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Eduardo Martins 

EDUARDO AIIARTINS 
Primeiro Prémio do Con cur so de Fotografia 
organizado peh Consulado-Geral de 
Portugal de Toronto 

O tema era “Este ano 
traga de Portugal um 
Oceano” e convidava os 
visi-tantes da EXPO/98 a 
trazer uma visao 
fotografica plastica para o 
concurso de fotografia. En- 
tre os quinze concorrentes, 
o juri escolheu uma 
fotografia de Eduardo 
Martins que foi tirada no 
interior do Oceanario e 
représenta uma criança em 
silhueta contra o vidro do 
tanque. Em forte contraste de luz, destaca a vida no fundo 
das aguas contra a contemplaçào absorta do homem perante 
a riqueza dos oceanos com estrelas do mar e cardumes de 
peixes a correr em liberdade. Eduardo Martins captou o 
momento unico num meio difi'cil de muito trânsito e com 
pouca luz. 

No dia 7 de 
Dezembro, na in- 
auguraçào da nova 
sede do Consulado 
Geral em Toronto, 
Eduardo recebeu o 
Primeiro Prémio. 
Ele é bem conhe- 
cido na comuni- 
dade de Oakville, 
onde reside e 
pratica a arte e 
técrpca da foto- 
grafia artistica e 
comercial naTime 
Vision Photogra- 
phy (Tel. 905-542 
-7379). 

Eduardo 
nasceu em Benguela (Angola) em 1961. A vida levou-o a 
residir no Brasil (1975), Portugal continental (1976) e de 
novo Angola (1978) desde onde emigra para o Canada em 
1982. Autodidacta na arte fotografica, estuda e pratica a 
técnica para tomar-se profissional em 1987. Nos ultimos 
12 anos tern criado trabalhos em varias areas e formatos. 
Sempre com a câmara a ponto, capta o momento que passa, 
o comportamento humano, a area fascinante que mais atrai 
a sua atençâo. O seu é o principio dos estoicos: “Tudo 
quanto é humano me pertence” e fez dele um grande 
admirador de Sebastiâo Salgado. 
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Congresso Nacional Luso-Canadiano - Eleîfôes Gérais 
Saatfy Cavaa, Hon. BJL ekita Présidente do Congresso 

Recebemos via Fax um comunicado oficial que s<5 
vinha confirmar a noticia jâ oficiosamente divulgada em 
London; O Congresso Nacional Luso-Canadiano tem o 
pazer de comunicar que as eleiçôes do novo executivo 
foram conclmdas no dia 10 de Dezembro, na sede do 
Consulado-Geral de Portugal em Toronto, na presença 
do présidente cessante, Dr. Tomâs Ferreira, do Vice- 
Consul, SK Crescêncio Ferreira, e de représentantes dos 
candidatos, ficando assim constituîdos os seus corpos 
gerentes: 

Présidente: Sandy Cavaco (London) 

Vice Présidentes: 
Administraçào: Arminda Pinho (Toronto) 
Ontârio: Evangelista Oliveira (Brampton) 
Regiâo Geste: Sflvia de Sousa (Winnipeg) 
Regiào Este: Adélia Ferreira (Montreal) 

Ala Jovem: 
Ontârio: Tânia Monteiro (Toronto) 
Regiào Geste: Mario Lopes (Winnipeg) 
Regiào Este: Rosa Pires (Montreal) 

Conhecido o resultado, deslocâmo-nos à residência da 
nova présidente do Congresso, Sandy Cavaco, para dar 
aos leitores um perfil desta jovem da nossa comunidade de 
London, eleita por maioria de votos, trente ao candidato 
Brito Fialho de Toronto, que concorria para o mesmo cargo. 
Ela é filha de Mavilde e Euclides Cavaco, conhecido 
empresârio de London, Director do Programa de Radio 
português “Voz da Amizade” eBroker na firma de compra- 
venda de propriedades “Cavaco Realty”. 

Sandy tem 25 anos de idade, nasceu em London e, 
filha da segunda geraçâo, fala e escreve perfeitamente o 
português. Na Universidade de Western Ontârio, obteve 
Matricula de Honra no Bacharelato em Lmguistica e 
Antropologia, tendo conclufdo o curso de pôs-graduaçâo 
em Corporate Communications & Human Relations. 

Sandy foi présidente no mandata de 1997/98 da 
associaçâo de estudantes universitârios portugueses, 
L.U.S.O. Western & Fanshawe. Na area de actividades 
com-unitârias, Sandy esteve ligada a projectos e eventos 
recreativos/culturais no Clube Português local, tratanto de 

A vida profissional tem sido generosa em prémios nas 
mostras colectivas em que Eduardo Martins tem 
participado. Este Primeiro e Segundo Prémios eram 
galardào hâ tempo almejado porque implicam o 
reconhecimento comunitârio do seu valor pessoal artistico. 
Por nossa parte, sentimos o orgulho de ver este grande 
amigo e assinante no podium da fama. 

Antonio Seara (London, Ontârio) 
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Sandy Cavaco 

cnar uma uniao en- 
tre os universitârios 
no SO do Ontârio e 
de dar uma voz aos 
anseios da segunda 
geraçâo. Por isso, 
desde hâ uns meses, 
ela ficou encarregada 
da Pâgina Juvenil no 
programa de râdio 
“Voz da Amizade”. 

Nas primeiras 
declaraçôes à nossa 
redaeçâo, Sandy 
disse: Agradeço as 
pessoas que depo- 
sitaram em mim a 
sua confiança, 
apoiando a minim candidatura para a Presidência do 
Congresso, em especial ao Director Regional do SO do 
Ontârio, Alvaro Ventura, que me motivou sem precedentes 
nesta dimensào. Irei continuar o trabalho até aqui 
realizado e espero receber das comunidades portuguesas 
do Canadâ toda a classe de opiniôes, ideias e contactas 
que me ajudem a desempenhar melhor o meu cargo. 
Pretendo também colaborar corn a camada jovem, corn 
os Jtlhos/as da segunda geraçâo que deverào ter uma voz 
mais activa nas decisôes do Congresso. Sei que os jovens 
saberào responder dignamente a este desajto. 

Brevemente serâ agendada a Reuniào Geral dos 
Directores e Vice Présidentes eleitos, para elaborar o 
projecto das nossas actividades. 

Aproveito o ensejo para endereçar a todas as 
comunidades portuguesas do Canadâ os meus sinceros 
votos de umas Boas Festas de Natal, cheias de calor e 
harmonia, e um Ano Novo repleto de prosperidade. 

As pessoas que o desejarem, poderào contactar-me 
através do meu endereço: 

Sandy Cavaco 
52 Fitzwilliam Blvd. London, ON N6H 5H6 
Tel. (519) 657-3408 - Fax. (519) 657-1886 
Email: cavaco a wwwdc.com 

Damos os parabéns a Sandy Cavaco que corn a sua 
juventude e solida formaçâo académica vem trazer ao 
Congresso Luso-Canadiano a força do sangue novo desta 
segunda geraçâo nascida no Canadâ, mas corn fortes laços 
de uniâo as suas origens. 

Antonio Seara (London, Ontârio) 
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Haiti: Pais de Tristeza, Pais de Alegria 
Agora, hâ pouco, 

deu-me a fome. Até 
como jâ tivesse comido 
hoje: pào torrado e café 
ao pequeno almoço, 
filetes de peixe e grâo 
de bico ao almoço e, 
embora que nào me 
apeteceu jantar, comi 
um gelado bem grande. 
Por volta das 7h30 senti 
fome. Isto nào é 
estranho, e menos 
estranho para nos, 
privilegiados a viver na 
América do Norte. 
Encontrei o frigorifico 
cheio. Tirei s6 umas 
fatias de pào e sumo de 

laranja, mas podia ter comido peitos de galinha, 
almôndegas, feijoada, ou bastantes outras variedades. Para 
dizer a verdade, muitos destes alimentos, nos dias que vêm, 
sâo capazes de se estragar e ir ter ou à panela do câo, ou ao 
lixo. É uma experiência que muitos conhecem bem. A 
maior parte de nos nào conhecemos a fome neste pais; 
conhecemos mais a fartura. 

Mas hâ um pais, a apenas très horas de voo de De- 
troit, onde somente 12 por cento da populaçâo sabe o que 
é ter comida quando ela lhe apetece. Este pals chama-se 
Haiti e é onde a fome e a doença existem em quase uma 
de cada dez pessoas que vivem la. 

Este Verâo passado fiz a segunda excursâo ao Haiti, 
desta vez por seis semanas. Em 1997 estive la apenas duas 
semanas, mas foi uma experiência tâo profunda que em 
Janeiro jâ tinha marcado para lâ voltar. Cheguei no dia 29 
de Junho e dai comecei a viagem mais espiritual da minha 
vida. 

Como jâ tinha feito no ano anterior, trabalhei nos 
hospitais da Madré Teresa com as Irmâs Missionârias da 
Caridade na cidade capital chamada Port-au-Prince. O 
hospital para adultos é conhecido como “Casa dos 
Moribundos” porque uma grande parte dos homens e 
mulheres que lâ entram nào saem mais. A verdade é que 
cerca de 70 por cento dos doentes têm SIDA, que é a causa 
de grande parte das mortes no Haiti. Esta doença para a 
quai ainda nào hâ cura, a SIDA, nào discrimina entre 
homem ou mulher, homossexual ou heterossexual, criança 
ou idoso. 

Nào sou enfermeira. Para dizer a verdade, custa-me 
entrar nos hospitais câ no Canadâ. Mas lâ, apos caminhar 
as duas milhas e meia da Casa de Retiro onde estava 
hospedada, passava pelo menos très horas corn aquelas 
senhoras. Gostava de poder trabalhar também corn os 
homens, mas segundo os regulamentos, os voluntârios s6 

■> podem trabalhar corn pessoas do seu sexo. Quando era 
precise, lavava camas e paredes, fazia curatives e até 
aprendi a pôr soro intravenoso. A maior parte do tempo 
passava-se a dar massagens às mais doentes que quase 
nào podiam levantar-se da cama. Quando uma pessoa estâ 

de cama muito tempo na mesma posiçào, os seus mûsculos 
prendem e muitas vezes aparecem chagas onde o corpo 
toca na cama. Nestas pacientes, este tipo de feridas era 
frequente porque a maioria delas era mesmo s6 a pele e o 
osso. Elas adoravam as massagens, adoravam o contacte 
humane. 

Foi aqui que aprendi o que é a morte. Assisti a oito 
mortes e, enquanto escrevo isto, parece que estou vende 
as suas caras como se fosse ontem. Estar corn uma pessoa 
que exala o seu ultimo alento é uma experiência que nào 

Corn a Evelyne que tem très anos, depots delà melhorar 
da sua doença e de ter tido as pernas partidas. 

tem descriçào. Dou graças a Deus que na maioria dos cases, 
sabia que a pessoa estava pronta a morrer e, junto com 
uma amiga, pude lavâ-la e vestir-lhe roupa limpa antes da 
luz da sua vida se apagar. 

Hâ très salas grandes e uma pequena no piso das 
senhoras, corn média de 30 camas em cada uma. Quando 
morria alguém, todos ficavam caladinhos, talvez pensando 
na sua propria morte. Os homens do necrotério vinham 
retirar o corpo e as que ficavam atrâs cantavam o terço. 

Cheguei a aprender bastante Creole, a principal lingua 
franca do Haiti, mas nào é precise falar o mesmo idioma 
para compreender o sorriso, o abraço, as lâgrimas, a 
caridade. Uma jovem chamada Miriam levava dez semanas 
deitada de barriga para baixo quando eu cheguei e 
continuou na mesma posiçào todo o tempo que estive no 
Haiti. Vi'tima da SIDA e corn apenas 24 anos de idade, ela 
estava à porta da morte. Tinha dois abcessos tào grandes 
ao fim da espinha que custava acreditar o pus que dali 

sala. As dores deviam ser horrîveis e desenvolveram-se 
mais dois abcessos na ùltima semana, antes de eu vir 
embora. Mas ela nunca gritava. Até quando eu tinha de 
ripar-lhe o enchumaço de algodào que era precise meter- 
Ihe por cima das chagas todos os dias, ela s6 gemia um 
pouco. Pedia-lhe desculpa pelas dores que estava a 
ocasionar-lhe ao trocar o curativo. Mas ela, embora 
derramasse uma lâgrima, sempre me dava a mào e 
agradecia a minha ajuda. No dia da despedida, as duas 
choramos e ela disse-me que ia rezar por mim. Imaginem 
s6! Ali estava eu, forte, corn saûde e a habilidade de sair 
de lâ quando quisesse, e ela, ela é que ia rezar por mim! 

Hâ umas semanas soube que ela tinha morrido no dia 
21 de Agosto. Fiquei triste, mas dou graças a Deus porque 
fmalmente acabou a dor deste anjo que tanto me ensinou 
sobre a coragem e a caridade. 

Isto foram as minhas manhàs e as manhàs das quatro 
voluntârias de vârias partes do mundo que trabalhavam 
comigo. Da parte da tarde, lamos para o Hospital e Orfanato 
dos Missionârios da Caridade para ajudar corn as crianças. 
Encontram-se lâ cerca de 130 crianças dos très meses aos 
12 anos de idade. As doenças vào da desnutriçào à 
tuberculose e à SIDA. Tais condiçôes em adultos jâ custa- 
se ver, mas em crianças e algo insuportâvel 

Hâ cinco salas. Os mais doentinhos e novinhos na 
primeira até ao fundo do ediflcio, onde estào os mais velhos 
que s6 se deitam nas camas quando é para dormir. As 
Irmâs sâo carinhosas e fazem o seu melhor, mas, corn tantas 
crianças e sô uma outra senhora para cada sala, é imposslvel 
dar atençâo individual aos pequeninos, em especial à hora 
do jantar, quando todos estào impacientes para encher a 
barriguinha. 

Das très às cinco e meia da tarde trocava fraldas, 
untâva-os contra as moscas, esfregâva-os corn uma pomada 
para curar as doenças da pele, dâva-lhes a comida à hora 
marcada e, quando encontrava um momento, pegava-os 
ao colo, Todos queriam o colo. Até as crianças mais idosas 
vinham sentar-se ao pé de mim, quando tinha um dos bébés 
ao colo. Ficava rodeada de crianças que tinham adormecido 

Miriam, 1974-1998, vitima da SIDA. 

no châo, porque queriam estar perto daqueles que lhes 
davam carinho. Os pais, para quem tem pais, s6 sâo 
permitidos visitâ-los às quartas-feiras. Muitos desses 
pequenos passam o tempo sozinhos nos berços. 

Escrito por 

LUCILIA M. AFONSO, 
(Leamington, Ontario) 
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Tel. (416) 588-7776 • Fax. (416)588-0030 
D. Gabriela Cavaco 
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HAITI... (vem da pâgina 2) 

Neste hospital vive-se também sob a sombra da morte, 
que nos visitou algumas vezes naquelas seis semanas. A 
morte levava sempre as crianças, sem ninguém dar por 
ela. So quando a Irma pegava num bébé com um cobertor 
e tapava-lhe a carinha, é que sabfamos que outro tinha ido 
para Deus. Na primeira visita, recusava-me de olhar 
directamente para a cara das crianças, porque nao queria 
que elas pudessem arraigar-se no meu coraçâo. Este ano 
isso acabou quando vi morrer o primeiro, chamado Filipe. 
Hoje lembro-me de todos os que conheci, dos seus olhos 
negros cheios de esperança, espelhos da sua alma. 

Quern nunca teve uma experiência semelhante, é capaz 
de pensar que com tanta doença, pobreza e sujidade, o 
povo do Haiti vive triste, sem esperança, sem animaçâo. 
Nada mais longe da verdade. Nunca vi um povo com tanta 
fé e amor. Até em Cité Soleil, a maior e mais pobre favela 
de Port-au-Prince, onde as casas sào barracas, às vezes 
feitas de papelâo, onde doimem dez pessoas ! Passa por la 
um regueiro enorme composto de sujeira Humana e 
desperdicio das fâbricas, que cria doenças. Dado o numéro 
de deformidades que se vê nas ruas de Cité Soleil, julga- 
se que o regueiro afecta a reproduçâo... Nesta area, quando 
diziamos “Até amanhà”, a resposta era: “Sy Bondye vie ” 
(Se Deus quiser). 

As crianças podem andar quase nuas, os pais vestidos 
em roupas que jâ viram uma média de très outros donos, 
mas todos têm o cabelo penteado em trancinhas, têm a 
cara lavada e sâo mais propensos a cantar do que a chorar. 
É raro poder passar por um grupo de crianças sem elas 
virem nos pegar na mâo. Alguns pedem rebuçados ou 
chocolate (essa fazia-nos rir imenso, porque estava 95° 
graus la fora!), ou um dôlar... Mas a maioria sô queria dar 
uns passos connosco. Ao chegarmos ao fim da ma, sabiam 
que tinham de dizer Adeus e voltar para mais perto das 
suas casas. 

Muitos hâo-de perguntar-se: Como é que um pais pode 
ficar assim? Nâo é dificil compreender, apos anos e anos 
de govemo cormpto, onde os soldados podiam matar sem 
consequências. Hâ um campo onde ainda se vêem os ossos 
das vitimas da politica do “Papa Doc” que corn o filho 
depois dele foi ditador. Tinha uma policia privada chamada 
os “Ton Ton Macoutes ” e eles é que tinham todo o poder. 

Por este tempo, o “embargo” comercial dos EUA que 
nâo deixavam entrar nem sair produtos do pais, causou 
grande fome e muitas pessoas que viviam nas provincias 
do Haiti, vieram quase todas duma vez à procura de 
trabalho e uma vida melhor para Port-au-Prince. A cidade 
nâo pôde aguentar este repentino fluxo tâo grande de gente 
e, em vez de enriquecer, foi-se abaixo. Nâo ajuda também 
o facto do povo do Haiti ter cortado quase todas as ârvores 
para fazer carvâo, esculturas em madeira e outras coisas. 
Por causa disso, a terra boa tem secado e a agricultura tem 
decaido. Muitos lugares no Haiti parecem as feiras em 
Portugal: cada familia corn a sua tenda, vendendo feijâo, 
arroz, produtos higiénicos, tecidos, rebuçados, cabrito, 
carvâo, bebidas, fritos, etc. Mas ao contrario de Portugal, 
é rnpsmo raro ver alguém a comprar. Cada dia la estavam 
as vendedoras corn a esperança de fazer uns cêntimos para 
que as suas familias nâo passassem fome. Em muitos casos, 
as tendas feitas de tecido grosso e quatro pauzinhos, é que 
à noite servem de abrigo a uma familia inteira. Quando 
chove é uma tristeza. 

O ex-padre, Jean Bertrand Aristide, présidente da 
primeira democracia no Haiti, disse em 1989: “Sonhocom 
um Haiti livre. Um Haiti onde às très horas da tarde, todas 

Tirando âgua de poço para casa. 

as tardes, cada pessoa tenha um prato quente de feijâo e 
arroz. Um Haiti onde todos tenham sapatos e andem por 
ruas limpas e seguras ”. Infelizmente a verdade é que ainda 
hoje 0 seu sonho é apenas isso, um sonho. Mesmo assim, 
o Haiti sobrevive. O seu artesanato é dos mais bonitos do 
mundo e hâ lugares como Labadée, uma aldeia escondida 

no Norte, que sâo autênticos paraisos. Mas nâo é o que se 
vê na terra que fica no coraçâo de quem visita o Haiti. O 
que fica no coraçâo, na nossa aima, é que se vê o rosto de 
Deus reflectido nos olhos deste povo tâo caloroso, tâo fiel. 
Sem nada, eles têm tudo e eu vi, pelo menos, um milagre 
cada dia. Que grande dom! 

Vou voltar. Sinto a chamada e tenho que voltar. 
Convido todos para virem também. Garanto que nâo 
regressamiguais! 

IGREJA BAPTISTA 
PORTUGUESA 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 
10H00 - Culto de Louvor 

- English Sunday School 
11H30 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Biblico 
OUARTAS FEIRAS: 
19H00 - Cuito de Oraçâo 
TELEFONE DA PAZ: 
(519) 433-8010 
(24 horas por dia com uma mensagem da 
Biblia para o seu coraçâo) 

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

PODE TER PIEDADE DESTA CRIANÇA. 
MAS PIEDADE NÂO LHE VAI MATAR A FOME 

Seja um 
patrocinador 
da World 

0 
patrocina- 

de $29 
pode 

difer- 
a 

inteira. 

O Sim! Eu quero patrocinar uma criança. Envie - me a fotografia o mais 
rapide possîvel. 
O Nâo posso patrocinar uma criança, mas aqui esta a minha doaçâo 
de $ para ajudar. 

NOME 

DIRECÇAO 

CIDADE 

CODICO POSTAL 

O Envio um cheque de $ . 

OS os»: 

NÜMERO DO CARTAO 

PROVINCIA 

J L_ 
TEL. 

TERMINA 

WORLD IVISIOIM 
CANADA 

World Vision Canada é 
uma organizaçâo human- 
itària cristâ, providencian- 

do e assistindo corn 
desenvolvimento por 
mais de 45 anos e em 

mais de 100 pafs. 

Por favor faça o cheque para 1726876 
World Vision Canada 6630 Turner Valley Rd., Mississauga, ON L5N 2S4 

Juntos ... construindo um mundo melhor para as crianças do futuro 

RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 
PARA COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES 

CONTACTE 

Louise Bygden Ray Figueiredo 

Re/Max Centre City Realty Inc 

439-1400 
24 HORAS POR DIA 

SERVIÇO EM PORTUGUÊS EINGLÊS 

Residência ideal para 
casai jovem: 
3 Quartos de cama, 
2 Casas de banho, 
pintura interior recente, 
e um patio amplo atrâs. 
Aproveite a oportunidade e 
faça uma oferta. 
Chame Ray ou Louise. 

839 Van St., London $81.900 

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

101 Hamilton Road 
London 

$75.000 

Casa de 4 niveis 
tipo “Sidesplit” 
Très Quartos de Cama 
Lareira 
1 e 1/2 Casas de Banho 
Sobrados de madeira 
Ar condicionado central 

Chame Ray ou Louise 

Casa tipo “Bungalow” 
em tijolo 
Quatro Quartos 
de Cama 
Duas Casas de Banho 
Cozinha renovada, 
sobrados de madeira e 
cerâmica 
Amplo Patio cercado 
Chame Ray ou Louise 

132 St. Clair Crescent, London 

$152.900 

566 Chester St., London 

$134.900 

RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 
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Hotel do Aeroporto em Santa Maria, chacinado pelo fogo ACOIIES/IVIADEIIIA 
De Imenso 

Braseiro quali- 
ficava a man- 
chete na pri- 
meira pagina do 
“Açoriano Ori- 
ental” O incên- 
dio que reduziu a 
cinzas o Hotel do 
Aeroporto em 
Santa Maria, no 
passado dia 3 de 
Dezembro. Du- 
rante duas horas, 
os Bombeiros de 
Vila do Porto 
lutaram febril- 
mente para con- 
trolar as chamas 
que chegaram a 
atingir 30 metros 
de altura. Graças 
à râpida inter- 
vençào da 
brigada de Vila do Porto, evitou-se que o incêncio se 
propagasse às varias residências adjacentes de propriedade 
privada, muitas delas também constmidas em madeira. 

O prédio data da Segunda Grande Guerra e foi 
constmido pelo exército dos EUA, quando a Base da Força 
Aérea Americana se encontrava na ilha de Santa Maria, 
antes de ser transferida para as Lajes, na ilha Terceira. Foi 
neste hotel hoje reduzido a cinzas que se albergaram os 
oficiais corn destino na Base Aérea. Nos anos da pôs- 
guerra, o aeroporto de Santa Maria foi ponto de chamada 
das rotas intercontinentais entre a Furopa e a América do 
Norte. La aterravam para repor combustivel os modelos 
Superconstellation daquela época dourada. Pelo Hotel do 
Aeroporto passaram varias pessoas famosas, tanto do 
mundo politico como artistico 

O sinistro deixa 34 pessoas sem trabalho numa area 
corn o m'vel de desemprego mais elevado do arquipélago 
açoriano. Por fortuna, nào houve que lamentar vitimas 
humanas. Os vinte hôspedes que se encontravam no inte- 
rior foram ordeiramente evacuados antes do incêndio se 
espalhar pelo ediffcio. 

Na época baixa do turismo, a falta do Hotel do 
Aeroporto nào vai ter muito impacto na ilha, dado que 

uma outra unidade hoteleira poderâ acomodar os visitantes. 
Mas quando chegar o Verào, especialmente nos meses de 
Julho e Agosto, vai ser dificil encontrar alojamento para 
um numéro aproximado de 15 mil turistas que visitam a 
ilha de Santa Maria, declarou Alberto Costa, présidente 
daCâmarade 
Vila do 
Porto. 

De mo- 
menta, uma 
Comissâo de 
Inquérido 
esta a inves- 
tigar os fac- 
tos. Parece 
que a origem 
do incêndio prende-se corn o reben-tamento da caldeira 
para aquecimento de âgua. Fala-se de reconstruçào e a 
empresa da gerência do hotel sinistrado garantiu que os 
salârios vào ser pagos aos empregados, enquanto nada 
estiver decidido. O Hotel do Aeroporto era propriedade 
do Govemo da Regiâo Autônoma dos Açores. 

SATA corn novas rotas para o 
Continente e Madeira 

A SATA Air Azores ganhou o concurso pùblico para 
operar rotas de Ponta Delgada para Lisboa, Porto e Funchal. 
O anùncio oficial foi feito pelo présidente do Govemo Re- 
gional em conferência de imprensa realizada em Ponta 
Delgada e constituiu um dos acontecimentos de maior relevo 
na im'cio deste mês de Dezembro. Carlos César confirmou 
também que a nova tarifa de residente para a ligaçâo aérea 
Açores-Lisboa passarâ a ser de 32 mil escudos, a partir de 1 
de Janeiro proximo, o que représenta uma baixa de 26 por 
cento en relaçâo ao actual tarifârio. 

No cum- 
primento do 
seu progra- 
ma, o Gover- 
no e a Admi- 
nistraçao da 
SATA jâ 
acordaram 
um novo 
tarifârio a 
praticar inter-ilhas, que sera divulgado oportunamente e do 
quai resultarâ uma baixa do custo do transporte aéreo, 
especialmente no caso das ilhas mais periféricas da Regiào. 
O novo tarifârio entrarâ em vigor em 1 de Janeiro, 
contemplando o orçamento da Regiâo pra o ano 99 corn as 
dotaçôes necessârias. 

A atribuiçâo das rotas referidas à SATA irâ reforçar as 
posiçôes da SATA-FXPRFSS e da AÇORFS FXPRFSS 
no Canadâ e nos FUA e irâ dar uma maior consitência e 
solidez à SATA Air Azores. Num mundo cada vez mais 
aberto e competitivo, como é o da aviaçâo civil, o gmpo 
SATA demonstra hoje que é possfvel posicionar-se no 
mercado internacional e ter um papel cada vez mais 
interventor nas âreas onde se radicam as principais 
comunidades açorianas. 

Govemo Promove Politico Cultural 
Tudo o que se fizer para a promoçâo da leitura nas ilhas 

dos Açores é importante, para assim recuperarmos o estatuto, 
perdido nas ultimas décadas, de ser esta uma das regiôes 
portuguesas onde mais se lia. 

A afirmaçào é do Présidente do Govemo Regional e 
foi proferida em Ponta Delgada, na sessâo de homenagem 
promovida pela Fscola Secundâria Gérai e Bâsica das 
Laranjeiras, ao escritor José Saramago, laureado corn o 
Prémio Nobel da Literatura 1998, em Fstocolmo, na Suécia. 

No acto, Carlos César sahentou o facto de, hâ um século, 
ou mesmo de hâ 50 anos atrâs, ser frequente ver-se pessoas 
do povo a 1er livros em voz alta, enquanto outras se 
dedicavam às suas actividades mrais. 

O chefe do executivo açoriano lamentou a falta de 
bibliotecas dignas desse nome fora das cidades de Ponta 
Delgada, Angra do Heroismo e Horta, estando privadas do 
acesso aos livros as populaçôes das ilhas de Santa Maria, 
Graciosa, Sâo Jorge, Pico, Hores e Corvo, e ainda as dos 
concelhos mais isolados de Sào Miguel. 

Opinou também que as bibliotecas da Fundaçào 
Calouste Gulbenkian nunca foram devidamente acolhidas 
e instaladas no Açores, quer pelos govemos anteriores, quer 
pelas autarquias locals, daf que o seu gabinete esteja a 
preparar o lançamento de uma série de grandes medidas 
conducentes a uma melhor relaçâo dos açorianos com a 
cultura, seja ela local, nacional ou internacional. 

Hospital da Horta corn Novo 
Bloco Anexo 

o Secretârio Regional da Fducaçào e Assuntos Sociais, 
Âlamo Meneses, assinou no Faial o contrato de empreitada 
de constmçào de um novo bloco anexo ao Hospital da Horta, 
empreendimento orçado em 521 mil contas que foi 
adjudicado ao consôrcio Fdifer/Fdiçor e tem um prazo de 
execuçâo de 540 dias. No novo bloco irâ funcionar uma 
unidade de cuidados intermédios, hemodiâlise e hemato- 
oncologia. Fste investimento é essencial para a afirmaçào 
do Hospital da Horta, contribuindo também para um sistema 
equilibrado de unidades de saude nos Açores. GlA 

Informaçào extraîda do “Açoriano Oriental’ 

Lira do Divino Espirito Santo 
de London 
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COLDWELL BANKER 
1ST LONDON 
REAL ESTATE SERVICES 

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

propriedades contacte: 

MARIA RESENDES 
Agente de compra/venda de propriedades 

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

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

Ted Riquinha. Branch Manager 

Falamos Português 

MARIO AVEIRO 
President Ê m m Ê 

“Industrial Contractors to the World...' 

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

R.R. #2, Dorchester 
Ontario, Canada 
NOL 1G5 

TEL: (519) 268-8231 
FAX; (519) 268-7354 
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CARTAS DO CANADA 
do Alfredo Belizario para o Manel da Chica 

Prezado compadre Manel: 
Muito Boas Festas, meu caro Manel. Ca me tens mas 

uma vez a te responder à tua ultima carta que me mandastes 
ainda hâ dias. Deves estare a vere que eu jâ estou a escrever 
bem melhore ou seja, com menos erros, graças aos ensinos 
que estou tendo. Também como jâ deves ter aprecebido, 
estou escrevendo esta carta muito devagarinho pra que tu 
a possas 1er bem. Se escrevesse mas depressa decerteza 
que nâo podias acompanhare a létura. 

Como vao indo as cousas pla querida Pevoaçâo? Plas 
noticias acho que vai tudo de vento im pôpa, como era o 
costume dezer-se nos saudosos tempos em cagente era 
meninos e môssos. Digo-te queu por aqui estou 
entosuiasmado com as minhas liçôes porque agora sinto- 
me bem outro. 

A minha prefessora ensina-me de tudo... quer dezere, 
de tudo... tudo nao, mas muitas coisas que os estudantes 
têm caprendere. Ela diz que va mensinare “cultura geral” 
queu acho que no fim das contas deve acabare por ser mas 
ou menos como os doutores de familia dai, porqueles 
escrevem nas tabuletas dos consultorios, Dr. fulano de tal, 
médico e odespois botam abaixo, “clina geral”. Sabes bem 
quessa clina, nao é como a daqui, porque ca os que estâo 
na clina nâo atendem doentes, vao mas é alimpare as 
retretas e as biatas dos cinzeiros nos ofices dos bossas. 

Nâo sei como foi que jâ entrado nos anos é que ma 
peteceu estudare, mas eu estou pegando nisto a sério. Tanto 
é assim que agora quando vou ao nosso Clube daqui eu jâ 
me aprochego aos mandistas da nossa comunidade e 
também jâ falo politico como eles. Eu jâ uns tempos vinha- 
me inducando nas letras e na tal “cultura geral” pois, como 
jâ te escrevi, ai pra trâs, eu vou lendo muitos jomais e 
ouvindo a râdio aos demingos da tarde e, dexa-me que te 
diga queu ali aprendo muita cousa sobre estôria, jeografia 
e gramatica. Odespois de aprendere sobre o tal afâire do 
Clinton, fiquei sabendo que por exemple quando se quere 
falar co sepurior dum convento se diz Sua Patemidade. É 
pâ, tu nâo sabias esta, hen! 

Tenho umas grandissemas novedades pra te contare. 
Finalmente o Consolado de Portugal em Taronto estâ 
mesmo um console. E uma instalaçâo toda nova, 
grandissema e corn pinturas darrebentare. É tudo ligado 
às maresias. S6 falta nadare lâ dentre. Esteve lâ muita gente. 
S6 nâo intendi bem foi quando desseram cagente jâ era 
bem atendidos no outro Consolado e cagora no novo ainda 
ia sere melhores. Eu senti um arrepiu pela espinhela abaixo 
e fiquei a pensare que santés agente esperava quase 2 anos 
por um belhete de indentidade, co este novo e melhore 
atendemento, se calhare eles querem dezere cagente agora 
s6 vâ esperare um ano... e vivo velho. 

Estâmes às portas do Natal e isto aqui estâ tudo ficando 
qué um luche. E milhâes de lampadas nas casas. Esta gente 
s6 quere é desperdiçare. Entâo nâo vês questes gajos andam 
mas é a se fazerem de grandes e é um tal de gastare centenas 
de dôlas em luzes e tôca de botâlas por roda das casas. É 
velhos do Natal corn luzes na barriga, viados e viadas. 

Dezembro do ano da graça de 1998 

brancas de neve e os sete anâes e mâs nâo sei quantos 
tarecos a tomare conta das relvas â frente das casas. Isto 
custa umas patacas bem boas, mas os vezinhos invejosos 
uns dos outros e que nâo querem ficare atrâs, vâo também 
às lojes e compram cousa maior e melhore. S6 malembro 
da fome que vâ por esse mundo e agente a esbanjare aqui 
como aimas penadas. E, entâo se te contasse das festanças 
nos clubes e restaurantes, tu ficavas mas era menente dessa 
cabeça. 

A doença é que todos querem parecere grandes. Mas 
odespois, quande chega a conta da Aidro (que é como a 
eletrecidade da Câmara ai) é que é um tal arrepiar as 
gadelhas, e os gajos dos bancos e dos cartâes de crédtite é 
que se consolem todos. Alguns arrebentam e dâo branca 
rota, mas nâo se importam porque sabes, ladrâo que rouba 
a ladrâo... tâsme intendendo, nam tâs, Manel? 

Eu nâo posso deixare de terminare esta missiva (que 
quer dizer carta) sem te mandare os meus parabéns pelos 
teus anos e desejar-te mais uma vez um bom Natal na 
companhia da tua famélia toda. 

Teu sempre pronto pra tudo, 
Afrede Belizârio 

PS. 
Comi umas fôfas dai ca minha comadre Francelina 

da Lomba dos Poses me trouxe mas que nâo me cairam lâ 
muito bem. Nâo sei se foi porque jâ eram meias velhas ou, 
entâo, porque a receita do tempo do café do José Amâncio 
jâ nâo existe. Aquelas é queram bêlas fôfas. Digue-te que 
metiam as queijadas da Vila num chenelo. Ela também 
me trouxe um garrafan dâgua azêda das Fumas que quando 
destapei fez pum! a rolha ainda deu um estouro co gâz. 
Logo vi co gosto estava mesmo como ai. Essa valeu a 
pena. 

MORNING STAR 
BAKERY 

E^|2£^^aLizaclo^ £.m: 

Fabrico diârio de pào estilos português e canadiano, assim 

como pastelaria sempre fresca e todo o género de bolos 

para qualquer ocasiâo... 

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

Dasilva Mornes J ne. 
Custom Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Huntingdon Downs 

David Dasilva 

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

Canada 
Ao serviço da comunidade 

Trabalhos garantidos 

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

Para orçamentos gratis chame 

Agostinho Resendes: 649-5881 ou 681-5988 

DADA^C: (NEW & USED) FOOD ËTAËTA 9 EQUIPMENT & SUPPLIES 
SOMETHING FOH EVERY BUDGET$$$ 
"WE BUY, SELL AND TRADE" 

WHOLESALE/RETAIL 
BAKERIES 
CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 
APARTMENTS 

• RESTAURANTS 
■ DONUT SHOPS 
’ BUTCHER SHOPS 
■VARIETY STORES 
■CLUBS 
■HOMES «COnAGES 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

•'OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

i (519) 659-4644 
FAX 659-4644 

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

Toastmaster Southbend 
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Declarafâo Universal dos Direitos do Homem 
Completou-se hâ poucos dias (10 de Dezembro) o 

50° aniversario da assinatura da Declaraçào Universal 

dos Direitos do Homem, documento preparado pelas 

Naçôes Unidas e que tern como razao de ser o dotar os 

povos de uma norma que manifeste os direitos 

fundamentais da humanidade. 

Quern tenha oportunidade de dar uma passagem 

de olhos pelos artigos que compôem a Declaraçào e, 

embora se aperceba do conjunto amplo de direitos que 

sào reconhecidos à pessoa, cedo fica ciente que, 

passados cinquenta anos, infelizmente, ainda hâ muito 

a fazer para que a humanidade possa gozar das 

liberdades expressas naquele importante documento. 

Se é facto que estamos longe de ver atingidos os 

objectivos que levaram à criaçâo desta Declaraçào, a 

verdade é que a mesma, reconhece à humanidade o 

direito à igualdade, à nào discriminaçào por nenhum 

motivo, e apresenta uma série de direitos bâsicos que 

sào fundamentais para o bem-estar da humanidade. 

O facto de existir em muitos lugares atropelos 

àquele compromisse das naçôes deve servir para que 

haja denùncia desses atropelos e que as Naçôes Unidas 

se esforcem por pôr cobro a tais desmandos usando os 

meios ao seu dispor - e sào muitos - para fazer cumprir 

as determinaçôes da Declaraçào. 

Ano Internacional da Velhice 
Jâ que estamos corn a “mào na massa”, uma vez 

que se fala de direitos humanos, é bom lembrar que 

1999 foi declarado pelas Naçôes Unidas como o Ano 

Internacional dos Idosos. 

É de louvar a atitude do areôpago mâximo das 

naçôes. Contudo, devemos recordar que a cada pais 

cumpre zelar pela qualidade de vida dos cidadàos e, se 

hâ algum grupo claramente em inferioridade de 

tratamento, esse grupo é o dos homens e mulheres que, 

por décadas, trabalharam arduamente e uma vez 

chegados aos “maus dias e chegam os anos em que se 

diz, nào tenho neles contentamento” (Bfblia), quando 
nào podem trabalhar, confrontam situaçôes de abandono 

que, nalguns casos, para além de serem uma flagrante 

injustiça, atingem o m'vel da falta de amor cristào. Sào 

àbandonados pela sociedade, e familiares (incluindo- 

se muitos filhos desnaturados que se apropriam das 

pensôes dos pais e lhes dào em troca um “naco de pào”). 

No que respeita aos nossos idosos a situaçào nào é 

melhor e, em certas âreas, talvez ainda seja pion 

Enquanto em algumas comunidades os nossos idosos 

têm apoios compativeis, incluindo lares e estruturas de 

apoio, na comunidade de London estào sujeitos a passar 

os ultimos anos da sua vida nos “basements”, cuidando 

netos ou passando o tempo pelos cantos da casa, como 

alguém para quem sô resta aguardar a libertaçào que a 

morte um dia trarâ. 

Poderào querer-nos dizer que hâ um ou outro lugar 

onde se presta apoio aos idosos portugueses. 

Simplesmente perguntamos: Mas que apoios? 

Para os idosos da nossa comunidade londrina 

impôe-se uma dévida e compativel acçào de apoio, e 

isso implica o envolvimento das “forças vivas” da 

comunidade num projecto conjunto, coerente e 

devidamente planeado, que nào poderâ deixar de 

envolver os governos canadianos e português. 

É preciso que se acabe corn acçôes isoladas dum 

ou doutro grupo que, apesar das boas intençôes, nào 

levam a parte nenhuma. Para tal empreendimento, nào 

basta boa vontade, é preciso algo mais, ou seja, força, 

unidade e o querer de quem saiba defender uma causa 

justae... necessâria. 

Comédia Pinochet - Cornera a ca^a às Bruxas 
o titulo desta nota nào pretende santificar o ditador 

Pinochet - longe disso. Afirmamos que jâ nào era sem 

tempo que os ditadores e seus apoiantes fossem 

chamados perante um tribunal internacional que trate 

da sua saudinha e os condene a ver o “sol aos 

quadradinhos” para o cumprimento de castigos que lhes 

sejam justamente aplicados em resultado dos atropelos 

que praticaram. 

Sô que a comédia Pinochet é algo que aparece de 

forma extemporânea e résulta duma clara acçào teatral. 

Estâ-se a usar meios legais, para jogar uma cartada 

internacional que obrigue Pinochet a pagar por aquilo 

que ele, e muitos outros por esse mundo afora, tem vindo 

fazendo. 

E se isso cai muito bem a uma esquerda falida e 

cheia de podres, corn as màos banhadas de sangue e 

corn acçôes terrfveis de perseguiçào e sendo essa 

esquerda, tantas vezes, a motivadora das acçôes 

repressivas das ditaduras, a verdade é que, quando 

começarem a escalpelizar ponto por ponto desta peça 

teatral, facilmente se concluirâ que o senhor Pinochet, 

nào estava sozinho, e corn ele, para a cadeia, deveriam 

ir aqueles que lhe fomeciam os meios bélicos, apoiavam 

as acçôes repressivas e lhe davam os meios para com- 

bater os “comunistas” - que era sempre o nome dado a 

quem nào apoiava a situaçào ou, os interesses do amigo 

Americano. Os EUA, no Chile, e no que diz respeito à 

ditadura de Pinochet, nào estào assim tào inocentes 

como possa parecer. 

Queremos justiça? Exija-se as cabeças de Fidel 

Castro, Kabila, ldi Amin, Duvalier, Saddam Hussein e 

dos etc. Sem esquecer que, a partir de agora e, conforme 

a cor, grupo, ou pais interessado, que vào pondo as 

barbas de molho os Bush, Clinton, Arafat (antes 

terrorista demonizado e hoje herôi a quem sô falta ser 

condecorado bos EUA) e o Bibi ou, ainda, e por que 

nào, vârios primeiros ministros de Espanha pelo que 

têm feito aos etarras e por ai fora, sem esquecer até a 

senhora Thatcher e a guerra das Malvinas. Por esse 

andar, ainda chegariamos ao Marqués de Pombal - o 

que daria um gozo especial aos jesui'tas e a Camilo 

Castelo Branco. 

O pior de tudo isto, serâ daqui a alguns meses 

porque, depois de muito se badalar, e como a sujeira é 

quase universal, arriscamo-nos a ver Pinochet ser 

enviado “em paz” porque se conclut isto, e mais aquilo, 
e mais aqueloutro e, que, sua Exa. nào sabia de nada, 
ou, non se recuerda. 

Politiquices!... 

RS. 

Que dizer da guerra da Palmeta? Mr. Jean Chrétien, se 

V.Exa. pôe os pés na Espanha e houver um juiz 

malandreco lâ por aquelas bandas, ainda dâ por si sendo 

acordado à meia-noite no quarto de hotel com a poKcia 

aos calcanhares!... 

NORTHLAND DENTAL CENTRE 

DENTISTAS PARA TODA A FAMILIA 

DR. FRANK LONGO DR. RICHARD KUPINSH 
DR. BROCK RONDEAU DR. ADAM BURTON 

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

UNISEX HAIR DESIGN 
Avanpado Profissionalismo em Cortes de Cabelo para Homem, Senhora e Criança 

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

FERNANDA SANTOS, Proprietaria 
424 Hamilton Rd., London, Ont. N5Z 1R9 Tel. 672-4770 

CARTAS AO EDITOR 
Como resposta a uma carta ao editor publicada na 

ediçâo de Oct-Nov 1998, e onde foram insertos injustos e 
pouco abonatorios comentârios para com este clube, 
cumpre-nos vir corrigir e aclarar certos pontos que nào 
foram tidos em conta pelo autor. 
1 - O sr. Vale e Azevedo nào era convidado deste Clube 
mas sim do Nucleo Sport London Benfica. 
2 - Como é obvio, nào é da nossa responsabilidade interferir 
numa festa privada na qual, como lider da Direcçào do 
Clube Português, marcâmos presença. 
3 - Tanto da nossa parte, como da parte da Direcçào que 
presido, tudo fizemos para proporcionar o brilho e 
dignidade que a Festa do 5.° Aniversârio do Nûcleo e a 
presença dos dignitârios benfiquistas mereciam, o que foi 
atingido, facto realçado pela Directora das Casas do 
Benfica, D. Teresa Queiroga, no discurso que proferiu. 

Para aqueles que com zêlo farisaico, estào sempre 
prontos a criticas fâceis, e inconséquentes, podemos garantir 
que a nossa atitude foi a de maxima atençào ao evento, 
abrindo com alegria as portas do Clube aos que naquela 
noite o visitaram. Gratos pela publicaçào desta resposta. 

Pela Direcçào Am'bal Machado, Présidente do CPL 

Carta de Agradecimento 
Aproveito a oportunidade 

para agradecer a todos os mem- 
bros da Associaçào PB PA por me 
terem atribuido a Boisa de Estudo 

“Luiz de Camoes”. 
Sinto-me muito honrada por 

ter recebido tào prestigado 
galardào com o nome do grande 
poeta português, que foi marco tào 
importante na literatura portu- 
guesa e mundial. 

Gostaria também de incluir 
neste agradecimento o sr. Joe 
Pinheiro por ter fundado esta 
Boisa de Estudos que tanto me vai 
ajudar na conclusào do meu curso 
de Assistente Social. 

Meu agradecimento por me 
terem atribui'do este tào valioso prémio. 

Tina Carvalho, B.A. 

WORID VISION CANADA 
Comunidade Portuguesa Responde corn 
generosidade ao "Telethon" em favor das 
crianjas e familias pobres da América Latina 

No ultimo Domingo de Novembre, o povo luso- 
canadiano respondeu corn generosidade para atender as 
necessidades das crianças familias pobres do Brasil e das 
comunidades atingidas pela passagem do furacào “Mitch”. 

Num “Telethon” de duas horas da “World Vision 
Canada”, pessoas canadianas de origem portuguesa 
apadrinharam 340 crianças brasileiras, angariando mais 
de $29.000 dôlares em donatives. Estas ofertas chegaram 
ao centre de atendimento telefônico da World Vision 
Canada que foi organizado durante a emissào dominical 
do programa de TV “Festival Português” e do horârio de 
râdio da estaçào CIRV FM-88.9. 

Frank Alvarez corn uma criança do Brasil na sua 
deslocaçào a este pais. 

O Comendador Frank Alvarez mostrou mais uma vez 
o seu empenho para corn os desfavorecidos ao abrir as pxirtas 
dos dois programas para a campanha da World Vision 
Canada, como jâ é tradicional todos os anos nesta época 
antes do Natal. Nesta campanha colaboraram muitos 
voluntârios da comunidade portuguesa local, e o cançonetista 
Jorge Ferreira que se deslocou a Toronto desde os EUA. 

Para também efectuar o seu donative, dirija-se pelo 
Tel. 1-800-268-3955 aos escritôrios centrais da World Vi- 
sion Canada em Mississauga. Uma telefonista de Imgua 

portuguesa irâ atender a sua chamada. 
World Vision Canada (Mississauga, Ontârio) 
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

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

^^aasy^esias/ 
Desejo aos directores, 

socios, jogadores de 
futebol e jovens dos 
Ranchos Folcloricos, as 
suas famiTias e à toda a 
comunidade portuguesa 
um Feliz Natal e Prospéra 
Ano Novo. 

Quero agradecer a 
todos pela vossa dedicaçâo ao Clube e pela vossa ajuda 
no desenvolvimento das nossas actividades culturais 
e recreativas. Ap6s um ano de trabalho nesta sede so- 
cial, sala de visitas da nossa comunidade, espero que 
todos continuem a frequentâ-la e apoiâ-la no futuro. 
Anîbal Machado, Présidente do Clube Português de London 

ACTIVIDADES DE ÏANEIRO 
Dia 10 - Assembleia Gérai 
Dia 17 - Assembleia Gérai Anual 
Dias 23 e 24 - Festa da Matança, organizada pela 
Coroa de Sào Joâo. 

On behalf of the citizens 
of London, I would like to say 
“Feliz Natal” to all members 
of the Portuguese community. 

The Holiday Season is a 
time for family and friends, a 
time to savour a year of accom- 
plishments and memories, and 
a time to plan and set goals for 
the new year. 

May you and your family 
enjoy a very happy and safe 
Holiday Season, 

Yours respectfully, 

Dianne Haskett, Mayor 

Traduçâo ao Português 
En nome dos cidadàos desta municipalidade de Lon- 

don desejo apresentar votos de Feliz Natal a todos os 
membros da comunidade portuguesa. 

A quadra nataUcia é um tempo de reuniào de familiares 
e amigos, é um tempo para celebrar um ano de êxitos e 
lembrar os bons momentos da nossa vida, é, finalmente, a 
hora defazer projectos e propor metas para o ano novo. 

Que todos vos e vossasfamüias desfrutem uma quadra 
cheia de felicidade. Oianne Haskett, Présidente da Câmara 

©UINTZ 
OFICINA PORTUGUESA DEPINTURA 

> E BATE-CHAPA 

SERVIÇO CARANTIDO PARA SATISFAÇÀO DO CLIENTE 

Aiinhamento do chassis e Rodas 

• !nstalanio.s “Parabrisa.s” (Vidros/Auioindveis) 

• Serviço de Reboque 

• Trubalhainos corn Coinpanliia.s de Seguros 

Euclides Quintaneiro 

MENSAGENS DE NATAL 

Pe. Lûcio Coûta 

Pe. Manuel Correia 

BOAS PESTAS! 
Nos, Pe. Lûcio Couto e Pe. Manuel Correia, da 

Parôquia de Santa Cruz (Holy Cross Parish), vimos, por 
meio deste jornal, desejar a todos os portugueses e 
portuguesas, e as pessoas de expressâo portuguesa aqui 
residentes um Santo Natal e Feliz Ano Novo. 

Que a todos o Senhor abençôe e vos dê a graça de ver 
realizados os vossos projectos. Nos, Pe. Lûcio e Pe. 
Manuel, nào temos ouro nem prata. O que temos sâo as 
nossas oraçôes para cada um de vos. Pedimos que o menino 
Jesus habite nos vossos coraçôes e nas vossas fami'lias e 
vos dê a paz e a harmonia. Estes sào os votos que 
formulamos para todos vos. 

Boas Festas a todos e um fraternal abraço dos vossos 
amigos e irmâos em Cristo Jesus. 

Pe. Lûcio Couto e Pe. Manuel Correia 

BUD POIHILI 
Vereador pela Ward #4/London 

Ao aproximar-se a 
quadra festiva do Natal, 
venho por este meio 
apresentar à comunidade 
portuguesa residente na 
minha area e nào sô, Votos 
de um Natal Feliz e de um 
Prôspero Ano Novo. 

Neste ano, ti ve a grande 
honra de conjun-tamente 
defender os interesses dos 
cidadàos residentes na minha area o quai me deu a 
oportunidade de criar fortes laços de amizade dentro a 
nobre Comunidade Portuguesa de London que destaca pela 
sua força e importâneia na vida municipal, dado que 
constitui o 10 por cento da populaçào desta cidade. 

A todos os que fazem parte desta comunidade... 
BOAS PESTAS E VOTOS DE MUITA FELICIDADE! 

Bud Polhill, Verador da Câmara Municipal de London 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padarla em Londoti... 

REGINALDO FONSECA, Proprietorio 
Portuguese Style Bread & Rolls - Baked Fresh Dally -Retail & Wholesale 

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

lfLensa^£m/der ^~}lcUat 
“Porque um menino nos nasceu, umfilho se nos deu; e o 

governo estarâ sobre os seus ombros; e o seu nome sera: 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, 

Principe da Paz”. 

Em mais esta oportunidade 
que o jomal “P.N.” nos oferece, 
desejamos cumprimentar a 
comunidade de Imgua portuguesa 
nas areas onde é distribuido o 
jornal, e apresentar a todos uma 
saudaçào natalina na ocasiào que 
o povo cristào, desde hà quase 
dois mil anos, vem recordando 
corn tanto carinho e amor o 
Nascimento de Jesus. 

Em Belém de Judâ cumpriu-se a promessa divina 
feita a Adào e Eva, na hora em que Deus os sentenciou. 
E, se é facto que a desobediência tornou o homem 
escravo do pecado e o conduziu ao natural afastamento 
da comunhào directa corn Deus, o Senhor, na Sua 
infinita misericordia, logo prometeu libertâ-lo desta 
terrivel condiçào. O cumprimento da promessa feita ao 
casai do quai todos descendemos, teve lugar na “pleni- 
tude dos tempos". O sinal tivémo-lo quando: “Eis que 
uma virgem conceberâ e dard à luz um filho e serâ o 
seu nome EMANUEL ”, que quer dizer, Deus connosco. 

“Veio para o que era seu, e os seus nào o 
receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que 
crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem 
filhos de Deus” (Joào 1:11,12). 

Que o espmto do Natal reine nesta quadra que agora 
vivemos, manifestando-se em amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidâo e dominio prôprio (Gâl 5:22,23), que sào 
atributos que omam a vida de quem aceita a preciosa 
oferta que Deus nos enviou na noite de Natal: Jesus, o 
Cristo, Deus connosco, que encarnou para nos libertar 
e resgatar do poder do pecado. 

Pastor Samuel Andrade (Igreja Baptista de London) 

EVERYONE'S AN ORIGINAL 

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

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

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

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
L/m espaça idealizado para os uivos e os defuntos 
â>‘ A Capela-Mausoléu da Sagrada Familia oferece-lhe a oportunidade de obter um 

Tùmulo de Familia dentro das tradicionais exéquias funèbres. 

â>^ O interior recolhido convida o visitante a uma reflexâo sobre 

0 nosso destino e à oraçâo, num ambiente cheio de paz, 

longe dos cuidados humanos da vida. 

Ar condicionado no Verâo e aquecimento central no Inverno. 

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

ST PETER S CEMETERY S06 victoria street • London, Ontario • N5y4EI T0I. (5 I 9) 45 I "9 I 20 
0 Mausoléu da Sagrada Familia é supervisado pelo técnico Bob Amaral, que fala português e pode ajudar-uos em 

tudo quanto diz respeito à deeisào de escolher este lugar para sepultura dos restos mortals da vossa familia. 
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ECONOIVIIA 

CANADA PENSION PIAN 
Survivor Benefits 

Canada Pension Plan (CPP) Survivor Benefits are 
moneys paid to the deceased contributor’s estate, sur- 
viving spouse and dependent children. There are three 
types of benefits: 
1. The Death Benefit is a maximum of $2,500 one 
time payment to, or on behalf of, the estate of the de- 
ceased CPP contributor. 
2. The surviving spouse’s pension is normally paid to 
the surviving spouse of a deceased contributor. 
3. The orphan’s benefit is a monthly benefit for the 
dependent children of a deceased contributor. 

It is important to apply for CPP benefits. If you do 
not apply, you may lose benefits you are entitled to 
receive. 

The CPP Death Benefit is a one-time, lump-sum 
payment made to the deceased contributor’s estate. If 
there is no estate, the person responsible for the funeral 
expenses, the surviving spouse or the next of kin may 
be eligible, in that order. 

The CPP surviving spouse’s pension is paid to the 
person who, at the time of death, is the legal spouse of 
the deceased contributor. If you are a separated legal 
spouse and there is no cohabiting common-law spouse, 
you may qualify for this benefit. 

The CPP orphan’s benefit is paid to the natural or 
adopted child of the deceased contributor, or a child in 
the care and control of the deceased contributor at the 
time of death. The child must be either under age 18, or 
between the ages of 18 and 25 and in full-time attend- 
ance at school, community college or university. 

Roy G. Dias, BA. CMA, CFP 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

Roy G.Dias B •A., CMA, CFP 

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

Telefone e Fax 
Suite #502 - 111 Waterloo St, 1110 
London, Ont 
N6B 2M4 email: rdias@wwdc.com 

TALHO JORGENSE 
Carne Fresca • Mercearia *Peixe Fresco e Congelado 

Tel. (519) 438-2771 423 Hamilton Rd. 
London, Ont. N5Z 1S1 

PAGINA BANCARIA Sottomayor Bank Canada 

Registered Retirement Savings Plan 
Talvez ainda nao começou a pensar na sua 

contribuiçâo RRSP para este ano. Contudo nunca é 
cedo demais, pois é algo que têm um impacto 
significativo nos sens impostos, como também na sua 
reforma. Dal que o Sottomayor Bank Canada ache 
importante clarificar os principais aspectos que este 
tema abrange. 

O que é um RRSP? 
RRSP quer dizer Reeistered Retirement Savings 
Plan. Trata-se de um programa de incentive à 
poupança para efeitos de complemento de reforma. 
Prevê-se que o programa de pensào do governo 
nâo terâ capacidade para pagar dignamente a todas 
as pessoas que vâo atingindo a idade da reforma. 
Por isso, cada vez mais esta na suas mâos a 
responsabilidade de construit um réserva 
financeira que lhe permita assegurar o seu actual 
padrào de vida na idade da reforma. 
Para além deste aspecto, contribuir para um RRSP 
é dos melhores investimentos que poderâ fazer. E 
porquê? Porque o piano RRSP oferece beneficios 
fiscais. 
Por um lado... 
Este piano permite-lhe reduzir ou até evitar pagar 
impostos. Por exemple, se ganha $25,000 dolares 
por ano, ira pagar impostos sobre esses $25,000 
dolares. Contudo, se fizer um RRSP de, por 
exemple, $3,000 dolares, apenas pagarâ imposte 
sobre $22,000 dolares. 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

COMPCITING 

SALES «SERVICE 
CONSULTING 

256 Regai Drive, 
London, Ontario 
N5Y4Z9 (Canada) 

JORGCPOUnO, 
manager 

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

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

de waal 

resendes 

sicoli 

Intern Architects 

45 Alcan Avenue 
Toronto M 8W 1 V6 
pager 416.680.3912 
res. 416.766.8482 
repo@sympatico.ca 

Emanuel Resendes B.Arch 

Por outro lado... 
Os juros dos investimentos em RRSPs estâo isentos 
de impostos. Consequentemente, o dinheiro 
investido em RRSPs rende muito mais devido ao 
efeito da capitalizaçâo de juros num ambiente livre 
de impostos. 

Quanto é que pode contribuir para um RRSP? 
A contribuiçâo maxima permitida para 1998 
corresponde a 18% do rendimento anual do ano 
anterior (neste caso, o ano de 1997), desde que nâo 
ultrapasse os $13,500 dolares. Nalguns casos, terâ 
que deduzir o ajustamento de pensâo, mais 
conhecido por “pension adjustment". 
Se nâo tem a certeza de quai o mâximo que pode 
contribuir para um RRSP em 1998, verifique o seu 
“Notice of Assessment" relativo ao ano de 1997 
que lhe foi enviado pelo Revenue Canada. 

Até quando é que pode contribuir para um RRSP? 
Este ano, pode contribuir para o seu RRSP até ao 
dia 1 de Março de 1999. Contudo, nâo espere até 
ao ultimo minuto. Visite-nos ou contacte-nos: 

Em Toronto 
1106 Dundas St. West, tel: (416) 588-8597 
1502 Dupont St. Ave., tel: (416) 533-7686 

Em Brampton 
2 Nelson St. East., tel: (905) 457-9090 
Em Hamilton 
281 Barton St. E., tel: (905) 521-8977 

... e pergunte-nos acerca do bonus que estamos a 
oferecer. 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Grupo Champalimaud - Portugal 
• Banco Pinto & Sotto Mayor • Banco Totta & Açores • 
Crédita Predial Português • Seguros Mundial-Confiança 

* EMPRéSTîMOS PARA CoivipRA, ObRAs dE BENEpiciAÇÂo ou 

CONSTRUÇÂO dE CASA EIVI PORTUqAl 

* EMPRéSTîMOS DîVERSOS 

* HipOTECAS NO CANAdÂ 

Repreôentairte Oficial 

ACADIA TRAVEL AGENCY 

566 Hamilton Road, 

London Ontario N5& 1R5 

(519) 432-3797 

Joe Medeiroe 

MAIN BRANCH 
1106 Dundas 5freel West 

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

DUPONI BRANCH 
1502 Dupont street 

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

* REPATRÎAMENTOS E TRANSFERÊNCÎA dE FuNdoS PARA PORTUqAl 

* DEPôSîTOS A PRAZO / RRSPs / RRIFs 

* CARTAO VISA 

BRAMPION BRANCH 
2 Nelson street fast 

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

HAMILION BRANCH 
281 Borton street fast 

Hamilton, Ontario L8L 2X4 
lei: (905) 521-5635 
fax:(905) 521-8977 
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ECOS PA POESIA 

por EUCLIDES CAVACO 
A ediçâo de Natal de ECOS 

DA POESIA, faz referência es- 

pecial à mais significante quadra 

festiva do ano. Neste contexte, 

desejo deixar aqui expressa a 

minha mensagem de Natal 

dedicada aos leitores de “Portu- 
gal Noticias”, e especificamente 

aos amantes deste refinado 

cantinho da poesia. 

Vou transcrever aqui varies 

poemas que, de forma peculiar, 

evidenciam o nosso Natal. Espero 

sejam do seu agrado. FELIZ 

NATAL para todos quantos colaboram para tomar possivel 

a publicaçâo deste periodico e, muito particularmente, para 

os nossos leitores sem os quais este jomal nâo teria a 

possibilidade de sobreviver. BOAS FESTAS! 

NATAL ESQUECIDO 
Parece que alguns escritores 
que de livres sào autores 
se devem ter esquecido 
de escrever sobre o Natal 
qualquer poema que fale 
que Jesus tenha nascido. 

Livres passei um a um 
mas versos nâo vi nenhum 
digne de ser recitado, 
assim tive que escrever 
os versos que ireis 1er 
para este dia sagrado. 

Tentarei da minha parte 
corn a minha modesta arte 
esta mensagem deixar 
para haver entre as famîlias 
cada vez menos quezi'lias 
e mais tempo para amar. 

A Cristo Nosso Senhor, 
Filho de Deus, Redentor, 
eu peço corn devoçâo 
que haja na sociedade 
uma sincera amizade 
e O exemple do pterdào. 

Do que o Menino nos traz 
que traga sem falta a paz 
que 0 mundo tanto carece 
pr’a que nâo permita a guerra 
nem haja fome na terra 
e um novo mundo comece. 

Que 0 Menino da bondade 
permita a realidade 
dos homens serem iguais. 
Em sentimentos unidos, 
faça que os dias vividos 
possam ser todos Natais. 

Euclides Cavaco (London, Ontârio) 

NOBRE, PACIFICO E HUMILDE 
Hâ quase dois mil anos atrâs 

Nasceu em Belém uma criança... 

Dele, rescendia Esperança 

e na Luz, foi o Principe da Paz! 

Esperto infante que nasceu pobre 

A todos sorria corn bondade 

Perfeito modelo da Verdade 

Simbolo da Fé, num carâcter Nobre 

Foi homem perfeito sem igual 

Que a todos via corn Irmandade, 

Tratava dos pobres corn bondade 

Era o Ser Humano ideal... 

Foi Jesus, que à mulher deu a mâo! 

O Santo, o Puro Libertadorl... 

Fê-Lo corn justiça por ser, Ser Superior! 
Mostrando o senso e a compreensâo. 

Homem de puras visôes libérais. 

Os grandes corruptos Ele assustou! 

E crucifîcado là no monte ficou 

Mas seu nome nâo morrerâ jamais!... 

Fernanda T. Raimundo (Richmond B.C.) 

OXCiropila (^^tauremt 
Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 

Licensed L.L.B.O. 

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

• Buffet on Sundays • 
Your Host: JORGE REIGOTA 

Buffet nos dias de sematm (2^ - &■ I2:00-15:00h.) $6.95 

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

ip 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 

NATAL NA MINHA ALDEIA 
Guardo no meu coraçâo 

uma aldeia de Portugal 

que foi meu berço de infâneia 

e tem tào grande importâneia 

na quadra de Natal. 

Nesse recanto da Beira 

onde habita gente pobre, 

nessas paragens distantes 

nâo hâ coisas importantes 

mas o Natal é mais nobre. 

Muito embora assim humilde, 

o Natal tem mais sabor 

pois hâ mais sinceridade 

e maior fraternidade 

numa vivência de amor. 

Nesta aldeia bêla e simples 

como é diferente este dia! 

Onde até os inimigos 

segundo os moldes antigos 

voltam à velha harmonia. 

Ai que saudades que eu tenho 

do Natal da minha aldeia! 

Onde ao redor da lareira 

se unia a famflia inteira 

à tosca luz da candeia. 

Voltar aos tempos de outrora 

gostaria eu concerteza 

viver o dia de ceia 

corn a gente da minha aldeia 

um Natal à portuguesa. 

Euclides Cavaco (London, Ontârio) 

LIRIO 
Fresco, fino lîrio a vida, 

Em que se desabrocha o botâo 

Em si murcha sem cair no châo, 

Um silencioso martirio... 

Flor do lirio, um dia s6... 

E caule firme e comprido 

Corn o vento abana dorido 

E secam-lhe as folhas... Faz do! 

Vida em principio tâo bêla! 

Pluma leve, transparêneia... 

Vba erguida em cadência, 

S6 lirio comparo a ela... 

Intriga, cetim rendilhado, 

Lirio seca macerado... 

O lirio, tal como a vida, 
Acaba sempre macerado. 

NATAL DE ESPERANÇA 

Nesta altura de Natal 

nâo devemos esquecer 

dar um pouco da amizade 

aos que estâo a softer. 

Quer seja no hospital 

ou esteja em casa doente 

que o Natal restitua 

a saûde a toda a gente. 

Desejo sinceramente 

pr’a quem a saûde falta 

um muito Feliz Natal 

e que em breve tenham alta. 

De todos os doentinhos 

que Deus tenha piedade 

e ponha depressa termo 

à sua enfermidade. 

Que a Providência divina 

lhe concéda essa mudança 

para que este seu Natal 
seja Natal de Esperança. 

SPINE TREE HOMES INC. 
Design, Build & Project Management 
ANTONIO AERANTES FILIPE AERANTES 

President Project Manager 

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

MENSAGEM DE NATAL 
0 Natal desperta nas noites brancas de quem esta ausente 
sentimentos de doce convivio, 
recordaçôes de amizades inapagâveis pela lonjura que o sépara, 
ou ainda o despertar de qualquer tendenciazinha recalcada 
que lhe ficou dos seus tempos de infâneia 
... e que lhe trazem à lembrança 
a Pâtria-Mâe, 
criando em cada um um nâo sei quê de nostalgia e saudade. 

O Natal acorda instintos adormecidos no ser humano 
realça a generosidade 
e tudo 0 que de bom existe 
para o palco da vida. 
Estabelece tréguas entre inimigos 
...e mimoseia até as crianças 
que durante quase doze meses 
apenas conheceram ralhos e proibiçôes 
e gestos indiferentes. 

Ingratidôes inesperadas que nos consomem o ser 
sâo muitas vezes a causa de injurias e profanaçôes 
corn as quais o instinto humano se pretende libertar. 
...Talvez o ano tenha sido ruim para o patrâo 
e ingrate para o operârio... o operârio que certamente conheceu o 
desemprego 
pelo que, em consequêneia, 
a dona de casa criou rugas a fazer contas e contracontas, 
a tentar esticar as economias 
que têm sempre que chegar 
para atestar o carro das compras inevitâveis. 

Mas que importa... é Natal 
e esses pequenos quês 
passam como que olvidados 
neste teatro da vida, 
camuflados entre os cânticos natalicios 
e os cartôes de Boas Festas que se penduram na ârvore de Natal 
ou se expôem visivelmente 
como que um testemunho 
de amizades présentés. 

Vem aï o Ano Novo... e corn ele renasce a esperança em 

melhores dias. 
No seguimento do Natal da Fraternidade, 
a concôrdia apregoada nas melodias de Natal 
parece alimentar uma esperança que nâo moire 
e que inspira coragem nos que nela acreditam. 

Se eu tivesse o condâo de ser Pai Natal 
havia de trazer como prenda de Natal... para cada lar português 
da nossa sociedade 
um madeiro de Natal 
para que nele fosse acesa... uma chama viva da paz e harmonia 
social 
que nunca mais se apagasse 
... e que essa chama constante de concôrdia e amor recîproco 
fosse motivo de cada dia... a fim de que cada dia da nossa vida 
fosse um dia de Natal! 

Euclides Cavaco (London, Ontârio) 

É Natal 
Fernanda T. Raimundo (Richmond, B.C.) 

Euclides Cavaco (London, Ontârio) 

A mâo poderosa do Criador, 
lançou a semente da vida ao mundo; 
prados, plantas e campos, tudo se enflorou... 

Espftito grande... Sublime... Excelso... 
Galâxia de esplendor e de Luz; 
Jesus, caminha comigo na cruz, e o preço, 
a minha pobreza, acabou! 

Um menino de esperaças e de trigo: 
Eterna juventude e sem idade; 
Fogueira que inflama... nosso Abrigo... 
Alma fresca... Coraçâo do Céu... Fraternidade 

É Natal: 
Cântico da vida... Amor perfeito... 
No Céu, se acendeu mais uma estrada 
de eternas realidades que nâo posso entender! 

E eu, sem poiso permanente, 
me encontre corn toda a gente, 
na fragilidade do nascer. 

Poema de Mârio Simôes (London, Ontârio) 

□□□□□naaaaDQQDaaaaa 

M.C. TILE 
& MARBLE iiMC. 
□□□□□□nnnnnnnnannan 

Manuel Castelhano, prop. • 28 anos de experiência 
Especializados na Instalaçào de: 

MOSAICOSEAZULEJOS - MÂRMORE 
PISOS DE UNÔLEO (VmylFliwrsj - CARPETES 

ORÇAMENTOS GRATIS! TEL: (519) 681-5761 
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É Outra Vex Natal.^ 
A vida passa tâo veloz 

que quase nào nos deixa 
tempo para pensar. 

O Natal esta ai! 
Quantas pessoas, que mal 

acabaram de pagar as dividas 
do ano... jâ têm a lista pronta 
para este Natal. É assim o 
Natal para as gentes 
modemas. É s6: Eu dou-te a 
ti e tu dâs-me a mim. E para 

os filhos é O que eles escolherem nos catâlogos dos 
grandes armazéns, e mais isto e mais aquilo, porque ele 
coitadinho merece. E depots sempre é Natal, dizem. 
- Que pura ilusâo! 

O que é o Natal? Comércio? Sim, é uma maneira de 
extorquir os ûltimos vinténs aos incautos que, por vaidade 
ou fraco miolo (ou as duas coisas), vivem s6 de aparência. 
É o que se chama s6 “frontaria”. 

Hâ dias li uma noticia de Londres (Inglaterra) que 
uma firma grande e famosa, anunciava o Grande Saldo 
de artigos de Natal para 1998. Estava-se s6 em Agosto. 
Razào? É que as omamentaçôes de Natal estavam a ser 
muito procuradas pelos turistas e assim eles tinham que 
aproveitar a época do turismo. 

Isto quer dizer que a “onda” é gérai. 
Quando fui criança, o Natal era praticamente très 

dias antes da noite da “Missa do Galo” e depois era o 
grande dia. 

E que felizes as crianças, logo de manhâ no Dia de 
Natal vinham para a janela ou para a rua mostrar o 
brinquedo que o Menino Jesus lhes deixara no sapatinho. 
O dinheiro, naquele tempo era escasso e ainda nào havia 
os cartôes de crédite (que sâo a perdiçâo de muita gente). 

Felizardos, pois, aqueles que podiam ter sapatos ou 
vestido para estrear nesse dia. Recordo ainda o alarido 
que as garotas faziam no primeiro dia da escola, a seguir 
às pequenas férias, apos o Novo Ano. 

Como isso me vem à lembrança, Santo Deus ! E jâ là 
vâo umas dûzias de Natais... Mas nào esqueço essa semi- 
alegria das pessoas nessa altura do ano, assim como nào 
posso esquecer as indisposiçôes do estômago que na noite 
de Natal eu sofria, s6 porque... lambareira, teimava em 
corner rabanada ou filho quente, e mais outra e mais 
outra... E que eu era quem as passava na canela e no 
açûcar, ajudando minha mâe. E que douradas e boas elas 
ficavam! Tudo isto é passade que nào volta nunca mais... 

Hoje, o que hâ no meu coraçâo é a lembrança dos 
milhares de pessoas no mundo, doentes e famintos, para 
os quais nào hâ Natal, nem farturas nem alegrias, nem 
famflia. Hâ s6 a guerra e os efeitos delà! E que até mesmo 
os que tiveram Natais em suas vidas, ou no seio da 
famflia, perderam a fé e a esperança em tempos melhores. 

Estarei enganada? 
E, se estivesse enganada, para quando, Senhor?... 

Para quando a Paz no mundo? E que as Bosniazinhas, as 
Angolas, as Mandas, as Guinés e tantes mais teatros de 
guerra que por esse mundo fumegam ainda, ou estào 
prestes a eclodir, ou é dificil a soluçào para un final das 
hostilidades... 

Para quando, Senhor? 
Mostra-lhes o caminho, para que haja um Natal de 

Esperança, seja quai for o dia do ano ou a religiào que 
professem. Dâ-lhes, Senhor, mais uma vez, o Natal do 
Menino Jesus nas palhinhas deitado! 

S6 Tu o podes fazer! 
S6 Tu és o Omnipotente! 

Regina Torres Calado, Vancouver (B. C.) 

EXCURSÂO A ROMA E TERRA SANTA 
corn Saida no dia 2 de Março e Régressa no dia UdeMarçode 1998 

Dez dias que ficarâo para sempre gravados na memôria de cada um dos 
participantes, corn Audiência Papal e visita aos Santos Lugares da Palestina 

Preço: $2*899.00/Pessoa 
Para mais informaçôes, contactem a Parôquia de Santa Cruz de London (Holy Cross Church) 

Tel. (519) 455-4740 

EM NOME DETODOS OS QUE 

TRABALHAMOS NESTE JORNAL, 

TIPÔGRAFOS, ARTISTAS, LEITORES 

DE PROVAS, CORRESPONDENTES 

ACTIVOS E PASSIVOS, POETAS, 

FOTÔGRAFOS, OPERADORES DE 

IMPRENSA, RELATORES 

DESPORTIVOS, ETC., ETC., ETC., 

VOTOS DE 

testas/ e/ 

axiS/ f2Mmcinadomsy 

dw fziMlcldade/, aasr nas&osr 

aslnmmtes/, teUiMesr, 

slmfiailzmitesy 

OBRIGADO 

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

6^ Sab. e Dom.: 11:00 am - 11:00 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 

Bill Armstrong 
Vereador pela Ward #4 

Bill e Teresa, e os sens filhos, William Jr. e 
Jacqueline, nesta Quadra Festiva de tào grande 
significado para a famflia, queremos apresentar à 
Comunidade Portuguesa VOTOS DE FELIZ NA- 

TAL E PRÔSPERO ANO NOVO. Desde que fui 

eleito Vereador da Câmara Municipal tive a alegria de 
trabalhar com membros da comunidade portuguesa de 
London, seguindo de perto as vossas festas e 
celebraçôes anuais. Espero continuar a trabalhar em prol 
dos cidadàos de London com o mesmo empenho e 
dedicaçâo no proximo ano, desejando que seja de 
prosperidade e abundância para todos. 

NÜCLEO DO S.L. BENFICA 
DE LONDON (CANADA) 

344 Burwell St., London, ON N6B 2V9 

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

Ao terminar 
mais um ano, quero 
agradecer em meu 
nome a todos os 
patrocinadores, 
simpatizantes, socios 
e Direcçào do 
Nûcleo do Sport 
London Benfica 
pelo magnffico tra- 
balho e incontestâvel 

apoio. O vosso total empenho foi a razào do nosso 
sucesso e crescimento como organizaçào desta 
comunidade no ano 1998. 

Quero aproveitar também a quadra natalfcia 
para desejar a todos vos e vossas famflias um Natal 
Feliz repleto de amor e paz e que o ano de 1999 nos 
traga as maiores venturas e prosperidades. 

Um apelo a todos no novo ano para que juntos 
possamos contribuir para a tolerância e 
compreensào entre os homens, o quai serâ um passo 
importante para o cessar das guerras e o fim da fome 
no mundo para o bem de toda a humanidade. 

Fernando Marques, Présidente do Nûcleo do S.L. Benfica 

PKO-âTAID 
PAILING INC. 

CUSTOM BUILT WOOD STAIDCASES 
In Traditional and Contemporaiy Stales 

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

Tel. (519) 457-1992 DANIEL & GILBEDTO 

Fax. (519) 457-1993 OLIVEIRA 
117 Falcon Street, London, Ontario N5W 4Z2 

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:(519)679-2407 
N6B 1P9 Residence: (519) 455-6648 
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As Companhias citadas nesta pagina desejam 
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^^ondon/ 
ACADIA TRAVEL AGENCY 

José Manuel Medeiros 

(519) 432-3797 

ANTHONY’S MENS 

& BOYS WEAR 
Philip Singeris & Stajf 

(519) 432-5596 

(519) 672-9398 

AUTOMOBILES OF LONDON 
Raymond Neves 

(519) 652-7676 

AVEIRO 

CONSTRUCTORS LTD. 
Maria e Mdrio Aveiro 

(519) 268-8231 

C.M.S. 

CONSTRUCTION LTD. 
Mdrio Medeiros 

(519) 455-3964 

COLDWELL BANKER 

1st. LONDON REAL ESTATE SERVICES 

Maria Resendes 

(519) 642-4900 

Res: (519) 681-5988 

COROA DO ESPIRITO SANTO 
John Cabral & Joào Medeiros, 

j Mordomos 

644-2312 268-2403 

COROA PE SÂ0 J0À0 
Gabriel & Margarida Serpa, 

Mordomos 

(519) 453-1036 

COROA PE SÀ0 PEDRO 
Manuel & Maria P. Grande, 

Mordomos 

(519) 438-3170 

DA PONTE’S CUSTOM 

DRAPERIES INC. 
Carlos & Maria Da Ponte 

(519) 453-8640 

DENTISTAS 
Dr. Frank Ferreira 

Dr. Todd Stewart & Staff 

(519) 451-4490 

EASTGATE VOLVO 
Carmen DeLuca & Family 

(519) 453-4860 

ESCOLA PORTUGUESA 

PE LONDON 
Laura Alves e Corpo Docente 

(519)471-0700 

GOULART BUILDING 

MAINTENANCE LTD. 
Tony Goulart 

(519) 432-3491 

HARVEY'S 

(2000 Dundas St., E.) 
Tony Vieira 

(519) 457-2468 

HAMILTON DENTURE CLINIC 
Daniel Carraro 

(519) 433-5484 

IRENE’S MASTER CLEANING 
Carlos e Irene Sousa 

(519) 668-1186 

JUMBO VIDEO (350 Clarke Rdt 
Gabriel e Sofia Paiva 

(519) 659-0790 

LIDER CONSTRUCTION 

1994 LTD. 
Fernando & Fatima Julido 

(519) 438-3729 

LIRA DO ESPIRITO SANTO 
A Direcçào 

(519) 439-0127 

LISBOA REAL 

RESTAURANTE E CATERING 
Rosa Cruz & Tony Silva 

(519) 679-1590 

LISBON MASONRY 
Eduardo Neiva & Délio Marques 

(519) 453-6922 

LONDON PICTURE FRAMING 
Mike & Gloria de Melo 

(519) 439-0127 

LONDON PORTUGUESE 

BAKERY 
Paulo & Maria da Silva 

(519) 679-3468 

LONDON STAIR & RAILING 

CO. LTD. 
Jaime Da Silva 

(519) 455-0704 

LUSITANA 

MARTINS BAKERY 
Fernando Martins 

(519)438-2315 

MARIA G. MENDES 

ADVOGADA E NOTÂR1A 

FOSTER. TO WNSEND, 
GRAHAM & ASSOC. 

(519) 672-5272 
Res. 681-0840 

MIRAVILA RESTAURANT 
Fatima & Jorge Reigota 

(519) 434-5537 

MORNING STAR BAKERY 
Duarte & Maria Bandarra 

(519) 451-1521 

MOUNT BRYOGES ABATTOIR 
David Trbizan 

(519) 264-1873 

NICOLE'S RESTAURANT PUB 
Joào & Rita Moniz 

(519) 645-2922 

NÙCLE0 DO S. L. BENFICA 
Fernando Marques e a Direcçào 

(519) 438-1527 

NUCLEO DO F. C. PORTO 
A Direcçào 

(519) 452-1366 

NÙCLE0 SPORTINGUISTA 
Joào Sampaio e a Direcçào 

(519) 453-2785 

PAM GARDENS 
Dominic Mendes e a Direcçào 

(519)681-6403 

O’NEIL FUNERAL HOME 

(Casa Funeraria) 
Joseph E. O ’Neil & Family 

(519) 432-7136 

ONTARIO DRIVING SCHOOL 
Adelino e Elisabete Ferreira 

(519) 673-4360 

PAVÀ0 COMPUTING 

SALES & SERVICE 

Jorge Pavào 

(519) 453-9451 

PINE TREE HOMES 

Design Build & Project Management 

Antonio e Filipe Abrantes 

(519) 670-9401 

PINHEIRO’S 

JANITORIAL SERVICES 
José Pinheiro 

(519) 672-5530 Id. 0502 

PINHEIRO REALTY 
Amândio Carvalho 

(519) 451-2696 

PINHEIRO REALTY 
Joe Pinheiro, Broker 

(519) 451-2696 

PORTUGUESE GIFT SHOP 
Normanda Medeiros 

(519) 433-0707 

POWER STEAM 

LONDON LTD. 
Tony Machado 

(519) 686-7515 

RAY FIGUEIREDO 
Re/Max Centre City Realty Inc. 

(519) 439-1400 

REI DOS LEITÔES 
José Mendes & Duke 

(519) 452-1310 

RHO-CAN 

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

(519) 451-9100 

ROLANDO PACHECO 
Reflexologista 

(519) 452-7521 

ROWLANDS FLOWER KART 
Tina Matos 

(519) 438-1711 

SEAWAY MECHANICAL 
Fernando Ferreira 

(519)686-3967 

SUN PARLOR BAKERY 
Reginaldo Fonseca 

(519) 434-6533 

VOZ DA AMIZADE 

Programa de Radio Português 
Produtor: Euclides Cavaco 

Telefs.: (519) 661-3600 

ou(519) 438-3333 

StmiAmdj/ 
APPIN ABATTOIR 
Victor Melo <& Family 

(519) 289-5000 

ASS0CIAÇÀ0 DA 3^ IDADE 
D. Maria da Luz Bettencourt 

(519) 245-3458 

HIGH STREET AUTO BODY 
From all of us. 

(519) 245-2412 

LAURENTIAN BANK OF 

CANADA 
Andrew Wyseman & 

Filoména Grilo 

(519) 245-1090 

STRATHROY MEMORIAL 

FUNERAL HOME 
Neil & Lisa Elliott, 

Don & Mary Finlayson, 
Marc Gomes 

(519) 245-2100 

ALTERNATIVE 

DRIVING SCHOOL LTD. 
Teresa do Canto, 

Proprietâria e Instrutora 

(519) 977-1147 

CASA DO ESPIRITO SANTO 

Gloria Sousa, Présidente 

(519)250-9200 

CAFÉ PARISIENNE 

- FUTEBOL RTPI 

Manuel do Canto 

(519)977-5657 

CENTRO CULTURAL 

E RECREATIVO PORTUGUÊS 

Lücia Pires, Présidente 

(519)977-5300 

CASABLANCA 
Pronto a vestir; Homem, Mulher, 

Crianças 
José Moreira, Proprietârio 

(519) 979-4948 735-7998 

EXTREME NIGHT CLUB 

Jorge Furtado, Proprietârio 

(519)254-6023 

THE LUMBERJACK 

Restaurant 
Amîlcar e Gina Nogueira, 

Proprietârios 

(519)254-5538 

RE/MAX 

Preferred Realty Ltd. 

Paulo Leite, Agente 

Tel. (519) 944-5955 

Res. 255-4423 

NUNES Janitorial 

Antonio Nunes, Proprietârio 

Tel. (519) 974-0040 
Pager 255-4423 

ONTARIO Internacional 

Service 
Estela Vaz e Lücia Pires, 

Proprietârias 

(519)977-5300 

PLAZA ONTARIO 

Marble & Tile Inc. 

Joe & Toni, Proprietârios 

(519) 966-4213 

SPARKLING CLEANING 

SERVICE 
25 anos de Serviço 

Carpet & Furniture Cleaning 
Sam, Proprietârio 

(519)256-9607 

APOLLO TRAVEL AGENCY 
Anselmo Carvalho 

(519)738-6896 

CLUBE PORTUGUÊS 

CAMÔES 
Agostinho Pavào e Executivo 

(519) 738-4021 

CABRAL FISHERIES LTD. 
Capitâo: Lino Cabral 

(519) 825-7041 

§ews<m/l 

CLUBE PORTUGUES 
Norberto Eortuna & Executivo 

(519) 326-5561 

ALBERTO’S 

EUROPEAN BAKERY 
Alberto & Elia Pinheiro 

(519)326-2226 

FORNOS 

TRAVEL AGENCY INC. 
Tony DoForno 

& Maria A. DoForno 

(519) 326-2426 

1-800-265-5341 

IMPÉRI0 DO 

ESPIRITO SANTO 
José e Maria José Correia, 

Mordomos 

(519) 326-1700 
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"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Sucursal em Cambridge 
169 Moffat Drive, 

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

Correspondente: 
ANTONIO LIMA 

CAMBRIDGE 
LAURENIO RESENDES, 

Relator Desportivo 

Tel. (519) 623-1636 

ENTREVISTA 

Carlos Simôes, a febre de coleccionar radios aotigos 
Através de contactes diârios que mantemos corn os 

portugueses desta comunidade, de quando em vez 
descobrimos algo que considérâmes intéressante. Entào 
nào perdemos o ensejo de divulgar o facto para 
conhecimento dos nossos leitores. 

Entre nos nâo faltam pessoas que têm por hobby 
coleccionar os mais variados artigos. Trata-se de uma febre 
especial que os leva a procurar por todos os cantos mais 
um objecte para acrescentar à sua colecçâo. Por vezes, 
consoante a raridade do objecte em questâo, pagam-se 
fortunas. Mas também nâo faltam cases em que se encontra 
a um preço irrisôrio um objecte de colecçâo num garage 
sale, numa loja ou num canto esquecido da casa de alguém 
que nâo conhece o valor desta sucata. 

Carlos Simôes corn alguns râdios da sua colecçâo. 
O primeiro de cima ganhou o 3." Prémio. 

Hâ dias abordamos um desses colecciona-dores e 
ficâmos a saber que a sua febre chama-se râdios antigos. 
Sim, é verdade, râdios daqueles do tempo dos nossos avos, 
jôias raras às quais as pessoas nâo dâo o devido valor, o 
que felizmente nâo acontece corn o nosso entrevistado, 
Carlos Manuel Simôes, um jovem residente em Cambridge 
qùe, apesar da sua juventude, sabe apreciar essas antigui- 
dades. Eis o que ele nos contou. 
Portugal Noticias - Quando e como nasceu este teu gosto 
para coleccionares râdios antigos? 
Carlos Simôes - Foi hâ aproximadamente quatre anos. 
No inicio foi mais a curiosidade por descobrir as sensaçôes 
que os antigos sentiam ao ouvir mûsica ou seguir um 
encontre desportivo por meio de aparelhos de râdio 
mdimentares. Além disse, tenho um amigo que possui 
muitos râdios antigos. Ele faz reparaçôes e explicou-me 
muitas coisas. Fiquei fascinado corn este mundo e fiz-me 
membre do London Vintage Radio Club, sediado na 
vizinha cidade de London, Ontârio. A partir dai, comecei 
a coleccionar. 
PN - E difîcil arranjar râdios antigos? 
CS - Em certes aspectos é, mas o Clube fomece catâlogos 
corn os nomes e caractensticas dos râdios antigos. Isto 
facilita mais a nossa procura. 
PN - Actualmente quantos râdios tens? 
CS - Até agora jâ consegui adquirir 20 de marcas diferentes 
e, praticamente, todos eles estâo a funcionar 
PN - Quai deles é o mais antigo? 
CS - E um râdio fabricado em 1938, corn armaçâo em 
madeira da marca P///LC(9 Table que tem AM e SW (short 
wave ou ondas curtas em português). Este aparelho foi 
feito em Toronto. E curioso notar que, dos modèles antigos 
que encontramos nesta ârea, 90 por cento foram fabricados 
aqui no Canadâ. 
PN - Eo mais novo? 
CS - E um râdio grande, tipo môvel, corn relogio. Este 
aparelho foi feito em 1958. 

PRESEPIOS 

O Presépio de Dinis Andrade localizado na 36 Pretoria 
de Cambridge. 

PN - Esses aparelhos Juncionam corn o sistema de tubos? 
CS - Sim, os râdios corn tubos electronicos foram 
fabricados até 1958, data em que nasce o transistor. A 
maioria deles so têm a frequêneia A.M. Existem outres, 
muito pouces, que têm a A.M. e Onda Curta. Segundo me 
consta, até ao ano 1920, nunca houve râdios à venda. 
Vendiam-se apenas as peças e em casa as pessoas que 
montavam o râdio tinham que usar auscultadores, porque 
os râdios nessa primeira época ainda nâo tinham tubos 
electronicos. A partir de 1920 começaram a fabricar-se 
em série e a serem vendidos comercialmente os aparelhos 
de râdio. 
PN - Tens algum râdio antigo corn frequêneia RM. ? 
CS - Um râdio de tubos corn a frequêneia EM. é muito 
difîcil de encontrar pois fabricaram-se muito pouces. Estou 
à procura de um desses modèles. 
PN - Sei que ganhaste um prémio num concurso. Queres 
explicar? 
CS - Como declare! antes, sou membre dum Clube corn 
cerca de 150 socios e cada dois meses fazemos reuniôes e 
concursos. Os râdios antigos estâo divididos em vârias 
categorias, consoante ao seu valor e raridade. Ganhei o 3.° 
Prémio na categoria de râdios cuja armaçâo é feita em 
plâstico ou baquelita. Trata-se de um râdio “Crosley J- 
13” corn 41 anos de existência. 
PN - Falas destes râdios corn muitapaixâo, o que équivale 
a dizer que estâs satisfeito. E verdade? 
CS - Sim, estou bastante entusiasmado e qualquer pessoa 
que expérimente ouvir o som destes râdios, também se 
entusiasma concerteza. 

Ao Carlos Simôes, os nossos agradecimentos por este 
animado e espero que proveitoso bate-papo, e desejamos 
que consiga adquirir muitos mais râdios para juntar à sua 
jâ longa colecçâo. 

Laurénio Resendes (Cambridge) 
Fotos: Antonio Lima 

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

Tel.: (519) 623-2020 

BOAS FESTAS! 
Como Présidente desta 

colectividade, na quadra 
festiva que estamos a viver 
desejo manifestar o meu 
agradecimento por esse voto 
de confiança que me foi dado 
ao entregarem-me a liderança 
deste Clube por mais um mandato. Em nome prôprio 
e no da nova Direcçâo queremos enviar Votos de um 
Feliz Natal e Prospère Ano 1999 aos socios, 
simpatizantes, atletas, treinadores e équipa técnica, a 
todos os que corn o seu trabalho voluntârio estâo 
tomando possivel a realidade desta obra da nova sede 
para que o Clube tenha uma casa digna e confortâvel. 

Feliz Natal a toda a Comunidade! 
Joào Ferreira, Présidente 

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 

WEST LORNE 
WEST LORNE PORTUGUESE COMMUNITY 

P.O. Box 676, West Lome, Ont. NOE 2P0 
Tel.: (519) 768-1092 

ACTIVIDAPES COMIJNITARIAS  

Presépio de Hildeberto Alves que pode ser visitado no 79 
Northview Heights Dr. de Cambridge. 

19 de Dez. - Pelas 8h00 pm. Grandiose Bade no Salâo 
Paroqual, abrilhantado pelo conjunto “Sonhos de Por- 
tugal”. Convidamos a todas as comunidades vizinhas. 

Dia 23 de Jan. - Festa da Ma tança no Dutton Com- 
munity Centre. (Veja anuncio na ultima pâgina) 

JOSÉ SIIVEIRA, 
Présidente da Comissâo de Fesfas 

Nascido em Calheta, ilha de Sâo Joige, Açores, o novo 
Présidente da Comissâo de Pestas de West Lome é casado 
corn D. Maria e sâo pais de Maria Fâtima, Angelina, e 
Isalina (Freitas), esta residente em Strathroy. 

José Silveira mora 
hâ muitos anos em 
West Lome, e traz 
consigo a experiência 
neste cargo, pois esta é 
a terceira vez que as- 
sume a liderança da 
Comissâo de Pestas. 
Participam corn ele na 
Direcçâo uma boa 
équipa, integrada por 
Duarte Bettencourt, 
Alvaro G. Oliveira, 
Manuel dos Santos e 
José Dias, todos 
dispostos a darem o seu 
melhor em prol da 
comunidade. Por seu lado a Comissâo cessante a que 
presidiu, Joaquim Lopes, dâ os Parabéns à nova gerêneia 
das Pestas de West Lome, augurando-lhes os maiores 
êxitos no desempenho do seu cargo. 

Em nome prôprio e da nova Comissâo de Pestas, José 
Silveira aproveita o ensejo para endereçar a todos os 
portugueses de West Lome e nâo s6, votos de um Feliz e 
Santo Natal e Prôspero Ano Novo. 

José Silveira e sua esposa 
Maria. 
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0 Sinlomas da Menopausa 
O que teda mulher deve saber 

Por definiçâo, a Menopausa e um fenomeno que 
aparece de forma natural apôs a ultima menstruaçào na 
vida da mulher. Hâ um pen'odo de preparaçâo ou 
transiçâo que acompanha a inicio da época que marca 
a entrada na idade infértil da mulher, ou por assim dizer, 
O Outono da sua vida. A Menopausa afecta de uma 
forma fisica e emocional a atitude da mulher corn 
respeito ao seu corpo. Toda mulher que atinge a idade 
infértil deverâ passar pela Menopausa, embora isto nâo 
aconteça em todas na mesma altura da vida nem corn a 
mesma intensidade. 

Quando os ovârios deixam de produzir ovulos, o 
corpo da mulher também produz menor quantidade de 
hormonas feniminas (estrogénio e progesterona) e isto 
acontece, por vezes, progressivamente, ao longo de 
vârios anos. Os ovârios podem deixar de produzir 
ovulos por alguns meses, e o nivel de produçâo de 
hormonas pode descer de uma maneira drâstica. Mas, 
via de regra, as mudanças hormonais seguem um 
caminho mais suave. Esta mudança no corpo feminino 
vem acompanhada de vârios sintomas que podem 
afectar simultaneamente a sua vida sexual, o processo 
de envelhecer, a irritabilidade, a dicta, etc. 

Os sintomas: 
As regras mensais 

A maior parte das mulheres entram na Menopausa 
entre os 45 e os 50 anos da sua vida, mas pode haver 
casos de mulheres que conservem a menstruaçào até 
aos 55 anos e outras que entrem numa Menopausa 
prematura antes dos 40, o quai é pouco frequente. 

O sintoma mais claro é o fim das descargas 
menstruais que desde a adolescência acontecem cada 
mês. Mas antes de cessarem por completo, a mulher 
pode atravessar épocas nas quais param por dois ou 
très meses e depois voltam, ela poderâ ter périodes 
menstruais muito leves e outres mais fortes... Tudo 
dépende do m'vel hormonal e devemos ter présenté que 
estamos a falar de um periodo de transiçâo até à chegada 
da Menopausa, na quai a menstruaçào cessa totalmente. 

Os calores da Menopausa 
O nosso corpo mantém a temperatura constante 

controlando o fluxo de sangue que envia ao nivel da 
pele. O estrogénio tem uma influência decisiva no 
processo e corn uma produçâo mais limitada da 
hormona, o corpo da mulher pode vir a experimentar 
sérias dificuldades no contrôle da temperatura. Sâo os 
calores da Menopausa que nâo sô fazem que ela 
expérimente uma temperatura mais alta como ainda dào 
lugar a suores ocasionais, especialmente durante o 
descanso nocturno. Este fenomeno chamado em inglês 
hot flashes pode afectar o seu corpo por um pen'odo de 
cinco anos ou mais. Algumas mulheres sofrem estes 
calores até aos 70 anos de idade. 

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 

Outras sintomas comuns 
A Menopausa pode também produzir na mulher 

condiçôes de irritabilidade, ansiedade e perda de 
concentraçâo e memôria. Em muitos casos a Menopausa 
produz também depressâo e falta de confiança em si 
mesma, o quai vem associado corn o ocaso da 
feminidade e a flacidez do corpo que altera a sua 
aparêneia externa. Mais que para o homem, o corpo é 
para a mulher como um semâforo corn o quai ela oferece 
à sociedade uma mensagem de si mesma. É precise que 
ela goste do seu corpo, o sinta bonito, atraente. Costa 
de maquilhar o rosto, comprar roupa elegante, etc. 
Muitas mulheres ao chegar esta época nâo sâo capazes 
de contrôlât o seu peso. Optam por dictas muito 
drâsticas que pouco depois quebram. Perdem o intér- 
essé em vestir-se corn elegâneia e deixam de maquilhar 
o rosto. Também aqui a falta de estrogénio favorece o 
aparecimento de rugas na pele e o corpo feminino perde 
a firmeza de formas e elegâneia de proporçâo que o 
caracterizou durante os anos jovens. 

Outra ârea afectada pela Menopausa pode ser a 
bexiga e o contrôle da urina. Especialmente ao rir ou 
espirrar repentinamente poderâ haver uma descarga 
inesperada de urina. Também a mulher deverâ urinar 
corn mais frequêneia, especialmente pela noite e poderâ 
ser vitima de infecçôes do aparelho urinârio. 

Outros sintomas gérais que acompanham a 
Menopausa sâo dores nas articulaçôes, fadiga gérai, e 
a falta de fluido vaginal que torna mais dolorosas as 
relaçôes sexuais corn o seu parceiro e produz uma falta 
de intéressé gérai no sexo por parte da mulher. 

Tudo isto acontece durante o periodo pré- 
menopâusico. Quando a mulher atinge os 50 anos e 
passa um ano inteiro sem descarga menstrual, pode-se 
dizer que ela entrou na Menopausa. Nâo é o fim do 
mundo e hâ vârios remédios e soluçôes que voeê poderâ 
seguir. Esse serâ o tema do proximo artigo. 

Antonio Seara (London, Ontario) 

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

PS : . 608 Hamilton Rd.,^ 
■ Ÿ London, ON N5Z1S9 : 

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

NOTICIAS DQ LUSQ Centre 
A Direcçâo e funcionârios do LUSO Centre 

desejam um Feliz Natal aos seus sôcios, amigos e 
comunidade portuguesa, no gérai. Agradecemos o 
apoio e colaboraçâo oferecidos à nossa organizaçâo 
durante o ano corrente. 

Festa do Natal 
A nossa tradicional Festa do Natal realiza-se no 
dia 21 de Dezembro, das 2 às 4 da tarde. Visite o 
nosso Centro nesse dia para uma bebida e um pouco 

de convivio connosco. 

Aulas de Portuauês 
Na ultima semana de Janeiro iniciar-se-â uma nova 
sessâo de aulas de português para estrangeiros. Se 
conhece alguém que esteja interessado, contacte- 
nos brevemente pois o curso enche rapidamente. 
Se houver um bom numéro de adultos interessados 
em aperfeiçoar o português, o LUSO Centre viria 
a organizar aulas de português para portuguesas, a 
iniciar assim que haja alunos suficientes. Se gosta 
de participar nesta iniciativa, contacte-nos. 

Grupo de Apoio 
o LUSO Centre tem a intençâo de oferecer sessôes 
de apoio a portugueses que tenham problemas como 
alcool, drogas, depressâo, etc. Se conhece alguém 
que poderâ beneficiar destes grupos, telefone-nos. 

Fâtima Silva, Seulement Worker (London) 

NA ÂREA DO NELSON PARK 

 HAIR DESIGN  
 112  

Perms, Colours, Cuts & Styles 
for men and women 

TINA FRALEY (nee Silva) 
Tues., Thurs., Fri. & Sat. 

(519) 451-5216 
112 GARLAND LANE BY APPOINTMENT ONLY 
LONDON, ONT. N5V 3K8 (Falamos Português) 

MRS. CARMEN 
Painty 

^ Card Reader 
I & Advisor 
on all 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? I can 
tell you why. I will tell you who your Enemies and Friends 
are and if the one you love is True or False. I warn you 
gravely, suggest wisely and explain fully. 

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

BY APPOINTMENT 
All Readings Private & Confidential 

(519) 256-0395 
38 Adelaide Street N., 

London, ON N6B 3N5 

Cozinha Portuguesa e Canadiana 
Frango de Churrasco, Marisco e Bacalhau 

Proprietârio: Cipriano Gomes ("O Porto") 

BUFFET aos Domingos • Prato do dia na Semana 
Para réservas e encomendas (Take-Out): 

T=i. ,5.9) 673-3030 
Abertos todos os dias das IlhOO a.m. às 2h00 a.m. 
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IMEW BEDFORD MASS. 

"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em New Bedford, Mass. 

12 Reservation Rd., 
Acushnet, Mass. 02743 

Tel.: (508) 995-7106 

Correspondente: 
HORÂCIO AMARAL 

0 Natal na minha Aldeia 
Quem nào se lembra dos tempos de criança e do 

Natal na nossa aldeia. As crianças ficavam contentes 
corn uma simples cesta de figos, uma corneta de 
plâstico, ou um pequeno carrinho. Infelizmente, 
algumas nem isto tinham. Eram tempos diferentes, mas 
reinava a paz, a felicidade e o amor ao proximo. Havia 
mais respeito pelos mais velhos, coisa que hoje é muito 
rara. As Pestas de Natal nào eram tâo ricas e abundantes 
como hoje, em que as crianças têm praticamente tudo 
quanto querem. Mas falta, na maioria dos casos, aquele 
singelo espirito de Natal que outrora reinava nas nossas 
famüias, na nossa aldeia. Hoje é tudo um grande 
negocio e nada mais. 

No entanto. Natal é sempre Natal. Embora haja 
tantas guerras e os paises nào cheguem a firmar um 
acordo de paz; embora nas nossas proprias famOias os 
fdhos nào se entendam corn os pais e os pais nada façam 
por compreender os sens filhos, o Natal é uma trégua, 
um tempo de fazer calar as armas, esquecer as diferenças 
e deixar reinar a Paz no mundo. 

No aspecto religioso, lembro-me que, corn a 
proximidade da Pesta, todos ficâvamos contentes para 
ir à Missa do Galo. Os sinos da Matriz tocavam e toda 
a nossa aldeia ficava em festa. As pessoas visitavam-se 
umas as outras e, de porta em porta, passavam os jovens 
corn cançôes alusivas ao Natal. Naturalmente, havia 
mais pobreza, mas penso que as pessoas eram mais 
amigas e o espirito natah'cio tinha outra projecçâo que 
hoje nào se encontra neste mundo dominado pelo 
mercantilismo onde tudo tem um preço 

Neste Natal, como correspondente do “Portugal 
Noticias”, nào podia deixar passar a quadra festiva sem 
dirigir-me de um modo especial aos leitores deste jomal 
em que me orgulho de colaborar, dentro das minhas 
modestas habilitaçôes literàrias. Desejo a todos vos um 
Peliz Natal e um ano de 1999 muito prôspero, corn paz, 
amor e saùde. Sào estes os votos sinceros de toda a 
minha familia para todo vos, amâveis leitores do “Por- 
tugal Noticias”. FELIZ NATAL! 

Horâcio Amaral, correspondente em New Bedford, Mass. 

"Microchip'' solufâo para cegos 
corn retina danificada 

Um homem de 71 anos de idade que levava 15 anos 
cego, devido a problemas da retina, submeteu-se a uma 
experiência no Hospital John Hopkins na cidade de 
Baltimore, EUA. Apôs a implantaçào dum “microchip” 
no seu globo ocular, o anciào conseguiu ver a luz por 
um pen'odo de 45 minutos. 

Sob a liderança do Prof. Mark Humayan e corn uma 
técnica que vem sendo aperfeiçoada hâ mais de oito 
anos, uma équipa de especialistas esta dando os 
primeiros passos para eliminar a cegueira em casos de 
retina danificada, mas que têm o resto do sistema ocu- 
lar intacto. O “microchip” de apenas 2 milimetros 
contem 25 eléctrodos que, através do nervo ôptico, 
enviam mensagens para o cérebro do paciente. A 
dificuldade maior consiste em fazer que os sinais 
enviados pelos eléctrodos sejam semelhantes aos que 
o tecido biolôgico esperaria receber. 

Foram testados quinze pacientes corn smdromes de 
degeneraçào macular. Embora o resultado fosse 
positive, o “microchip” foi retirado 45 minutos apôs a 
sua implantaçào por medo à possibilidade de vir a causar 
danos eventuais. 

Futuramente espera-se experimentar corn um novo 
“microchip” de 100 eléctrodos, alimentado por uma 
bateria colocada nos oculos do doente que sofre certo 
tipo de cegueira. Espera-se que dentro de cinco anos, 
certes pacientes possam voltar a ver a luz. Mais um 
milagre da técnica moderna. 

Extraîdo de "O Jornal” 

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

NOTICIAS COMUNITAPIAS 

Show "Brasil ao Rubro" 

A sede do Clube conheceu um pleno total corn o 
grandiose espectàculo de Toronto, apresentado pelo 
empresârio barsileiro, Milton Filho. Foi uma grande 
noite corn uma sede superlotada, como nunca d’antes 
tmhamos visto. O Show foi precedido por um muito 
complete jantar, incluido no preço de entrada, $20 por 
pessoa, sem dùvida uma pechincha para os tempos de 
hoje. parabéns aos organizadores por este grandiose 
sucesso. 

Eleifôes Camaràrias 
O nosso amigo, Nelson Santos, ganhou o lugar de 

vereador na Câmara de Kingsville. Ele é natural de 
Reguengo do Fetal, Leiria, e filho de Antonio e Lurdes 
Santos. Na area de Kingsville onde reside hâ muitos 
anos, Nelson, formado em ciências politicas pela Univ. 
de Windsor, é o chefe de redacçào do jornal “The 
Kingsville Reporter”. 

Pretende pôr ao serviço do seu cargo para o quai 
foi re-eleito a força da sua juventude e formaçào cul- 
tural para promover o desenvolvimento industrial, 
residencial e comercial da area dentro do Piano Oficial 
previamente elaborado, e continuar a apoiar os 
programas de ajuda à juventude e à comunidade em 
gérai. 

Por outro lado, na area de Harrow que agora faz 
parte como “Ward 4” da Câmara de Essex, o que nos 
ùltimos quatro anos foi Présidente da Câmara rural de 
Harrow, Peter Timmins, superou corn maioria de votos 
a candidatura de Gail Stiffler, sagrando-se vereador 
desta area. 

Parabéns aos dois candidatos pelo seu grande 
sucesso eleitoral. 

Anselmo Carvalho, correspondente em Harrow 

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

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

Tel.: (519) 738-2305 

ACTIVIDADES DE DEZEMRRO 
Dia 19 - Festa de Natal das Crianças. Jantar gratis 
para os filhos dos associados e a pagar para os restantes. 
A seguir, Baile corn o conjunto “Tabu”. 

FESTA DA PASSAGEM DE ANO 
No dia 31 de Dezembro, 1998 

Y-j 

■%. 6:00 - JANTAR corn uma Magnifica Ementa 
Seguidode 

GRANDIOSO^BAILE 
corn 0 Conjunto Musical "NOSSA MODA" 

Preço de entrada: 
Sôcios Adultes - $30.00. N-S6cios - $40.00 

Me no res pagam so meio bilhete 
Para Réservas contdcte-nos pelos 

Tels. (519) 738-4021 ou 738-2305 

'^oas/^esias'e/^xàsfzemr s4nor 1999! 

NELSON SANTOS 
Vereador Eleito da Câmara Municipal de Kingsville 
Vem por este meio 
agradecer a todos 
quantos apoiaram a 
sua candidatura nas 
Eleiçôes do passado 
dia 9 de Novembro. 
Animado corn este 
voto de confiança, ele 
ira promover os 
interesses de todos os 
residentes nesta area 
para poder fazer de 
Kingsville um lugar 
mais prôspero e humano. 
Ao mesmo tempo aproveita para transmitir a toda a 
comunidade municipal, portuguesa e nào sô, votos 
de um Natal muito Feliz e Prôspero ano 1999. 

Peter Tîmmms 
Councillor Ward 4, Harrow 

I wish to specially thank 
every one who gave me their 
support as councillor. 

The past 18 years as your 
Mayor have been an honour and 
great experience. Now I look 
forward to working as your 
councillor for the amalgamated 
municipality. 

Special thanks to my family and all those who helped 
on my behalf. 

A Comissao da Reuniào de Emigrantes dos Fenais da Ajuda do Canadâ e de New Bedford, 
Mass.fazem saber que os lucros da Festa celebrada em London, Ontario ( Canadâ), nos dias 4e 5 de 
Setembro passado, deram um lucro total de $12.000.00 dôlares Can., que serào destinados a 
subvencionar as obras e reparaçôes da Ermida da Senhora da Ajuda ou da Matriz dos Santos Reis 
Magos. 

Por outro lado, na arremataçâo de um quadro feita no Sâbado, dia 4 de Setembro, foram 
angariados $840.00 Can. que ficaram corn a Familia Macedo de New Bedford para no ano 2000 
comprar as flores da Festa Anual de Nossa Senhora na freguesia dos Fenais da Ajuda 

Obrigados pela vossa colaboraçâo. BOAS PESTAS E FELIZ ANO NOVO! 

COMUNICADO E AGRADECIMENTO 
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LEAMINGTON 
"PORTUGAL NOTICIAS" 

Sucursal em Leamington 
67 Alderton Street 

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

Correspondente: 

NORBERTO FORTUNA 

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

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

'^)Ÿlensa^,em'de^ 
Nesta quadra natalfcia que as 

nossas famllias por tradiçâo secular 
vivem com intensa intimidade, a 
Direcçào do Clube Português de 
Leamington deseja enviar aos nossos 
socios e suas famllias e a toda a 
Comunidade Portuguesa em geral 
Votes de Boas Festas e Prospero 
Ano Novo, 1999. 

Agradecemos a simpatia e apoio 
dispensados durante o ano transacto 
o qual nos afirma no nosso empenho 

por fazer deste Clube o ceme de uniâo e a sala de visitas 
da nossa comunidade. 

Pela Direcçào, Norberto Fortuna, Présidente 

TOURS & TRAVEL i. 

Isabel Carreira 
Travel Counsellor 

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

N8H 1L2 Fax (519) 322-1600 
RETAIL #3359686 WHOLESALE #1717051 

(519) 455-0704 
1-800-391-6036 

Fax (519) 455-0720 

Website: 
www.londonstair.com 

Custom Built Wood Staircases 

JAMIE DA SILVA 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

SACO Fisheries, Inc. ceiebrou 25.** Aniversàrio 
Alguém disse que o povo da Nazaré leva nas veias o 

sangue misturado corn a salmoura marinha. É por isso 
que, fascinados pelo mar, desde tempos imemoriais, os 
nazarenos lançaram-se pelo oceano tenebroso fora, 
arrastando nas suas redes a riqueza que o mar leva nas 
entranhas. Nesta luta entre mar e homem, muitos jierderam 
a vida; muitos, como Moisés, salvaram-se das âguas; e 
alguns fizeram fortuna. Na ultima categoria poderîamos 
colocar os proprietarios da firmaSACO Fisheries, sediada 
em Leamington. 

No ultimo sâbado de Novembro, o casai Hilda e 
Adriano Codinha, a sua filha Isabel Maria e genro, Jorge 
Barbosa, reuniram na luxuosa sede do Clube Português, 
um nutrido grupo de amigos, empregados e entidades da 
vida polltica comunitâria e canadiana para celebrar corn 
um sumptuoso banqueté o 25.° Aniversàrio da fundaçâo 
da sua firma SACO Fisheries. 

Adriano, o patriarca da famllia Codinha, declarou: Nâo 
acredito na sorte nem no destino. A minha fé estâ 
fimiemente ancorada no trabalho ârduo e constante, na 
luta pela vida. Foi esta a razâo do seu sucesso e o que hoje 
mantém jovem este nazareno de pura cepa. Começou na 
pesca de cerco da sardinha na Nazaré. Mais tarde, nos 
anos bons da indùstria, foi para a pesca do bacalhau e, nos 
bancos de Terranova, teria a primeira visâo do Canada, 
pals onde Adriano iria jogar a carta forte do seu futuro. 
Em 1961, porém, ao serviço de uma companhia italiana, 
passa uns meses na pesca da anchova na costa do Paclfico, 
visitando o porto de Callao (Peru) nos dias de descanso. E 
nesse mesmo ano émigra corn a sua famllia para o Canada, 
tomando residência na comunidade de Leamington. 

Hoje SACO Fisheries, incorporada desde 1973, 
emprega 30 pessoas, 90 por cento das quais sâo nazarenos. 
Os sens quatro barcos, e mais um que pesca corn licença 
da SACO Fisheries, fazem a safra piscatoria no Lago Erie, 
desde o porto de Wheatley. E podemos dizer que a 
companhia estâ em expansâo, adoptando as técnicas 
modemas que revolucionaram a indùstria piscatoria. 

Uma das paixôes de Adriano Codinha é o Rancho 
Folclôrico da Nazaré, onde ele prôprio, além de ser um 
dos patrocinadores, também dança um corridinho à moda 
da terra. 

No dia 28 de Novembro, podemos dizer que na sede 
do Clube Português reinava uma sa alegria e o suave aroma 
do êxito de um conterrâneo nosso que pôs neste empenho 
muitas horas de trabalho e toda a força do seu valoroso 
coraçào. 

Adriano Codinha, a tua aima é forte como a quilha 
que suporta a armaçào total deste navio chamado Saco 
Fisheries. Efeita de vela e leme, de tempestade e calmaria. 

Adriano Codinha envergando o traje de dançarino 
no Rancho Folclôrico da Nazaré. 

das noites de boa pesca e das que se passam a lutar con- 
tra o mar bravio. Es filho de armadores intrépidos, de 
navegantes afoitos. Levas nas veias o sangue dos homens 
de Portugal que hâ mais de meio século, nas côneavas 
naves lançaram-se na odisseia dos descobrimentos. 
Parabéns! 

Antonio Seara (London) 

SACO Fisheries inc. 
corn a gerêneia de Adriano Codinha 

endereça a todos os sens funcionârios, 

empregados, amigos e à comunidade 

portuguesa de Leamington, Wheatley e 

arredores, corn ênfase na famllia Nazarena, 

Sinceros Votos de um 

FELIX NATAL 
e PRÙSPERO 

ANO 1999 

HAMILTON 
DENTURE CLINIC 
TEM PROBLEMAS COM OS DENTES? 5 

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 

Denturisl Association ol Ontario Member 

Woe's 

CONSERTOS • RECONSTRUÇÀO • LIMPEZA 

ALINHAMENTO, SISTEMA "MYOLOC" 
PARA DENTADURAS SOLTAS 

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

Tel. (S19) 433-5484 
120 Hamilton Rd. (at William) 
London, Ontario 

WHIon Street 
N6B 1N3 

CHEQUE PESSOAL 

PASSAGEM DE ANO NO CLUBE PORTUGUÊS 
DE LEAMINGTON 

PROGRAMA 
Às 5:30 - JANTAR 
Aperitivos, Sopa, Pasta 
Arroz de Marisco, 
Lombo de Porco corn Batatas 
Frango de Churrasco 
corn Arroz e Salada 
Café, Châ e Sobremesa 

Às 8:30 - INICIO DO BAILE 
corn o Conjunto de Kitchener 
TABU 

Mais tarde haverâ Bolos, Café e Fruta 

PRECOS: 
Sôcio Adulto: $47.50 • Menor: $24.00 
N/S6cio Adulto: $60.00 • N/Sôcio Menor: $30.00 

AS RESERVAS ESTÂO ABERTAS 
PARA TODOS EM GERAL 

Reserve jâ o seu Bilhete 
Tel. (519) 326-5561 Bern Vindos! 
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32 YEARS EXPERIENCE • FREE ESTIMATES 

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

Insured & Bonded SPECIALS 
Living Room & Dining Room 5 Room Soeciai 

(Max 260 sq. ft.) (Living Room, Dining Room & 3 Bedrooms) 

Only *39?L (Max soo sq ft) Only *75 
Falamos Português • Contacte Connie 659-4444 

LONDON 
PJITA PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK 
Tue - Fri: 6:00 a m. - 6:00 p.m. 
Sat & Sun: 6:00 a.m. - 3:00 p.m. 

Monday: Closed 

PAUL SILVA 

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

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

Fernando Ferreira, Propnetdrio 

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 

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÂO 
da Paroquia da Holy Cross 

Deseja a todos os Casais-Membros e suas familias e 
à Comunidade Portu^uesa em geral 

UM NATAL FELIZ E PROSPERO ANO1999 
Pela Direcçào, José Santos, Présidente 

PORTUGUESE BUSINESSES AND 
PROFESSIONALS ASSOCIATION 
- (ASSOC1AÇÂO DE BMPRESARJOS E PROFISSIONAIS PORTUGUESES) 

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

Dentro do espirito de Natal, os Corpos Qerentes da 
7\5sociaçâo PBPA decidiram entregar um donativo de 
$1.000 dôlares ao Exército de Salvaçâo local (Salva- 
tion 7\rmy) para atender às famüias mais carenciadas 
desta area. O Major Harold Hosken agradece 
sinceramente esta gentileza à comunidade portuguesa 
e ao PBPÆ 

betas' Vestas'azxs'no^sjxsr assodjcadas'6/O/ 
üxdo/O/czmumidade/em/^£JLo(/. 

Pela Direcçào, Joe Neves, Présidente 

NECROLOGIA 
Maria Isabel DeMelo 
Corn 64 anos de idade, faleceu 
no Hospital Victoria no dia 12 
de Dezembro. Casada corn 
Antero F. De Melo (falecido) 
era mâe de Mércia (John 
Cabrai), Tony (Sandra Jean), 
Walter (Christine) e Robert, 
residentes em London, e avô de 
10 netos. A famflia enlutada e ao seu irmâo, Joe Lima 
(Eduarda) de Montreal e cunhado Fernando Barbosa 
de London, apresentamos sentidos pêsames. Por este 
meio, a famiTia da finada deseja agradecer a todos 
os que os acompanharam nesta hora de tanta saudade. 

Jaime F Resendes 
Corn a provecta idade de 80 anos, faleceu no Lon- 
don Health Sciences Centre. Era casado corn D. 
Rosalina e pai de Maria (Manuel Serôdio), Urselina 
Botelho, Delfma (Frank Bolieiro) e Zoraida Silva, e 
avô de 12 netos e 11 bisnetos. O Funeral foi dirigido 
pela O’Neil Funeral Home, com missa de corpo 
presente na Igreja Holy Cross. Descanse em Paz! 

GOING ANYWHERE? GO WITH US! 

CAVACO TRAVEL AGENCY 

BOAS PESTAS! 

ECOS DA SOCIEDADE 

O’NEIL FUNERAL HOME Ltd 
Casa Funeraria 

Nesta Quadra Natal- 
icia, Joseph E. O’Neil e 
sua famiTia desejam 
endereçar a toda a 
comunidade portuguesa de 
London e arredores 

sinceros votos de um 
FELIZ E SANTO NATAL, 

agradecendo a preferêneia 
dos nossos serviços quando 

a hora da dor vem encher de 
tristeza uma das famiTias 
desta comunidade pela 
separaçâo de um ente 
querido. 

Pedindo a Deus que Ele derrame de sua 
Bênçâo sobre todos nos no Proximo Ano 1999, 
fica aqui o nosso Muito Obrigado. 

Bodas de Prata 

Bailey 
Ao receber as âguas do 

Baptismo, os av6s deste 

Undo bébé. Manuel e Fâtima 

Pinheiro de Strathroy, e 

Dolly & Jim Milos de Lon- 

don, congratulam os seus 

filhos Isabel e Stephen por 

esta linda flor da sua ârvore 

familiar. 

Cavaco 
Travel 
Helena e Manuel 

Yentura sâo os novos 

proprietârios da 

conhecida Agência 

de viagens localizada 

em 215 William St. 

London. Muitas 

felicidades na 

gerêneia do seu 

negôcio. 

Nathan Antonio 
Parabéns dos seus pais, 

Vanessa e Filipe Luis de To- 

ronto e avos, Antonio e 

Aurélia Sendas de London, 

ao cumprir o seu l.° 

Aniversârio no dia 26 de 

Novembro passado. Many 
returns! 

Manuel, Paulo e Antonio 

Assim a contar da esquerda, celebraram os seus anos na 
mesma noite no Café Parisienne de Windsor. Que 
afortunada coincidência, très festas numa s6. Fies sâo 
assiduos leitores e assinantes do “Portugal Noticias”. 

Parabéns em triplicado! 

Joe Serafim 
Congratulations! ao ser nomeado 
Vice Présidente da. London and Area 
Women’s Soccer League no passado 
dia 28 de Novembro, da parte do 
Executivo e de todos nos, colegas 

do jomal “Portugal Noticias”. 

Bodas de Ouro 
Cinquenta anos de 
amor celebrados por 

Joaquim e Teresa 
Alves no dia 21 de 
Novembro passado, 
em Wallaceburg, 
corn Missa Solene e 
Bençâo especial do 

^apa Joâo Paulo II. Amigos e famflia reuniram-se no 
Moose Lodge para um sumptuoso jantar, servido pelo 
Lisboa Real de London. Os patriarcas sâo pais de 9 filhos 
e avôs de 19 netos. Parabéns aos queridos assinantes! Sô 
faltam 25 anos mais para as Bodas 

de Diamante. 

Samanta Vaz 
A pequenina Samanta em frente ao 
mag-m'fico Presépio do Centro Cul- 
tural de Windsor, obra do artista, 
Jessie Correia Jr. 

Beldode do Mes: 
Kathy Teves 
Com 19 primaveras, 
estuda Administraçâo de 
Empresas na Universi- 
dade UWO de London. 
Filha de Joe e Rosa Teves, 
proprietaries de “Pache- 
cos Contractors”, Kathy 
deu um forte impulse à 
pratica do futebol femi- 

nine no Clube Português. Por isso nos a proclamâmes 
Beldade do Mês. 

Os seus filhos: 
Sandra, Dé- 
bora, Heitor 
Jr.eMara,dâo 

os Parabéns 
aos queridos 
pais Heitor e 
Maria De 

^ Melo, naturals 
J dePontaDel- 

gada que celebraram o 25.° Aniversarios do seu enlace mat- 

rimonial com um jantar de gala no Restaurante Lisboa Real. 

Sofia Zurawnsky 
Ao fazer anos no dia 7 de 

Novembro passado, com muito 

amor enviam votos de felicidade 

e longos anos de vida a filha, 

Elizabeth Matthews e Cipriano 

Gomes. 

FELIZ NATAL Si 
PRQ5PERQ ANQ N0V0 
LEMBRAMOS QUE CONTINUAMOS 
A ACEITAR RESERVAS PARA: 

EXCURSÀ0 AO BRASIL 
CONI SAiDA A 15 DE JANEIR0/9^{ 

EM PUERTO VALLARTA (MÉXIc6|r^ 
CONI SAIDAS A1E2 DE JANEIRO/99 

PARA ESTE OU QUALQUER OUTRO ASSUNTO DE 
VIAGENS CONTACTE-NOS PELO TEL. 438-1112 
OU NO 215 WILLIAM ST, LONDON, ONT. N6B 3B8 

a. 
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VANCOUVER 
Saudofâo Natalîna dos nossos 
Meios de Comunkofoo 

Nesta Quadra Festiva, o Jornal 
“Portugal Noticias” envia a 
todos os seus assinantes, leitores 
e patrocinadores da area de Van- 
couver e da Colombia Britânica 
sinceros votos de um Natal Feliz 
e Prospero Ano 1999. Que reine 
a paz e a felicidade em todas as 
famflias portuguesas. 

Regina Torres Calado, correspondente em Vancouver 

Por seu lado, A Radio e Televisao Portuguesa de Vancou- 
ver também deseja a todas as comunidades portuguesas 
no Canada um Feliz Natal e Prospero Ano Novo. 

Alvaro Mendes e Maria Medeiros Fonseca 

BRAMPTON 
"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Sucursal em Brampton 
36 Thornetree Cres., 

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

Correspondente: 
JOÂO G. SILVA 

LISTOWEL 
"PORTUGAL NOTfCIAS" Sucursal em Listowel 

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

Correspondente: MANUEL CARVALHO 

COMUNIDADE PORTUGUESA DE LISTOWEL 
Comissao de Festas - José do Couto, Pres. 
P.O. Box 302, Listowel, Ont. N4W 3H3 

Tel. (519) 291-4261 

WOODSTOCK 
PORTUGUESE COMMUNITY GROUP 

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

Tel.: (519) 539-1812 

WALLACEBURG 
Sucursal de "PORTUGAL NOTICIAS" 

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

Correspondente: HUMBERTO REGALO 

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

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

"PORTUGAL NOTICIAS" Sucursal em Vancouver • Correspondente: REGINA TORRES CALADO 
2269 E 45th. Avenue, Vancouver, B.C. V5P 1N9 

UMA NOTA LEVE^ 
Vancouver 

Ao chegar aqui num dia de sol queimante do mês de 
Junho de 1962, encantou-me a vastidao! 

Desde as montanhas ao automovel, das amplas e 
limpas mas aos jardins floridos para além de cravos e rosas, 
tudo me agradou. 

Logo ao sair do aeroporto, me surpreendeu a leveza 
do ar fresco de um respirar agradavel. Agradou-me 
sobremaneira a nuança de tom das cores verdes, na 
folhagem das soberbas arvores e arbustos, que considero 
uma riqueza destas paragens. E com gosto, surpreendeu- 
me o jorrar da agua nas tomeiras de cada casa, pulvetizando 
os relvados, mesmo os mais modestos. 

Admirei a abundância e apresentaçào dos produtos 
alimentares nas lojas da especialidade e a limpeza dos 
mesmos. 

A vida era entao Ja bastante trabalhosa e os ordenados 
baixos, mas este mesmo nfvel permitia-nos viver uma 
“modéstia rica”, que nâo deixava lugar a queixumes sobre 
carestia de vida. E por uns longos vinte anos nunca ouvi 
alguém manifestar tal apreensao, pois que os ganhos davam 
para tudo e para todos!... 

Ao emigrante que quisesse trabalhar nâo Ihe faltavam 
ocupaçôes, embora modestas, mesmo sem saber o idioma. 
Que, até certo ponto, esse grande obstaculo nâo impedia 
uma razoavel comunicaçâo entre patrâo e empregado, logo 
que este desse boa conta da sua tarefa. 

Isto acontecia nos anos sessenta; porque trinta anos 
depois, tudo tinha mudado; e seis anos mais tarde. Van- 
couver passou a ser um diferente mundo. Até as pessoas 
diferem das de entâo. Mas, nâo obstante a metamorfose, 
ainda gosto muito de Vancouver. 

Por isso, aos que a nâo conhecem, passo a dar uma 
leve, leve ideia do que nela poderâo encontrar, caso 
queiram dar uma “olhadelinha” a estes recantos da 
esplendorosa B.C. 

Tel.: (604) 325-7547 

Vancouver é cidade que se desdobra ao longo do sopé 
das montanhas e se alastra em diferentes direcçôes num 
modemismo dinâmico e elegante que a vai tomando cada 
dia mais atraente, quai mulher modema e espirituosa que 
se admira e nos encanta. 

A Norte, tem por encosto as jâ referidas montanhas, 
cujas vertentes têm vindo a ser povoadas por boas 
moradias, aonde se adivinha conforto e bem-estar; 
povoamento este que desce até às margens do Burrard 
Inlet, ou Braço de Mar, que oferece à cidade a sua beleza 
panorâmica e, principalmente, os “favores” de um bom 
Porto e companheiro de etemidades que tem sido e é. 

Atravessam esta panorâmica, duas pontes que ligam 
Norte a Sul num fremente vai-vem de trâfico permanente 
mas que ainda assim nâo desperdiçam o auxflio prâtico 
do “Seabus”. 

O centro é adomado por grandes hotéis de primeira 
classe, diverses estabelecimentos de luxo, centro de 
conferência, Galeria d’Arte, Planetârio e Tribunal de 
Justiça. Isto para enumerar apenas algumas das 
comodidades modernas para um novo mundo de 
intelectualidade e desenvolvimento, para uma populaçâo 
jâ de considerâvel numéro. 

Vancouver é cidade de universidades, arranha-céus e 
auto-estradas, aonde se vive sob um sonante sussurrar 
caracteristico das grandes cidades dos nossos dias. 
Felizmente que ainda existe a um dos cantos deste pedaço 
de formoso torrâo, o grande Stanley Park, um dos pulmôes 
que ajudam o respirar deste “cosmopolitismo”. 

Esta formosa cidade ainda se espreguiça para Sul 
aonde, sem vaidades, a espera o rio Fraser que lhe oferece 
toda a abundância do salmâo que o tomou notorio, mais o 
trâfico de diversas indùstrias. E, ao deixar-nos, vai um 
pouco mais abaixo, muito serenamente, desaguar no 
Estreito da Georgia. 

Fernanda T. Raimundo (Richmond, B.C.) 

PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 
OF CHATHAM 

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

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

A DIRECÇAO DO CLUBE 
DESEJA A TODOS OSSÔCIOS 
E COMUNIDADE EM GERAI 

BOAS FESTAS 

FELIZ ANO 

NOVO! 

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

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

José Morgado (519) 336-3538 

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

CONSELHO DAS 
COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 
NO CANADA 

Como vosso représentante 

pelo SO do Ontario no Conselho 

das Comunidades Portuguesas, 

nesta quadra natalicia desejo a todas as famflias 

portuguesas radicadas nesta area um Feliz Natal e 

Prospero ano 1999. 
Antonio do Forno, Conselheiro do CCPC 
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CASA DO ESPIRITO SANTO 
DE WINDSOR 

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

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

GENTE QUE SOMOS... 

Francisco e Renita Martins, 
Francisco Martins, 33 anos, casado corn D. Renita, 

sâo os Mordomos do Espirito Santo em 1999. Mecânico 
por cerca de 12 anos na terra onde nasceu e no Canada 
empregado na construçâo civil, Francisco Martins, 
“Chico” para os amigos, é natural de Porto Judeu, na ilha 
Terceira (Açores). Corn 18 anos de idade, o Chico 
encontrou a fada dos sens sonhos, D. Renita. Jâ no Canada, 
tendo ele 23 anos e ela nas lindas 18 primaveras, contraîram 
O enlace matrimonial, do quai nasceria este lindo rebento 
chamado Kaisey. Corajosa e descontraîda, esta linda miûda 
de apenas cinco anos de idade, foi ao palco, pegou no 
microfone e corn toda a calma anunciou; "Por favor 
levantem-se. Vamos rezar e agradecer o alimento que vai 
serservido. Em nome do P ai, do Filho e do Espirito Santo. 
Abençoai, Senhor, a nossa comida e as nossasfamüias... ” 
Num silêncio contagioso, a criança deu um formidâvel 
testemunho espiritual. 

No Salâo Paroquial da Igreja “Our Lady of Perpetual 
Help” encontravam-se reunidas a volta de 150 pessoas 
para angariar fundos para as Festas do Espirito Santo. Com 
cerca de uma hora de atraso, o jantar foi servido e, em prol 
da verdade, valeu a pena a espera. A ementa incluia: Sopa 
de espinafres. Pasta, Bacalhau à Bras, Came estufada e 
Torta de Maçà para sobremesa. Tudo tâo bem 
condimentado que satisfez a todos, mesmo aos mais 
esquisitos e de paladar mais exigente. No final houve uma 
grande fartura de tudo. José Simôes e D. Rosa, jâ bem 
conhecidos pela sua arte culinâria, provaram mais uma 
vez o seu talento na preparaçâo da ementa. 

Num aparté abordamos o sr. Mordomo para um 
pequeno diâlogo; 
Portugal Noticias - Por que nâofoifeito o jantar na Casa 
do E. Santo? 
Francisco Martins - Precisâvamos de espaço e a Casa do 
E. Santo tomava-se pequena demais. 
PN - Desde que fastes nomeado Mordomo de 1999, tivestes 
alguma dificuldade financeira? 
FM - Nenhuma. A Casa do Espirito Santo sempre tem 
colaborado connosco de uma forma impecâvel. 
PN - O bacalhau, a came e os ingredientes destefabuloso 
jantar fa ram na verdade oferecidos? 
FM - Sim. O Chefe, José Simôes fez uma promessa e 
ofereceu o bacalhau e a came, assim como o seu trabalho 
na preparaçâo do jantar. O resto do serviço foi 
voluntârio.Desde jâ Muito Obrigado a todos os que nos 
ajudaram. 
PN - Ainda é cedo para concluir as contas. No entanto, 
apôs 24 horas do evento, sérias capaz de dar-nos uma 
avaliaçâo do saldo positivo? 
FM - Penso que o jantar deu aproximadamente $3.170 
dolares ao bmto. Fora as despesas, acho que o lucro poderâ 
atingir os $2.000 dolares. 

Resultados da Festa Dedicada 

à Ilha Terceira 
Foi entregue ao “Windsor Regional Hospital”, 

como resultado dos envelopes que foram postos nas 
mesas naquele dia, uma quantia de $790.00 dolares. E, 
por seu lado o Centro Cultural e Recreativo Português 
de Windsor ofereceu à mesma instituiçâo hospitalar a 
quantia de $1,150.00 dolares que foram os lucros da 
receita de entrada ao espectâculo. 

Assim, um total aproximado de $2,000 dolares foi 
angariado e oferecido pelo Centro Cultural ao “Wind- 
sor Regional Hospital”, fruto desta Festa dedicada à 
ilha Terceira. Abençoadas sejam as mâos que dào! 

Daniel Lapas (Windsor, Ontario) 

AMÎLCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

UMA EXPERIENCIA UNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

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

Mordomos do E. Santo 

PN - No final, quem foram os voluntârios? 
FM - Muita, muita gente. Renita e eu queremos agradecer 
ao sr Norberto Fortuna, Présidente do Clube de Leaming- 
ton e ao sr. John Pavâo por nos terem emprestado os 
utensilios para servir o jantar. Nâo podemos esquecer o 
pessoal que serviu as mesas e os que ajudaram a limpar 
tudo depois da festa. Também queremos agradecer as 
ofertas que nos foram entregues. 
PN - Eo Rancho "Ecos de Portugal”? 
FM - O Rancho actuou de graça. Obrigado aos diligentes 
e aos dançarinos. 

No fim do Jantar, Francisco e Renita Martins eram 
um casai feliz e agradeceram a todo o publico présente 
por tomar esta noite um grandiose sucesso. 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor 

PARABÉNS, D. Gloria de Sousa! 
A candidatura de D. 

Gloria de Sousa para a 
presidência da Casa do 
Espirito Santo foi recondu- 
zida para mais um mandato na 
reuniâo da Assembleia Gérai 
celebrada recentemente na 
sede desta organizaçâo. 
Desejamos, por este meio, dar 
os Parabéns a D. Gloria e aos 
novos corpos gerentes. Ela 
aproveita esta oportunidade 
para desejar a todos os irmâos 
e simpatizantes da Casa do E. 
Santo e à comunidade portuguesa em gérai votos de BOAS 
FESTAS E PRÔSPERO ANO NOVO. 

Daniel Lapas (Windsor) 

Em prol das Vitimas do 

Furafâo Mitch 
o Centro Cultura e Recreativo Português de Windsor 

em parceria corn “Air America”, agradece à Comunidade 
Portuguesa que mais uma vez unida conseguiu contribuir 
corn doaçôes de comida, roupa e dinheiro para as vitimas 
do furacâo Mitch que assolou vârias naçôes da América 
Central. Queremos testemunhar o nosso agradecimento 
especial às seguintes pessoas e entidades: 
Elites Vicente, Lee Melo, Aida Rocha, Adriana Correia, 
Otûia Lapas, Café Parisienne, Shiang Shing, Maria 
Bârtolo, Luciana Costa, Rogério Quintino, Cristiano 
Silva, Artur Silva, The Lumberjack Restaurant, Jenny 
Siqueira, Lûcia Pires, Estela Vaz e Metro Industrial. 

Pela Direcçâo do CCRPW, Estela Vaz 

*FREE ESTIMATES * 
Bonded and Insured 
24 HOURS • 7 DAYS A WEEK 

SPECIAUZING IN 
UPHOLSTERY CLEANING 

AND FLOOD RESTORATION 

if -k ir it -k 

niMi jBimiBiiim 
GENERAL MAINTENANCE 

^ommetcCed • 4>teCiMt>ua£ • 

Dufferin Mail 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) 255-4423 
Fax: (519) 974-4990 

“PORTUGAL NOTf CIAS” 
Sucursal em Windsor 

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

Tel.: (519) 735-1802 

Correspondente: 
DANIEL LAPAS 

OBRIGADO A TODOS! 
Os ultimos dez anos, em que tenho estado envoivido, 

quer com a “Voz de Portugal”, quer com “Portugal 
Noticias”, têm sido para mim uma valiosa experiência no 
mundo da informaçâo comunitâria. 

Neste periodo verifiquei algumas mudanças no 
progresso e liderança das nossas associaçôes locais e, 
olhando para o futuro, vejo uma grande vontade daqueles 
que gerem estas entidades, no sentido de continuarem a 
promoçâo entre nos do patromonio português. 

A t(xlos os empresârios, homens e mulheres, que têm 
estabelecido o seu negcxio em Windsor venho agradecer- 
Ihes com um grande OBRIGADO o apoio que deram ao 
“Portugal Noticias” na presente ediçâo, na pâgina espe- 
cial dedicada a dar as Boas Festas aos sens clientes e 
amigos. A resposta dos nossos empresârios de Windsor 
foi unânime e, como é natural, também o Centro Cultural 
e Recreativo e a Casa do Espirito Santo uniram-se a este 
grupo. 

A todos eles e aos assinantes e leitores do nosso jomal 
apresento votos de um Natal muito Feliz na companhia 
das vossas familias. Olhando para o céu, lembremo-nos 
que Ele é a razào principal desta celebraçâo chamada 
“Natal”. Paz e Harmonia e um Ano Novo cheio de saùde 
e felicidade, sâo os meus sinceros desejos. 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor 

E tu, Bethleém Efrata... 
/ 

De César Auguste saiu um décréta 
desde o longe ao mais perto. 
A Judeia convidados, 
e da Galilei a, Nazaré, 
vieram Maria e José 
sô para serem a iis ta dos. 

a 
Como descendentes de David 
nâo puderam fugir ao convite 
à cidade de Beiém; 
por que foi ià que Samuel 
ungiu para Israel 
David para Rei, também. 

/// 
Num jumento là foi Maria, 
cheia de graça e alegria, 
ao saber que dava a luz 
um fHho que tanto amava 
e que o mundo todo esperava, 
seu fHho amado, Jesus. 

IV 
Nâo tin ham ta! ideia 
que fosse là na Judeia 
que nascesse seu fHho Jesus; 
e a noite cobriu 0 dia 
e naquele noite Maria 
deu 0 seu fHbo a luz. 

V 
Numa humilde caverna 
fora da casa paterna 
nasceu 0 Redentor; 
por todos nés rejeitado 
numa mangedoura deitado 
assim nasceu o Senhor. 

V! 
Anjos nos céus cantaram 
e pas tores se perturba ram 
nos arredores da Eterna Cidade: 
Gloria a Deus nas alturas, 
paz na terra às cria tu ras 
que têm boa vontade. 

VU 
Abriu-se a escritura 
a toda a criatura 
daquele pro fêta Miqueias! 
E tu, Beth-kém Efrata 
pequena entre muitas deJudâ 
de ti sairâ o Senhor de Israel 

(Miqueias 5:2) 

Jesse Correia Jr. (Windsor, Ontario) 

SENHORA CRISTINA 
Astrôloga e Cartomante 

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

M “ 

Especial do mês: 
$10.00/visita 

Visitas privativas 
e confidencials 

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

VOTOS DE BOAS FESTAS 

Maria da Luz Bettencourt 

Chegando ao fim de 
mais um ano como lider 
desta Associaçâo, desejo 
enviar a todos os idosos de 
Strathroy e das comuni- 
dades portuguesas espal- 
hadas pelo Canada, votos 
de um Feliz e Santo Natal 
e uma entrada no ano 1999 
cheia de felicidade. 

Nao devemos esque- 
cer que por ser o ultimo 
ano do século, 1999 foi 

“PORTUGAL NOTICIAS” 
Sucursal em Strathroy 

28-A James St. 
Strathroy, Ont. N7G 1S5 

Tel. (519) 245-0407 
Correspondente: JOE SERAFIM 

STRATHROY 

proclamado mundialmente o “Ano do Idoso”. Futura- 
mente iremos divulgar por este meio as actividades e 
celebraçôes dedicadas a salientar este facto na nossa 
agenda comunitaria. 

Peço encarecidamente a todos que aproveitem a 
oportunidade para manifestar aos nossos idosos o 
carinho, estima e respeito que Ihes sao devidos. 

Boas Festas a Todos! 
Maria da Luz Bettencourt, 

Présidente da New Canadian Seniors Association 

Associaçâo da Terceira Idade 
celebrou Banquete de Natal 

No passado dia 14 de Dezembro, um grupo de 33 
idosos da nossa Associaçâo reuniu-se para comemorar o 
Natal e congratular os aniversariantes dos très ultimos 
meses. Foi um encontro marcado pela alegria e boa 
disposiçâo de todos os présentes. 

O suculento jantar, que foi preparado por um grupo 
de senhoras que se prontificaram para ajudar, consistia de 
Frango de Churrasco e Came de Porco assada. Batatas 
com chouriço, Salada, Recheio, Salada, e uma grande 
variedade de bolos e fmta. No fim deste lauto jantar, todos 
intercambiaram entre si présentes de Natal e era um louvar 
a Deus ouvir os Ahs e Ohs de surpresa das pessoas. 

Para adoçar ainda mais a noite, foi retalhado o grande 
Bolo de Aniversario em honra dos que cumpriram anos 
nos ultimos meses. 

Parabéns aos organizadores do evento que ficara 
marcado na lembrança dos nossos idosos como um dia 
especial nesta quadra festiva. 

A Redacçâo (Informaçôes fornecidas por D. Maria da Luz) 

STRATHROY 
LEARNING CENTRE 

Tel. 245-5439 
Kenwick Mall 

AULAS DE INGLÊS E CURSOS DE LICEU 
(Podera concluir a High School) 

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

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

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

Marc Gomes • (519) 245-2373 

BOAS FESTAS A TODOS! 
A toda a comunidade 

portuguesa de Strathroy e 
arredores e especialmente 
aos nossos associados, a 
Direcçâo do Clube Por- 
tuguês envia Votos de um 
Natal Feliz e Prospero Ano 
Novo, agradecendo a 
vossa colaboraçâo e apoio 
recebidos no primeiro ano 
da nossa gestao admini- 
strativa. 

Ç, , . Pelo Executive, 
c)CCl&OH/S/ Avelino Silva, Présidente 

"ANSIA DE VIVER" 
novo CD de Miguel Cordeiro 

Com dez cançôes, nove 
das quais sao originais, o 
segundo CD do conhecido 
empresario Miguel Cordeiro 
esta quase pronto para o seu 
lançamento que prospectiva- 
mente terâ lugar depois da 
Festa do Natal. 

Foram muitas horas de 
trabalho conjunto para 
conseguir o melhor resultado 
possivel das modernas 
técnicas de gravaçào. As 
letras sâo na maioria poemas 
de Euclides Cavaco de Lon- 

don, a musica é da autoria de Miguel com a colaboraçâo de 
Zé da Vesga de Toronto e arranjos musicals de Nelson 
Câmara de Mississauga. 

O lançamento sera feito com uma conferêneia de 
imprensa para dar mais publicidade a este novo exito 
discografico. A Redacçâo 

O Cançonetista, Miguel 

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 corners) 

or call us at: 

264-1888 or 245-0969 

AQIVIDADES DO CLUBE 
e Vida Comunitaria 
Baile do Halloween 

No ultimo Sabado de Outubro, o Clube Português 
organizou o Baile Anual do Halloween no qual 
participaram à volta de 150 pessoas. Vimos muita 
juventude dançando ao ritmo de “Sonhos de Portugal”, 
o conjunto musical que vai abrilhantar a Festa da 
Passagem de Ano. 

Varios prémios foram adjudicados aos melhor 
fantasiados na categoria Junior e Sénior, individuals e 
em grupo. As pessoas que foram contempladas com 
prémios foram as seguintes: 

Christopher Couto com o disfarce “Zorro” 
Greg Rebelo, vestido como “Mr Bean” 
Nos Prémios adjudicados a grupos, destacam-se o 

das jovens: Anita Puim, Suzette Martins, Andrea Luis, 
Dina e Sonia Curvelo, Patricia Jesus, Gorette Salvador 
que apresentaram um conjunto muito bem caracterizado 
do “Wizard of Oz”. Congratulations! 

Festa Desportiva Anual 
No Sabado, dia 14 de Novembro, foi celebrado na 

sede do Clube o Banquete e Baile Desportivo, com 
musica a cargo do Hot Sounds D.J. 

Estavam présentes seis equipas que na passada 
época envergaram as cores do Clube Português: As 
equipas masculinas: Sub/15, Sub/18 e 19, Equipa da 
Premier e Velhas Guardas, juntamente com as duas 
equipas femininas: a Sub/19 e a da Primeira Divisâo, 
nas quais, pelo valor da sua liderança e dedicaçâo ao 
desporto, a jovem Crystal Hills recebeu um merecido 
troféu. 

Foi uma noite de alegria e grande entusiasmo 
desportivo para todos os que a frequentaram. Os 
Directores Desportivos, Luis Pereira e Henry Da Ponte 
desejam agradecer a todas as pessoas que colaboraram 
para financiar as despesas do desporto do Clube em 
1998, nomeadamente aos sres. Manuel Rodrigues, Joe 
e John Picanço que trabalharam nas noites de Bingo 
organizadas pelo Clube, assim como a Tony Ferreira, o 
encarregado do relvado do campo de futebol que 
trabalhou arduamente todo o Verâo para manter em 
optimas condiçôes o nosso campo da bola. Por minha 
parte, gostaria também de agradecer aos dois grandes 
patrocinadores das duas equipas femininas: Goodlife 
Fitness Club e Bums Insurance & Investments. 

Joe Serafim, correspondente em Strathroy 

AVPPIN ACAVTTCIC LTD,. 

TAVILI^IC IP€IPiriLeiLIES 
Came de Qualidade Inspeccionada pelo Governo 

isr tAe/ lAe/ Sea&atv! 
Chouriço à Portuguesa 
Porcos (Inteiros ou partes) 
Chamuscados à nossa moda 

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

Meias Vitelas 
Quartos de Vitela 

Carne para o Congelador 

VICTOR MELO 

Tel. 289-5000 

**5TKmHKOY MEMORim FUNERAL HOME** 
Casa Funerdria ao Serviço da Comunidade Portuguesa de Strathroy e Arredores 

Don & Mary Finlayson, Qerentes 

- Modernas Instalaçôes - Capelas Espagosas 
- Trasladagoes para Portugal Continental e Insular 

Agente na Comunidade Portuguesa: Marc Gomes Tel. (519) 245-2373 
“Nos momentos criticos da vida, quando a fam'dia enfrenta a ausência de um ente querido, 

estamos aqui para ajudar, aconselhar e fazer mais suave o momenta da partida" 

71 Maitland Terrace, STRATHROY, Ontario N7G 1L2 • Tcl. (519) 245-2100 • Fax. (519) 245-9554 
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BANCO ESPIRITO SANTO 
• • O SEU BANCO DE SEMPRE 

A GERÊNCIA E FUNCIONÂRIOS DESTA INSTITUIÇÂO BANCÂRIA 
APROVEITAM ESTA QUADRA NATALINA PARA SAUDAR 
A COMUNIDADE E OS NOSSOS ESTIMADOS CLIENTES 

ENVIANDO VOTOS DE 
'/i 

Qy S^no/ 

TORONTO REPRESENTATIVE OFFICE 
1087 DUNDAS STREET WEST 
TORONTO, ONTARIO M6J 1W9 

0 . 0 . • 

nn 

1««9«9 %9f99Vf 
COMUNIDADE PORTUGUESA DE WEST LORNE 
 WEST LORNE PORTUGUESE COMMUNITY-  

RO. BOX 676 - WEST LORNE - ONTARIO - NOL 2PO 

AND CANADIAN 

Sâbado, dia 23 de Janeiro, 1999 • Pelas 8:00 Horas da Noite 
k no "Dutton Community Centre" de Dutton, Ontario 

corn 0 Famoso Conjunto Musical 
Português de London 

Haverd Petiscos, Chouriços, Morcelas, Torresmos, etc... para todos 
^ Convidamos a Todas as Pessoas de West Lome e Comunidades Portuguesas 

Vizinhas a nos Acompanharem nesta Tradicional Pesta! 
V ENTRADA: $8.00/PESSOA 


