mesa junto ao bem sortido bar. 

Recomendamos a casa a quantos se deslocarem a 

Toronto para tratar de assuntos consulares, negocios 

ou, simplesmente, para passar umas horas de lazer na 

“mega-city”. Um dos maiores prazeres da vida é, sem 

dévida, desfrutar corn a famflia e os amigos uma boa 

comida à nossa moda num lugar acolhedor. Eis a melhor 

defmiçào da “New Casa Abril” em Toronto, da sua farta 

ementa e da sua garrafeira corn uma ladainha infinda 

de vinhos verdes e maduros, velhas aguardentes e 

macieiras e um requintado serviço de mesa. No meu 

coraçâo galego, a visita deixou uma lembrança 

inesqueci'vel. 

A. Seara (London) 

■ ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automâtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

231 Wellington St., 
London, Ontario N6B 2L2 

Phone: (519) 673-4360 
Fax: (519) 673-3880 

de waal 

resendes 
sicolî 

45 Alcan Avenue 
Toronto, M8W 1V6 

pager /’ 
416.680.3912 | 

416,503.0430 

Emanuel Resendes I B.Arch sicoli @ total.net 
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MEW BEDFORD MASS. 

" PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal em New Bedford, Mass. 

12 Reservation Rd., 
Acushnet, Mass. 02743 

Tel.: (508) 995-7106 

Correspondente: 
HORÂCIO AMARAL 

FESTIVAL DA PRIMAVERA/98 
Prata da casa brilhou em ambiente de 

camaradagem e solidariedade 
Os lucros revertiam a favor dos sinistrados da Ribeira 

Quente, em Sao Miguel, tragédia que deixou constemada 
esta comunidade luso-americana. 

Organizado pela Radio Globo de New Bedford, o 
evento teve como palco o auditorio da Durfee H.S. em 
Fall River. Neste primeiro Festival da Primavera, marcaram 
presença os artistas e conjuntos musicals mais populates 
da Nova Inglaterra. A sala viu-se repleta com mais de 1200 
convidados que souberam vibrar e cantar em urussono com 
os artistas. 

A iniciativa da popular radio de New Bedford, liderada 
por Dionisio Garcia e o elenco dos restantes locutores, 
atingiu um êxito total e devera obter, a partir de agora, 
uma realizaçâo anual, jâ que sempre bavera fortes motives 
para que continue a viver entre nos. Um dos pontos fulcrais 
do sucesso foi reunir toda a comunidade artistica, espalhada 
pelos mais diverses lugares desta area. 

Segundo pude observât, testemunha que fui do evento, 
houve uma perfeita sintonia de musica, luz e cor num show 
que sob a mesmo tecto juntou Jack Sebastiao, Jorge Silva, 
D. Josinha, Suzy Fagundes, José Auguste, Mauricio 
Morals, Arlindo Andrade, Lovestreet, José Nazario, Dinis 
Paiva, Ivette Marie, Luis Neves, Nélia, Capitalistas, Paulo 
Sardi e Marc Dennis, 16 artistas comunitarios que deram 
o seu melhor para saudar a entrada da primavera. Foi uma 
tarde em cheio que reuniu o melhor que temos na terra a 
mvel de musica e cançâo. 

Estâo todos de parabéns por esta solidâria resposta de 
amizade corn os nossos irmâos da Ribeira Quente. 

Horâcio Amaral, correspondente em New Bedford 

25.0 ANIVERSARIO 
do “New Bedford Sports Club” 

As Bodas de Prata do 
popular Clube Desportivo 
português dominaram a 
ribalta da imprensa luso- 
americana e reuniram na 
sede um grande numéro de 
socios e amigos. No jûbilo 
gérai participaram também 
alguns convidados de 
honra. Destaque para Fred 
Kalisz, Présidente da 
Câmara Municipal, a Dra. 
Gabriela S. Albergaria, 
Cônsul-Geral de Portugal 
em New Bedford, e varias 
outras personalidades do 
mundo politico estadual e 
municipal. 

A efeméride foi 
celebrada corn um 
suculento jantar servido na sede do Clube às 6h00 da 
tarde, seguindo-se vârios discursos que exaltaram as 
virtudes do desporto e o mérito desta associaçâo que 

Abraço dos Présidentes, Fred Kalisz 
e Edmundo Amaral. 

nos ùltimos 25 anos soube subsistir contra os embates 
do tempo que tudo consume. Actuou como mestre de 
cerimonias Antonio David, que chamou ao palco os 
socios fundadores para receberem uma lembrança 
daquela data. 

No meio do Baile, abrilhantado por G&A Party 
Productions, chegou a cerimonia de partir e repartir 
um bolo de dois andares lindamente enfeitado que pôs 
um requinte de doçura na boca dos convidados. A 
decoraçào interior com balôes azuis e cor de prata deu 
realce às cerimonias 

O New Bedford Sports Club foi fundado a 11 de 
Maio de 1973 por Edmundo Amaral, que por sinal é o 
Présidente do actual Executive, integrado por Joào 
Balança, vice-presidente, Adroaldo Melo, secretârio, 
José Pimentel, tesoureiro, os directores, Joâo Simas, 
Antonio Lindo, Artur Arruda e o recebedor, Eduardo 
Oliveira. Parabéns a Directores e Socios. 

Horâcio Amaral, correspondente em New Bedford 

BRADFOBD 
“PORTUGAL NOTICIAS” Sucursal em Bradford 

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

Correspondente: APORINO JANEIRO 

“THE PORTUGUESE CULTURAL CENTRE 
OF BRADFORD INC.” 

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

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

Special Occasions ^ît^eôen/e Hle^ant dl)tliin^! 

NA PRIMEIRA C0MUNHÂ0 E CRISMA 
VISTA O SEU FILHO COM UM FATO ELEGANTE E PERFEITO! 

TAMANHOS 4 - 20, e TAMBEM “HUSKIES” 
MARCAS DE PRESTIGIO, “CHRISTIAN DIOR” e “PERRY ELLIS” 

SEM CONCORRÊNCIA NO SERVIÇO, 
ESTILO, SELECÇÂO E PREÇO 

DESDE 1934! 

^^ntLi onus 
MEN’S & BOYS’ WEAR 

LONDON 
667 DUNDAS STREET WESTOWN PLAZA MALL 

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

HARROW 

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

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

Tel.: (519) 738-4021 
Para banquetes contacte Agostinho Pavao, Présidente 

Tel.: (519) 738-2305 

BOLETIM DE 
ASSINATURA 

■ Desejo receber o jornal “Portugal Noticias” em j 
■ minha casa. (Escreva com letra maiüscula) \ 

* Nome  • 

' Morada  * 

I Localidade   I 

I Codigo Postal Tel I 

I Assinatura Anual: Canada - $30.00 Estados I 
I Unidos - $40.00 US Portugal - $40.00 US I 

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

I 1756 Dundas St. East. London, ON N5W 3E2 (Canada) • | 
I 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 niimero acima indicado) ■ 
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LONDON 
Golfe Luso-Canadiano nos Açores 
II - Acerca do Golfe 

A nossa programaçâo de golfe teve lugar no Campo 
da Batalha, considerado um dos melhores em Portu- 

gal e situado junto das freguesias de Fenais da Luz e 

Calhetas, a apenas 10 minutos tanto de Ponta Delgada 

como da Ribeira Grande. 

Apesar da sua construçâo recente pela “Verde 

Golfe, S.A.”, Jâ mereceu os maiores elogios dos 

professionals que por ali passaram. Tem 18 buracos e 
pianos de expansâo para 27 e um “par” 72, corn cerca 

de 6,5 quilômetros de “fairways”, com longos e largos 

relvados. 

Durante o percurso é possivel admirar a beleza 

verdejante do campo, muito arborizado e corn lagos 

artificials, acrescido de fabulosas vistas panorâmicas 
para todos os lados, corn destaque para a das serras da 

Barrosa, ninho da Lagoa do Fogo, e das Sete Cidades, 
sem esquecer o mar e grande parte da costa norte da 

ilha. 

Alguns desportistas que participaram na viagem, 
/rente à sede do Campo da Batalha. 

A construçâo do campo foi supervisada pela 

empresa inglesa “Cameron & Powel”. Houve o cuidado 

de manter os muros empedrados, antigas divisôrias de 

terrenos, preservando-se assim, uma tradiçâo da 
ruralidade açoriana. Foram preservadas algumas 

casinhas em pedra basâltica, outrora usadas pelos 

habitantes da area como refûgio durante os trabalhos 

agricolas. Hoje sâo aproveitadas como elementos de 

apoio ao percurso do Campo. 

As infraesturas do Clube compôem-se duma ampla 

sede de 3.000 metros quadrados, corn bar, restaurante, 

sala de Jogos, sala de conferências, loja de golfe e salas 

de apoio. 

O Campo da Achada das Fumas, foi o mais 

preferido pelos jogadores desta viagem. Desenhado pelo 

arquitecto Mackenzie Ross e construido nos anos 1936- 

39 segundo um conceito antigo de golfe, compunha-se 

de 9 buracos, é mais curto e tem os “areons” pequenos 

e muita ondulaçâo. Para compensar a reduzida distância, 

o campo tem um percurso cheio de armadilhas e “bun- 

kers” ao estilo escocês. 

Foi decidido pela “Verde Golfe S.A.”, alargâ-lo em 

1986 mas sem alterar o carâcter ùnico desta estrutura. 

O percurso, agora corn 18 buracos, estende-se por uma 

distância de 6,200 metros, com um “par” 72.0 desenho 

e construçâo do campo foi realizado de maneira que 

hoje é virtualmente impossivel distinguir o velho do 

novo. Mas para aqueles interessados, os buracos 1 a 4, 

e 14 a 18, sâo de 1939 e os buracos 5 a 13 sâo os mais 

recentes. 

O curso esta situado numa das mais bêlas areas da 

ilha de S. Miguel, corn vistas panorâmicas do Vale das 

Fumas, conhecido pela sua vegetaçâo tropical, caldeiras 
naturals, âguas minerais e termais para tratamentos de 

varias doenças. 
Domingos Mendes (London) 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Huntingdon Downs 

David Dasilva 

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

DESPORTO 
JOHN PACHECO, 
Relator Desportivo 

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

NUCLEO DO S.L. BENFICA 
DE LONDON (CANADÂ) 

344 Burwell St., London, ON N6B 2V9 

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

RESULTADOS 

À tarde, foi servido um suculento jantar durante o quai 
foram entregues os troféus aos vencedores. O proprietârio 

do Café Modemo de Cambridge, Joe (Tony) Resendes, 

aproveita para agradecer aos jogadores a sua participaçâo, 

e bem assim aos patrocinadores que tomaram possivel a 

realizaçâo desta competiçâo desportiva. Para o ano hâ mais ! 

Divisào PREMIER da KDSL 

Torneio de Golfe 
No Sâbado, dia 9 de Maio, pelas lOhOO da manhâ, o 

conhecido Café Modemo desta cidade organizou um 

Torneio de Golfe, no quai participou um gmpo de 26 

jogadores. O vencedor foi Humberto Rocha, residente na 

cidade de Guelph, seguido de Mario Oliveira, de Cam- 

bridge. 

1. ^ Jornada 3.^ Jornada 

Galt Eagles: 0, Oriental, 0 Supersonics: 1, Beograd: 1 
Polish Eagles: 3. Leôes, 4 Oriental - Leoes (adiado) 
Supersonics: 1, Hravat, 3 

2. ^ Jornada 

Supersonics: 0, Galt Eagles: 1 
Lôes - KMS 
Beograd: 2, Oriental: 4 

Ontario Cup 

Supersonics, 2 - Scarb. Azuri “B”, 1 

Torneio de Campeôes Port. 

Oriental, 3 - Academica (Bramp.), 1 

Laurénio Resendes, relator desportivo (Cambridge) 

CAMBRIDGE 

JOGO AMIGÂVEL 
Oriental, 0 - London Portuguese, 5 
No Domingo, dia 3 de Maio, o Oriental Sports Club 

fez a apresentaçâo ao publico da sua equipa de futebol, 
defrontando a forte turma do “London Portuguese (Pre- 
mier)” no relvado do parque de jogos do Oriental. 

PHOTO BY JOE CASPAR 
A equipa do Oriental com o seu treinador 

e técnicos desportivos. 

Alinhavam pela equipa da casa: Chris, José Luis, 
Honorio, Arménio e Rui Ferreira, Tony Amaral, Mark, 
Miguel, Mattews, Steve Elias e Mike. Jogaram ainda: 
Sérgio, Bairos Almeida, Fabio, C. Teixeira, Chicharrinho, 
Terry Lopes, Steve Soares e Peter Tavares. Treinador: José 
Antonio Pereira. Massagista: Carlos Trindade. 

Pela equipa visitante alinharam: Paulo Azevedo, Jeff 
Brown, John Hasson, Frank Neiva, Alex Machado, Paulo 
Ferreira, Giscard Degourville, Phil Pacheco, Ree San, 
Steve Soares e Jack Bontis. Jogaram também: Anthony 
Camacho e Andrew Loague. Treinador: Carlos Miranda. 

Uma tarde amena e um relvado em excelentes 
condiçôes eram os ingredientes positivos para que se 
assistisse a uma boa partida de futebol, o que efectivamente 
aconteceu, so que, nesta apresentaçâo ao seu publico, o 
Oriental deixou muito a desejar. 

Embora a base da equipa seja praticamente a mesma 
da época passada, o futebol desenvolvido pelos 
orientalistas nâo agradou. Notou-se muita falta de 
entrosamento entre os varios sectores, com a defesa a 
cometer fifias comprometedoras que se vieram a reflectir 
no resultado final. O meio-campo, falho de imaginaçâo, 
raras vezes conseguiu servir os pontas-de-lança nas 
melhores condiçôes. Portanto, nâo surpreendeu a pesada 
derrota sofrida. Sabemos que a equipa do Oriental vale 
mais do que aquilo que demonstrou neste jogo, mas para 
o provar, os jogadores têm de mostrar mais garra e ambiçâo, 
ingredientes que foram a chave do sucesso nos jogos da 
época passada. Isto, se quiserem fazer um época sem 
sobressaltos. 

Muito terâ que trabalhar o treinador, José Antonio 
Pereira, para conseguir pôr esta equipa a jogar um futebol 
mais ambicioso e competitivo. Os proximos jogos vâo de 
certo dar a resposta esperada. 

O “London Portuguese” é, sem sombra de dûvida, 
uma boa equipa, servida por excelentes atletas que neste 
encontre exibiram um futebol de alta qualidade, 
impressionando agradavelmente o publico presente. 

Arbitragem nâo isenta de erros. 
(Nota: Desejo agradecer ao treinador Carlos Miranda, a pronta 
adesâo ao nosso pedido para nos fornecer a constituiçâo da sua 
equipa.) 

Laurénio Resendes, relator desportivo (Cambridge) 

f^udows Canada 
Ao serviço da comunidade 

Trabalhos garantidos 

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

Para orçamentos gratis chame 

Agostinho Resendes: 649-5881 ou 681-5988 

37 Dickson Street MARIA RESENDES 
Cambridge, Ontario N1R7A6 Associate Broker 

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

©UINTZ 
OFICINA PORTUGUESA DE PINTURA 

E BATE-CHAPA 

SERVIÇ0 GARANTIDO PARA SAT1SFAÇÂ0 DO CUENTE 

Alinhamento do chassis e Rodas 
• Insialamos “Parabrisas” (Vidros/Automôveis) 
• Serviço de Reboque 

• Trabalhamos com Companhias de Seguros 

Euclides Quintaneiro 

Telefone: 455-8546 
319 Egerlon Street 

Ixmdon, Ontario N5Z 2H3 

& miLING INC. 
CUâTOM BUILT WOOD STAIDCAâES 

In Traditional and Contemporary Styles 

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

Tel. (519) 457-1992 DANIEL & GILDEDTO 
Fax. (519) 457-1993 OLIVEIRA 

117 Falcon Street, London, Ontario N5W 4Z2 
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EWTREVISTA 

Dra. Gabriela Albergaria, 
Consul-Geral de Portugal em New Bedford 

Jovem advogada e représentante diplomatica de 
Portugal em New Bedford (Mass.), a Dra. Gabriela 
Albergaria é uma pessoa muito simpatica e acedeu 
cordialmente a dar-nos uma entrevista para o jornal 
“Portugal Noticias” que é lido com muito interesse por 
muitas famflias portuguesas desta cidade. 
Portugal Noticias - Qual é a sua opiniao sobre a 
integraçâo dos portugueses na vida americana ? 
Gabriela Albergaria - Sendo a emigraçâo nesta area 
61 por cento portuguesa e sendo alguns dos nossos 
conterrâneos residentes em New Bedford ha mais de 
um século, quando ca cheguei pensava que os 
portugueses tivessem uma maior participaçâo na 
politica americana. No entanto, nos ultimos dois anos, 
temos assistido a uma grande mudança neste aspecto. 
Um bom numéro deles naturalizaram-se americanos. 
Foi devido, em parte, às vantagens que isto représenta 
e também ao medo da tao devastadora deportaçâo. 
PN - Quais sào as vantagens da naturalizaçâo? 
GA - Do meu ponto de vista, com um maior numéro de 
pessoas naturalizadas, os portugueses têm a força do 
voto eleitoral e uma maior participaçâo directa na 
politica deste pais. So assim poderao contar com uma 
representaçâo melhor na plataforma politica e 
comunitaria. 

Dra. Gabriela Albergaria em dialogo 
com Horacio Amaral. 

PN - Que opina sobre os decretos de deportaçâo dos 
émigrantes? 
GA - Sem pretender falar mal da politica americana, 
surpreende-me que numa naçào que prima no mundo 
por defender os direitos humanos, o governo seja ele 
proprio a executar uma lei que, na minha opiniâo, como 
advogada que sou, acho um tanto injusta. Nâo é justo 
que um recluso, apos pagar aqui a pena do seu crime, 
sçja deportado para o seu pais de origem. Nâo se paga 
duas vezes o mesmo crime. Mas, dura lex, sed lex, como 
diziam os romanos. Nos temos de respeitar a lei porque 
escolhemos viver aqui e estas sâo as leis da terra. 
PN - Confia que nofuturo poderâ ser mudada a lei da 
deportaçâo? 
GA - Espero que, num futuro nâo distante e para bem 
de toda a comunidade hâ-de baver uma atitude diferente 
na politica de deportaçâo dos émigrantes. Temos que 
empenhar-nos numa participaçâo politica mais intensiva 
para poder combater situaçôes como esta que têm 
afectado varias familias nesta area. 

Horàcio Amaral, correspondente em New Bedford. 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

MARIO AVEIRO 
President 

“Industrial Contractors to the World... ” 

AVEIRO CONSTRUCTORS LIMITED 

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

‘‘Portuguese Cherity Fun Night” 
Iniciativa de “United Sharing Fund”, com a colaboraçào da Associaçâo de 

Empresàrios Portugueses de London, PBPA 
Um grupo de 235 

pessoas, integrado por 
grande numéro de 
empresàrios e pro- 
fissionais portugueses e 
canadianos foi recebido 
no Clube de London 
corn a proverbial 
hospitalidade para 
saborear um jantar con 
forte acento no marisco 
e passou a noite da 
Sexta-feira, dia 22 de 
Maio, nâo s6 a desfrutar 
os prazeres do garfo, 
como também a alegria 
de apostar forte nas me- 
sas com notas de 1000 
escudos que levavam a 
face do rei D. Pedro I de 
Portugal e as siglas dos 
organizadores. 

O jantar foi 
acompanhado de melodias clâssicas. Um quarteto de 
estudantes da Faculdade de Mûsica da Universidade UWO 
deu um toque de elegância ao ambiente corn peças de 
Mozart, J. S. Bach e Vivaldi. Todos vestiam a rigor e 
destacaram-se as senhoras corn trajes de noite de cotte 
muito elegante. 

Pelas 21h(X), os dados começaram a rolar no tapete 
verde das mesas e os “croupiers” a darem o grito: 
Monsieurs dames, faites vôtres jeux! seguidos do Rien ne 
va plus! A roleta girava, a deusa Fortuna preparava-lhes 
as suas ciladas. Sorrisos e decepçôes eram simultâneos. 
Alguns dos afortunados corriam a mostrar às mulheres o 
maço de notas ou “chips” que tinham ganho. A toda hora 
reinou um ambiente de grande exultaçâo e sonhando, por 
um momento, parecia estarmos perdidos nalgum lugar em 
Las Vegas. Animados pela sorte ou tristes por causa da 
adversidade, todos bebiam em profusâo inusitada, mas 
ninguém perdeu a camisa, nem a cabeça! No fim, dinheiro 
e “chips” eram trocados por senhas que davam direito a 
vârios prémios A roda viva da Fortuna bafejou corn a sorte 
a alguns dos présentes. Destaque para Manuel e Susana 
Medeiros que arrebataram corn o maior prémio da noite. 
O sorriso chegava-lhes de orelha a orelha 

Empresàrios e algumas senhoras junto a mesa de jogo. 

Recolhidas as mesas de Jogo, o D.J. “People’s Choice” 
bade muitos dos casais 

présentes que nâo 
arredaram pé até 
bem entrada a 
madrugada. 

“United Shar- 
ing Fund” com esta 
terceira ediçâo do 
evento entrega 
poderes à 
Associaçâo PBPA 
que no futuro 
enfrentarâ o evento 
cujos lucros 
revertem a favor de 
instituiçôes tais 
como Children’s 
Hospital, Make-a- 
Wish Foundation, 

Cancer Research, etc. que tanto precisam do nosso apoio 
e ajuda. 

o Secretàrio do PBPA 

Os felizardos da noite, 
Manuel e Susana Medeiros. 

PORTUGUESE BUSINESSES AND 
PROFESSIONALS ASSOCIATION 
. (ASSOCIAÇÂO DE EMPRESÀRIOS E PROFISSIONAIS PORTUGUESES) 

Fifth Annual PBPA Golf Tournament/98 • Saturday, June 20,1998 
Tee-off time 8:00 am - Llyndinshire Golf and Country Club - RR #1 Arva (London) 

Medway Road (North of Fanshawe Park Road) between Adelaide and Highbury Ave. 
6:00 pm - BBQ Chiken or T-Bone Steak Dinner at “Imperio Banquet Hall” (109 Falcon st/Trafalgar St) 

Admission: 
Golf and Dinner: $50/person, plus $10 dollar prize 
Golf Only: $40/person, plus $10 dollar prize 
Dinner Only: $20/person 

For reservations call: (519) 649-1082, 
(519) 453-8640, 

or (519) 455-4653 
during business hours 

RESTAURANTE 

Fully Licenced 

Proprietarios 
Rosa Cruz & Tony Silva 

Tel. (519) 679-1590 

Restaurant & Catering Service 

Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 
6^ Sab. e Dom.: 7 7:00 am - 7 7:00 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 

Fernando Ferreira, Propnetâno 

IWAY 
PLUMBING & HEATING 

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

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

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Prlmelra Padaria em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietarlo 

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

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



Canada's Most, 
in WincKniir Fashii 

RIVIERA 1 " HORIZONTALS 
Dustguard and Lightmaster are standard features 
55 new colour fashions 
Premium grade aluminum slats 
Specialty blinds in all shapes & sizes 
Worry free lifetime warranty EXCALIBUR & 

VINYL VISIONS 
VERTICALS 
• Hundreds of fashion/ 

designer choices 
• Streamlined profile 

headrails 
• Several valance options 
• Worry free lifetime 

warranty on headrail 

CELLULAR 
SHADES 

Exclusive Levolor fabrics 
• Seamless fabric 
• Compact stacking 
• Specialty applications 
• Colour co-ordinated 

head/bottom rails 
• Specialty applications 

available 

WOODS 

PLEATED SHADES 
• Large assortment of fabrics 
• Minute stacking 
• Colour co-ordinated head/bottom rails 

Privacy and room darkening liners optional 
Specialty applications available 

1 " & 2" wood slats in latest 
fashion colours 
Sculptured wood valance 
and accessories 
Heavy duty headrail 
Decorative tape options 
available on 2" 

Worry free lifetime 
warranty on headrail 

aJwm 



CUSTOM DRAPERIES INC. 

ARE OUR 

ALL 'k LEVOLOR' 

VERTICAL 
BLINDS 

(OVER 50 NEW FABRICS IN '97) 
WITH BONUS VALANCE SAVINGS 

ALL k LEVOLOR 

WOODS 
HORIZONTAL 

BLINDS 
(OVER 55 NEW COLOURS IN '97) 

CUSTOM DESIGNED & MADE IN OUR LONDON WORKROOM. 
• DRAPERIES • SHEERS & VALANCES • ALTERATIONS • 
• BED SPREADS • DUVETS • DUST RUFFLES • BLINDS • 

• BALLOON • ROMAN • VERTICAL • VENETIAN • KIRSCH HARDWARE • 
SHOP AT HOME SERVICE 

SAMPLES SHOWN & ESTIMATES GIVEN IN 
THE COMFORT OF YOUR OWN HOME 

OR VISIT OUR SHOWROOM 

W&4 ^^1453"8640 
664 HAMILTON RD. (2 BLOCKS E. OF EGERTON) 

DA PONTE’S CUSTOM DRAPERIES INC. 
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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 

IMPÉRIO MARIENSE Gina Sousa Eleita: MISS 

CAMBBIDGE 
ORIENTAL SPORTS CLUB INC. 

P.O. Box 26045, Cambridge, Ont. NIR 8E8 
Tel.: (905) 623-2020/623-2030 

ORIENTAL 199B 
Apesar das dûvidas e sombras que pairam hâ jâ algum 

tempo sobre os moldes da administraçâo do Império 
Mariense e, embora tais irregularidades jâ tenham sido 
expostas para apreciaçâo e julgamento em tribunal, devem 
ser expostos alguns detalhes de esclarecimento, desde que 
estes nâo entrem em conflicto corn o processo judicial em 
curso. Deste modo, como um dos implicados no processo, 
quero esclarecer a minha posiçâo e, ao mesmo tempo, 
questionar o comportamento de outros membres da 
Irmandade, nomeadamente da pessoa que lidava corn o 
dinheiro, o tesoureiro. 

Aonde esta essa pessoa? Fugiu? A fuga, em varias 
instâncias, représenta o receio de fazer-se face à justiça. 
Na realidade, s6 fogem aqueles que têm culpas no cartorio. 
Concretamente, eu nâo quero insinuar que se trate de uma 
situaçâo de fiiga para se poder esquivar a responsabilidades. 
Longe disso. Talvez, uma breve ausência para se meditar 
no que de mal se fez, ou de bem. Quem sabe! 

Pessoalmente eu. Antonio Lima, continuo a residir 
na mesma cidade, viver na mesma casa, corn o mesmo 
numéro de telefone. Como membro (ex-presidente) da 
Irmandade, nâo hâ razâo que me obrigue a fugir! Nâo fiz 
nada de mal. Muito embora, por vezes, se tomem decisôes 
que nâo sâo as mais acertadas, o intuito é sempre o 
enobrecimento da causa que nos motivou, em primeiro 
lugar, a fazer parte dessa Irmandade: a perpetuaçâo da fé 
no Divino Espirito Santo. 

Voltando a falar de fugas, porque é que as pessoas 
fogem? Medo? Medo de quê? Daquilo que se fez e nâo se 
dévia ter feito? Eu continuo a viver em Cambridge. Mas 
aonde estâ o tesoureiro da Irmandade? De férias? Talvez! 

Causa-me profunda tristeza e grande desgosto o facto 
de que haja alguém que se proponha adulterar tâo nobre 
funçâo. Todavia e, apesar dos problemas criados por 
pessoas présentes ou ausentes, o Império Mariense vai 
continuar em força e cada vez melhor. Acrediterni 

Viva o Divino Espirito Santo! 

Anionio Lima (Cambridge) Maio de 1998 

Cookware & Giftware 
Rep. José Freitas 

Cambridge, Ontario 
(519) 740-8701 

Pager (519) 244-3579 

CEDAR CHESTS. WOOL BLANKETS, SATIN BEDSPREADS 
COOKWARE SETS, CRYSTAL SETS, CHINAWARE 

A Festa para a eleiçâo da Miss Oriental/98 foi 
levada a efeito por este clube desportivo local no dia 2 
de Maio ultimo. Num salâo com mais de 500 pessoas, 
foi-nos dado assistir a um show muito bem concebido, 
sendo de realçar a forte presença de jovens luso- 
canadianos. 

O certame foi conduzido pela jovem Sandra Dinis 
e Joâo de Deus Raposo, que deram inicio ao espectâculo 
chamando ao palco as seis jovens concorrentes: Gina 
Sousa, Stephanie Furtado, Liza Moura, Cindy 
Rocha, Michelle Machado e Sally Rocha. Feitas as 
apresentaçôes de rigor, as lindas jovens desfilaram 
usando trajes cedidos para tal efeito por uma firma lo- 
cal, onde se incluia o vestido de noite. Dada a beleza e 
à vontade patenteado pelas jovens, o juri teve uma certa 
dificuldade para escolher entre elas a jovem que irâ 
representar o Oriental nos proximos 12 meses. 

Gina Sousa, uma beldade loura de 15 primaveras, 
foi coroada Miss Oriental 1998. Liza Moura arrecadou 
os prémios de 1.® Dama de Honor e Miss Simpatia. 
Michelle Machado foi a 2.- Dama de Honor. 

O magnifico trabalho desenvolvido pela jovem 
Crystal Borges, Miss Oriental 1996, merece nota dez. 
Durante dois meses, ela tomou sobre si a 
responsabilidade de ensaiar as jovens concorrentes e 
coordenar todos os detalhes do espectâculo. 

Para culminar uma noite em grande, actuou o 
consagrado conjunto de Toronto, “Starlight”, que 
deliciou os présentes corn alguns temas do seu ultimo 

PHOTO BY JOE CASPAR 

As concorrentes desfilaram em elegante vestido de noite. 

PHOTO BY JOE CASPAR 

Gina Sousa, Miss Oriental 1998, com os seus pais. 

CD e levou jovens e adultos a invadirem a pista de 
dança. Foi, na verdade, um espectâculo dentro de outro 
espectâculo. 

A nova Miss Oriental nasceu em Cambridge e é 
filha de José Manuel e Emilia Sousa, naturais da ilha 
de Santa Maria. Em declaraçôes à nossa reportagem, 
Gina disse estar imensamente feliz corn a conquista do 
titulo almejado, acrescentando que irâ tentar representar 
o Oriental condignamente, pois os Directores bem o 
merecem pelos sacrificios que fizeram em prol desta 
festa. Quer deixar ainda um abraço a todas as 
concorrentes dizendo ter encontrado em cada uma delas 
uma amiga para sempre. 

Os nossos parabéns à vencedora, à Direcçâo do 
Oriental e a todos os que colaboraram na realizaçâo 
deste magnifico show. 

Laurénio Resendes (Cambridge) 

Nota da Redacçào 
A Festa da Matança descrita na ultima ediçào deste jornal 

foi uma iniciativa do Império das Crianças, organizaçào integrada 

por Gilberto Cabrai, José do Rego, Humberto Resendes, Jeremias 
Lopes e Laurénio Resendes. Este ano o Império das Crianças 
célébra a sua Festa nos dias 13 e 14 de Junho. 

WALL STREET CAFÉ 
1-195 Franklin Blvd., Cambridge, ON NIR 5S2 

(519) 624-5402 
Specializing in Coffee’s & Elegant Desserts with a European Touch! L.L.B.O. 

FOUR FLEX; 
INCREDIBLE!! 

FIVE YEARS OLD!!! 

TWIN CITY REALTY INC. REALTOR 

INDEPENDENTLY OWNED & OPERATED 

Habilite-se para receber $4900 dolares 
pagos a sua conta bancària. 

Peça informaçôes! 

A SUA CASA VENDIDA EM 120 DIAS OU NOS A COMPRAMOS! 
ONLY $71,900! 

Three bedroom, 
new gas fireplace, 
four appliances, 
walkout from lower 
level to rear yard, two 
bathrooms. 
Call Kelly Da Costa 
740-1011/24hrs. 
MLS 703732 

YOURS FOR ONLY $443.00 
PER MONTH! 

$2f 0,000, three two 
bedroom units, one - 
one bedroom, two 
bedrooms rent for 
$600.00 per month, 
one bedroom rents for 
$570.00 per month. 
Net operating income 
of $21,640.00. 
Call Kelly Da Costa 
740-1011/24hrs. 
MLS 800507 

DUPLEX WITH 

COMMERCIAL ZONING 
Presently used as a duplex, 
zoning allows professional 
offices, one - two bedroom 
unit, and one - one 
bedroom unit, fridge and 
stove included, tenants pay 
for utilities. 
Call Kelly Da Costa 
740-1011/24hrs. 
MLS 801294 

ONLY $133.00 
PER MONTH! 

RARE!! 1600 SQ. 

FEET FOR 
$109,900! 

Threee bedrooms, two 
baths, huge yard, roof 
reshingled, single 
home or duplex. 
Call Kelly Da Costa 
740-1011/24hrs. 
MLS 801292 

CHAME KELLY DACOSTA 
Agente de Compra/Venda 

de propriedades 

(519) 740-1011 

CADA 75,5 HORAS VENDEMOS UMA CASA! 

FOUR PLEX; 
FANTASTIC INCOME 

OPPORTUNITY! 

Consists of four three 
bedroom units, each 
unit rents for 
$650.00 per month 
plus utilities. 
Asking $269,900. 
Call Kelly Da Costa 
740-1011/24hrs 
exclusive. 
Vendors would consider 
secondary financing. 

NEW BUNGALOW 

IN HESPELLER 
Raised bungalow, three 
bedrooms, single car 
garage, no land transfer 
tax if first time buyer, eat 
in kitchen with rear 
walkout, choose your 
own colours. 
Call Kelly Da Cosla 
740-1011/24hrs. 
MLS 801294 

ONLY $680.00 
PER MONTH! 

DUPLEX WITH 

DOUBLE CAR 

GARAGE! 

Side by side duplex, 
garage measures 28’ x 
21'; three bedroom unit 
and a two bedroom unit, 
gas fireplace, rear 
walkouts to fenced yard. 
Call Kelly Da Costa 
740-1011/24hrs. 
MLS 801242 

ONLY $455.00 
PER MONTH! 

3 bedrooms, 1100 sq. ft. 
Kitchen renovated, 
fridge and stove 
included. 
Freshly painted. 
Call Kelly Da Cosla 
740-1011/24hrs. 
MLS 801421 SHOCKING!! 

ONLY $493 PER MONTH; 
WHY RENT? 
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pAGiNArcnmiNfl 
Viagra Levanta a Esperança de Muitos! 

Em poucos meses esta droga vai invadir as farmadas no Canada 

Ja esta aqui o elixir que outrora os charlatâes 
vendiam nas feiras a incautos labregos, prometendo ser 
santo remédie para devolver a potêneia sexual a 
velhotes desvalidos. 

Preparem-se! Viagra, um comprimido contra a 
impotêneia sexual, vai estar à venda no Canada nos 
proximos meses e tudo indica que, em muitos cases, 
vai aliviar no homem o flagelo da disfunçâo eréctil, 
que é como técnicamente os médicos chamam a 
impotêneia sexual causada pela arterioesclerose, dia- 
betes, problemas da prostata, falta de testosterona 
motivada pelo consume desregrado de bebidas 
alcoôlicas. 

As mulheres também irâo sentir o impacto do 
Viagra produzido nos Pfizer Labs que, de momento, é 
s6 vendido nos EUA. Pfizer vai produzir um 
comprimido similar para aquecer a libido da mullier. O 
Viagra feminine nào saiu ainda ao mercado, mas as 
mulheres que ja o experiementaram nos testes pré- 
comerciais descrevem os sens efeitos como algo de 
proporçôes orgâsmicas. 

Os ambiciosos que visem elevar a “performance” 
sexual para além dos limites normais, nâo deverâo tomar 
o remédie. Viagra é dirigido exclusivamente aos que 
sofrem de impotêneia sexual ou disfunçâo eréctil. Até 
ao momento, nestes cases, os médicos nâo tinham quase 
nada a oferecer ao doente e a falta de “performance” 
na leito matrimonial, reflectia-se em agressividade no 
trabalho e na vida de famOia. Enquanto a medicina 
moderna esta preparada para transplantes de orgâos, 
consertar bacias quebradas e atacar a infecçâo e dores 
no corpo, nos problemas da erecçâo sexual, os doutores 
de familia costumavam despedir o paciente corn um 
“Dd graças ao céii par teres o resta do corpo saudâvel ”. 

Mais da metade da populaçâo masculina começa a 
sofrer os efeitos da disfunçâo eréctil por volta dos 50 
anos, e o caso agrava-se corn a entrada na casa dos 70. 
Pfizer Labs, que produzem o comprimido azul, vendido 
a $10 US/cada e que s6 serve para uma sessâo de amor, 
julgam que nos EUA 30 por cento da populaçâo 
masculina sofre de disfunçâo eréctil, embora todo o 
mundo mantenha um absoluto sigilo sobre o caso para 
nâo pôr em perigo o seu bom nome perante familiares 
e amigos. 

Trata-se de uma menopausa masculina que, como 
demonio meridiano, afecta os homens, na metade do 
caminho da vida, quando jâ os filhos estâo criados e o 
casai prepara-se para desfrutar a intimidade amorosa 
sem interrupçôes inoportunas. O Viagra vai tornar-se 
uma grande ajuda em situaçôes como esta e muitos sâo 
jâ os bomens que nâo podem esperar pela sua consulta 
anual sem discutir o problema corn o médico de famflia. 

Embora ainda nâo seja vendida no Canada, esta 

droga jâ tinha sido outrora testada neste pais para o 
tratamento de problemas do coraçâo. De momento, estâ 
sendo estudada corn interesse pelo “Health Protection” 
e, o facto da droga ter sido aprovada pelo Departamento 
Federal de Saude americano, nâo quer dizer que 
necessariamente no Canadâ vai ter luz verde. Fonte 
autorizada do Mt Sinai Hospital em Toronto, o Dr. Jerald 
Bain, declarou que Viagra iria estar à venda no Canadâ 
para fins de 1998 ou no inicio de 1999. Algumas 
companhias de seguro jâ afirmaram que uma vez que a 
droga for autorizada no Canadâ, poderâo vir a cobri-la 
como qualquer outro remédio contra a impotêneia 
sexual, sempre que for receitada pelo urôlogo ou doutor 
de famflia. 

Os que nâo podem esperar pela chegada do elixir, 
jâ invadiram as farmâcias do outro lado da fronteira, 
onde, sem bula nem prescripçâo médica, sem consultar 
corn Deus nem corn o diabo, compram a felicidade em 
dolares americanos e dâo testemunho que o efeito da 
tal droga é fabuloso. 

As vantagens do uso do Viagra pesam mais que os 
seus efeitos negativos: ocasional indigestâo e distorçâo 
das cores. Como dizia alguém: Eles ficam mesmo 
ceguinhos de amor. 

Antecipamos que Viagra poderâ ser uma fonte 
ocasional de gratificaçâo sexual para os que hâ anos 
sentem-se vftimas da disfunçâo eréctil, mas nunca 
poderâ curar os sérios problemas da falta de uma boa 
relaçâo amorosa entre marido e mulher que é, em muitos 
casos, a causa principal da impotêneia sexual. 

A. Seani (London) 

Pastor Português Demite-se na 
Diocese de Toronto 

o Pe. Alberto Cunha, de 69 anos, sacerdote bracarense 
incardinado na Diocese de Toronto, pâroco da Igreja Santa 
Cruz desde 1975 e, previamente da Igreja de Santa Maria, 
onde foi o fundador das Pestas do Santo Cristo em 1966, 
viu-se envolvido numa controvérsia e, renunciando ao seu 
cargo pastoral, decidiu tomar a sua reforma, um ano antes 
do que estava previsto. 

A decisâo, anunci- 
ada oficialmente aos 
fiéis da paroquia no 
Sâbado, dia 9 de Maio, 
prende-se corn o facto de 
o publico feminino 
português sentir-se 
lesado e humilhado por 
artigos publicados no 
fim do ano passado no 
semanârio “Famflia 
Portuguesa”, que muitos 
têm por um orgâo de 
informaçâo “catôlico” e 
parece ter estado 
vinculado ao presbftero português, que o representou 
oficialmente em vârias ocasiôes. Publicados sem nome 
do autor, os artigos tinham um manifesto teor misogino, 
justificando até a violêneia doméstica ao apresentar às 
mulheres como “seres de inteligêneia déficiente ”, sempre 
“prontas a mentir”, motivo pelo quai os maridos deveriam 
tratâ-las corn “mâo forte ”. 

Circulou um abaixo-assinado exigindo pedido de 
desculpas no “Famflia Portuguesa” que nunca foi dado e 
boicoteando o jomal nos meios comunitârios. Ao nâo obter 
resposta satisfatôria, um grupo de senhoras recorreu ao 
“Toronto Star”, que publicou reportagens sobre as 
actividades comerciais do Pe. Alberto Cunha. Foi a palha 
que quebra o lombo do camelo. A Diocese de Toronto 
tomou cartas no assunto e, corn data de 21 de Abril, fez 
circular um Comunicado em inglês e português, 
esclarecendo que Famflia Portuguesa era um orgâo 
independente, nâo afiliado à Igreja Catolica e que “homens 
e mulheres, criados por Deus, sào iguais na 
responsabilidade do amor e nada pode justificar a 
violêneia para corn a mulher”. 

Duas semanas depois o Pe. Alberto Cunha tomava a 
sua reforma, renunciando ao munus de pâroco da Igreja 
Santa Cruz de Toronto. 

Antonio Seara (London) 

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

R OWLANDS 
INSURANCE LIMITED 

FREDRIC R. SCHILLER 

Life Insurance, Annuities, RRSPs 
Commercial, Home and Car Insurance 

380 York Street Office: (519) 679-8880 
London, Ontario Fax: (5I9) 679-2407 
N6B 1P9 Residence: (519)455-6648 

Atençâo Portugueses e Bmsileiros de London e Arredores! 

CiRV 
RADIO 
INTERNATIONA if 

m.88.9 
TORONTO e Festival Português 

Apresentam no Sâbado, dia 27 de Junho, corn intcio às 8h00 pm 
na Sede do Clube Português de London, 134 Falcon SpTrafalgar St. 
A porta abre às 7h00 pm 
DIRECTAMENTE DO BRASIL 

llton/ , "O Eterno Romântico" e seu Conjunto Privativo 

^-^ifindioso' corn "Discoteca TNT" e Conjunto Musical de Nilton César 

Nào percam este show ûnico do grande artista brasüeiro, Nilton César! 
Preço de Entrada: Adultos - $15.00 Menores (3 all anos) - $10.00 
Bilhetes à venda 
Ocean Food Centre • 778 Hamilton Rd., London • Tel. (519) 452-1220 - Clube Português • 134 Falcon St., London • Tel. (519) 453-4330 

PARA INFORMAÇÔES CONTACTE: FERNANDO MARQUES PELO TEL. (519) 686-6611 

Apelamos aos coraçôes 
românticos que Sâbado, 

dia 27 de ]unho se munam 

de umaflor! 

“‘^NcceAcc OS' iiates' 

que' ikc' doit/! 
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KITCHENER 
"PORTUGAL NOTICIAS " 

Sucursal em 
Kitchener-Waterloo 

28 Fenwick Court, 
Kitchener, Ont. N2M 5E8 

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

Cidadâo Português Assassinado 
no Centro da Cidade 

No dia 3 de Março passado, por volta das 7 da manhà 
foi encontrado um cadaver no centro da cidade. Veio a 
comprovar-se ser o corpo de David Rocha, compatriota 
nosso de Kitchener que fora assassinado. 

As entidades policiais 
desenvolveram cuidadas 
investigaçôes mas, très meses 
depois do crime, ainda nào 
possuem provas conclu- 
dentes que possam conduzir 
à detençâo do assassino ou 
assassinos do David Rocha. 
Pelo cenârio dos aconteci- 
mentos, tudo leva a crer que 
O mobil do crime foi o roubo, 
pois a carteira da vitima foi 
encontrada vazia num 
caixote de lixo, perto do Vic- 
toria Park. 

O sr. David Rocha, que 
era natural de Jolda- 
Sampaio, Ponte de Lima, 
deixa viüva sua esposa, Gloria Rocha e um casai de filhos: 
Carlos, 14 anos, e uma menina de 6 anos. 

Nâo podemos calar o sentimento que nos leva a 
perguntar como é possivel existirem pessoas de tào baixos 
instintos que, sem respeito pela vida humana, nâo têm 
receio de cometer tào bârbaro crime. Sera que jâ nâo temos 
direito de andar na rua à vontade e sem medo de sermos 
vitimas? Resta-nos esperar que a polfcia descubra quem 
cometeu tào hediondo crime contra um homem de bem, 
que respeitava a vida e sua famflia, e os entregue na mâo 
da justiça. 

Joe Coelho, correspondente em Kitchener 

Informaçâo aos Empregados 
da “Bauer” 

Antecipando-nos a futuros eventos que poderâo 
afectar a vida de muitos que enfrentam situaçôes de 
desemprego, esta é hora de me dirigir a todos vos a fim de 
apresentar algumas sugestôes ligadas às areas da minha 
actividade profissional, nomeadamente em assuntos de 
finanças, seguros e investimentos. 

No que diz respeito hPensâo, as escolhas que poderâo 
optar serâo; Transferir toda ou parte para um investimento 
que lhes permita ter uma pensâo no futuro, apôs os 55 
anos de idade. Pode ser também que uma parte da pensâo 
seja transferida para um RRSP e, nesse caso, esse valor 
poderâ ser retirado quando pretenderem. 

A Indemnizaçào (“Severance Pay”) pode ser 
recebida em valor monetârio, mas isso implicarâ 
pagamento de taxas. Se optarem por um RRSP, o 
investimento sera feito pela importância total e nâo terâ 
que pagar imposto. Esta é a melhor opçâo. 

No que se référé ao “Seguro de Vida”, 31 dias apôs 
perder os beneficios podem converter o seguro de vida 
para um contrato pessoal, sem terem que responder a 
questionârios sobre a sua saùde. Great West Life é uma 
companhia que lhe oferece estas regalias, pelo que o 
aconselhamos a contactar-nos. 

Desde jâ, para outras informaçôes estaremos à vossa 
disposiçâo, corn a vantagem de nos podermos comunicar 
na nossa propria lingua. 

Joe Coelho (Kitchener! The Miilnal Group. Tel. (519) 885-4000 

CHRISTINA T. SHIRTS 
AGRADECE 0 PATROCÎNIO E A ESCOLHA 
DOS NOSSOS SERVIÇOS ÀS DIRECÇÔES 

DAS COMUNIDADES E CLUSES DE 
WEST LORNE, CHATHAM, WHEATLEY, 

STRATHROY SARNIA e LEAMINGTON 

* Camisolas, Shorts, Barretes, etc... * 

Tel. (416) 533-7914 

Leamington Falcons • FESTA DESPORTIVA 
A équipa de futebol “Leamington Falcons” que nesta 

area é pouco conhecida, é famosa no Condado de Essex, 
onde faz paite da Liga “Ontario-Michigan Soccer League”. 
O ano passado chegou à semi-final das Elimintôrias (Play- 

Offs) e ficou classificada em terceiro lugar. A Secçâo 
Desportiva ligada ao Clube Português local tem équipas 
na Primeira e Segunda Divisâo, prépara uma équipa 
feminina Sub/17 e duas équipas de rapazes, Sub/14 e Sub/ 
11 na temporada de 1998. 

Para atender às despesas deste leque desportivo, 
“Leamington Falcons” nécessita de ajuda humana e apoio 
economico. Foi assim que no dia 9 de Maio tiveram um 
jantar-convivio corn o sorteio de uma TV-VCR. No im- 
passe de tranferência de poderes do Clube Português, a 
presença de publico no evento foi muito fraca. Vimos la 
muitos membros da nova Direcçâo, vârios atletas e a équipa 
técnica, a massa associativa, porém, estava ausente. É pena 
que a comunidade de Leamington nâo tivesse estado la 
para dar o seu apoio aos jovens. 

Na équipa da 1 r Divisâo, treinada por Tony Omar e 
Joe Rodrigues, envergam a camisola atletas italianos, 
alemâes, libaneses e portugueses. O grupo reflecte as raizes 
étnicas da comunidade local. Os directores desportivos, 
José Cardoso e José Manuel Fernandes, declararam que 
precisam à volta de $8.000 dolares para financiar as 
despesas da équipa que esta bem preparada para enfrentar 
a época de 1998, pois participaram em tomeios de Fut/Sal 
no Invemo passado, competindo em Oshawa, Windsor e 
Detroit. Ambos foram unanimes em afirmar que o futebol 
esta esquecido nos meios comunitârios. Corn entrada 
gratuita, nos Jogos de casa, pouca gente vem ao campo da 
bola para animar desde a bancada aos atletas. Sâo os 
patrocinadores que acreditam nos valores positivos do 
desporto e festas anuais como esta o que mantém viva a 
équipa do “Leamington Falcons”. 

Desde a fundaçâo, hâ quatro anos, “Leamington Fal- 
cons” tem galgado os degraus da fama para se tomar uma 
équipa forte e vitoriosa, corn aspiraçôes de campeâo. Os 
treinadores gostariam de convidare serem convidados para 
os torneios celebrados pelas comunidades do SO do 
Ontario. Para tal efeito podem contactar José Manuel 
Fernandes pelo Tel. (519) 326-0671. 

Num aparté, o novo Présidente do Executivo do Clube, 
Norberto Fortuna, declarou que a Direcçâo esta decidida 
a fazer tudo para que o futebol e o desporto em gérai sejam 
actividades que contem corn o apoio firme da massa 
associativa, reconhecendo que, de facto, o Clube tinha 
virado as costas às actividades desportivas, necessârias 
para fomentar entre os Jovens o principio de “mens sana 
in corpore sano”, como escreveu o velho Juvenal. 

WOODSTOCK 
PORTUGUESE COMMUNITY GROUP 

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

Tel. (519) 539-1812 

HAMILTON 
"PORTUGAL NOTICIAS " 

Sucursal em Hamilton 
760 Barton St. East, 

Hamilton, Ont. L8L 3A9 
Tel.: (905) 544-1388 

Correspondente: 
EVARISTO RESENDES 

FATIMA FURNITURE 
Appliances Warehouse 

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

Quartos de Cama, Salas 
Quartos de Jantar, Fogôes. 

Frigorificos, TV, Radios, etc. 
EVARISTO RESENDES Tel: (905) 544-1388 

José Cardoso e José M. Fernandes, 
Directores Desportivos. 

Por nossa parte, damos os parabéns aos directores 
desportivos que com tanto interesse e dedicaçâo 
mantiveram viva a equipa do “Leamington Falcons” con- 
tra vento e maré, augurando-lhes uma temporada cheia de 
êxito e vitorias. 

Antonio Seam (London) 

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 

*^%andec^. 

OMiisica 

fSotliiÿuesa 

corn/ 

Ofifmm 

zS^ttfksa 

CMusica 

(Sjjimhôk : 

que ira lançar o seu primeiro CD 

s4modt/ ‘^ïïlals/ ^topmdor 
Sâbado dia 13 de lunho, 1998 

lanfar, Especlôculo, e Baile corn o conjunto "PLÂySOyZ’^ 
Preço: Adultes $15.00 • Sô Baile $7.00 

Crianças (até 12 anos) $7.00 ■ $6 Baile $5.00 
n{v'^fifuée'’^odiu<fitêsrde'‘^eaminfto4i/ 

gantai/ - 6:00 p'.m/. • ‘^sfzectàcuéoc - 9:00 jZ'.nv. 

Para fazer a sua réserva ou pora informaçôes confaefe: 
Susie Resendes 322-4973 • Maria Cordasa 825-4950 ■ fdwina Quadros 326-9840 
lac Rcsendei 322-1077 ■ Carias Mcio 253-9633 • Inès furlado 326-2806 

www.fue2y.com 

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

PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 
OFCHATHAM 

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

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

A VOZ DOS JOVENS 
Alunos da Aula de Português da 

"Cardinal Carter H.S." 

Porquê continuas a falar português 
mesmo que vivas no Canada? 

Continue a falar português porque sinto-me muito 
orgulhosa de ser filha de pais portugueses e é bom que 
nos, os jovens, vivamos a nossa cultura. Também, o 
português é a minha segunda lingua e gosto de a falar. 

No Canada é bom sabermos falar português para 
podermos ajudar a outras pessoas que vêm de Portugal 
para viverem aqui. Podemos ajuda-los a encontrar 
trabalho, ou falar por eles quando vao visitar o doutor 
de famflia. Sobretudo, podemos ajuda-los a viver neste 
pais diferente. 

Em casa dos meus pais, falamos português porque 
os meus avos nào falam inglês. Eles estâo muito 
orgulhosos porque todas as netas falamos português e 
eu posso ir corn eles para qtialquer lugar e ajuda-los no 
que for precise. Acho muito bom os filhos poderem 
visitar Portugal corn os pais e saberem falar a Imgua 
portuguesa. Deste modo, os filhos nào têm dificuldade 
em comunicar-se corn as pessoas. 

Finalmente, falo português porque nào quero perder 
a Imgua dos meus antepassados. 

Laura-Lee Carreiro e Lily Ferreira (Leaminf^ton) 

Diga NÀO à Droga! 
Hoje a droga faz parte da vida de muitos jovens. 

Muitos deles nào conseguem viver sem a droga. Em 
menos de uma semana de uso, os jovens ficam viciados 
e jâ nào conseguem deixar de tomà-la. 

Primeiro começam corn uma droga mais leve. 
Depois vêem que esta droga jâ nào nào lhes esta a fazer 
o efeito que querem e começam a comprar droga mais 
forte e pesada. Ai é que isto começa a fazer uma 
diferença para o reste da vida deles. 

Hâ muitos jovens que vendem marijuana e, para 
fazerem isso, semeiam as plantas para nào terem que 
comprar para vender. Eles fazem isto às escondidas sem 
ninguém saber, porque podem ser presos. 

Os jovens devem ter um motive para fazer isto por 
todo o lado do mundo. Acho que eles nào têm o amor 
necessârio dos pais, amigos e familiares. Hâ muitas 
instituiçôes por todo o lado, prontas para ajudar essas 
pessoas, vitimas da droga. Para saberem mais sobre este 
assunto, peguntem aos professores ou a pessoas que 
sabem dar informaçào sobre este assunto. 

John e Marco (Leamington) 

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 
born 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? 1 can 
tell you why. I will tell you who your Enemies and Friends 
are and if the one you love is True or False. 1 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 

(519) 256-0395 

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

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

"PORTUGAL NOTICIAS " 
Sucursal etn Leamington 

67 Alderton Street 
Leamington, Ont. N8H 4L8 

Tel.: (519) 326-5309 

Correspoiidente: 
NORBERTO FORTUNA 

Passeio Cultural a Toronto 

Nos dias 8 e 9 de Maio, o Pe. Joào Duarte e a que 
escreve, acompanhamos 20 alunos da aula de Português 
da “Cardinal Carter HS” de Leamington. Deslocaram- 
se a Toronto para dar um passeio pela baixa portuguesa 
da capital do Ontârio, para expor os nossos jovens à 
cultura luso-canadiana. 

O grupo de estudantes de Português com 
o Pe. Joào Duarte e D. Lucilia. 

Depois de 4 boras de viagem em autocarro onde 
todos se tornaram cantores e bailaram ao som da musica 
de Iran Costa, Paulo Gonzo e Savage Garden, visitamos 
o Consulado Português. O Vice-Consul, Crescêncio 
Ferreira mostrou-nos os vârios departamentos da 
representaçào consular. Os nossos estudantes ficaram 
a saber como se consegue um passaporte, como se trata 
de vârios documentas para registarem-se como cidadàos 
portugueses, etc. Depois, Graça A. Pacheco, 
coordenadora do ensino do Português no Canadâ, falou 
sobre a EXPO/98 e sobre um projecto novo que querem 
iniciar de intercâmbio de cartas (pen-pals) entre os 
estudantes luso-canadianos. No fim recebemos uma 
agenda para melhor organizar o nosso tempo escolar. 

Visitâmos também as estaçôes de râdio, onde foram 
os nossos anfitriôes José Mârio e os sens colegas. Todos 
admirâmos ver como tudo trabalha e o mais intéressante 
foi a entrevista na quai todos tiveram a oportunidade 
de desejar às suas màes um Bom Dia da Màe. Quando 
descemos à rua, tivemos uma grande surpresa porque 
lâ estava um senhor à nossa espera para nos obsequiar 
corn o seu CD de poemas. Tinha-nos ouvido na râdio e 
quis oferecer esta prenda a cada um de nos! 

Outro lugar visitado foi o Banco Montepio Gérai, 
onde D. Gabriela Cavaco ensinou-nos o que era o Banco 
mais antigo em Portugal e falou um pouco sobre como 
trabalham os bancos portugueses neste pais. Saimos de 
lâ corn mais uma prenda: uma camisola para cada 
pessoa. 

A nossa experiência continuou corn visitas à Igreja 
de Santa Maria, onde estavam enfeitando o templo para 
as Festas do Santa Cristo. Os jovens admiraram as 
imagens arti'sticas e descobriram que nào é apenas na 
nossa ârea que se fazem estas festas. Foi também 
agradâvel a visita à Catedral de Toronto, onde pouco 
antes foram ordenados seis padres. 

Mas a visita à “Portugal Village” nào podia ficar 
compléta sem experimentar as vârias artes culinârias 
dos restaurantes portugueses. Provamos o churrasco no 

Restaurante Vila Verde, o bufet no Lisboa à Noite, 
pratos de peixe e caldo verde na Casa de Ramboia e 
pastéis de sonho na Padaria Nova Eira (tudo na Dundas 
St.). Isto deu-nos a oportunidade de saborear deh'cias 
que às vezes s6 se encontram nas casas das nossas avos. 
Os adultos conclufram as suas refeiôes tomando as 
correspondentes bicas. 

E embora o “Much Music” nào seja português, 
dançar é algo que todos adoramos. Assim passamos 
uma noite divertida nesta discoteca onde o baile é 
telelançado ao vivo por todo o Canadâ e parte dos EUA. 
O Pe. Joào ficou corn o apelido de “Dancing Priest” 
dado pela apresentadora do programa, Julie Powel, que 
disse para os milhôes de espectadores: “Todos os pa- 
dres deveriam ser assim para chamar mais jovens à fé.” 

Tudo quanta fizemos, inclumdo as visitas à CN 
Tower, Café Hard Rock, donde se vê o interior do 
SkyDome, e ao Eaton Centre, foi muito agradâvel, mas 
o que todos dizem que apreciaram mais foi o convivio. 
No autocarro, no hotel, nos restaurantes, até pelas ruas, 
onde eles se divertiam a cantar cançôes da sua infâneia, 
de braços dados. Neste passeio, amizades velhas ficaram 
mais ligadas e nasceram outras novas. 

Lucüia Afonso, Pe. Joào Duarte e 
José Mârio Coelho na Estaçào de Râdio. 

Ouve-se milita coisa que nào é boa sobre os jovens 
de hoje, mas foi uma alegria estrar corn este grupo. Nos 
vamos sempre lembrar-nos de Toronto, mas aposto que 
Toronto também vai lembrar-se de nos! 

Lucilia M. A/onso (Leamington) 

■ WHEATLEY  
Os Mordomos deste ano 

DAVID E ISABEL BENTO 
convidam as comunidades portuguesas para as 

FESTAS DO E. SANTO do 
Império da Coroa de Sào Joâo 

Nos dias 14,19, 20 e 21 de Junho, 1998 

Domingo dia 14, às 6:00 pm - Mudança de Sâo Joào 
para a casa do Mordomo, 3 Allan St., acompanhada da 
Lira de n® S® de Fâtima de Leamington. 

Sexta Feira, dia 19, 6:00 pm - Torneio de Basebal. 
8:00 pm - Baile corn conjunto “Palyboyz”. 

Sâbado, dia 20, 7:00 am - Bênçào e Distribuiçâo das 
Penôes. 9:00 am Torneio de Basebal. 9:00 pm - Baile 
corn “Playboyz”. 

Domingo, dia 21, 11:00 am - Missa e Coroaçâo na 
Igreja Holy Sacrament. Procissâp com as Bandas Luso- 
Canadiana (Kitchener) e N® S® de Fâtima (Learning- 
ton) até a Arena, onde serâo servidas as Tradicionais 
Sopas. Arraial pelas duas Bandas, Actuaçâo do Rancho 
Folclôrico de London e Baile corn “Payboyz”. Eleiçâo 
do Mordomo de 1999. 
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ECOS DA SOCIEDADE 
Beldade do Mês - Lilly Correia 

Com 17 primaveras, natural 
da Achadi^a, Sao Miguel, 
é filha de Alvaro e Eduarda 
Correia. Lilly cursa o grau 
12 na John Paul II HS, 
trabalha no WallMart “part- 
time” e voluntaria na J.P. 
Robarts School com 
crianças déficientes. Pela 
sua dedicaçâo aos que 
precisam de ajuda, a 
proclamâmos Beldade do 

mês de Maio. 

Braedan Matthew 
No teu 2° aniversârio, dia 6 
de Junho, votos de 
felicidade dos avos, José e 
Adelaide Pimentel de 

Strathroy. 

Amilcar & Darlene Santos 
Ele da Pena, 
Cantanhede, 
ela nascida em 
London de 
famfliaoriunda 
da ilha das 
Flores. Pais de 
Robert James e 
Steven Adam. 
Parabéns ao 
celebrar o 16 
Aniversârio do 
seu casamento. 

Parabéns! 

Agnes & Armand 
Os pais dos 
noivos, Alex e 
Angela Lardis 
de Windsor, e 
Antonio e Ana 
de Sousa de 
Wallaceburg, 
anunciam o 
casamento de 
Agnes e 
Armand, sens 
filhos, que terâ 
lugar na Holy 
Cross Greek 
Orthodox Church de Windsor no 18 de Julho. Parabéns 

aos namorados e votos de muita felicidade. 

Joào & Irene Morais 
Em compan- 
hia dos filhos 
Manuel, Jorge, 
Isabel, Teresa, 
John, e 5 netos, 
celebraram 
corn felicidade 
O 35.® Aniver- 
sârio do casa- 
mento que a 
foto nos apre- 
senta. Joâo e 
Irene sâo natur- 
ais de Cortiz- 
eiro de Cima, Cantanhede. Parabéns e beijos aos queridos 

pais e avos. 

José & Mercês Viveiros 
Naturais de 
Candelâria e 
Tenais da Luz e 
pais de Teresa 
(Steve), Paula, 
Sandy e Joey, e 
avos de 2 netos, 
celebraram O 25 
Aniversârio do 
seu enlace mat- 
rimonial no 2 de 
Maio passado. 
Parabéns! Um 
casal-membro do Movimento Familiar Cristâo. 

Conjunto “Europa 

Mûsica jovem e boa sintonia a do conjunto de Bradford 
que agradou o publico no Camôes de Harrow em Maio 

passado. Para contactos chame Pedro Perdiz 

(905) 775-4056. 

Vanessa Rachel 
No seu 1 ° aniversârio, votos 
de felicidade dos pais, Mârio 
e Elia, irmâos, Matthew, 
Isaac, tios, Nelson e Ricky, 
e dos avos José e Ana Elias, 
naturais da vila da 

Povoaçâo. 

Paradise Café 

Votos de 
muito 
sucesso a 
Cipriano 
Gomes, sua 
irmâ D. 
Judite 
Baptista, e 
a D. Sofia, 
pela 
abertura 
desta nova 
empresa em 
London. 

EVERYONE'S AN ORIGINAL 

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

cMnm'k (^staurant 
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 uns dias de semana (2“ - 6' I2:00-I5:00h.) $6.95 

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

Milton Filho 
“Impresârio” oriundo do 
Brasil que tem apresentado 
uma grande variedade de 
shows nos Clubes do SO do 
Ontârio, corn um magniTico 
elenco de artistas e o calor 
da müsica latina. 

Lucy Pinheiro 
Apos um ano no Students’ 
Council da UWO como 
Vice-President of Finance, 
Lucy trabalha na 
multinacional Maersk In- 
ternational Inc, no Junior 
Executive Training Pro- 
gram. Parabéns dos pais, 
José e Lucia Pinheiro e 
irmâo. 

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÂO 
DA PARÔQUIA “HOLY CROSS” 

1039 Country Club Court, London, ON N6C 2R9 

Tel.: (519) 686-5759 

RONDA PELAS COMUNIDADES 
Associaçâo Luso-Canadiana de 

SAULT STE. MARIE (Ontario) 

500 Anos dos Descobrimentos 
No Sâbado, dia 16 de Maio e corn a presença do nosso 

représentante consular, Gonçalo Martins e da astronauta 
canadiana, Roberta Bondar, e apoios da Ontario Lottery Cor- 
poration, a comunidade portuguesa desta cidade do Norte do 
Ontârio celebrou os “500 Anos dos Descobrimentos”, 
evocando as glorias dos intrépidos capitàes e gentes portuguesas 
que “deram novos mundos ao mundo”. 

Apôs O acto, foi servido um Copo d’Âgua aos présentes 
por jovens da comunidade vestindo trajos regionais. 

Manuel Barras (Sault Ste. Marie) 

Casa Cultural Vila do Conde 

o domingo, dia 17 de Maio ficarâ na histôria como a data 
memorâvel da fundaçâo oficial deste novo grupo comunitârio. 
O jantar naNew Casa Abril de Toronto reuniu muitos oriundos 
de Vila do Conde aos quais se Juntaram os vizinhos da Pôvoa 
do Varzim, para celebrar corn alegria o evento. Grande 
espectâculo de Folclore seguiu-se ao lauto jantar que constava 
de Sopa de legumes. Garoupa grelhada, Bife, Pudim flan e 
Café. Parabéns a Fernando Maia, Présidente do Executivo e ao 
resto da direcçâo eleita. Para contactos os vilacondenses podem 
telefonar para (416) 631-0696, Fax. (416) 653-9832. 

NECROLOGIA 
Abilio Gomes Dias Torres 

A sua familia enlutada pela dor 
comunica o falecimento deste ente-querido 
ocorrido em Lisboa a 5 de Maio e 
agradecem, penhoradamente, a todos os amigos que lhes 
manifestaram o seu pesar. Bern haja! 

Partiu opara sempre o bom filho, irmâo, esposo e 
pai, O gentil e temo amigo, o da voz doce. Odes, baladas, 

madrigais ao que tanta saudade deixa... Paz à sua aima! 
Régi fia Calado (Vancouver) 

API3IN AEAÏÏCIC LÏC,. 

TA\ILIH€ IP€ICTlLeiLIÊ§ 
Carne de Qualidade Inspeccionada pelo Governo 

Chouriço à Portuguesa 

Porcos (Inteiros ou partes) 
Chamuscados à nossa moda 

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

Mêlas VItelas 

Quartos de Vitela 
Carne para o Congelador 

VICTOR MELO 

Tel. 289-5000 
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SABNIA 

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

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

ACTIVIDADES PE JUNHO —— 

Dias 13 e 14 - Testas do Espirito Santo 
Sabado: Baile com conjunto “Sonhos de Portugal”. 
Domingo: 11.30 am Missa e Coroaçâo na Igreja de St. Joseph, 
seguida de Cortejo até à sede do Clube, acompanhado pela 
Lira de N® S® de Fatima de Cambridge. Ap6s as sopas 
tradicionais havera ao ar livre Arraial de Banda e no interior da 
sede Actuaçâo do Rancho da Igreja de Santa Inès de Toronto e 
“Esplendores de Portugal” de Sarnia. Entrada Gratis. 
Compareçam. 

LONDON 
608 Hamilton Rd., 

London, ON N5Z1S9 
Tel. (519) 452-1466 
Fax. (519) 452-1673 

Passeio Dia 25 de Junho iremos a Simcoe para um dia de 
descanso, passeio e boa disposiçâo. Os bilhetes custam $25 
(Adultos) e $20 (Menores de 12 anos). Gostan'amos que se 
juntasse ao nosso grupo. Telefone! 

Summer Camp De 29 de Junho a 21 de Agosto, nas nossas 
instalaçôes, com muitas actividades planeadas para os mais 
jovens. Ainda temos alguns lugares vagos. Nao demore a 
reservar um espaço para as suas crianças! 

Marcaçâo de Hora Lembramos ao nossos sôcios que Fâtima 
Silva s6 poderâ atendê-los através de marcaçâo de hora, devido 
a outros compromissos e a organizaçào interna do Centro. 
Lembramos também que Fâtima sô esta no Centro às segundas, 
quartas e sextas, das 9:00 às 4:30. 

Precisam-se Voluntârios Para a judar a minorar o isolamento 
em que alguns idosos vivem. Abra o seu coraçâo e dê algum 
do seu tempo livre e boa vontade ao menos jovens. Telefone 
para Fâtima Silva. 

Aulas de Português Novas sessôes a iniciar em Julho. Telefone 
para Fâtima Silva. 

Pestas do 
Sto Cristo em 

Toronto 
A Igreja de Sta Maria, na Bathurst, celebrou esta 

festa anual nos dias 16 e 17 de Maio passado. Foi em 
1966, sendo pâroco o bracarense Pe. Alberto Cunha, 
que pela primeira vez foi introduzida esta festa que gira 
em torno da imagem do “Ecce Homo”, oferecida pelo 
conhecido artista comunitârio da Ribeirinha, Sâo 
Miguel, Mariano do Rego. Este ano, a convite do Pe. 
Liborio Tavares, pâroco actual de Santa Maria, presidiu 
as cerimonias Mons. José Ribeiro Martins, pâroco da 
Matriz de Ponta Delgada. 

No Sâbado assistimos à Procissâo da Mudança da 
Imagem da capela, no lado sul do templo, para o altar- 
mor, percorrendo as ruas adjacentes à igreja. Milhares 
de fiéis acompanharam o cortejo, alguns deles com 
ciTios, outros, cumprindo promessas feitas em 
momentos de afliçâo, fizeram de joelhos o percurso. A 
imagem move o coraçâo dos açorianos, inspirando-lhes 
uma fé que s6 a aima açoriana sabe sentir, por isso é 
esta a maior festa religiosa do arquipélago. 

No Domingo o préstito percorreu as ruas de To- 
ronto e incorporaram-se ao mesmo vârios grupos e 
entidades do mundo politico e religioso. A procissâo 
foi acompanhada por sete filarmônicas vindas do 
Ontârio, Quebeque e Fall River (USA), conclulndo 
numa solene Missa Campai e Semâo no quai Mons. 
Ribeiro Martins evocou a vida do emigrante açoriano 
nos frios do Canadâ e como a sua fé em Jesus deu-lhe a 
força e coragem para sobreviver. 

Depois do recolher da imagem, dominou um 
formidâvel arraial corn as Bandas enchendo de melodias 
aquela noite amena. Este ano o tempo colaborou corn 
lindos dias de sol e uma presença massiva de açorianos 
vindos de vârias partes do Canadâ e EUA. Porque, onde 
existe um açoriano, o quinto domingo depois da Pâscoa 
é o dia do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 

Joâo G. Silva, corresponclente em Brampton 

BBAMPTOW 
■ "PORTUGAL 

1^^ NOTICIAS" 
^ ^ Sucursal em Brampton 

PHK 36 Thornetree Cres., 

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

Corresponclente: 

JOÂO G. SILVA 

CARABRAM/S8 
sem Pavilhâo Português 

O Eestival multicultural “Carabram/98”, que estâ 
agendado para o mês de Julho proximo, conta este ano 
corn menos um pavilhâo. Portugal nâo estarâ representado 
em 1998. Serâ devido ao trabalho e às despesas que 
acarreta? Falâmos corn o Présidente do certame e este foi 
peremptôrio em declarar que o Pavilhâo Português s6 
estarâ présente para o ano 1999 e serâ maior e melhor. 
Segundo palavras do Présidente do “Portuguese Heritage 
Committee”, foi resolvido que o nosso Pavilhâo s6 
participarâ no “Carabram” de dois em dois anos. 

Serâ esta deficiência dévida às férias dos sens 
organizadores? Ou serâ dévida à EXPO/98? Fica aqui a 
pergunta. Quem souber, responda. 

Joâo G. Silva, corresponclente em Brampton 

‘‘Paradise Café & Restaurant” 
Uma empresa corn a gerência de Cipriano Gomes (“0 Porto”) 

Localizado perto da nossa “Baixa Portuguesa” de Lon- 
don, o que outrora os proprietârios italianos fizeram um 
“joint” de jogadores de cartas, o novo proprietârio, o 
conhecido empresârio português Cipriano Gomes, soube 
transformar num autêntico “Paraiso” para todos os que 
gostam de saborear uma bica ou provar as dellcias da nossa 
culinâria. 

A entrada, o cliente tem dupla escolha: Um bar 
desportivo magnlfico à direita, corn écran gigante onde 
poderâ seguir as telenovelas ou os jogos da liga portuguesa 
e europeia, confortâveis mesas e cadeiras estofadas e um 
gfandioso bar corn toda a qualidade de bebidas e reffescos. 
No recinto, recém pintado e decorado, respira-se uma 
limpeza esmerada e uma cordial disposiçâo dos donos para 
atender corn solicitude e elegância os pedidos dos clientes. 
Os amigos do naipe, podem jogar uma partida de cartas 
para decidir quem terâ que pagar pela bebida. Trata-se de 

um local muito agradâvel e confortâvel onde os desportistas 
e grupos de amigos poderâo reunir-se à vontade, ou tomar 
uma bica antes de seguir caminho para os seus lares, porque 
a casa, em principio, estâ aberta até às 2h00 da madmgada. 

Quem à entrada tomar a porta da esquerda, abre-se à 
sua frente um recinto separado, onde nâo é permitido 
fumar, exclusivamente destinado a servir refeiçôes 
preparadas na cozinha adjacente por D. Judite Baptista, a 
irmâ do proprietârio. Ela preza-se de conhecer bem os 
pergaminhos da gastronomia portuguesa e canadiana. Um 
dia, para fazer jus à fama do local, lâ entrâmes para provar 
o cardâpio. Aconteceu ser o prato do dia um soberbo 
“Cozido à Portuguesa” corn todos os itens de repolho, came 
de porco, chouriço e morcela caseira. Tudo isto, regado 
corn vinho do Dâo, abriu-nos por um momento as portas 
do paraiso lusitano. Soubemos que cada dia, prepara-se 
um prato especial para os que, como nos e muitos outros. 

na semana nâo temos muito tempo para esperar a chegada 
da comida à mesa. 

Nos dias 8 e 9 de Maio, o Paradise Café corn a nova 
gerência celebrou a grande abertura ao publico, com um 
magnlfico espectâculo que Milton Filho, o “impresario” 
brasileiro de Toronto, preparou para o efeito. Destaque 
para a “Dança Arabe” da jovem argentina, Margarida, e 
para as melodias de sabor quente e latino interpretadas 
corn mùsica “play-back” pela escultural Mamsha, de 
origem cubana. A cargo da aparelhagem esteve Tony Rose, 
da firma “Crystal Disco” - Tel. (519) 455-2424. 

Recomendamos o lugar ao leitor e aqueles que nos 
visitam de fora de cidade, vejam o mapa que acompanha 
o anùncio ao pé deste artigo. Aos seus proprietârios 
auguramos muita sorte no seu negôcio e votos de 
prosperidade. 

A. Seara (London) 

SL 'JZesUmMni 

38 Adelaide Street North, 
London, Ontario N6B 3N5 

Cozinha Portuguesa e Canadiana 
Frango de Churrasco^ Marisco e Bacalhau 

Proprietârio: Cipriano Gomes ("O Porto") 

Para réservas e encomenedas (Take-Out): 

Tel. (519) 673-3030 
Abertos todos os dias das 11 hOO a.m. às 2h00 a.m. 

Amplo Parque Automôvel 

401 

T. 
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4L 
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|810| 341-1313 

Técnico de Futebol 

T J 
AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

Vtfrj/rtmrm, 

Q SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA UNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

MARISCO • BIFES • GALINHA 
Preparado no grelhador a lenha. na sala de jantar 

475TECUMSEH RD., EAST 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. (519)254-5538 

Preferred Realty Ltd. 
Independently owned and operated 

Para compra e venda de 
propriedades contacte 
Paul Leite, Agente 

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

* FREE ESTIMATES * 
Bonded and Insured 

24 HOURS • 7 DAYS A WEEK 

SPECIALIZING IN 

UPHOLSTERY CLEANING 

AND FLOOD RESTORATION 

Nilllfi JANIIORIAI 
GENERAL MAINTENANCE 

• '?iuù(<iâua£ • reeiùUutiat 
Dufferin Mall Postal Outlet 
900 Dufferin St., P.O. Box 24094 
Toronto, Ont. N6H 4H6 
Phone: (416) 536>2159 
Pager (Toll Free): (416) 550-7158 
Fax: (416) 536-3336 

4080 North Service Rd. E., 
Unit 21 

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

Pager: (519) 256-4423 
Fax: (519) 974-4990 

"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em Windsor 

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

Tel.: (519) 735-1802 

Correspondente: 

DANIEL LAPAS 

WIMDSOI? 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

CASA DO ESPIRITO SANTO 
DE WINDSOR 

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

Gente que somos... 

CARLOS MELO 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor (Located between Windsor and Sarnia) 

DIA DA MAE CELEBRADO na Casa do Espi'rito Santo 

Dando continuidade à rubrica “Gente que somos...” 
apresentamos hoje Carlos Melo, um bom desportista 
desta comunidade a quern hâ mais de 20 anos conheço 
pessoalmente. Técnico dos Old Timers ou Velhas 
Guardas de Windsor, ele esta ciente que a sua equipa 
vai marcar uma excelente presença no Torneio das 
Festas do Espirito Santo no Sabado, dia 6 de Junho 
proximo. 

Portugal Noticias - 
Onde nasceste? 
Carlos Melo - Nasci e 
fui criado na ilha 
Terceira. Fiz a Quarta 
Classe em Angra do 
Heroismo. 
PN - Em que ano 
emigraste para o 
Canada? 
CM - O meu irmâo fez 
uma carta de chamada 

Carlos Melo, e vim para aqui em 28 
Técnico de Futebol. de Fevereiro de 1975. 

PN - Onde trabalhas? 
CM - Trabalho na inddstria do automovel, na Chrysler, 
ha aproximadamente 25 anos. 
PN - O que fazes no teu tempo livre? 
CM - Joguei no Windsor Wheels e fomos campeôes 
nacionais. Presentemente sou treinador de futebol e 
quase todo o meu tempo livre é dedicado a este desporto. 
PN - Como técnico, o que é importante para uma equipa 
sair vencedora? 
CM - A experiência dita-me que numa equipa de futebol 
o respeito e a dedicaçào sào as forças necessârias para 
conquistar a vitôria. 
PN - Quais as équipas que irào participarneste Torneio 
das Festas do Espirito Santo ? 
CM - As Velhas Guardas de Windsor (Lusitano), e as 
équipas de Mississauga, Leamington e Chatham. O 
Torneio esta marcado para o dia 6 de Junho, no campo 
do Wiggle Park em Windsor. No dia 6 de Junho, ao 
Meio-dia darâ infcio o primeiro jogo de apuramento, 
à§ 13h00 o segundo, às 14h30 vai disputar-se o encontro 
para o terceiro e quarto lugar e às 15h30 a Grande Fi- 
nal da Taça. 
PN - Isto envolve despesas e trahalhos. Certo? 
CM - F verdade. O apoio tem sido fantâstico, quer 
monetariamente, quer noutras areas. Num futuro 
proximo poderei ser definitivamente mais concreto nos 
nomes das firmas que nos deram o seu apoio. 
PN - Jà esta escolhida a equipa dos Velhas Guardas 
que ira competir no Torneio? 
CM - Sim, mais ou menos. 
PN - Vanios sair vencedores? 
CM - Vamos fazer os possiveis para que as Velhas 
Guardas de Windsor fiquem corn a Taça. Por isso, peço 
encarecidamente a todos os portugueses para que 
compareçam aos jogos e nos dêem o seu apoio. 

Obrigado Carlos Melo pela tua gentileza em nos 
informar acerca deste Torneio e Boa Sorte! 

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

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

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

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL 

“PORTUGAL NOTICIAS” 
1-800-414-3584 
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Algumas das mSes présentés 

Fazendo jus ao calendario agendado, a Casa do 
Espirito Santo realizou no passado dia 9 de Maio a festa 
dedicada à Mae Portuguesa, com o famoso e magnifico 
conjunto “Primavera” de London a tomar conta da parte 
musical no palco e uma boa ementa na qual destacamos o 
Bacalhau à Bras. 

Mais uma vez esta associaçâo, com o melhordos seus 
esforços, criou um peifeito ambiente agradavel, acolhendo 
calorosamente todas as mâes. 

A jovem, Leticia Costa, com muita competêneia 
recitou um lindo poema que deixou uma impressao forte 
nos coraçôes matemos e sensibilizou muitas das mâes que 
nesse dia se encontravam présentés na Casa do Espirito 
Santo. Lagrimas de felicidade e saudade sobejaram nos 
rostos maternais de jovens e idosas. Foi um verdadeiro 
hino às mâes que com tanto carinho tem dirigido 
diligentemente os nossos lares onde elas têm um papel 
fulcral, quer na educaçâo e orientaçâo dos filhos, como na 
economia e boa marcha da famflia em geral. 

PSYCHIC 
TAROT AND PALM READING 

ladeadas dos sens maridos. 

Uma festa familiar onde 
todos se divertiram e a toda a 
bora reinou a entusiastica 
emulaçâo de filhos e maridos 
para honrarem a nobre e santa 
figura da Mae Portuguesa. A 
nossa comunidade saiu 
vencedora. Parabéns a todos os 
que organizaram e participaram 
neste grandioso dia, o Dia das 
Mâes! 

A jovem Leticia no 
uso da palavra. 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor 

WALLACEBURG 
"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em Wallaceburg 

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

Tel.: (519) 627-3961 

Correspondente: 
JOSÉ R. CUNHA 
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NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 
P.O. Box #93 - Strathroy, Ont. N7G 3J2 

Tel. (519) 245-3458 • 245-4361 (5:30-9:30 p.m.) 
STBATHBOY 

Fogo Destroi Prédios no Centro da Cidade 

Com o fogo jâ quase controlado, o Centro da cidade apresentava este aspecto apocah'ptico. 
Os sapadores lutaram com denodo para evitar que o fogo se espalhasse pela Baixa comercial. 

Uma parte dos edificios do centro da cidade de 
Strathroy ficou destrui'da pelo fogo no domingo 24 de Maio 
num désastre de proporçôes inesperadas que, por 
momentos, esteve a ponto de invadir toda a Baixa 
comercial desta cidade. 

Cinco casas comerciais e varios apartamentos na Front 
Street ficaram chacinados. Prédios adjacentes sofreram 
fortes danos causados pelo fumo e a agua que durante 
varias horas foi utilizada para controlar o incêndio. 
Afortunadamente nao houve a lamentar vitimas humanas 
na tragédia. Os inquilinos dos apartamentos do primeiro 
andar puderam escapar com a vida ou encontravam-se 
ausentes na hora em que deflagrou o incêndio que, em 
pouco tempo, atingiu proporçôes incontrolaveis. Os 
prejui'zos gérais estimavam-se a volta de $ 1 milhâo e meio 
de dolares. 

As declaraçôes do Chefe dos Bombeiros, Bill Gibson, 
parecem confirmar que o fogo começou na loja “Lambert 
Flowers”. Hans Nieuwets chamou o Quartel de Bombeiros 
às 11 h22 do Domingo, quando viu sair um fumo negro 
das Janelas da loja de flores. Por volta das 13h00, quando 
o telhado desabou, as chamas subiam a mais de 30 metros 
no ar e 50 bombeiros, muitos deles voluntarios, lutaram 
com o fogo por mais de seis horas para poder controlar 
aquela fogueira infernal. Alguns deles, que foram 
chamados de urgência quando se encontravam no templo 
no meio dos serviços religiosos, e ainda vestiam os seus 
fatos de Domingo. 

O Capitào dos bombeiros declarou também que os 
falsos tectos e tabiques acrescentados através dos anos 
tornaram mais difi'cil o trabalho dos sapadores. Duas 
excavadoras trabalharam conjuntamente para abrirem os 
muros e facilitar os trabaihos de extinçào. Durante varias 
horas os sapadores apontaram para o rés-do-châo 
mangueiras de um fluxo aproximado de 4.000 litros de 

agua por minuto, 
enquanto outros 
atacavam o fogo 
desde a escada do 
camiâo dos bom- 
beiros, elevada a 
23 metros de 
altura. 

Pelas 18h30 
o fogo estava 
controlado. O Bi- 
Way ao leste e o 
Pet Shoppe ao 
oeste do sinistro 
escaparam com 
apenas danos 
menos impor- 
tantes de agua e 
fumo. Entre estas 
duas casas com- 
erciais so 
umadesolaçâode 
tijolo, materiais 
de construçâo e 
madeirame 
chacinados e re- 
duzidos a carvao. 

A populaçâo 
de Strathroy 
ficou muito constemada com o désastre e o Exército de 
Salvaçào {Salvation Army) assim como muitas famflias e 
instituiçôes prontificaram-se para oferecer dinheiro e 
donativos às famflias residentes nos apartamentos do 
primeiro andar que perderam todos os sens haveres no 
sinistro. 

A. Seam {Lomhn} 

Frente a fachada do “Beacon Books” 
lutando para extinguir o fogo. 

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

Tel. (519) 245-4361 
= ACTIVIDADES DO MÊS PE JUNHO = 

Dia 26 - Torneio de Sueca. 

Dias 26.27 e 28 - Festas do Divino Espirito Santo 
Sexta-Feira - Distribuiçâo das Pensôes aos irmaos. 

Sàbado 
5h00 pm - Bodo de Leite e Actuaçâo do Ranchos Folcloricos. 
8:30 pm - Bade com conjunto “Sunset” e “Hotsounds DJ”. 

Domingo 
10:00 am: Missa Solene e Procisao até à sede do Clube. 
Sopas do E. Santo. Arraial da “Lara do E. Santo de London 
e Folclore. Pela noite. Bade com os referidos conjuntos 
musicals. ENTRADA GÂTIS! Compareçam. 
No Domingo às 3:00 e àsa 6:00 pm havera dois encontros 
de futebol. 

WEST LORNE 
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 

Comunidade Celebrou 
Festas Anuais de de Fatima 

De proporçôes grandiosas foi a celebraçâo anual desta 
festa tao popular na comunidade de West Lome, na qual 
participaram com representaçào e povo numeroso as 
comunidades vizinhas de London, Strathroy, Chatham e 
Sarnia. Na véspera do evento, teve lugar um Torneio de 
Tiro aos Pratos cujo resultado ainda nao nos foi transmitido 
pelos seus organizadores. 

No Domingo, à Santa Missa e Sermâo, a cargo do Pe. 
Manuel Correia de London, seguiu-se a Procissào até à 
Arena, pois West Lome é a unica comunidade portuguesa 
do SO do Ontario que ainda nao possue uma sede social. 
Acompanhou a Banda “West Elgin Secondary School” 
interpretando varias marchas portuguesas com muita 
competência. 

Foi servido um lauto jantar a todos os présentes e o 
Rancho de London “Os Tradicionais” empolgou o publico 
com musica, cantares e danças tradicionais como so eles 
sabem fazer. No Bade de Sàbado e Domingo actuou pela 
primeira vez na vila o conjunto musical “Sunset” que fez 
delirar a juventude com o seu selecto reportorio musical. 

Destaque para a presença do novo Présidente da 
Câmara do Elgin County, Mayor Duncan McFair e da 
Directora do Centro Clfnico, Joyce McFace, que se uniram 
à alegria da comunidade portuguesa. 

A Direcçào das Festas, novamente liderada pelo nosso 
correspondente Joaquim Lopes, tudo fez para, com a 
hospitalidade acostumada, dar o seu melhor ao publico 
presente. Parabéns. 

A Redacçâo 

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, Pres. 

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

JOHN'S SATELLITES 
Pretende comprar e instalar o seu 
satélite com o canal português? 
Nao perca tempo e ligue para 

JOHN PICANÇO 
Serviço em Português e Inglês 

TEMOS 0 M1NI-SATÉL1TE EM SISTEMA DIGITAL 

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

^^STRATHROY MEMORIAL FUNERAL HOME” 
Casa Funerària 

Neil Elliott. Qerente &■ Usa Elliott. Associate 

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

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE 

STRATHROY E ARREDORES 

Modernas Instalaçôes com Capelas Cspaçosas 
Trasladaçôes para Portugal Continental e Insular 

71 Maitland Terrace, Strathroy. Ontario N7G 1 L2 

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 earners) 

or call us at: 

264-1888 or 245-0969 
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MANTEC TOOL & MOULO INC. 
Specializing in Moulds for Plastics 

Proprietârios: 
Carlos Eloio & Carlos Lourenço 

Tel. (519) 659-4818 Fax. (519) 659-4872 
336 Sovereign Rd., London, ON N6M 1A8 

HAMILTON DENTURE CLINIC 
Dentaduras Complétas ou Fardais 

Proprietàrio: Daniel Carraro 
Tel. (519) 433-5484 

120 Hamilton Rd., London, ON N6B 1N3 

P.A.M GARDENS 
NON-PROFIT HOUSING INC. 

Mint Condition Accommodations, 
Family Communities 

Pond Mills & Byron Areas Available 
Tel. (519) 681-6403 Fax. (519) 681-6104 

GOULART BUILDING 
MAINTENANCE 

Proprietàrio: Tony Goulart 
Tel. (519) 432-3491 

Suite #105 - 495 Richmond St., 
London, ON N6A 5A9 

PORTUGUESE CLUB OF LONDON - CATERING SERVICE 
Para Casamentos, Baptizados, Festas Familiares, Reunioes de Négocias, etc. 

Chame: Andy Machado 
Tel: (519) 453-4330 Pager: (519) 640-2002 I.D 4330 

134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

t)iA be Portvi5Al 

AMA 

O Clvibc 1*ortu$uês be LoMbon 
COMVibA tObOS 

cclebre^r o 

(lî4 St.) 

Sexta-Feira, 5 de Junho, 8:00 p.m. 
“Noitc be FAITA 
Esto noite tiegre VAI ser MO pÂtio 

Domingo, 7 de Junho, 12:30 p.m. 
Bviffet 
A sc5Viir ViAVcrÂ fwtcbol, VAricî>At>cs c ActVI^Ç^O bO "Os XMSM^ŸÏOS" 

BAîIC com o con\unio S\/NS£T 

o fim t>c SCVHAHA: 

tMTRADA GRÂT1S! 

Pro5rAmA be FV/TtBOL: 
Sabado: 10:00 a.m. London Portuguese vs. London United 

4:00 p.m. London Portuguese vs. Marconi 
6:30 p.m. Benfica "B" vs. Wallaceburg (Segunda Divisao) 

Domingo 11:00 a.m. London Portuguese vs St. Thomas (under 19 girls) 
5:00 p.m. London Portuguese vs. Marconi (Premier for Ontario Cup) 

Sdbado, 6 de Junho, 4:00 p.m. 
PArA^A 
t>o A&'P St. c CIAPUC Rb.) 
Ate AO Clvibc ?OrtV<5VICS AOt1^C VAÎ 5Cr 
IÇAbA A bAUbcirA Portv<5vicsA. 

A sc5v<ir bAverÂ fwtcbol, huffet c ActVI^ÇÂO bO "Os TF^blCIOtl^ls” 

B^ilc com o cotiivmto SVNSET 


