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Cinco Anos do Nucleo do Sport 
London Benfica 
Detlaraçôes de Vale eAzevedo a "RN." 
no regresso a Usboa 

Fe s t a 
bonitaebem 
organizada 
com muita 
alma benfi- 
quista. Sao 
coisas que 
so 0 Benfica 
consegue 
realizar. Foi 
esta a pri- 
meira vez 
que visito o 
Canada. A 
minha espo- 
sa jâ tinha 
caestadoem 
visita a este 
grande pais 
e aos EUA. 

Fazendo uma analise deste meu primeiro ano à trente 
dos destinos do Sport Lisboa Benfica posso afirmar que 
nâo foi fâcil a recuperaçâo emocional para voltarmos a 
ganhar o respeito que este Clube merece. Foi um ano de 
dificuldades financeiras mas a luz jâ esta a brilhar do 
outro lado do tûnel 

Na nossa équipa de futebol vemos a estabilidade a 
reflectir-se em todos os niveis. Trata-se de um bom 
plantel, embora nâo seja um conjunto definitivo. Todos 
os Clubes tem o seu plantel aberto e sempre existe a 
possibilidade de receber novos jogadores. 

O Benfica é um Clube que reflecte as virtudes de 
todos os portugueses, povo corajoso, trabalhador e 
determinado. Portugal é um pais que se lançou à 
descoberta do mundo e sempre esteve orientado para a 
emigraçâo. O grande sucesso do Benfica foi a ampliaçâo 
dos sens contactas a nivel mundial. Hoje o Benfica nâo 
se conforma corn as glorias passadas mas trata de 
apontar para um futuro glorioso, porque é um dos 
maiores clubes do mundo. Naturalmente sempre houve 
altos e baixos, mas superada esta crise profunda, vamos 
reviver a vitôrias do passado. 

Agradeço a recepçâo que tivemos no Canada, em 
especial a grandiosa hospitalidade e entusiasmo do 
Nùcleo do Sport London Benfica que foi algo 
inesquecivel. Corn a vossa força e determinaçâo, nâo 
duvido que vamos ter “Um Benfica à Benfica”. 

Na hora da despedida foram recolhidas estas 
declaraçôes no Delta Armouries Hotel que hospedou a 
comitiva presidencial na sua passagem por London. 

A. Seara 

Furacôo Mitch deîxa rasto de destruiçâo e morte 

Um casai de Chilanguera, Salvador, chora pela morte de 
uma criança, vüima do furaçâo. 

Elevado numéro de mortes - que corn base em 
estimativas foram mais de 12 mil - e biliôes de 
dolares em prejuizos materials, sâo alguns dos 
dados que surgem como resultado da passagem do 
furacâo Mitch na area geogrâfica dos paises que 
constituem a América Central. 

Nicaragua, Guatemala, Salvador, e Honduras 
foram os paises mais atingidos. No México, 
Panama, Costa Rica, e a Jamaica sentiram-se 
também os efeitos da forte devastaçâo deixada pela 
violência do furaçâo, classificado na categoria dos 
piores que têm assolado o nosso planeta. 

Em resultado dos ventos e chuvas torrenciais 
que o furacâo gerou, criaram-se grandes caudais 
de âgua que fizeram transbordar os rios e lagoas e 
provocaram inundaçôes de lama e entulho nas vilas, 
cortando as estradas. A apocaliptica devastaçâo 
causou grande numéro de vi'timas, arminou cultivos 
e pontes fazendo impossivel a chegada dos 
primeiros auxilios às areas habitacionais sinistradas. 
Deram-se desabamentos de terra nas encostas das 
montanhas, como na vertente sul do vulcâo Casitas, 
Nicaragua, que soterrou um numéro estimado em 1.500 
pessoas. 

Mais de um milhâo de pessoas perderam as suas casas 
e restantes bens, havendo a acrescentar a tudo isto a 
intemipçâo de todos os meios de apoio bâsico, ficando as 
populaçôes das areas afectadas sem âgua, luz e 
comunicaçôes, enfrentando-se a ruptura total no 
abastecimento de produtos alimentares. 

A fome, a desidrataçâo e o surto de epidemias sâo 

ameaças que cedo se instalaram nas âreas de calamidade. 
As autoridades civis e militares locals foram incapazes de 
lhes fazer face por falta absoluta de meios adequados. 

Para minorar o sofrimento das populaçôes e ajudar na 
reconstmçâo de prédios e comunicaçôes, vârios pai'ses (nos 
quais se incluem o Canadâ) se prontificaram a enviar 
socorro, tanta em meios humanos como assistenciais e 
materials. 

Segundo informaçôes da Cmz Vermelha e doutras 
organizaçôes assistenciais que se encontram nas âreas 
atingidas, sâo necessârias extensas acçôes de socorro para 
poderem ajudar os pai'ses afectados pelo furacâo. 

Reguengos à Vendu no LCBO 
O Centro de Contrôle de Bebidas Alcoôlicas no 

Ontârio anuncia que jâ se encontra à venda nas suas 
lojas a marca Reguengos Vinho Tinta, um vinho de 
qualidade superior produzido pela Cooperativa de 
Reguengos de Monsaraz, considerado hâ muito tempo 
um dos melhores vinhos do Alentejo. 

Este vinho é produzido corn uma variedade de uvas 
originârias daquela regiâo viticola: Periquita, Moreto, 
Trincadeira, e Aragonês e deverâ ser a gloria das mesas 
dos que sabem apreciar o bom vinho português. 

O crescimento experimentado na venda de vinhos 
portugueses prende-se corn o facto de o consumidor estar 
a descobrir a qualidade superior dos vinhos portugueses. 
As vendas experimentaram este ano um aumento de 23.7 
por cento no volume comercial e 22,2 por cento no vol- 
ume de dolares, o quai faz dos nossos vinhos um dos 
artigos corn mais procura no mercado. No Ontârio, os 
Reguengos estào representados por “Esprit Agencies”, 
com o Tel. (416) 762-4133. 

A Redacçâo 

E npés a tempestade... 
vem a bonanza! 

Carta 
do 

Bispo 
J.M. 

Sherlock 
à 

Comunidade 
Crista 

de 
Strathroy 

Revmo. J.M. Sherlock 
Bispo da Diocese de London 

(Pâgina 19) 

]¥ew Casa Abrii 
RESTAURANT CATERING 

Auténlica Cozinha Portuguesa 

Marisco é a nossa especialidade 

Banquetes para 240 pessoas • Bar desportivo na cave 

Luxuosas instalaçôes • Serviço Requintado 

Januàrio Barros & Cesàrio Bras, Proprietârios 

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

DA PONTE'S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

Sheers, Valances, Bedspreads, 

Romans, Balloons, 

Window Shades & Alterations. 

Call a ^sllmale.: 

(519) 453-8640 
664 HAMILTON RD., LONDON, ONT. N5Z 1T3 Fax. (519) 453-5223 

CARLOS DA PONTE 1737 DUNDAS STREET EAST, LONDON, ONTARIO N5W 3E3 
ADVANCE FINE AUTO - Tel. (905) 949-5353 

3168 HURONTARIO SI, MISSISSAUGA, ON L5B 1N9 , 
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MACIOMAL 
"EVASÂO", 0 Novo Carrinho 

"Made in Portugal" 
Nào se trata de um Cadillac, mas sim de um 

microcarro de dois lugares, corn um motor diesel 
Lombardini de dois cilindos. Faz 100 kms de estrada 
corn apenas très litros de combustivel, pesa 349 quilos 
e custa apenas 1690 contos. A fâbrica, que esta situada 
em Vagos, a partir de Janeiro proximo vai atingir uma 
produçâo de 60 viaturas por mês e apenas dez 
empregados trabalham na montagem de peças obtidas 
por subcontrataçâo. 

O “mini” português s6 tem dois lugares, um para o 
chofer e outro para quem seja, o câo, por exemplo. 
Vende-se em duas modalidades: a “standard” e a de 
luxo, separadas por uma môdica diferença de apenas 
100 contos. A carroçaria é de fibra de vidro e nào hâ 
problemas corn a ferrugem. A velocidade ùtil chega 
aos 60 km/hora. Corn este você nunca apanha uma multa 
por excesso de velocidade. Vârios paises da Europa jâ 
estào interessados neste “mini made in Portugal” e a 
carteira de encomendas subiu depois do seu lançamento 
no Salào Automôvel de Paris. 

Dadas as dificuldades de estacionamento em 
Lisboa, nào duvidamos em augurar um futuro promissor 
ao novo “carocha” português, ideal para o emigrante 
que for passar férias em solitârio ao torrâo natal corn a 
bagagem normal duma escova de dentes, um par de 
cuecas e um guarda-sol. O carrinho nào dâ pr’a mais! 

A. Seara 

Pdroco da Tocha foi vitima de roubo 
No passado 10 de Novembro o ataque contra o 

pàroco da Tocha (Cantanhede) na sua residência foi 
manchete em dois diarios em Coimbra. “Espancado, 
amordaçado e roubado de madrugada. Padre foi 
agredido na Tocha”, rezava o “Diârio de Coimbra”, 
referindo que o tal assalto e ataque ao presbitero 
octogenârio foi concretizado por dois ou très indivi'duos 
encapuçados, que lhe roubaram cerca de 40 contos (por 
menos atraiçoaram ao Mestre). Sera que se tratava da 
colecta do Domingo que ainda nào tinha ido para o 
Banco, ou seriam uns trocos para as despesas do dia 
seguinte? 

Portugueses disseram "Nâo" à 
Regionalizaçâo de Portugal 

Como é do conhecimento gérai, os portugueses 
foram chamados às umas no passado domingo, dia 8 
de Novembro para referendar a proposta do govemo 
socialista que esta frente dos destinos da naçào. A 
proposta era dividir Portugal continental em oito 
regiôes administrativas, corn o pretexto de concéder 
uma maior descentralizaçào do poder. 

Se é facto que, em gérai, todas as forças politicas 
aceitam a necessidade de uma certa regionalizaçâo, o 
que cedo se constatou é que, poucos eram aqueles que 
apoiavam a versào socialista. 

Paladinos do ‘‘nâo ”, mostraram-se os partidos PSD 
e PP e favorâveis ao “sim ” estiveram a o PS e PC. Os 
debates foram bastante vivos e os defensores de ambas 
as posiçôes empenharam todos os meios disponiveis 
para fazer valer as suas razôes pelo que a vitoria do 
“nào” foi encarada como uma vitoria poh'tica para os 
partidos contrârios à regionalizaçâo. 

Apôs ter visto recusada pelas populaçôes a sua 
proposta quanto à liberalizaçào do aborto, esta segunda 
derrota do partido socialista vem reacender a polémica 
que se tem instalado nas forças polîticas nacionais 
quanto à capacidade govemativa do PS português. Este 
têm sido considerado como um bom partido na 
oposiçào, mas no governo, nào se tem mostrado capaz 
de impulsionar o pais em areas de importância funda- 
mental, e tem fracassado também no contexte da nossa 
participaçào efectiva no “clube” dos paises que 
compôem a Uniào Europeia. 

tl 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 - Culto 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" 

Linda Evangelista desfila em 
"passerelle" no Porto 

A modelo canadiana de fama intemacional, Linda 
Evangelista, deslocou-se à capital do Norte de Portu- 
gal para fazer uma passagem de modelos do “coutu- 
rier” e desenhador português Nuno Gama. Este 
manifestou que alguns dos vestidos tiveram que ser 
abertos nas costuras para albergar a massa da famosa 
modelo, que ultimamente nào tem guardado a dieta 
como Deus manda e apareceu na sua gloria com uns 
quilinhos a mais, um pouco cheinha de carnes como as 
deusas pintadas por Rubens. 

Mesmo assim a passagem de modelos foi um grande 
sucesso e a foto é um testemunho grafico que dispensa 
todo comentario. Temos a impressào que, por medo dos 
ardores amorosos dos tripeiros, Linda Evangelista viu- 
se obrigada a sair escoltada por dois marinheiros: Paixào 
e Seduçào. Estes envergavam o verdadeiro uniforme 
da Marinha de Guerra, no qual, as calças nào têm a 
abertura normal da braguilha, como bem sabem os que 
serviram na nossa Armada. 

,4. Seara 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

y 

MORNING STAR 
BAKERY 

iSij2Ec.La£iz£iAoi zm: 

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

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

MONTGPlO 
GGRAL 

FORA DA ÂREA, CHAME 

1-888-633-1570 
ESCRITÔRIO DE REPRESENTAÇÂO 

HA VALORES QUE DURAM SEMPRE 

CONSIGO, ONDE QUER QUE VOCE ESTEJA! 

Tel. (416) 588-7776 • Fax. (416)588-0030 
1286 DUNDAS STREET WEST • TORONTO, ONTARIO • M6J 1X7 
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■NTERMACIOMAL 
A Indonésia sob o Signo da 
Violência 

Nâo hâ crescimento sem dores e a transferência do 
sistema politico indonésio para uma certa forma de 
democracia tomou-se ainda mais violenta que nos ûltimos 
dias do regime ditatorial de Suharto que corn mào de ferro 
controlou os destinos da naçâo nos ûltimos 32 anos. 

Os encontros entre as forças de segurança e os 
rrianifestantes produziram nos ûltimos dias cinco mortos 
e mais de um centenar de feridos, enquanto a Assembleia 
Consultiva do Povo discutia a data das proximas eleiçôes 
democrâticas e a prioridade das reformas politicas que 
foram prometidas na queda do ditador. 

Trinta mil estudantes manifestaram-se em rebeldia 
pelas mas de Jacarta. Eles afirmam que as coleiras no 
pescoço podem ser diferentes mas os câes sâo os mesmos, 
porque a Assembleia do Povo é praticamente a mesma 
que se reunia nos tempos de Suharto. Exige-se que as 
Forças Armadas, um forte gmpo de 450 mil homens, nâo 
participem na polîtica e que Suharto seja julgado por 
violaçâo dos direitos humanos. 

Uma transiçâo assim tâo radical sera impossivel e 
parece que a sombra do ditador vai pairar ainda por uns 
tempos sobre o future da Indonésia. 

EUA 
0 Partido Republicano corn pobres 
resultados eleitorais 

A democrata Barbara Boxes que venceu na California e 
O republicano Jeb Bush, novo governador da Florida. 

O partido do elefante nâo conseguiu ampliar a sua 
maioria nas Câmaras do Congresso dos EUA, e ainda 
perdeu lugares na Câmara dos Représentantes. Os 
Democratas obtiveram vitôrias estratégicas em Nova 
lorque e na California. Tudo isto vem aliviar a pressâo 
sobre o processo de “impeachement” de Bill Clinton. 
Os republicanos pretendiam fazer das eleiçôes um 
referendo sobre o caso Lewinsky e a resposta do povo 
americano foi de repûdio à ideia de que Clinton pague 
corn a demissâo por este pecado. 

Os Republicanos 
ainda têm a sertâ pelo 
cabo. Mantiveram os 
mesmos lugares no 
Senado e apenas 
perderam alguns na 
Câmara dos Repré- 
sentantes. Apôs esta 
manifesta vitoria 
democrâtica, podemos 
antecipar que as rodas 
do proceso de impeach- 
ment vâo parar de vez 
e vai-se procurar uma 
soluçâo intermédia corn 
a Casa Branca para 
fechar o assunto. Confirma-se uma vez por todas que a 
atmosfera de riqueza que a administraçào Clinton trouxe 
ao pais é o mais importante neste momento. Para o povo 
americano, o milagre da economia sempre teve um peso 
na hora das decisôes. E dada a prosperidade do pais, 
“faça-se o milagre, e faça-o o diabo do grupo 
democrâtica 

Entre os republicanos, o primeira vitima a sofrer o 
impacto foi Newt Gingrich, Présidente da Câmara dos 
Représentantes, que nâo se vai candidatar para o seu 
cargo e possivelmente arrumarâ as malas no ano 2000, 
no fim do mandato para o quai foi eleito. Bob 
Livingston, colega de partido, sera o candidate a ocupar 
a Presidência da Câmara. O povo soberano falou e a 
decisâo popular e sempre imprevisivel. 

EUROPA 
Alianfo Aeronàutica 

Apôs O acordo assinado entre as duas empresas 
aeronâuticas, a inglesas BAe e a alemâ DASA, o govemo 
francês manifestou a sua intençâo de aderir à nova “pool " 
aeronàutica que pretende competir a nivel europeu corn a 
poderosa dupla americana, a MacDonald-Douglas. A 
Aeroespatiale e a Dassault francesas que fabricam 
respectivamente o Airbus e o caça nacional Rafale, irâo 
unir-se ao grupo europeu da British Aerospace (BAe) e a 
DASA para formar o conglomerado EADC, siglas que 
correspondem a European Aerospace Defense Company. 
O século XXI parece que vai ser o tempo dos 
conglomerados empresariais. É unirem-se ou morrer. 

Por outre lado, sendo notôrio que as duas companhias, 
DASA e BAe, jâ controlavam 58 por cento do capital active 
da Aerospatiale, à França s6 lhe restava a altemativa de se 
unir ou ficar reduzida a ser uma companhia minoritâria. 

O novo consôrcio debruça-se sobre o projecto do aviâo 
de combate Eurofighter 2000 que vira a modemizar o ar- 
senal da NATO. A Espanha e a Itâlia participam também 
no projecto. 

/SRAEL 
HAMAS bloqueia o processo de Paz 

A primeiros de Novembro, corn a tinta ainda fresca 
no acordo de paz entre Israel e a Autoridade Palestiniana, 
O grupo radical HAMAS dava um forte pontapé no travâo, 
criando novo impasse na luta por uma Paz que nunca acaba 
de chegar. 

Um carro armadilhado detonou no centre de 
Jerusalém, no popular MercadoMn/inne Yehuda, onde uma 
bomba instalada num Fiat 127 vermelho ceifou a vida dos 
dois kamikazes palestinianos que ficaram totalmente 
cabonizados, e causou 27 feridos. 

No mesmo lugar, uma bomba de calibre semelhante 
provocou 21 vi'timas mortais e mais de 50 feridos em Junho 
de 1997. 

O cadâver de um dos terroristas do Hamas, 
perto do carro armadilhado. 

Foi este o segundo atentado terrorista contra cidadâos 
israelitas que se produz depois de serem assinados os 
acordos de paz de Wye Plantation nos EUA entre Yasser 
Arafat e Netanyahu.. 

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

CONTACTE 

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 

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

101 Hamilton Road 

London 

$75.000 

Casatipo “Bungalow” 
em tijolo 
Quatre Quartos 
de Cama 
Duas Casas de Banho 
Cozinharenovada, 
sobrados de madeira e 
cerâmica 
Amplo Patio cercado 
Chame Ray ou Louise 

566 Chester St., London 

$134.900 

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

Chame Ray ou Louise 
132 St. Clair Crescent, London 

$152.900 

24 HORAS POR DIA 

SERVIÇO EM PORTUGUÊS EINGLÊS 

Re/Max Centre City Realty Inc. 

W 439-1400 

Louise Bygden Ray Figueiredo 

RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 • RE/MAX 439-1400 
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SATA Recebe novo Boeing em 
Dezembro 

A transportadora aérea açoriana, SATA, vai receber 
em Dezembro um terceiro Boeing que poderâ ser 
utilizado entre o Continente e as ilhas açorianas, caso a 
empresa vença o concurso de liberalizaçâo dessas ro- 
tas 

A informaçào foi avançada pelo Présidente da 
SATA, salientando que a aquisiçâo do aparelho, um 737- 
300 corn capacidade para cerca de 140 passageiros, 
surgiu devido às solicitaçôes do mercado charter, 
operaçâo muito importante para a empresa, mas a sua 
compra também teve em conta a possibilidade de voos 
para o Continente. 

Segundo Manuel Cansado, se a expectativa légitima 
de vencer algumas das rotas entre o Continente e a 
regiào se concretizarem, a SATA adquirirâ um quarto 
Boeing, para responder às exigências acrescidas 
résultantes das operaçôes charter e regular. 

As très aeronaves jâ adquiridas em regime à&leas- 
ing custam à SATA cerca de 750 mil dôlares po mês e, 
a menos de dois meses de liberalizaçâo dos transportes 
aéreos para os Açores, o resultado defmitivo do con- 
curso ainda nâo é conhecido, situaçâo que levou a que 
a empresa tivesse de desenvolver uma série de trabalhos, 
por forma a responder com eficâcia e prontidâo, caso 
vença alguma das rotas. 

Se isso vier a acontecer, a futura frota de quatro 
Boeings da SATA sera dividida, igualmente, pelos voos 
charter e regulares para o Continente. 

Garantiu ainda que a operaçâo charter dos grandes 
centres europeus para os Açores vai manter-se, 
constituindo um importante factor de desenvolvimento 
para as ilhas. 

A tranbordadora aérea regional é também, como 
se sabe, resposâvel pela ligaçâo entre as nove ilhas do 
arquipélago, corn uma frota de très ATP e um Domier. 

WSA 

AÇORES / IWADEIIIA 

Agricultores corn ajudas para 
minimizar prejui'zos 

Os agricultores açorianos vâo beneficiar de apoios 
governamentais para a resementeira de pastagens, 
Trata-se de minimizar os prejuizos résultantes das 
condiçôes climatéricas desfavorâveis que se 
verificaram este ano no arquipélago 

Segundo a Secretaria Regional de Agricultura e 
Pescas, os agricultores podem candidatar-se a ajudas 
que podem atingir um montante mâximo de 100 contos 
por hectare. 

Os apoios, num mâximo de 10 hectares por cada 
beneficiârio, serâo atribuidos sob a forma de subvençâo 
financeira a fundo perdido, corn um valor que pode 
chegar aos 75 por cento das despesas elegiveis. 

As candidaturas apôs confirmaçâo de estado das 
pastagens, serâo analisadas pela Direclçâo Regional 
do Desenvolvimento Agrârio e posterior deliberaçâo 
pela sub-unidade de gestâo do FEOGA-Orientaçâo. 

LUSA 

RESTAURANTE 

Fully Licenced 

Proprietârios 
Rosa Cruz & Tony Silva, 

Tel. (519) 679-1590 

Restaurant & Catering Service 
Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 

DIA31 DE DEZEMBRO • BUFFET TODO 0 DIA 
(All You Can Eat - $ 12.95/Person) 
MÛSICA, BA!LE, SURPRESAS! Abertos até às2h00 da manhâ 

FAÇA JÂ A SUA RESERVA • Tel. 679-1590 
41 Adelaide St., North, Unit #37, London, Ontario N6B 3P4 

RIBEIRA QUENTE continua a ser 
zona de risco 

A freguesia da Ribeira Quente, onde em Outubro 
de 1997 derrocadas provocaram 29 mortes, continua a 
ser zona de risco, estando a ocorrencia de deslizamentos 
de terra sempre iminente. 

A informaçào foi avançada por Rui Coutinho, 
geôlogo da Universidade dos Açores, que salientou que 
“as condiçôes para que ocorram fenomenos desta 
natureza ainda estâo visiveis e perfeitamente 
identificâveis, numa freguesia onde as arribas sâo 
extremamente pronunciadas, chegado a atingir um 
desnivel de 400 metros numa faixa muito exigua de 
terra corn poucas escapatôrias. Além disso, a Ribeira 
Quente é o escoamento preferencial de toda a caldeira 
da freguesia das Fumas e estes problemas reais nâo 
podem ser esquecidos. 

Rui Coutinho preconizou a estabilizaçâo dos 
taludes corn remoçâo de terra ou criaçâo de algumas 
zonas de protecçâo, bem como uma reflorestaçâo 
adequada de toda a area 

Nào é passive! sarar as feridas de trâgicos 
acontecimentos corn medidas pontuais ditadas pela 
urgência, mas sim apostar na prevençào, declarou 
Eduarda Goulart, directora gérai do Ambiente, e 
referiu que na ausência de medidas correctas de 
ordenamento e utilizaçâo dos solos, é impossivel 
prévenir as catâstrofes e ter um suporte legal de 
actuaçâo nesta ârea. 

No caso da Ribeira Grande, a populaçâo fez a opçâo 
de se manter na sua terra natal e foram feitas retençôes 
imediatas para retardar a chegada dos caudais à zona 
baixa da freguesia, criando um piano de gestâo da bacia 
hidrogrâfica da Ribeira Grande. Mas nâo podem exisitr 
ilusôes quanto aos riscos de uma freguesia que con- 
tinua no mesmo local, espartilhada entre a montanha, 
a ribeira e o mar. 

LUSA 

UMA NOTA lEVE... Nostalgia da Primovera da minha vida 

Tinha chovido de madrugada, mas o sol estendia- 
se agora ao longo dos campos dando à terra o desabafo 
de fumegar. As aranhas aproveitavam aqueles raios 
dourados, para expor a prata das suas finas filigranas 
na perfeiçào de cada teia. 

Aos prados tinha jâ a Natureza salpicado de 
florinhas multicores, companheiras fiéis daEstaçâo que 
pouco antes se tinha feito anunciar por uma avalanche 
de borboletas de cores variadas. 

Era sempre bem-vindo o chegar da bêla e favorita 
Primavera, que vinha alegrar aquela casinha feita de 
pedra tosca denegrida pelos temporals que a devem ter 

J fustigado através da sua longa existência, mas que, 
apesar de tudo, ainda se mantinha erguida. 

Os pardacentos invemos de ârvores despidas lhe 
davam um ar de austeridade que fazia pena. Vista de 
longe, lembrava uma viûva de negro vestida e ao 
abandono; como que desafiando as geraçôes que, ao 
longo do tempo, ali tinham nascido, vivido e morrido, 
geraçôes às quais ela sobrevivia tào erecta e indiferente, 
que nem a sombra dos castanheiros lhe alterava o porte 
gracioso, embora simples. 

Deixando o meu pensamento correr livremente, faz- 
me sentir grande nostalgia ao pensar em minha avô tâo 
afâvel, sempre sorrindo para nôs quando nos 
acompanhava até ao fim da quinta que percorria num 
passo firme, digno. 

Parece que estou a vê-la, trajando de preto, numa 
afmidade corn a casa onde viveu noiva, criou quatro 
filhos e perdeu o bom marido bem cedo na vida. Decerto 
ali se viveram risos, necessidades, ralhos e lâgrimas! 

Pois nâo é isso a vida? ... 
Mas nem tudo é mau. A estaçâo princesa é uma 

realidade que volta fielmente todos os anos a alegrar 
os coraçôes dos bem formados. 

Por isso agora, rodeadas de folhinhas brotando, as 
videiras choravam de alegria, por darem largas aos seus 
novos rebentinhos - futuros petiscos - para a nova 
geraçâo de passarinhos, cujos ninhos por ali se 
construiam jâ em grande azâfama. 

Bendita seja a Primavera! 
Minha avô era de figura delgadinha, alegre e ligeira, 

razôes para a pequena netinha a querer seguir em tudo. 
Admirando o seu desembaraço, aconteceu que numa 
“onda” de repentina ligeireza e, enquanto a avô distrai'da 
cozinhava as boas papas de nabiça corn farinha de 
milho, - uma delicia! - eu escapei-me para trâs do fomo 
feito de pedras embutidas na encosta da serra e, 
enveredando pelo estreito espaço que sépara va o telhado 
da encosta, ao tentar passar arrastei sem querer uma 
das lâjeas que formavam o telhado, lousa que, sem 
piedade, caiu-me sobre o dedo grande do pé direito 
rachando a unha. Claro que houve ralhos e lâgrimas, o 
que redundou em grande apoquentaçâo para a idosa 
senhora, minha avô, que imediatamente mandou recado 
ao “doutor” da terra. Este, que nunca aprendera 
medicina mas era forte em corte de cabelos e barbas 
bem feitas, era quem por ali prestava os primeiros 
socorros a quem quer que nécessitasse. 

Por ele fui tratada. Envolveu-me o dedo e pé corn 
gaze e depois uma ligadura branca abrangendo a pema 
para cobrir pequenos arranhôes. E entretanto, se eu 

chorava?!... que unha rachada nào é petisco! 
Sentir-me dorida e, pela primeira vez na vida, de 

ligadura branca, trouxe à minha infantil imaginaçâo 
proporçôes de grande DRAMA, motivo de vaidade. Por 
isso, encostada a um dos meus irmàos e invadida por 
uma tolice imensa, coxeava vaidosamente pelas estreitas 
ruas da Moreira (Alvoco de Vârzeas), na esperança de 
atrair a compaixâo de quantos me vissem e 
perguntassem pela origem do desastre. E esta?! 

Mas surtiu efeito! Quantos por nôs passaram 
inquiriam do que tinha acontecido à “coitadinha” da 
menina. Ouvindo de um tal interesse pelo meu bem- 
estar, senti-me importante, pelo que cheguei a formular 
desejo de que o mal nâo curasse tâo cedo, até que toda 
a gente da aldeia ouvisse do meu sofrimento... 

Embora isto nâo faça rir, o certo é que aconteceu 
hâ muitos anos. 

Ora, eu sei que podia falar das desgraças que vâo 
por este mundo além e até aquém! Pois que misérias 
nâo faltam e, também nâo é escasso o outro meio mundo 
que delas fala e delas escreve. Por isso mesmo, prefiro 
oferecer aos leitores estas “tréguas” que também aliviam 
a minha mente saturada de tristes acontecimentos. 

Assim, ao recordar estas tolices da infância, procuro 
avivar a memôria daqueles que me lêem e encorajâ-los 
a falar das suas graças e dos tempos da meninice, para 
assim alegrar um pouco o dia-a-dia corn uma nota leve, 
nem que seja para provocar um sorriso... 

Fernanda Torres Raimundo (Richmond B.C.) 

CO LO lu eu. 
BANKeRQ 
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CARTAS DOS ACORES 
do Monel do Chico poro o AKrede Belizorio 

Novembro do ano da graça de 1998 
Canssime Alfrede: 

Ca me tens de novo a te respondere a tua senpre 
benvinda caitinha. As tuas informaçâos do Canada dao- 
me muito prazere e mostram-me que tu és um amigo 
daqueles que nan se esquecem dos irmaos açoreanos 
que ficaram atrâz. Per ca tevemos uma chuva que percia 
o céu vir p’ra baixo. Vocês faz os ciclounes e els 
descarregam as augas nos Açores. Eu e a minha Maria 
fizemos o que nos insinaram na Câmara da Povoaçâo, 
num cruse de fermaçâo para zafamos das qualamidades 
publiques, ficamos na cama dois dias a fio. 

Dou’te os mês parabans por teres feito uma coisa 
tao bem amanhada que foi isso de ires estudare no cruse 
dai e aprendere a escrevere bem a nossa lingua, queles 
dizem sere de Camôis. Sera que foi ele quern premeiro 
falou o nosso pertuguês? Eu jâ nâo me alembro bem, 
mas acho que nâo. A cratilha maternai onde a gente 
aprendeu na escola é quera uma coisa bem asseada. Do 
Camôis deves te alembrar quele foui um gajo muinto 
teso prâs brigas e p’as rimas e dizem que procasa de se 
metere co as damas daquele tempo, ele se lixou e foui 
mandado p’râ guerra. Sô foui pena que ele tivesse ficado 
zarolho. Os rapazes da escola do nosso tempe deziam 
quele era o poeta zarolho e tinhames que aprendere de 
core “As armas e os barâos assinados” e a “Alma 
minha gentile que te partistes”. Aquilo é quera rimar 
bem. A prepôsito, per falare nisso da pouzia, dexa-me 
que te diga qu’estou vendo no teu jomal umas boas 
rimas agora. Antigamente viam-se umas quadres de pé 
quebrado caté me davâo comixâo no nariz. 

Mudando dassunto. Olha, o teu partido politico con- 
tinua a nâo se conformare corn ter perdido o taxo aqui. 

e estâo tramando corn os do PP, quera o CDS do teu 
tempo, pr’a porem o Césare na rua. Isto esta mesme 
per um fio e, aqui na Povoaçâo, agente do nosso par- 
tido do Contra, estâmes em grandes e importantes 
reuniâes. O nosso chefe que veio de Ponta Delgada, 
diz cagente deve se preparare, mas sas coisas forem 
muito depressa, e houver eleiçâos, agente nam concorre 
ainda. Vamos ter uma conversa co ministre da Repûblica 
que é dos mandantes que Lisboa manda pra câ, que 
tem o mesme cargo que antigamente se tinha p’râs 
colonias do ultramare e se chamava “Inspectore do 
Cacimbo”. Vamos dizer-lhe que o melhore é nam dar o 
taxo aos pepedês nem aos outros jâ. Ele que ponha o 
Césare mais uns tempes corn outro goveme e enquanto 
isso, agente prepara-se pra ganhare, porque os politicos 
queles têm agora é tudo conhecide e nâo convencen 
ninguem. Jâ incheram as algibeiras e nan fezeram nada. 

A gente tivemos uma grande vitôria â dias. O 
glorioso Contra ganhou mais um referendo. Estamos 
indo muito bem. Eles queriam isquartejar a naçâ como 
quem mata um porquinhe, os algarves p’ra câ e os 
lisboas p’raculâ. Uma gradessisima vergonhe! Mê 
queride, digo-tê qu’els sô quer é mamar, quer co Zê 
Povinhe pague mais dinheire pr’a todes eles passear a 
nossa custa. 

Os versos que puzeste na tua carta que o teu tio 
copiava pro tal caderno e que estavam escritos nas 
retretes do Liceo devem ter munto que se lhe diga. Os 
estudantes sempre forem uns gajos tesos e isso deve ter 
ai cada verso de fazere compita cos do Bocage. Manda 
isso pro présidente Césare porque, se calhare, ele aceita 
publicare pla Secretaria da Inducaçâo e Cultura e tu 

ficas co teu retrato na parede dos benemérites da 
antonomia culturale dos Açores. 

Até â premeira, e arrecebe um grandessisimo abraço 
do teu amigo, 

Manel da Chica (Concellio da Povoaçâo) 

l^udows 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 

FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
Um espaço idealizado para os vivos e os defuntos 

A Capela-Mausoléu da Sagrada Familia oferece-lhe a oportunidade de obter um 

Tùmulo de Familia dentro das tradicionais exéquias funèbres. 

^ 0 interior recolhido convida o visitante a uma reflexâo sobre 

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

longe dos cuidados humanos da vida. 

4^ 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 Juros contacte: 

ST PETER S CEMETERY 806 Victoria street • London, Ontario • N5Y4EI Tcl. (5 I 9) 45 I-9 I 20 

0 Mausoléu da Sagrada Familia é supervisado pelo técnico Bob 7\maral, que fala português e pode ajudar-vos em 
tudo quanto diz respeito à deeisâo de escolher este lugar para sepultura dos restos mortais da vossa familia. 
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"Remembrance Day" e a cultura das 
canadianos 

Vez por outra sâo feitas sondagens por empresas da 
especialidade, com as quais tenciona-se avaliar as opinioes 
do povo sobre os mais diversos temas. Isto acontece 
praticamente por tudo e por nada e abarca desde as coisas 
mais comezinhas até aos assuntos de interesse nacional. 

Hâ dias, analisou-se os conhecimentos do povo 
canadiano acerca da participaçâo activa do seu pais na 
Primeira Grande Guerra. Os resultados s6 nao 
surpreenderam porque foram os esperados. Uma maioria 
dos inquiridos, ou nao tinha conhecimento algum sobre 
esta gloriosa historia ou, dando largas à imaginaçâo - no 
quai a mentalidade popular costuma ser muito fértil - 
teceram as mais diversas respostas, numa manifestaçào 
clara de ignorância crassa que aponta para a déficiente 
formaçào escolar média da juventude deste pais. 

E Portugal padece da mesma doença. No que diz 
respeito à formaçào escolar das crianças e jovens 
portugueses, nas ultimas décadas, passou-se do mvel antigo 
de exigência (e palmatoada), para um sistema incapaz de 
fomecer uma formaçào gérai equilibrada e consentânea 
com um mundo em evoluçào, no qual as exigências sâo 
cada vez maiores. 

Hoje, forma-se à base do computador e das tais 
maquinetas que fazem parte da vida diâria. Tabuada é coisa 
do passado... Historia pâtria? O que é isso?... Hino 
Nacional? Ah ! o Herôis do mar, tra-la-lâ-la! E assim por 
diante. 

Nào temos saudades dos tempos em que éramos 
obrigados a decorar os nomes de serras, caminhos de ferro, 
rios, lagos, reis, frades e santos de Portugal, sem esquecer 
as minas de diamante de Angola no distrito da Lunda, 
bacia do Cassai, ou o Monte Ramelau em Timor. S6 por 
muita sorte nào nos impingiam decorar a composiçâo das 
cavacas das Caldas, jâ que das faianças nào era preciso. 
Mas a verdade é que hoje a chamada cultura gérai da 
juventude lusa, como a da sua congénère canadiana, anda 
à roda das Spice girls e de mais outros tantos figurôes da 
cantiga, sem jeito nem lata, mas que fazem muito bamlho. 

PS. Português - nova derrota 
o partido do Govemo, continua a nào dar-se bem corn 

referendos. Apos ter sofrido uma derrota estrondosa na 
consulta popular sobre o aborto onde, como é bem sabido, 
a religiosidade do povo teve um peso fundamental na 
decisâo, acabou recentemente por softer outro grande rêvés 
quando decidiu seguir avante corn novo referendo, pedindo 
o aval do povo para dividir Portugal em oito regiôes 
administrativas. 

Lutando contra uma maré de critica, o Govemo do 
PS, incapaz de contrapor respostas validas aos embates da 
oposiçâo, teve que aceitar resultados que, s6 nào foram 
catastroficos, porque a senhora abstençâo mais uma vez 
foi rainha na consulta. 

Perguntamos: Sera que se justifica esquartejar o 
quadrilâtero português em Regiôes quando, fora dos casos 
insulares dos Açores e Madeira, vivemos num territôrio 
pequeno, sem grande contraste climâtico ou cultural de 
lés a lés? Se o problema é apenas o facto dos centros de 
decisâo estarem concentrados, a soluçào é simples: 
descentralize-se. 

NORTHLAND DENTAL CENTRE 

DENTISTAS PARA TODA A FAMILIA 

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

TEL. (519) 455-2551 
NORTHLAND MALL • HURON ST./HIGHBURYAVE., (London) 
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CABTAS AO EDITOn 

Aviso à navegaçâo? 
Uma Eada sininho tem-nos falado muito em segredo 

(ao escuto, entenda-se), que parece andar por ai na 
comunidade luso-londinense um grupo de figuras 
geniais a movimentar-se no sentido de querer queimar 
mais uma direcçào do Clube Português. 

Os proximos meses vâo ser de grande azâfama e, 
corn as eleiçôes à vista, os politicos clubistas, para 
sairmos da crise, mais uma vez vâo lançar-se ao foro 
da Assembleia, armados de um conhaque numa mâo e 
uma receita mâgica na outra... 

Sera que algum dia vamos descobrir que da crise 
s6 sairemos se, deixando de digladiar-se em lutas 
estéreis, todos a uma s6 voz decidirmos dar corpo a 
uma unidade de intençôes, pondo cada quai os seus 
talentos ao serviço da comunidade? 

A Redaeçâo 

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

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

FERNANDA SANTOS, Proprietària 

424 Hamilton Rd„ London, Ont. N5Z IR9 Tel. 672-4770 

COISAS E LOISAS.» 
Feira do livra 

Acaba de fechar a maior Feira do Livro do mundo, 
desde hâ muitos anos, a de Frankfurt/98. Esta feira 
franca e vem até nos desde a Idade Média, desde as 
perseguiçôes aos escritos revolucionârios de entâo. 
Época em que o homem começou a pensar e escrever 
livros por si proprio, noutro m'vel que nâo fosse o da 
Igreja, livros que a Inquisiçâo queimava em grandes 
fogueiras na praça pûblica. Jâ entâo podiam ser postos 
à venda nesta Feira todo o material de Novas Ideias. 
Lutero, Erasmo, e outros eruditos beneficiaram da Feira 
de Frankfurt. 

Mas a Feira tem outra particularidade. Desde 1950 
foi criado um “Prémio da Paz”, instituido pelos editores 
alemâes corn a intençâo de desanuviar as impressôes 
causadas pelos horrores da era Nazi e da Segunda 
Guerra mundial. Este prémio foi atribuido pela primeira 
vez em 1950 a Max Traue e, em anos sucessivos, a 
figuras como o Dr. Albert Schweitzer e outros. Este 
ano coube ao escritor alemâo Martin Walser que, a tltulo 
de curiosidade, esteve em Lisboa à convite do Institute 
Alemâo, hâ alguns anos atrâs. 

É sempre bom saber destas coisas, nào lhes parece? 

Acabou a EXPO/98 de Lisboa 
Poderlamos dizer que foi um êxito e foi-o de certo 

modo. Por quatro meses, Lisboa viveu um movimento 
diferente, excitante, alegre e prazenteiro, corn mais 
forasteiros do que nos demais meses do ano, sem contar 
o grande numéro de estrangeiros, entre os quais 
sobressaiam os espanhois. 

Esta foi a fachada. Por trâs vieram “os senôes”, as 
expectativas que safram goradas, os câlculos que saftam 
furados, os desvios de fundos que jâ se esperavam 
(grandes naus, grandes tormentas). Mas, enfim, nem 
tudo foi tâo mau. Lisboa ganhou uma grande ârea que 
se encontrava marginalizada, mas que, depois de ser 
totalmente urbanizada, farâ da capital do pals uma 
cidade moderna e valorizada. 

Muitos dos ediflcios ficaram para motivo de 
atraeçâo para visitantes que no futuro vâo querer ver 
onde ficou instalada a grande exposiçào de 1998. E jâ 
começou, desde o dia 16 de Outubro e até ao fim do 
ano, o passeio obrigatorio ao que agora se chama Parque 

Sr. Editor: 

A convite de um amigo, marquei presença corn 

a minha familia na festa do 5." Aniversârio do 

Nûcleo do Benfica de London. 

Foi uma festa organizada corn classe e distinçâo 

em que nada foi esquecido: a decoraçâo da sala, o 

arranjo das mesas, o saboroso menu, a mesa de 

aperitivos, a qualidade do espectâculo de 

variedades, e ainda a postura e boa organizaçâo do 

llder deste Nûcleo que mostrou o que sabe e o que 

quer, levaram ao rubro este grandiose evento que 

farâ furor nos jomais desportivos do nosso Portu- 

gal. 

Nâo tenho cor clubista e até nào percebo nada 

de bola, mas devemos pôr os pontes nos Is e dar o 

seu ao seu dono. Foi lamentâvel ver que a Direcçào 

do Clube Português de London, a organizaçâo mais 

representativa desta ârea, nâo teve a cortesia de 

entregar uma lembrança, um galhardete ou uma 

medalha aos membres da comitiva do S. L. Benfica 

que veio de Portugal, embora outras organizaçôes 

comunitârias locals e de fora o fizeram, o que lhes 

deu grande valor e prestlgio. 
Pense que esta é a hora em que devenamos 

deixar para trâs a vil polltica e trabalharmos juntos 

em prol e para bem da comunidade. 

Aos responsâveis do Nûcleo do Benfica, em 

meu nome e da minha familia, parabéns e muito 

obrigado por esta noite memorâvel. 

Joâo Gonçalves, um membre da comunidade 

das Naçôes. Assim, para ingressar no Oceanârio terâ 
que se pagar 1500 escudos, e nos outros que ainda 
funcionam, como o Pavilhâo da Utopia, que agora se 
chama Pavilhâo Multi-uso, e o Pavilhâo de Macau. 
Pode ser visto a funcionar o écran gigante na Praça 
Sony e poder-se-â também dar uma ou mais voltas ao 
recinto pelo Teleférico. Claro, tudo isto é a pagar. 
Portanto, a Expo/98 ainda vai render mais uns cobres. 

Porém, a entrada no recinto é grâtis. O Pavilhâo do 
Territôrio virâ a ser um Centro Comercial. 

Por isso tudo, podemos dizer: Valeu a pena! 

A implaniaçâo da RepûbUca 
Passou no dia 5 de Outubro o 88.“ Aniversârio da 

implantaçâo da RepûbUca em Portugal. Vale a pena 
recordar e dar a saber aos novos como as coisas se 
passaram. E bom saber que très cruzadores tiveram um 
papel importante no desfecho das operaçôes: o 
Adamastor, o Sâo Rafael, e o D. Carlos, este tornado 
pelos marinheiros revoltados, como anos apos 
aconteceria no coiraÇado Potemkine na Russia. Os dois 
primeiros saftam do Terreiro do Paço (hoje Praça do 
Comércio) e fundearam em Alcântara, em frente ao 
Palâcio das Necessidades (actualmente Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros), e dal começaram a bombardear 
o palâcio. À primeira ordem de fogo, dada por Tito de 
Morals, o pavilhâo real foi logo destruldo. Começou 
entâo uma batalha que de terra tentavam dispersar os 
navios. 

Dos barcos, cerca de 40 granadas calram no palâcio 
real, pondo toda a gente em fuga. O quarto do Rei ficou 
muito danificado. Jâ entâo a bandeira da RepûbUca 
estava desfraldada no Forte de Almada desde o princlpio 
do dia, e flutuava nos très vasos de guerra. Na Rotunda 
do Herôi da Revoluçâo, na cidade, para derrubar à 
Monarquia, Machado Santos lutava contra as tropas 
leais ao rei. 

O Rei D. Manuel, entretanto, fugia corn a sua 
comitiva para a Ericeira, tendo embarcado no iate D. 
Amélia, rumo a Gibraltar, protectorado inglês. Ainda 
pensou seguir para a cidade do Porto, mas mudou de 
ideia. Foi melhor assim! 

Regina Torres Calado, correspondente em Vancouver 
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W4Z1 

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

  ACTIVIDADES PE DEZEMBRO   
Dia 5 - Jantar e Bade do Natal da Associaçâo PBPA com 
inicio pelas 7h00 pm. 
Dia 13 - Festa do Natal da Criança. 

Dia 31 - Réveillon da Passagem de Ano. 

NA AREA DO NELSON PARK 

 HAIR DESIGN  
 U2  

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 Portugues) 

EVERYONE'S AN ORIGINAL 

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

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

Fernando Ferreira, Proprietario 

SEA WCWAY 
PLUMBING & HEATING 

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

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

TRI-CQUNiy tNTtRPRISES 
New & Used Satellite Systems 

We carry U.S. & Canadian Satellites 
New & Used 8 foot dishes 
We will not knowingly be undersold 
90 DAYS SAME AS CASH 
Thursday - Saturday: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 
(519)768-1776 (519)442-4500 (519)688-3200 
Hwy3/Hwy 76, 25 Dundas St. W., RR#2, 
West Lome, ON Paris, ON Tillsonburg, ON 

Jackie Carreiro, Eleita Miss Portuguesa de london, 1999 
Em sondagem feita pela Junta de Salvaçâo 

do Clube Português (Tas/: Force), a Eleiçâo da 
Miss foi proclamada como a festa mais aliciante 
do socio. A ediçâo de 98 ultrapassou toda 
expectativa. O tema central foi Macau, a ultima 
colonia portuguesa do Ultramar que em 1999 
passara à Republica Popular China. Na sala, 
decorada com motivos orientals, uma profusao 
de leques e a cabeça dum dragao com guedelha 
leonina e a furia dos sens olhos brilhantes 
pairavam sobre o palco e a sala. 

Na flor dos verdes anos, concorriam para 
o tftulo de Miss 

Jackie Carreiro, um 
sorriso cativante apos 
as lâgrimas de alegria. 

seisjovens: Elsa 
Cardoso, 
Katherine 
Simas, Claudia 
Beirao, Jackie 
Carreiro, e 
Cindy Serpa. Mereceu a 
admiraçào unânime do 
publico o show organizado 
por Eugénio Luz, R. 
Publicas, na coordenaçâo 
Aurélio Coelho e Cândida 
Agostinho, Sandy Cavaco na 
coreografia muito bem 
idealizada, e o duo de 
locutores, Eddy Neiva e 
Diane Silva. 

Apos a refeiçào, todos ficaram impressionados pela 
primeira dança. Ao rftmo do tambor chines e da musica, 
as concorrentes, vestidas com simples top e saias cortadas 
ao lado que mostravam o encanto do sen corpo escultural, 
seguiram com muita precisao a magica rotina da 
coreografia, enquanto um enorme dragao chinés as 
perseguia sem trégua. No artfstico final de pose estatica, 
saiu um estouro de fogo da boca do dragao. A combinaçào 
de movimento, rftmo e efeitos especiais deixou o publico 
de boca aberta. 

Entremeados por musica de bade do “Sunset”, 
seguiram outros desfiles empasserelle, incumdo o de fato 
de banho e pareu, até ao ultimo em que as seis concorrentes 
apareceram na sua sublime beleza, com penteados de 
Fernanda Santos (Ideas Unisex Hair Design) e elegantes 
vestidos de noite. Das respostas que ouvimos no palco, 
por justa e bem medida, destacamos a da jovem Jackie 
Carreiro. A pergunta: O que représenta para ti a Cultura 
Portuguesa? Jackie respondeu: Nasci no Canada e meus 
pais nasceram numa linda ilha dos Açores. Eles 
ensinaram-me a respeitar e seguir a Cultura Portuguesa 

As seis concorrentes com o grupo de apoio chinés e portugues. 

com todo o meu coraçào. Uma pessoa é como uma ârvore. 
Ninguém pode imaginar uma planta sem raizes. A Cultura 
Portuguesa é a raiz e a identidade da rninha alma lusitana. 

Integrado por quatro pessoas nao vinculadas à 
comunidade, entre elas Daniel Carraro, D.D., o Juri enviou 
ao palco a sua decisao inapelavel: 

Jackie Carreiro - Miss Portuguesa 1999 
Elsa Cardoso - Primeira Dama de Honor 

Katherine Simas - Segunda Dama de Honor 
Claudia Beirao arrebatou com a sua beleza o duplo 

galardao de Miss Simpatia e Miss Fotogénica. Mas como 
sempre acontece nestes ceitames, muitos entre o publico 
jâ tinham feito outra escolha, porque cada concorrente era 
possuidora de dotes de beleza ffsica e inteligência que a 
tornavam merecedora do galardao maximo. 
Desempenharam com tal perfeiçâo o seu papel que, na 
bora de escolher entre o que é bom e Undo, todos hesitamos. 
Mas esse é munus e dever do Juri. 

PBPA Adjudicou Boisas de Estudo a jovens estudanles Intensa espera no palco antes da deicisao do Juri. 

Numa reuniâo annal especialmente dedicada a 
promover o estudo entre a juventude portuguesa, a 
Associaçâo de Empresarios e Profissionais de London 
apcesentou duas boisas de estudo a jovens da comunidade 
que destacaram pela sua proficiência acadêmica no ano 
lectivo passado. 

Foi contemplada com a Boisa de Estudos “Lufz de 
Camôes” ($500.00 dôlares), Tina Carvalho B. A., estudante 
de Ciências Socials na Universidade de Windsor (Ontario) 
e filha do conhecido do socio da PBPA, agente de compra- 
venda de propriedades, Amândio Carvalho, casado com 
D. Maria de Lurdes. Ele sempre trabalhou na firma 
Pinheiro Realty & Ins Ltd., por sinal gerida por Joe 
Pinheiro, iniciador da Boisa “Luiz de Camôes”. Foi por 
este motive que ele foi indigitado para entregar o galardao 
à jovem Tina Carvalho. 

A Boisa de Estudos PBPA ($250.00 dôlares) foi 
atribufda à jovem Cristina Ferreira, estudante OAC no 
Regina Mundi College que na ocasiao vestia um Undo 
tailleur branco que realçava a sua beleza e corpo esbelto. 

Filha de Silvério e Lurdes Ferreira, de Mira, Distrito de 
Coimbra, Cristina tenciona seguir estudos em Lmguas 
Modemas (Francês, Espanhol e Português, na U.W.O de 
London. 

Neste ano a Boisa Lufz de Camôes contou com o apoio 
financeiro de Roy Dias, B.A., CMA, Pro Stair & Railing, 
E.C. Tech Engineering, Portugal Imports, Pine Tree 
Homes, London Stair & Railing, Portugal News, Joe Neves 
(D.G. Dunbar Insurance), e Tsutomu and Ingelore Irie de 
Otterville, Ont. 

Na mesma noite foram apresentados ao plenario os 
socios do PBPA, Maria Lufsa MacGillivray (Investors 
Group) e Fernando & Fatima Juliao (Elder Constmction). 
O orador convidado. Ward Skinner, falou apos o jantar da 
nova modalidade ISO 9(XX) que muitas empresas estao 
adoptando e prontificou-se a dar o seu apoio às companhias 
portuguesas que pretendam considerar esta opçâo no fu- 
turo. 

A. Seara (Secretario do PBPA) 

Apos a coroaçào de Jackie e a entrega de fitas às 
concorrentes, os pais das jovens e os convidados de honra 
reuniram-se no Restaurante do Clube para um copo d’ agua 
no qual nâo faltou o champanhe e uma alegria geral. O 
que estes concursos de beleza deixam no nosso meio é 
uma grande amizade entre as aspirantes e um envolvimento 
da juventude nas activldades do Clube. Por isso os socios 
consideram a efeméride a mais importante de todas as que 
o Clube organiza cada ano. 

A. Seara (London) 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padaria em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 
Portuguese Style Bread & Rolls - Baked Fresh Doily -Retail & Wholesale 

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

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 HAMLEYRD. LONDON • N6E3W1 • FAX: 649-1096 
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ECONOMIA 
Getting cash for your business 

Small Business owners grab their 
shares of little known government 

giveaways 
Small business owners do not believe it when you 

tell them they can receive grants or loans of $1000, 
$40,000, even $100,000, says Christian Donoso, Di- 
rector of Business Information Services for the Small 
Business Consumer Centre. But the Federal and Pro- 
vincial governments every year give away $20 billion 
in grants and loans and hundreds of entrepreneurs are 
launching or expanding their businesses with this 
money. 

They are using the money to purchase equipment 
or fixtures... hire staff and train them... finance market- 
ing and advertising... attend trade shows... expand 
abroad... find foreign investors, and more. Government 
assistance also comes in the form of; 
- Low or no-interest loans 
-Tax refunds and credits 
- Government insurance of your debts 
- Guaranteed government purchases of your product 
or service 
- Equity investment, which means the government ac- 
tually buys a stake in your business. 

Why give money to new ventures and small busi- 
nesses? Simply put: it pays off. Small businesses are 
recognized as major contributors to the economy. They 
employ people and pay taxes. (If you have any qualms, 
remember this; it’s your tax money). 

Why don’t more people know about these programs 
and go after them? 

It’s the nature of the beast, says Donoso. The pro- 
grams are run by different levels of the government... 
different departments and agencies. New programs start 
up or change requirements all the time. 

For example, the Small Business Loans Act is ad- 
ministered by Industry Canada and helps to guarantee 
bank loans to small businesses. It’s open to small busi- 
nesses, except farming operations. On the other hand, 
farmers who want to diversify or expand their opera- 

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., Q\ A'IA || t Q 
London, Ont. 
N6B 2M4 email: rdias@wwdc.com 

TALHO JORGENSE 
Carne Fresca • Mercearia • Peixe Fresco e Congelado 
423 Hamilton Rd. 
London, Ont. N5Z 1S1 (519) ! / I 

tion might be eligible for loans from the Farm Credit 
Corporation. 
There are literally hundreds of programs. And until re- 
cently, it was a big hassle to figure out which agencies 
have funds you are eligible for, and what you need to 
know to successfully apply. So many business owners 
just shrug it off., and miss out on thousands of dollars. 

A BEHER WAY TO GET THOUSANDS 
OF DOLIARS FOR YOUR BUSINESS 
Now it’s all changed. The Small Business Con- 

sumer Centre (SBCC) is an independent research 
agency, constantly monitoring government programs. 
They identify sources, categories of eligibility, amounts, 
qualifying requirements and deadlines, so you have 
current information. 

We are the first stop in your search, says Donoso. 
Small Business owners contact the SBCC to find out 
which programs are right for them, and how to apply 
so you get the money 

A program deadline passes every week and people 
should act right away. When I think of the money I 
might have missed if I did not apply when I did, I have 
to shake my head. Finding that program was a real life 
saver. 

Small Business Consumer Centre 
Specializing in helping businesses to find 

financing in the form of government grants, 

low or no-interest loans, loan guarantees 

and more 

Call 1-800-667-1493 
(Mon-Fri; 8 am - 8 pm. Sat. 10 am - 4 pm) 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

avao 
COMPOTING 

SALES‘SERVICE 
CONSULTING 

256 Regal Drive, 
London, Ontario 
N5Y4Z9 (Canada) 

jORGCpnudo. 
dlanager 

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

E-mall; jpavao@gtn.net 

Home Page: www.gtnlpavaolfirst.html 

de waal 

resendes 

sicoli 

Intern Architects 

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

Emanuel Resendes B.Arch 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Grupo Champalimaud - Portugal 
• Banco Pinto & Sotto Mayor • Banco Totta & Açores ■ 
Crédito Predial Portugués • Seguros Mundial-Confiança 

PAGINA BANCARIA 
Sottomayor Bank Canada 

O Euro 
- A moedo unka Europeio - 

Nesta ediçâo, o Sottomayor Bank Canada ira focar as 
principais fases do processo de transiçâo das moedas 
nacionais para o Euro. 
• 1 de Janeiro de 1999: Inicio da Uniao Economica e 
Monetaria, bem como a introduçâo do Euro. Os Bancos 
estarao disponiveis para oferecer serviços em Euros. Nao 
existirao ainda notas e moedas em Euros. O Euro apenas 
existira como moeda escritural, ou seja, so é utilizavel para 
transferências, ordens de pagamento, cheques, etc. Nesta 
altura, serao fixadas as taxas de conversào das moedas 
nacionais para o Euro. Estas taxas de conversào, uma vez 
estabelecidas, sâo defmitivas, o que quer dizer, que a 
conversào de Escudos para Euros nâo estarâ sujeita a 
variaçôes cambiais. Os seus Escudos corresponderâo 
sempre ao mesmo valor em Euros! 
• 1 de Janeiro de 2002: Prevê-se a introduçâo de notas 
e moedas em Euros e inicia-se o processo de retirada de 
circulaçâo dos Escudos. Durante o perîodo de substituiçâo 
de Escudos por Euros, coexistirâo simultaneamente notas 
e moedas em Euros e Escudos. Pretende-se que este 
perîodo seja o mais breve possi'vel, de forma a minimizar 
as confusôes decorrentes da dupla circulaçâo de moedas. 
Esta operaçâo de substituiçâo de moedas exige da parte 
das empresas uma preparaçâo meticulosa e atempada, 
sobretudo no que diz respeito à reprogramaçâo de caixas 
registadoras, computadores e outros sistemas automâticos 
de distribuiçâo e recepçâo de dinheiro. 

Prevê-se um perîodo mâximo de 6 meses para a 
recolha dos Escudos. 
• 1 de Julho de 2002: Espera-se que o Escudo deixe 
defmitivamente de circular para dar lugar ao Euro. A partir 
desta data, jâ nâo se poderâo fazer pagamentos em Escu- 
dos, passando-se a utilizar exclusivamente o Euro. 

Para mais informaçôes sobre o Euro - a moeda ùnica 
Europeia, nâo hésité. Visite-nos em qualquer dos nossos 
Balcôes, ou contacte o Représentante Oficial mais perto 
de si. 

Uma iniciativa do Sottomayor Bank Canada 
I 

Représentante Oficial 

ACADiA TRAVEL AC5ENCY 

566 Hamilton Road, 

London Ontario N5&1R5 

(519)432-3797 

Joe Medeiros 

* EivipRÉsTiivios PARA CoivipRA, OBRAS dE BENEFiciAÇÂO ou 

CONSTRUÇÂO dE CASA EM PORTUqAl 

* EMPRÉSTÎMOS DivERSOS 

* HipOTECAS NO CANAdÂ 

* REPATRÎAMENTOS E TRANSFERENCIA dE FuNdoS PARA PoRTUqAl 

* DEpôsiros A PRAZO / RRSPs / RRIFs 

* CARTâO VISA 

MAIN BRANCH 
1106 Dundas Street West 

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

BRAMPION BRANCH 
2 Nelson Street fast 

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

DUPONl BRANCH 
1502 Dupont Street 

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

HAMILION BRANCH 
281 Barton Street fast 

Hamilton, Ontario L8L 2X4 
lel: (905) 521-5635 
fax: (905) 521-8977 
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ECOS PA POESIA Antonio Aleixo, Poeta Popular QUADRAS DIVERSAS 

Aos nossos Leitores 

Euclides Cavaco 

Apraz-nos deixar neste 
espaço “Ecos de Poesia” uma 
palavra de apreço para aos que 
preconizaram esta iniciativa, 
motivando-nos assim a fazer 
desta rubrica urn espaço 
pluralista. 

Aqui fica de novo o convite 
para nos contactar e nos enviar 
trabalhos que julgue relevantes, 
a fim de Ihe podermos dar a 

FILHOS DE PORTUGAL 
Com saudade e incerteza Tu és nosso Portugal, 
partimos de ti um dia, 
levando nas nossas malas 
bagagens de nostalgia. 

Ainda me lembro bem 
da hora da despedida. 
0 ter que dizer Adeus! 
tornou triste essa partida. 

Partir nâo foi desertar 
foi antes a dignidade 
de noutro além procurar 
a nossa felicidade. 

Essa tao justa ambiçâo 
que nâo nos pudeste dar, 
mas nunca a ti te culpâmos, 
nâo te queremos magoar. 

nossa Pâtria Lusitana. 
Somos também teusfilhos, 
és nossa mâe soberana. 

Como fdhos, temos pena 
de haver ainda alguém 
que sem escrûpulo nos trata 
corn desprezo e corn desdém. 

Até hâ quem nos rejeite 
e insinue sermos diferentes. 
Mas crê, sentimos por ti 
amor de filhos ausentes. 

Se de ti termos partido 
a saudade é castigo. 
Podes crer que em sentido 
estamos sernpre contigo. 

Somos corn muito prazer 
sernpre Lusos afinal, 
afirmando em todo o mundo 
ser FILHOS DE PORTUGAL 

Euclides Cavaco (London) 

Tal como em botâo de Rosa 

Em tempos idos, conheci a mocidade 
A quem eu quis e corn candura abracei. 
Julguei-a leal mas, de seguida, detestei 
Seu gesto brusco de tâo mini brevidade!... 

Fiquei-me a braços coin a saudade 
Do gentil verdor dos meus tenros anos. 
Estes que, por hâbito, toldam desenganos, 
Sâo também mestres no ensino da verdade!.. 

Deles aceitei a liçâo e verifiquei 
Que verdade é tudo, mesmo as falsidades! 
E assim, aos poucos despi as veleidades 
E à experiência, de mâo dada fiquei. 

Olhando da existência o desenrolar, 
Vi ser a juventude um botâo de rosa. 
Que se ergue firme, risonha e briosa. 

Mas que sefina num descortês desfolhar! 

Fernanda Torres Raimundo, Richmond, B. C. 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM GAETANO, President 

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

ANTONIO ALEIXO 

projecçào merecida. Contacte-nos pelo Tel/Fax (519) 
657-1886 ou envie para a Redaçào do PN. 

Nesta ediçâo publicamos também um poema de 
Euclides Cavaco, “Filhos de Portugal”, que fala de nos e 
da nossa condiçâo de filhos ausentes da Pâtria que 
continuâmes a amar. Nele deixa-se claramente 
transparecer o reflexo de algumas emoçôes numa 
dimensâo como s6 se sente aquele que continua a gostar 
da Pâtria-màe e se considéra um dos Filhos de Portugal. 

A Redacçào 

Nasce em Vila Real de Santo 
Antonio (Algarve) a 18 de Fevereiro 
de 1899 em berço pobre, pelo que 
nem teve a oportunidade de 
completar a escola primâria. 
Começou a trabalhar muito jovem, 
sendo jâ aos 13 anos operârio de uma fâbica de téxteis. 

Mas Antonio Aleixo foi bafejado corn o talento de 
poeta, por isso muito cedo revela-se como eximio 
repentista. Aprendeu a tocar guitarra, cantando os seus 
versos pelas feiras, festas e remarias, vendendo os 
folhetos que mandava imprimir dos seus poemas onde 
exteriorizava de uma forma genial a expressâo da am- 
arga filosofia aprendida na escola impiedosa da vida. 

S6 no serviço militar teria completado o ciclo da 
instruçâo primâria, desenvolvendo a sua capacidade de 
1er e escrever, o que mais tarde veio a contribuir para a 
publicaçào das suas obras. 

Regressado à terra, sem recursos economicos e sem 
emprego, teria entâo conhecido as mais diversas 
profissôes passando por policia, guardador de gado, 
imigrante, vendedor de cautelas... mas continuando 
sernpre paralelamente a escrever até aos ultimes dias 
da sua vida. 

Acometido de doença grave acabou por falecer em 
Loulé a 16 de Novembro de 1949 corn apenas 50 anos, 
quando tinha ainda tanto para oferecer. 

É de salientar o facto curioso de um homem de tâo 
limitada instruçâo académica, possuir uma força de 
expressâo poética tâo rica que ainda continua hoje a 
impresionar quantos lêem a sua obra. 

Como poeta popular. Antonio Aleixo é um caso 
singular que orgulha a poesia portuguesa, bem digne 
da admiraçâo de todos. Das obras que nos legou 
destacam-se: “Quando Começo a Cantar”, “Inédites”, 
e “Este Livre que vos Deixo!”. Das suas expressivas 
quadras, escolhemos algumas que hoje publicamos 
como tribute de admiraçâo ao grande poeta popular. 
Antonio Aleixo. 

Euclides Cavaco (London} 

oMiramla (Restaurant 
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 dia.s de semana ('2“ - 6“ 12:00-I5:00h.) $6.95 

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

Fui poeta, fui soldado, 
Estive fora da Naçâo, 
Vendo jogo, guardo gado, 
S6 me falta ser ladrâo!... 

Sei que pareço um ladrâo... 
Mas hâ muitos que eu conheço. 
Que, sem parecer o que sâo, 
Sâo aquilo que eu pareço. 

Nâo sou esperto nem bruto, 
Nem bem nem mal educado; 
Sou simplesmente o produto 
Do meio em que fui criado. 

Se pedir, peço cantando, 
Sou mais atendido assim; 
Parque, se pedir chorando, 
Ninguém tem pena de mim. 

Quem me vê dirâ: nâo presta, 
Nem mesmo quando lhe fale, 
Porque ninguém traz na testa 
O selo de quanto vale. 

inteligêneias hâ poucas. 
Quase sernpre as violêneias 
Nascem das cabeças ocas, 
Por medo às inteligêneias. 

Enquanto o homem pensar 
Que vale mais que outro homem, 
Sâo como os câes a ladrar, 
Nâo deixam corner, nem comem. 

Casado que arrasta a asa 
À mulher deste e daquele, 
Merece que tenha em casa 
Outro homem em lugar dele. 

A guerra nâo ligues meia, 
Porque alguns grandes da terra, 
Vendo a guerra em terra alheia, 
Nâo querem que acabe a guerra. 

Hâ luta por mil doutrinas. 
Se querem que o mundo ande 
Façam das mil pequeninas 
Uma sô doutrina grande. 

Aiilôiiio Aleixo 

Corpos que foram um sô 
Rolando... rolando, o nosso fundo vivo, mulher! 
Que denegrida sombra ao lado de outra sombra.. 
Ambos, um sô ser que se dirige, 
à coisa que resvala e aflige, 
O encovado sombrio da penumbra... 

Beijos ainda nâo arrefecidos, 
flores que outrora enfeitaram nossos corpos, 
murcham orlados de tristeza e de mâgoa... 

Aimas de esposos chorando baixinho, 
vâo tombando pelo caminho, 
corn os olhos rasos d’âgua... 

O sorriso enferma de nossos lâbios, 
é pobrezinha aima adornada 
de flores murchas, (debilitadas...) 

Sem descanso, um rio moribundo, 
bate contra o compasso do mundo, 
marejando as coisas passadas... 

Ainda recordo aquele olhar que um dia me deste. 
que me quis traduzir em alegria, 
O mistério dos contornos da sorte ... 

Também nos campos as flores poisam a cantar, 
mas O ar que varre o mundo, fâ-las murchar, 
e, forte e alegre a tristeza, dâ-lhes a morte! 

Além de tudo, 
eu me senti ao pé de ti 

como um anjo... 

Mario Simôes (London, Ontario) 

— T 

BOLETIM DE ASSINATURA 
Desejo receber o jomal “Portugal Noticias” em minha casa. {Escreva com letra maiûscula) 
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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 

^ PINE TREE HOMES INC. 
Design, Build & Project Management 
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President Project Manager 
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LONDON DESPORTO 

Quinto Âniversârio do Nücleo S. L. Benfica de London 
corn 0 presençQ de Vole e Azevedo 

A Mesa de Honra corn os MC da Noite. 

Nas paginas da Historia do “Glorioso” ficarâ a noite 
do dia 7 de Novembro escrita em letras de ouro. O melhor 
do plantel da Direcçâo do Sport Lisboa Benfica marcou 
presença na efeméride para celebrar o 5° Aniversârio da 
fundaçào deste Nücleo, ûnica presença activa benfiquista 
no SO do Ontario. A comitiva de dignitârios, liderada por 
Joào Vale e Azevedo, estava integrada por D. Teresa 
Queiroga, Alcino Antonio e Eusébio, o embaixador do 
Benfica perante a ecumene de admiradores que pelo mundo 
afora enche os caminhos da emigraçào portuguesa. 

No Salào Nobre, profusamente decorado corn toda a 
rica “paraphernalia” da équipa e ao mâximo da sua lotaçâo, 
esperava-se corn ansiedade a chegada dos dignitârios. 
Acompanhados por Carlos Almeida, Présidente da A. 
Gérai, eles deram entrada na sala às 19h20, quase uma 
hora mais tarde do programa protocolar. Um a um foram 
entrando, apresentados por Euclides e Sandy Cavaco, 
MC’s da noite, e recebendo uma solene ovaçào. Mas du- 
rante a espera, os convivas foram saboreando uma 
formidâvel mesa de aperitives, com grande variedade de 
enchidos e salmâo defumado. S6 faltou o caviar. 

Embora o Lombo de Porco à Milanesa jâ fosse excesso 
para os habituados a uma parca refeiçâo, podemos dizer 
que o jantar “per se” foi uma das melhores recomendaçôes 
do serviço de catering do Clube Português de London. 
Isto confessado por gente, tanto daqui como de fora. E de 
fora vieram muitos. À malta benfiquista de London, 
uniram-se pessoas de Sâmia, West Lome, Toronto, Mon- 
treal, Winnipeg e até da longinqua Alberta. Foi, o que se 
diz, um convivio intemacional, corn a presença de vârias 

Très tnàos apertadas no partir do Bolo: Vale e Azevedo, 
Tony Macedo e Fernando Marques. 

entidades do desporto local e, como era de esperar, dos 
Nùcleos locals portugueses, cada quai corn o seu présente 
para entregar ao Supremo Chefe do mundo Benfiquista. 

Podemos dizer que como no ultimo dia da Criaçào do 

Dasilva Mornes J ne. 
Custom Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Huntingdon Downs 

David Dasilva 

50 Glenridge Cr. 
London, ON N6G 4W6 

Phone; 850-0875 
Mobile: 851-7127 

Fotos cortesia de SUva Photography (Toronto) 

mundo tudo foi bom, tudo 
esteve na sua perfeiçâo, 
salvo os discursos que 
encheram quase uma terceira 
parte da noite. Mas para isso 
é que sào as festas de 
Aniversârio. Destaque para 
as palavras de Fernando 
Marques, présidente do 
Nücleo do Sport London 
Benfica, que transcrevemos 
na sua integridade; para a 
breve alocuçào de Eusébio 
que lembrou a sua querida 
mâe e os gloriosos tempos 

em que ele foi ponta de lança no Benfica dos anos 60; 
para a singela presença feminina de D. Teresa Queiroga, 
Directora das Casas do Benfica que agradeceu o convite e 
prezou a luxuosa sede social do Clube Português que os 
acolheu e, fmalmente, nota 10 para o discurso do mestre 

JOHN PACHECO, 
Relator Desportivo 

Tel. (519) 451-2696 
Fax. (519) 451-2975 

E-mail ipinheiro @execulink.corn 

A Direcçâo do Nücleo do S. L. Benfica. 

nas lides do foro, o advogado Vale e Azevedo, que, 
reconhecendo a crise actual de falta de vitorias (o Benfica 
levava cinco Domingos a perder) e a crise financeira que 
o Clube tinha atravessado, manifestou ser homem de 
têmpera forte e comparou a sua gerência corn a 
determinaçào do povo emigrante português que luta no 
estrangeiro por um futuro promissor. “O Benfica é feito 
desta mesma força e estamos a lutar para que volte a ser o 
Nümero Um que foi, o Campeâo Glorioso do Futebol 
português e intemacional” 

Uma gesto que merece realce foi a simpatia de Vale e 
Azevedo que nunca ficou controlado pelo protocolo. Ele 
foi mesa por mesa, a todos saudando e posando para os 

A Comissâo de Senhoras corn os dignitârios. 

inümeros socios que queriam tirar uma fotografia corn o 
Présidente. Isto corn o jet-lag às costas e um exaustivo 
programa de actividades nos très dias que esteve no 
Canadâ. 

O resto foi uma festa à Benfica corn a divina Nélia 
que a todos cativou e corn o “Starlight” a nos embalar 
corn a “Cançâo da Familia” e outras novas melodias que 

sôeles. Disco 
de Ouro, sa- 
bem dar. 

Nào se 
pouparam 
esforços nem 
dinheiro. 
tudo foi à 
grande e pelo 
melhor: 
Hotéis de 
cinco estre- 
las, limu- 
sines, artistas 
de cartaz, 
plaças de 
honra, fina 
decoraçào da 
sala, présen- 
tes e lem- 

branças para comemorar a data, tarja e bolo de Aniversârio, 
etc. e tudo resultou muito encamado, muito à Benfica. S6 
nos resta congratular os organizadores que, de facto, foram 
todos os socios do Nücelo. 

A. Seara (London, Ontârio) 

R 

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

344 Burwell St., London, ON N6B 2V9 

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

OWLANDS 
INSURANCE LIMITED 

FREDRIC R. SCHILLER 

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

380 York Street 
London, Ontario 
N6B 1P9 

Office: (519) 679-8880 
Fax: (519) 679-2407 

Residence: (519) 455-6648 

PDO-âTAID 
PAILING INC. 

CUSTOM BUILT WOOD STAIRCASES 

In Traditional and Contemporaiy Styles 
Circular, Straight, Winders • In Oak - Pine - Maple - Cherry - Etc. 

Tel. (519) 457-1992 DANIEL & GILBEDTO 

Fax. (519) 457-1993 OLIVEIRA 

117 Falcon Street, London, Ontario N5W 4Z2 

RESTAURANTE 
Proprietârios 

Rosa Cruz & Tony Silva, 
Tel. (519) 679-1590 

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

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 

DADA9C: (NEW & USED) FOOD 9 EQUIPMENT & SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BU0GET$$$ 

■WE BUY, SELL AHD TRADE" 
WHOLESALE/RETAIL 

> RESTAURANTS 
- DONUT SHOPS 
■ BUTCHER SHOPS 
• VARIETY STORES 
'CLUBS 
■HOMES -COnAGES 

•BAKERIES 
• CATERERS 
• PIZZERIAS 
•CHURCHES 
• INSTITUTIONS 
•APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNOAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-4644 

GREAT PRICES - CALL USl 
OPEN: MON-SAT: 9 AM - 5 PM 

Toastmaster Southbend 
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PESPORTO 
Discurso do Présidente do Nucleo S. London 
Benfico, Fernando Marques 

/ would like to take this opportunity to thank all of 
you, for your presence here tonight, which is going to 
be a memorable one for all of us. 

My deepest recognition to all the players of our 
soccer teams who represent the Nucleo, to our Board 
of Directors, and to all of you, who made this year and 
this glorious night possible. 

Juntos vamos fazer uma pequena viagem pelo 
passado. Estâmes no ano de 1904, precisamente no dia 
28 de Fevereiro, em Belém, um dos suburbios da cidade 
de Lisboa, onde um punhado de homens, entre os quais 
se destacava a presença de Cosme Damiâo, acaba de 
fundar um novo Clube de Futebol, chamado “Grupo 
Sport Lisboa”, com uma aguia a simbolizar o seu 
emblema e uma legenda que é apologia de uniào: “E 
pluribus unum ”, que quer dizer: “Lfm por todos e todos 
por um”. Nascia assim um dos maiores clubes de futebol 
do mundo, que mais tarde passaria a chamar-se: “Sport 
Lisboa e Benfica”, mais conhecido, pela mistica 
benfiquista, como “O Glorioso”. 

Anos mais tarde, num pais longmquo, na cidade 
de London, a 13 de Fevereiro de 1993, era fundado o 
Nucleo do Sport London & Benfica, apadrinhado por 
este génio do futebol mundial, Eusébio. Acabava de 
nascer mais um tentaculo da famflia benfiquista que, 
espalhada pelos quatro cantos do universe, se assume 
como simbolo perene dos ideais desportivos, sociais e 
culturais do grande Clube que é o Benfica. 

Sr. Présidente, o timbre da sua voz ultrapassa a 
distâneia que nos sépara, e as suas palavras têm 
motivado os benfiquistas de todo o mundo para que o 
Benfica volte a ser “Um Benfica, à Benfica”. 

Os resultados desportivos nào podem ser feitos 
pelos arbitres, présidentes, ou ainda decididos na 
secretaria. Terào de ser conquistados nas quatro linhas 
do rectângulo de jogo, onde o factor decisive é ojogador 
e os adeptes do futebol. Sr. Présidente, sào homens 
como o senhor que, corn a sua convieçâo e espirito de 
luta, fazem funcionar a todos os tempos e latitudes o 
nosso Clube. Corn a vossa coragem, ousadia e espirito 
de iniciativa, tem tirade o Benfica do grande abismo 
em que se encontrava. 

A pouco e pouco, voltâmos a adquirir o respeito, e 
notoriedade do grande Clube que sempre fomos. 
Esperamos que a sua luta e iniciativas devolvam ao 
futebol português a credibilidade e a transparêneia 
necessârias, para que a tranquilidade e a paz voltem a 
reinar no seio do Desporto-Rei. 

Sr. Présidente, corn regozijo deparamos que, depois 
de ranto tempo, a famOia benfiquista volta a estar unida 
num grito de vitoria. A contestaçào da sua filosofia de 
gerêneia tem sido levada às capas das revistas e jornais 
pela media e por alguns dites benfiquistas, que apenas 
usam o nome do Benfica para promoçào de si prôprios. 
Nos, os verdadeiros benfiquistas, estaremos sempre ao 
seu lado corn o nosso inconstestâvel apoio, tanto nas 
vitôrias como nas derrotas, nos bons e maus mementos. 
Juntos levaremos a nossa âguia a voar ainda mais alto 
por céus nunca d’antes sobrevoados. 

Viva 0 Glorioso! Viva o Benfica! 

Fernando Marque.s, Présidente do Sport London Benfica 

HARROW 
'PORTUGAL NOTICIAS" 

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

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

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

Tel.: (519) 738-2305 

Champions of the MMSL 1998, 
"London Portuguese Masters" of the CPL 

Back: M. Reis, J. Mihalopulos, R Woods, J. Behavka, T. Vilos, D. Woodstock, T. Franco, D. Peak, R. Flannigan, 
X. Bachinger, E. Neiva 
Front: C. Fernandes, Peter Ellison, B. Miles, J. Sa, V. Mendes, Paul Ellison, L. Machado, E. Miranda, Absent: T. Gago 

Nota do escritor: Esta reportagem foi escrita em inglês em 
consideraçào aos membros envolvidos com a Equipa da 
Velha Guarda do Clube Português. Obrigado pela vossa 
compreensâo! 

Another Championship engraved in the history 
books and trophies of London’s Soccer community, and 
another Championship jewel in the crown of the Portu- 
guese Club of London. 

On September 23, 1998, the London Portuguese 
Masters capped off their Championship season with a 
2-2 tie, versus the Polish White Eagles of the Middle- 
sex Masters Soccer League (MMSL). This final game 
completed an undefeated record of 15 wins, 0 losses, 
and 2 ties, with 69 goals for and only 15 against. This 
was the second time in a ten year league history that a 
team has gone undefeated. 

In 1988, the MMSL was formed with London Por- 
tuguese Masters as one of the founding teams. The 
League started with six teams and has now grown into 
14 teams. There was enough interest to form a League 
for male soccer players over 35 years of age that still 
enjoy playing the world’s greatest sport. 

In the Master’s Teams, there are people enrolled 
who have played professional soccer in Europe and in 
other parts of the world. Even in our London Portu- 
guese Masters Team, we have Tom Vilos who played 
for AEK Athens of Greece’s First Division; Raymond 
Flannigan who in 1962 was a junior wxÛiArsenal EC., 
and then in 1964 signed a contract with Reading, a Sec- 
ond Division team in the U.K.; Lucio Machado who 
played for Lusitânia E C., 1977 Champion in the Azores 
and Madeira islands; Eduardo Neiva who played for 
Academica de Viseu (Portugal); and Jerry Behavka who 
played for ZKL Brno (Czechoslovakia). 

These people, together with the other 15 men, 
played a very good and skilled soccer season. They 
worked hard and sweated, not for themselves, but for 
the purpose of defending with great pride our Club’s 
colours. Competing at the Carlsberg O. S. A. London 
Tournament, at Cover Road field in June 1998, we 
were the Champions against the other ten teams, thus 
qualifying for the final of the Provincial Champion- 
ship for Master’s Teams held in Vaughn, Ontario, in 
September 1998. Although we were not successful, we 
represented with dignity London and the Portuguese 
Club as well. 

Prior to 1988, before this team became official, a 
group of Portuguese gentlemen decided they wanted 
to play for their Club, to show how proud they were of 
their ethnicity. For this purpose, a team was born, 
“Velhas Guardas” (Old Timers). To this day, one of 
the founding members of the Portuguese Club and the 
Master’s Team still laces his cleats and makes his mus- 

cles hurt just a little more. He does it with a smile on 
his face. This friend of ours is Manuel Reis. 

On my behalf and this year’s version of the Lon- 
don Portuguese Masters Team, we request that the fol- 
lowing past-members (Players, Managers and Spon- 
sors) celebrate together with us the glory of being 
Champions in 1998: 

Joe Pinheiro, Tony Cardoso, Dave Demelo, 
Amandio Carvalho, Jack Delgado, Anselmo 
Ferreira, Danny Cardoso, Anibal Machado, 
Fernando Ferreira, Manuel Ramos. Albino Teixeira, 
Joe Carrelas, Fernando Azevedo, Frank Gouveia, 
Fernando Ramos, Alvaro Azevedo, Joe Gouveia, 
Alfredo Marques, George McGugan, Henrique 
Gonçalves, Joe Almeida, Joao Mendonça, Jorge 
Melo, Nuno Medeiros, and Fernando Marques. 

If there are other names I have missed, please ac- 
cept my apologies. I have just followed the informa- 
tion given by some of the older members of the group. 

We would like to thank our Sport Directors, Joe 
Teves and Gabriel Serpa, for the well organized soccer 
program at the Club and for a very successful year. Also 
we present our gratitude to Antonio Seara for publish- 
ing this report on the London Portuguese Masters in 
this community paper, “Portugal News”. 

Joe Sd, Manager Player (London) 

PORTUGUESE BUSINESSES AND 
PROFESSIONALS ASSOCIATION 
- (ASSOC1AÇÀO DE EMPRESÂRJOS E PROFISSIONAIS PORTUGUESES) 

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

Saturday, December 5, starting at 7:30 p.m., 
Portuguese Club of London (134 Falcon St.) 

RB.PA Annual Christmas Dinner 
Bring some canned or non-perishable food items 

to give to charity. 
Reserve your Corporate Christmas Party pm this occasion. 

The more, the merrier! 
JOE NEVES, President ANTONIO SEARA, Secretary 
(519) 642-0858 (519) 455-4653 

OFICINA PORTUGUESA DE PINTURA 

E BATE-CHAPA 

SERVIÇO GARANTtDO PARA SATISFAÇÂO DO CUEN 

Alinhamento do chassis e Rodas 
• liistalamos “Parabrisas” (Vidros/Automdveis) 

• Serviçü de Reboque 
• Traballiaiiios coin Compauliia.s de Seguros 

Euclides Quintaneiro 

Soccer ^ 
Mag^ 

INDOOR SOCCER REGISTRATION 
6 Cuddy Blvd., London, ON N6A 2A1 

Phone: (519) 659-9888 Fax: (519) 659-3544 
Email: soccermagic2@ sympa tico.ca N 
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^ SALVO VE ^ 
ARMAZÉM TX 

Aberto ao Publico 
Situados no: 

647 Wilton Grove Road 
(Loja ao lado do OE Canon) 

London - Tel. 668-0702 

"Cash and Carry" 
Aceitamos Visa 

Sexta, 20 de Nov.: 12-6 p.m. *** Sabado, 21 de Nov.: 9 a.m. - 5 p.m. 

Sexta, 27 de Nov.: 12-6 p.m. *** Sabado, 28 de Nov.: 9 a.m. - 5 p.m. 

Sexta, 04 de Dez.: 12-6 p.m. *** Sâbado, 05 de Dez.: 9 a.m. - 5 p.m. 

Sexta, 11 de Dez.: 12-6 p.m. *** Sabado, 12 de Dez.: 9 a.m. - 5 p.m. 

Sexta, 18 de Dez.: 12-6 p.m. *** Sabado, 19 de Dez.: 9 a.m. - 5 p.m. 

* Cerâmicas de Portugal pintadas à mâo * 
* Louças * Artigos Religiosos * 

* Artigos de Cozinha (aluminio) * 
e muito... muito mais 

Ofertas fantasticas para o Natal! 
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"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Sucursal em Cambridge 
169 Moffat Drive, 

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

Correspondente: 
ANTONIO LIMA 

CAMBRIDGE 
LAURÉNIO RESENDES, 

Relator Desportivo 

Tel. (519) 623-1636 

ENTWEVISTA 
Arménio Braga Soares, artista mariense da miniatura 

Nado e criado na ilha 
de Santa Maria, emigrou 
para Toronto em 1975. 
Alguns meses volvidos, 
mudou-se para Cam- 
bridge, onde reside junto 
com a sua famOia. O amor 
à terra que o viu nascer 
continua vivo, e a prova 
disso é a maneira como 
retrata esse sentimento 
através das miniaturas em 
madeira que ele lavra com 
paciência e mào de artista. 
Miniaturas que vâo do 
tradicional carro de bois 
ao pintoresco moinho de 
vento, simbolos do modo 
de viver dos nossos 
antepassados, e aos 
utensüios utilizados no 

1 

O artista, Arménio Soares, com os diplomas recebidos e 
algumas miniaturas que o tornaram famoso. 

ambiente rural. “Portugal Noticias”, sempre em cima 
do acontecimento, falou corn este artesào nas horas 
vagas, como ele salienta, e aqui fica para os nossos 
leitores o seu depoimento. 
Portugal Noticias - Como nasceu a ideia de fazeres 
estes trabalhos? 
Arménio Soares - Desde criança sempre gostei de 
fabricar miniaturas. Fui criado em meio urbano, mas 
recordo corn saudade o torrâo natal. Ao deixâ-lo senti 
corn mais força o que ele représenta para mim. Passo 
horas na cave da casa meditando e, quando a ideia vem, 
é s6 pôr màos à obra. Estes trabalhos sào recordaçôes 
que servem de incentive para os jovens conhecer melhor 
os costumes dos seus pais e avôs. 
PN - Hâ quantos anos te dedicas a esta arte ? 
AS - Comecei por fazer miniaturas de prensas para 
vinho, jâ la vâo cerca de 22 anos. Carros de bois e outres 
objectes faço-os hâ 6 anos e quero continuât. Gosto de 
fazer miniaturas baseadas no estilo de vida antigo. 
Como mariense, orgulho-me em reproduzir o que 
tmtigamente havia nas ilhas. 
PN - Isto é tudofeito manualmente? 
AS - Compte a madeira e faço tudo corn as minhas 
mâos. Hâ peças tâo pequenas que nâo podem ser feitas 
em mâquinas. Leva o seu tempo. Mas trabalho por gosto 
nâo cansa. Faço isto corn muito prazer. 
PN - Vejo amostras do que outrora se usava nos Açores. 
Também fazes artesanato do Continente? 
AS - É verdade, minhas obras sâo tipicamente açorianas, 
corn incidência na ilha de Santa Maria, mas hâ trabalhos 
que dizem respeito ao Continente. 
PN - Jâfizeste alguma exposiçâo ao publico com estas 
miniaturas ? 
AS - Fiz algumas hâ pouco, na Casa dos Açores e no 
Clube Lusitânia, pela Semana Cultural Açoriana em 
Toronto, e hâ dias fiz lâ outra na Semana Cultural 
Minhota. Em Cambridge, expus no Clube Português 
quando um grupo de marienses organizou uma festa de 
angariaçâo de fundos para a reconstruçâo da Igreja do 
Aéroporté de Santa Maria. 
PN - Para terminar, queres acrescentar algo mais? 
AS - Aproveito para agradecer ao amigo Laurénio e ao 
“Portugal Noticias” pela oportunidade que me deram. 
Se algum Clube quiser fazer uma exposiçâo de 
artesanato português, telefonem para o numéro (519) 
621-8136. Podem contar sempre comigo, pois s6 assim 
podemos mostrar aos jovens o grande valor cultural 
que os antepassados nos legaram. 

Laurénio Resendes, Cambridge (Ontario) 

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 

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

Tel.: (519) 623-2020/623-2030 

José Almeida, Vice-Presidente 
do Oriental, Fala das Obras 

José Almeida 

Império da Coroa de Sâo loâo 
com Nova Direcfâo 

Foi-nos comunicada para divulgaçâo gérai a lista 
dos novos Directores do Império de Sâo Joâo que a 
seguir detalhamos: 

Présidente Jeronimo Silveira 
Vice-Presidente Roberto Fernandes 
Tesoureiro Manuel da Silva 
Secretàrio Hildeberto Alves 
Directores: . . . Mario Fernandes, Antonio Jorge, 

Vitor Leonardo, José Aguiar, Mârio Farinha, 
Joâo Pacheco, Roberto Barbosa, 
Carlos Nordelo e Jorge Machado 

Esta organizaçâo realiza a Festa da Matança no 
Clube Português de Cambridge no dia 28 de Novembro 
proximo. 

Antonio Lima, correspondente em Cambridge 

Império Mariense 
A nova Direcçâo deste Império, ficou assim 
constituida: 

Présidente José De Sousa 
Tesoureira Maria Oliveira 
Secretâria Maria Sousa 
Directores . Antonio Chaves, José Manuel Sousa, 

Joâo Braga e Heitor Puim 

Desejamos as melhores venturas aos novos directores 
no exercicio do seu mandate. Eles nos comunicaram 
que no dia 16 de Janeiro proximo estarâo celebrando 
a Festa da Matança, corn inicio pelas 7h00 pm, onde 
haverâ Caldo de Nabos à Mariense, Morcela e 
Torresmos. 

Antonio Lima, correspondente em Cambridge 

Desde o passade 4 de 
Outubro, o Clube Oriental de 
Cambridge tem novos corpos 
directives. Corn a nova sede-bar 
jâ em pleno funcionamento, uma 
das prioridades da nova 
Direcçâo é a conclusâo da obra 
da Sala de Banquetes que terâ 
capacidade para cerca de 300 
pessoas. Pelo que nos foi dado 
obsevar, a obra estâ a correr a 
bom ntmo, sendo de salientar o 
empenho demonstrado para levar avante um projecto que 
no future muitos bénéficiés trarâ ao Oriental. 

“Portugal Noticias”, que tem acompanhado de perte 
o evoluir da obra, abordou o Vice-Presidente da Direcçâo, 
José Almeida, que nos deu as seguintes declaraçôes acerca 
deste projecto: 

“Tanto os Orientalistas como a comunidade em gérai, 
todos deviam ajudar este Clube, porque O Oriental jâ 
tem 34 anos de vida e acho que, quer queiram, quer nâo, 
faz parte da nossa histôria. No passado houve desavenças 
e também coisas boas, mas acredito estarmos no caminho 
certo. Ai obras começaram e acredito que vamos contar 
corn uma das melhores instalaçôes da cidade. Nâo devo 
estar enganado nisto. A nova Sala de Banquetes que estâ 
em obras, s6 ficarâ conclui'da no proximo ano. Mas vamos 
fazer os possiveis para que o interiorfique pronto a tempo 

Pestas do Oriental. 

de festejarmos a Passagem de Ano no prédio, corn os 
socios, jogadores, e todas as pessoas que gostam deste 
Clube a marcarem presença. 

Talvez seja posstvel! Ainda hâ muito trabalho a fazer 
e o Invemo estâ à porta. Mas num futuro proximo, as 
obras vâo ser conclmdas na medida do posstvel. 

Se nâo conseguirmos acabar antes do final do nosso 
mandata o grandioso projecto que pensamos realizar, 
vamos deixar garantia de que tudo serâ mais fâcil para 
as direcçôes vindouras e espero que elas façam, senâo 
melhor, pelo menos igual àquilo que nos estamos a fazer. 
0 Clube vai ter estruturas modemas. Jâ as tem desportivas 
e gostariamos de concluir o Salâo para arrendamentos e 
para as nossas festas. 

Depoimento recolhido por Laurénio Resendes 

1 OFERTA DE EMPREGO 

A.M.E. CONCRETE FORMING LTD. 
A PROCURA DOS MELHORES 

PROFISSIONAIS "FORM SEHERS" EM 
CIMENTO ARMADO DE DURAFORM 

TRABALHOS EM TORONTO, 

BURLINGTON... BONS SALÂRIOS! 

CHAMf : FRED iSTEVES 
Tel. (519) 823-7838 *(519) 433-8002 

Cel. (416) 817-0259 • Fax. (519) 433-2028 
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p AGIN A r Cn INIM 
implacavel sobre a presa indefesa. Na maioria dos casos, 
a prostituta é apenas uma vitima imolada no altar d,. 
falso amor pelo brilho de trinta moedas. 

Quererà uma mulher ser prostituta? 
A. Seara (London) 

Crua e fria, tal questao deveria sacudir as bases 
duma sociedade que se auto-proclama mentalmente 
evolui'da e livre de preconceitos. A prostituiçâo é hoje 
um flagelo social que extravasa os limites da 
consciência Humana., viola a Declaraçâo Universal dos 
Direitos do Homem e corrompe as normas mais 
veementes do homem como ser social. Cabe ou nâo à 
populaçào “honrada” dizimar um problema que ela 
propria ajudou a marginalizar? Trata-se de um drama 
humano ao quai temos a obrigaçâo de reagir. Nâo basta 
falar-se em valores morais ou escudar-se nos chavôes 
da prevençâo para enfrentâ-lo. É necessârio imprimir 
uma acçâo social corn a mesma intensidade que 
tomamos quando a desgraça se abate sobre nos proprios. 

Gostarâ a mulher de vender o seu corpo, de ser 
prostituta, de ser tratada como mercadoria? Terâ ela 
algum prazer em dançar nua, perante um grupo de 
bêbedos num “Strip joint” ou como actriz dum filme 
pornogrâfico descortinar o véu da intimidade sexual 
perante milhares de olhos? Nâo existirâ nesta mulher 
uma vocaçào à matemidade, igual que nas outras? Esta 
mulher um dia foi criança, sonhou corn um amor nobre 
e limpo, teve uma mâe que a mimou... Para as que se 
entregam na rua, a prostituiçâo nâo é uma forma de 
vida, nâo é, como alguns dizem, a profissâo mais antiga 
da mulher. E sobrevivência apenas, ultimo recurso, 
morte... morte lenta. É o anti-feminino 

Jâ alguém ouviu uma dolescente, na sua fase de 
inocência, responder que quere ser prostituta à pergunta: 
O que queres ser quando fores grande? Prostituta é 
uma das palavras que pertencem a famüia de vocâbulos 
recônditos, que nem se pensam. Mas que sâo 
frequentemente qsados como escape justificativo para 
os podres da sociedade. Jâ alguém pensou no tormento 
da mulher que vive a esconder a realidade da sua vida à 
curiosidade ingénua dos pais e dos filhos. Nas 
dificuldades tremendas que sentem para sobreviver um 
dia e depois o outro, a maioria carregando nos ombros 
o fardo de um passado triste e de um futuro incerto... 

Estas mulheres nâo escolheram de livre vontade a 
rua como destino ou a sarjeta, como diziam os antigos. 
Nâo se pode entâo falar em liberdade ou no direito da 
pessoa a livremente decidir quando ela propria tem de 
vender o seu corpo por dinheiro ou por favores para 
responder ao desafio que é simplesmente manter-se 
viva. Isto nâo deveria suceder na nossa sociedade. 

As causas 
Problemas de ordem social e economica, além de 

quèstôes relacionadas corn a desigualdade e a falta de 
emprego feminino impediram tantas mulheres de seguir 
outros caminhos e conhecer outras realidades. Tais 
condiçôes sociais ainda hoje tornam uma mulher 
prostituta, presa fâcil, vftima de clientes e de proxenetas. 
Sâo mulheres marginalizadas por uma sociedade que 
insiste em ignorar a verdadeira e séria discussâo do 
problema. 

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 

Nâo se trata apenas de uma questâo de saûde ou 
integridade social, mas sim de uma questâo de direitos 
humanos. E preciso rejeitar a generalidade do 
fenomeno. E um absurdo conceber a prostituiçâo como 
uma profissâo ou como “um mal necessârio”, e é 
francamente abominâvel encorajar pessoas a se 
prostitui'rem. 

Livre ou forçada, a prostituiçâo sera sempre 
condenâvel a bem dos valores e dos princîpios da 
humanidade. Como podemos falar em liberalizar uma 
actividade que vai contra os direitos pessoais e contra 
o direito à saùde corporal? E imperdoâvel a passividade 
do mundo civilizado perante um drama que, nalguns 
casos, o toma cùmplice do crime, da delinquência, da 
pedofilia, da toxicodependência, do trâfico de mulheres 
e crianças. 

Os governos ficam de mâos cruzadas perante este 
desafio. A policia passa à beira dos pontos onde as 
mulheres da noite solicitam clientes e ignora o 
problema. Existe a ideia de que a existência da 
prostituiçâo, seja publicamente na rua, nos Strip-tease, 
Massage Parlours, etc. até é algo conveniente para a 
sociedade. E hâ os opinam que, se nâo for assim, o 
crime aumentaria consideravelmente nas grandes 
cidades. Mas esta nâo deixa de ser uma falâcia social. 
Na repûblica dos homens, deveria existir um meio de 
redençâo para as mulheres que decidem seguir o 
caminho da prostituiçâo. 

Para as outras mulheres, as decentes, as que têm 
marido, as prostitutas sâo como leprosas, alguém cujo 
contacta contamina. Para nos, os homens, elas dâo-nos 
a paixâo (embora fmgida) que nem sempre encontramos 
na relaçâo sexual com a parceira habituai. Os homens 
querem sempre o impossivel. Um colega meu de estudos 
dizia que para o homem médio a mulher ideal séria 
casta como uma freira e ardorosa como uma prostituta. 
A verdade é que na sua odisseia pela vida, o homem 
anda pelos becos escuros da cidade, à procura de um 
amor feminino diferente do que encontra em casa. 

Deveras séria utopico pensar numa repûblica livre 
de prostituiçâo? No mundo dos homens haverâ sempre 
vftimas e predadores. O homem, inflamado pela paixâo 
sexual incontrolada, é como uma ave de rapina. Explora 
desde as alturas o ambiente e sem piedade lança-se 

NOTIGAS DO LUSO Centre 
A Direcçâo e funcionârios do LUSO Centre 

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

Um Entretimento corn Toque Humano 
Peça de teatro a ilustrar os Direitos Humanos, no 10 de 
Dezembro das 6 às 8 da noite, no LUSO Centre. Entrada 
gratis. 

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 convlvio 
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 portugueses, 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, Settlement Worker (London) 

MRS. CARMEN 
Palm, 

Card Reader 
I & Advisor 
on ail problems of life and 

great strength of herbs & Talisman’s 
She will show you with your own eyes how to expel 

sorrow, sickness and pain. What your eyes see your heart 
must believe and then your heart will be convinced that 
this is the Woman you have been looking for. If you are 
overcome with trouble and conditions which are not natu- 
ral, I can remove them. Remember 1 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. 1 warn you 
gravely, suggest wisely and explain fully. 

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

BY APPOINTMENT 
All Readings Private & Confidential 

(519) 256-0395 

I ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automàtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietario 

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

Ca^é & T^asiauŸant 
Cozinha Portuguesa e Canadiana 

Frango de Churrasco, Marisco e Bacalhau 
Proprietario: Cipriano Gomes ("O Porto") 

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

231 Wellington St., 
London, Ontario N6B 2L2 

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

TU. ,5,91673-3030 J-;,, 
Abertos todos os dias das 11 hOO a.m. às 2h00 a.m. 
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NEW BEDFORD MASS. Restaurante 0 Marinheiro HAMILTON 
"PORTUGAL NOTICIAS" 

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

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

Correspondente: 
HORÂCIO AMARAL 

Carlos do Carmo 
0 Grande Homem do Fado 

A convite da “Portuguese American Scholarship 
Foundation Inc.”, recentemente Carlos do Carmo visitou 
a Nova Inglaterra e tive o prazer de assitir ao fabuloso 
espectâculo que foi organizado. Tomei no lugar alguns 
apontamentos sobre a biografia do famoso fadista lusitano. 

Nascido em Lisboa, a pâtria castiça do fado, e filho 
de Lucflia do Carmo, uma das maiores fadistas do século, 
Carlos do Carmo iniciou em 1963 uma das mais sôlidas 
carreiras artîsticas no panorama artistico musical português, 
que O levaria até ao pincaro da fama. Podemos dizer que 
seus discos (ele préféré chamar-lhes “documentos ”) foram 
sempre premiados, nâo s6 pela qualidade da mùsica, como 
ainda pelo nûmero de vendas. Os seus recitais na TV jâ 
fazem parte do arquivo historico do fado, e sào 
reconhecidos pela elevada qualidade e o sentimento 
inovador que cada um deles transmite. “Por morrer uma 
andorinha”, “Duas lâgrimas de orvalho”, “Bairro Alto”, 
“Gaivota”, “Canoas do Tejo”, “Lisboa menina e moça”, 
“Os putos”, “Estrela da tarde”, sào alguns dos temas que 
pautaram a sua carreira de grandes sucessos que logo se 
tomaram populares. Podemos dizer que hoje em Portu- 
gal, Carlos do Carmo é um fomenomeno comparâvel a 
Frank Sinatra, Jacques Brel, Elis Regina, etc 

O seu percurso intemacional viu-se projectado, como 
ele gosta de afirmar, "pelos portugueses que smram da 
minha terra à procura de vida melhor e que me foram 
passando para as mâos de agentes culturais e empresârios 
dos vârios paises onde residem 

Foi assim que Carlos do Carmo jâ cantou nos cinco 
continentes, corn passagens pelo Olympia de Paris, as 
Operas de Frankfurt e de Wiesbadem na Alemanha, o 
Canecâo do Rio de Janeiro, o Savoy de Helsmquia, que 
sào momentos altos na sua carreira artistica. Seus concer- 
tos no Mosteiro dos Jeronimos e na Fundaçâo Gulbenkian 
de Lisboa marcam uma data especial no nosso calendârio 
escénico a ni'vel nacional. 

Pela sua divulgaçào da mùsica de Portugal pelo mundo 
inteiro, Carlos do Carmo recebeu inûmeros troféus, entre 
os quais desejamos destacar o de Cidadâo Honorârio da 
cidade de Rio de Janeiro e o Diploma concedido pelo 
Senado de Rhode Island, EUA. O seu disco “Um Homem 
no Pais” foi, de facto, o primeiro CD editado por um artista 
de Portugal 

Neste dia, em Nova Inglaterra, o povo emigrante 
rendeu preito de homenagem ao grande idolo da cançâo a 
quem nos proprios, portugueses residentes fora da naçâo 
fizemos um simbolo intemacional. 

Horâcio Amaral, correspondente em New Bedford 

Emigrantes corn os mesmos 
direitos «vis 
Os estrangeiros que legalmente residem e trabalham nos 
EUA também estâo protegidos pelas leis dos direitos civis 
de que beneficiam os cidadâos americanos, declarou o 
Tribunal Federal de Apelos do Segundo Circuito corn 
assento em Nova lorque. 
O tribunal, que tem jurisdiçâo sobre os estados de Nova 
lorque, Connecticut e Vermont, alargou assim 
consideravelmente os direitos dos émigrantes nos locais 
de trabalho. Foi a primeira vez que um tribunal federal 
decidiu que uma emenda de 1991 às leis dos direitos civis 
proibindo preconceitos sociais ou raciais no emprego 
também cobre estrangeiros a residir legalmente nos EUA 
que tenham sido vitimas de discriminaçâo nos locais de 
trabalho. 
O processo Judicial foi intentado por Linden Anderson, 
jamaicano e ex-representante do sindicato dos carpinteiros 
na Local 17 da United Brotherhood of Carpenters and 
Joiners of America. Linden Anderson perdeu a sua posiçào 
no sindicato em 1994 pelo facto de nâo ser cidadâo 
americano, acontecimento que estava na origem do 
processo judicial agora decidido pelo tribunal de apelos. 
Os tribunals de instância inferior tinham dado razâo ao 
sindicato, posiçâo que foi agora anulada pelo tribunal de 
apelos. 

Extratdo - E-JornalEUA 

Empresa da Famdia BoteHio onde a CuHnaria portuguesa e o saber a mar sào reis! 
A nossa equipa de Cambridge, integrada por Tony 

Lima e Laurénio Resendes, deslocou-se à cidade de Ham- 
ilton para entrevistar o proprietario do restaurante “O 
Marinheiro”. Apos os cumprimentos de praxe, tiveram a 
oportunidade de conversar com um homem muito activo 
e dinâmico que, à custa de trabalho e sacrificios, conseguiu 
constmir um futuro risonho para si e para a sua famflia. 

Albertino dos Remédies Botelho, proprietario do 
restaurante, é natural de Serra del-Rei, concelho de Peniche. 
Emigrou para o Canada em 21 de Abril, 1967, fixando 
residência em Toronto. Mais tarde trabalhou nove anos 
como mineiro para a Noranda Mines, perto de Thunder 
Bay. 

Com uma forte tradiçâo marinheira 
em Portugal, Albertino, antes de vir para 
a emigraçâo, serviu na Marinha de Guerra 
e na Mercante muitos anos, visitando os 
sete mares do mundo. Sempre houve nele 
uma paixâo pelo mar. Por isso, cansado 
de trabalhar nas entranhas da terra, um dia 
faz uma aplicaçâo na capitania de Thun- 
der Bay e apos uma semana, foi admitido 
na Marinha Mercante do Canada, como 
despenseiro geral e chef de cozinha. 
Compta casa em Welland, Ontario, onde 
os barcos passam o inverno para 
reparaçôes. Faz amizades e abre o 
restaurante “O Marinheiro” nos anos 80. 
Portugal Noticias - Estranhou essa 
mudança na sua vida? 
Albertino Botelho - Foi um bocado difi'cil. Estando 
habituado a horizontes mais abertos, passar a vida dentro 
do restaurante, custou um pouco. Além disso, na altura 
tomava-se difi'cil obter a licença de bebidas alcoolicas! 
Mas valeu a pena o sacrificio. Consegui atrair clientes e, 
com a ajuda da minha esposa, o negocio prosperou e demos 
uma boa educaçào aos nossos filhos, que era o que mais 
desejâvamos. 
PN - O restaurante foi logo de vento em popa? 
AB - Na altura havia apenas dois ou très bares na James 
St. Vendia-se muita cerveja, mas comida pouca. Ao entrât 
no estabelecimento, o canadiano, quando ouvia os 
portugueses a falarem em voz alta, pensava que era uma 
briga e, se vinha para corner, saia de seguida por medo da 
zaragata. Enquanto andei a pagar as prestaçôes e a educaçào 
dos meus filhos, sofri um pouco. Nâo possso falar mal de 
ninguém. A todos agradeço, barulhentos inclui'dos, porque 
todos eles me ajudaram, e sem a sua presença nunca 
conseguiria singrar. 
PN - Corn os anos, o negôciofoi melhorando? 
AB - Abriram mais bares nesta area. As pessoas 
começaram a ter mais escolha e eu também comecei a 
repreender certos indivi'duos que se excediam na bebida. 
Alguns deles amuavam e deixavam de vir. O ambiente 
sofreu uma modificaçâo. Menos bar e mais restaurante e 
assim o negocio tem prosperado. Estou satisfeito e posso 
acrescentar que oitenta por cento da clientela é estrangeira. 
Mas atençâo! Todos os portugueses sào sempre benvindos. 
Hâ lugar para todos ! Nâo se trata dum restaurante de luxo, 
mas esta casa jâ adquiriu alguma fama, porque falando de 

"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em Hamilton 

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

Tel.: (905) 544-1388 

Correspondente: 
EVARISTO RESENDES 

“O Marinheiro” estamos falando um pouco de Portugal. 
PN -A clientela é assîdua, fréquenta regularmente a casa? 
AB - Muitos daqueles que câ vêm, nâo os considero 
fregueses, mas amigos que me visitam e aproveitam para 
almoçar ou jantar. A gente gosta de conversar comigo. 
Por exemplo, se câ vier um alemâo, um francês ou um 
inglês, logo nos conversamos acerca da sua terra de origem. 
Fmto do tempo em que andei embarcado, conheço muitos 
pai'ses. Navegei pelos sete mares, de Lisboa à Austrâlia, 
passando pelo Norte da Africa, Marrocos, Alexandria, 
Suez...Andei anos a fio a bordo do velho Timor, do Kuanza, 
e do India, para além de barcos corn bandeiras de outros 
palses. Estes conhecimentos fazem corn que eu tenha 

clientela de naçôes diferentes. 
PN - E das cidades vizinhas, vêm também 
até câ? 
AB - Tenho amigos que nos visitam de 
Cambridge, Oakville, Simeoe, Toronto, 
etc. Pertenço a uma organizaçào de 
marinheiros portugueses e todos os anos 
fazemos uma festa em Toronto, no 
restaurante do meu amigo Paulos, sôcio 
da mesma, organizaçào. Como vê, estou 
rodeado de amigos e por isso estou 
satisfeito. 
PN - Quai o horârio do restaurante? 
AB - Estamos abertos 7 dias por semana, 
das 9h00 da manhà às llhOO da noite. 
Situados no 236 James St. North, quem 
quiser contactar-nos é s6 telefonar para 

(905) 523-1491. Os apreciadores do peixe temos a certeza 
que vâo gostar dos nossos pratos: da caldeirada, 
especialidade da casa, e doutros pratos que o cliente queira 
saborear. 
PN - Para além do Restaurante, tem também um serviço 
de catering? 
AB - Fazia muitos casamentos noutros tempos, mas tive 
problemas corn certos empregados. Essa foi a razâo de 
parar corn o serviço de catering. Hâ coisas que se passam 
nos banquetes corn as quais nâo estou de acordo. Prezo- 
me de ser uma pessoa séria e, às vezes, via coisas que me 
revoltavam. Desculpem pelo que vou dizer, mas jâ vi um 
ou outro empregado desviar uma ou duas garrafas de 
bebida para levarem para casa. Se a festa decorria bem. 
No Problem! Mas se for mal, atiravam as culpas para “O 
Marinheiro” e, sendo eu uma pessoa honesta, nâo me sentia 
bem. Ainda faço catering para alguns amigos e pessoas 
conhecidas que me pedem, mas sem tomar a 
responsabilidade do bar. 
PN - Para terminar, quer deixar uma saudaçâo? 
AB - Desejo enviar um abraço para todos os meus clientes 
e todo o pessoal que fez a sua vida no mar, embarcados 
em navios da Marinha de Guerra e Mercante, ou nos nossos 
Bacalhoeiros. Ao mesmo tempo agradeço à equipa do 
“Portugal Noti'cias” pela oportunidade que me deram de 
poder contar a minha vida e falar do meu negocio. 

Laurénio Resendes e Tony Lima, enviados especiais 

Jhe Scdlor Jlestaurant 
o/b BOTELHO FAMILY 

TRADITIONAL PORTÜGÜESE CUISINE ê SPECIALIZING IN SEAFOOD 

COMPLETE CATERING 
SERVICES 

WEDDINGS • BAPTISMS 
PARTIES 

236 JAMES ST. N., HAMILTON Bus: (905) 523-1491 

Albertino dos Remédios 
Botelho. 

BHAPFORP 
“PORTUGAL NOTICIAS” Sucursal em Bradford 

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

Correspondente: APORINO JANEIRO 

“THE PORTUGUESE CULTURAL CENTRE 
OF BRADFORD INC.” 

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

KITCHENER 
"PORTUGAL NOTICIAS" 

Sucursal em 
Kitchener-Waterloo 

28 Fenwick Court, 
Kitchener, Ont. N2M 5E8 

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

Absolutamente Gratis! 
a informaçâo que o vai tornar 

financeiramente independente, nio importa a idade 
ou quai a educaçâo escolar. Nio compra, nio vende, 

nio faz telefonemas, nem faz investimento, 
e tudo isto no conforto da sua casa! 

Para informaçio compléta escreva para; 

JMF MULTIPLEX SERVICES 
25 JOHN ST, BOX 475, LEAMINGTON, ON N8H 3W5 

“PORTUGAL NOTICIAS” 

NO NATAL 
DÊ AOS SEUS FAMILIARES 

E AMIGOS O PRESENTE 
DA CULTURA. DÊ-LHES 

UMA ASSINATURA ANUAL 
DO“RN.” *^30.°7ANO 

TEL. 1-800-414-3584 

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 Pereira (519) 436-1284 

Primeîro Aniversàrio da Inaugurafâo da Nova Sala 

"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em Chatham 
309 Mercer Street 
Chatham, Ont. N7L6C8 
Tel.: (519) 354-3504 
Correspondente: ANTONIO TRIGO 

O Clube Português jâ tern às costas um bocado de 
anos, mas a Sala de Banquetes, inaugurada em Outubro 
de 1997, merecia uma Festa de Aniversàrio com todo o 
rigor e toda a pompa por ser uma das obras de mais 
envergadura realizadas ultimamente. Foi o que a 
Direcçâo da colectividade levou a efeito no passado 
dia 17 de Outubro. 

Naquela noite, um grupo de duas centenas e meia 
de pessoas reuniu-se na sede do Clube para as 
cerimonias solenes que abriram com um Porto de Honra, 
como é de preceito, seguido de um grandiose jantar 
com a seguinte Ementa: Sopa de Legumes, Salada, Bife 
com arroz e batata parisienne. Café e Sobremesa. Para 
coroar o banqueté, explodiram no meio da alegria gérai 
as garrafas de champanhe e foi servido o Bolo de 
Aniversàrio, corn as bandeiras de Portugal e do Canada, 
num doce abraço de sabor requintado. Tudo preparado 
pelo serviço de Catering do Clube empenhado em dar 
o melhor da nossa gastronomia a todos os convidados 
e visitantes. 

O Folclore foi uma nota de cor e mùsica na Festa. 

Dentre os convidados de honra que puderam marcar 
presença, destacamos o Chefe da Pollcia local, a 
cançonetista OtOia de Jesus, de Mississauga, a jovem 
Flo da Silva, do magazine “Streamline”, o 
correspondente deste jornal, e o ilustre Conselheiro das 

CCP, Antonio do Forno que, embora estivesse 
comprometido em Toronto corn uma reuniâo do CCP, 
ainda conseguiu chegar a tempo para celebrar corn os 
socios este dia de tanta alegria. Pessoas das 
comunidades vizinhas de Wallaceburg e West Lome 
também estiveram présentes. 

Destaque para a colorida nota folclorica dos nossos 
Ranchos. Dirigidos por D. Céu Simas, nesta noite nos 
brindaram corn o melhor do seu reportorio nos grupos 

Um aspecto da Sala durante o jantar. 

de adultos e crianças. 
O preço da entrada até foi muito razoâvel: $12.50/ 

Socio e $20/Nâo sôcios, confirmando-se que vale a pena 
ser socio deste Clube, pois a diferença à porta é notâvel. 
Actualmente o Clube conta corn um numéro 
aproximado de 140 socios activos. Na altura de darmos 
inlcio à obra, eram apenas 110. Nota positiva para este 
aumento da massa associativa. 

A malta feliz dançou corn a mùsica do conjunto 
“Sonhos de Portugal” de Cambridge, e o convlvio 
prolongou-se até às 2h00 da madrugada. Uma festa linda 
e um grande sucesso para os que estiveram envolvidos 
na organizaçâo do evento. 

Uma ultima palavra de agradecimento para Gonçalo 
Alves pela cortesia de captar corn a sua câmara as 
fotografias desta reportagem. 

AnU'mio Triÿo, corre.spondente em Chatham 

HAMILTON 
DENTURE CLINIC 
TEM PROBLEMAS COM OS DENTES? 

Visite a nossa Modema Clinica 
onde Encontrarâ o Melhor Serviço de 

DENTADURAS COMPLETAS 
OU PARCIAIS 

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

DANIEL CARRARO D.D. 
Denturist 

Dwitiisi Association ol Ontario UBirtbv 

CONSERTOS • RECONSTRUÇAO • LIMPEZA 

ALINHAMENTO, SISTEMA "MYOLOC" 
PARA DENTADURAS SOLTAS 

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

Tel. (S19) 433-5484 
120 Hamilton Rd. (at William) 
London, Ontario 
N6B 1N3 

CHEQUE PESSOAL 

&• the institute 
Il for injured 
IKl uuorkers 

...... 

MUDANÇAS NA LEI DO 
WORKER’S COMPENSATION BOARD 

PODEM AFECTAR VOCÊ! 

/ Nâo Perça o Seu Direito ao Apelo 

y' Nào Renuncie aos seus Beneficios 

/ Nos Podemos Ajudar 

TRABALHÂMOS NO WCB 
TEMOS 24 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA 
REPRESENTÂMOS NO 
TRIBUNAL DA WCB 
MAIS DE 800 CASOS 

A SUA PRIMEIRA CONSULTA É GRÂTIS 

CHAMF PETER MANCINI 
1-800-423-6073 Peter Mancini 
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ECOS DA SOCIEDADE 
Beldade do Mês 
Na flor dos verdes anos, 
corn 17 primaveras, 
fréquenta o grau 12 na 
John Paul II H. S. Seus 
lindos olhos cheios de 
candor, jâ projectam o 
futuro como Decoradora 
de Interiores ou ainda na 
Administraçâo de Em- 
presas. E filha de Carlos 
e Maria (Daponte s Cus- 
tom Draperies Inc.) 
naturais dos Tenais da 
Ajuda. 

- Mandy Da Ponte 

JeffVeiga 
Ao celebrar o teu 17.° 
aniversârio, no dia 11 de 
Dezembro, os teus pais 
fazem votos para que 
Deus te ajude e guarde 
sempre como até aqui. 
Jeff cursa o grau 12 naSr. 
Patrick’s H.S. de Sâmia. 
Happy Birhtday to you! 

Nancy Lima 
Parabéns da parte dos 
teus tios Antonio e 
Virginia Lima de Cam- 
bridge no dia da tua 
formatura. We are very 

proud of you! 

Duplo Aniversârio 

Foi celebrado no “Lumberjack” de Windsor. D. 
Hortênsia Nogeira, 89 anos, e o nosso amigo, José U. 
AÎves, jâ na casa do 60. Foi uma noite de alegria para 
as duas famOias e o grupo de amigos. 

Dave & Jennifer 
Dave 
Casimiro, 
2. ° de Eco- 
nomicas na 
UWOe Pré- 
sidente da 
“ L U S O 
Western”, e 
Jennifer 
Rodrigues, 
de Sarnia, 
3. ° ano de 
Psicologia 
na mesma 

universidade e VP Social da associaçâo de estudantes 
luso-canadianos. Parabéns! 

RIUNBOUI VnCUUM 
CLCnNCRS 

PARTS SHAMPOO REPAIRS 
410 THIRD STREET, LONDON 

'^e/dev exceMerU/ lefzoMS/ 

Pick-Up 451 “9909 Delivery 

Andrew Lino 
D. Helena Furtado, da 
Paia do Almoxarife, 
Faial, e residente em 
Windsor, da os 
Parabéns ao seu 
primeiro neto, Joao de 
Arruda e esposa, 
Cristina, no nascimento 
do seu primeiro filho, 
Andrew Lino, que para 

ela é o primeiro bisneto. 

Morgan de Fâtima 
Ainda, D. Helena, graci- 
osamente congratula-se no 
nascimento da sua 
primeira bisneta, filha da 
sua neta Cristina e Paulo 
Jorge Rodrigues de Wind- 
sor. Como diz a Biblia: 
"Verds os filhos dos teus 

filhos até a terceira e 

quarta geraçào ”. 

Bodas de Ouro 

Os filhos, demais famllia e amigos organizaram no 
“Miravila Restaurant” um lauto jantar para celebrar os 
50 anos de casados dos queridos pais, Joao e Miquelina 
Rodrigues. A festa foi abrilhantada pelo conjunto 
“Além-Mar”. Agora é seguir amando-se até as Bodas 
de Diamante. Parabéns! 

Espingardas de Portugal 

Parabéns a José Da Silva e o grupo de caçadores de 
London que em dia e meio abateram nove veados no 
N. do Ontario. Boa pontaria! 

AVPPIIN AVBAVTTCIC LTD,. 

TAILIH'D IP€ll3TlLeiLCS 
Came de Qualidade Inspeccionada pelo Governo 

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

Meias Vitelas 
Quartos de Vitela 

Carne para o Congelador 

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

VICTOR MELO 

Tel. 289-5000 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

NECROLOGIA 
Mariano Dias de Gouveia 
Com 83 anos de idade 
falceu em London no dia 
3 de Novembro. Era 
casado com D. Maria 
Odilia (née DeBrum), 
naturais de Rabo de Peixe 
e pais de Franklin, Odilia 
(Vincent lafratas), Joe 
(Maria), Connie (Ray- 
mond Haight) e Lucy, 
viuva de Jim Ashton. 
Dirigido pela “O’Neil 
Funeral. Home”, a Missa de corpo presente teve 
lugar na “St. Peter’s Basilica” e foi celebrada pelo 
Pe. Lucio Couto, da paroquia “Holy Cross”. 
A familia enlutada agradece a todas as pessoas que 
nestes dias de dor e saudade estiveram ao seu lado. 
Descanse na Paz de Deus ! 

Roy dos Santos 
Com 31 anos de idade e a consequêneia de trâgico 
acidente de trabalho, faleceu no dia 17 de Novembro 
em Windsor. Residente em West Lome, deixa na 
mais profunda saudade os seus pais, Manuel e 
Natalia, noiva Nancy, irmâo Joe e irmà Isabelle (Tim 
Cassidy) de Lucan. O funeral que deixou muito 
consternada a comunidade de West Lome foi 
celebrado pelo Pe. J. Nevett, indo enterrar no St. 
Mary’s Cemetery. Decanse em paz! 

Daniel Serodio 
No dia 19 de Novembro faleceu no St. Joseph’s Hos- 
pital de London, com 35 anos de idade. Era casado 
com D. Maria de Fatima e pai de Vanessa, Eric e 
Sarah que ficaram na maior dor e saudade. Aos pais, 
Maria e Manuel Serodio, avos, Rosalina e Jaime 
Resendes, irmaos, Joe, Fatima, Frank e Cristina de 
London apresentamos os mais sentidos pêsames na 
tristeza desta tragica separaçâo. Apos receber as 
honras funebres na O ’Neil Funeral Home, a Missa 
de corpo presente foi celebrada na Igreja//o/y Cross, 
indo enterrar no St. Peter’s Cemetery. Descanse em 
Paz! 

Manuel Serafim 
Apos prolongada doença, faleceu no dia 21 de 
Novembro no Sprucedale Care Centre de Strathroy 
com 81 anos de idade. Era casado com D. Emilia, 
pai de Maria Mendonça e Joe Serafim, e avô de dois 
netos, Nancy e Briam. Ap6s as ceremonias e 
recepçào na Strathroy Memorial Funeral Home, a 
Missa de corpo presente foi 
celebrada pelo Pe. Murray Sam- 
ple na Igreja All Saints. 
Apresentamos os nossos 
sentimentos neste momento de 
saudade à familia enlutada que 
por seu lado agradece a todos os 
que Ihes deram o conforta da sua 
presença nesta hora de tristeza. 
Descanse em Paz! 

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

SpecializinQ in: 

Carpets, drapes, upholstery, rugs, janitorial 

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

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

Only *39 (Maxsoosq «) Only *75 .Op^T 

Falamos Português • Contacte Connie 659-4444 

LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK Specializing in Fine Bread 
Tue - Fri; 6;00 a m. - 6:00 p.m. Fresh Bread Daily 
Sat & Sun: 6:00 a m. - 3:00 p.m. Pastries & Cakes 

Monday: Closed for all Occasions 

PAUL SILVA 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z 1R9 
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VANCOUVER 

"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em Vancouver 

2269 E 45th. Avenue, 
Vancouver, B.C. V5P 1N9 

Tel.: (604) 325-7547 

Correspondente: 
REGINA TORRES CALADO 

Casamento Elegante 
Teve lugar na Igreja 

de de Fatima em 
Vancouver o casamento 
da jovem Isabel Caetano, 
filha de D. Laura e 
Armando Rocha Cae- 
tano, com Orlando Joao 
Costa, filho de D. Maria 
e Fernando Costa. A 
noiva com um vestido 
omamentado com péro- 
las nos punhos e no 
décote e um remate no 
penteado com o mesmo 
motivo, estava de uma 

elegância fora do vulgar. A cerimonia seguiu-se um 
banquete, servido a 125 pessoas no Salao Paroquial. 

Os noivos vao fixar residência em Montreal. Presidiu 
a cerimonia o Pe. Carlo Alberto Titotto. 

BRAMPTON 
"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Sucursal em Brampton 
36 Thometree Cres., 

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

Correspondente: 
JOÂO G. SILVA 

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

Tel.: (905) 796-1245 

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

Tel.: (905) 453-8606 

Novo Trabalho Discografico de 
Mariano do Rego 

Embaixador da guitarra portuguesa na América do 
Norte, Mariano do Rego, 71 anos, lançon no mês de 
Outubro passado, no Oasis Convention Centre de 
Mississauga o CD “GuUarras de Portugal”. 

Foi numa apresentaçào exclusiva aos nossos orgaos 
de comunicaçâo social, organizada pela firma Dismusica 
que ultimamente tern promovido varios artistas da 
comunidade e nao so no mercado musical do mundo da 
emigraçâo. 

Apôs o cocktail, Humberto Rebelo, présidente da 
firma, e Hemani Raposo fizeram um perfil do “Mestre 
das lides da guitarra”. A seguir, o proprio homenageado 
fez uso da palavra apresentando este (3D como o ultimo 
da sua carreira artistica, fruto do persistante incentive do 
seu colega e amigo, Pedro Alegre. A gravaçâo levou um 
ano mas valeu a pena. 

Enquanto rodava o video ad hoc de “Guitarras de Por- 
tugal”, Pedro Alegre num aparté declarou que este trabalho 
nâo fica por aqui. O Mariano é como o vinho do Porto, 
que com os anos toma-se melhor. O Mago da Guitarra 
ainda tern muito para dar... 

Por seu lado o Mago disse que desde criança teve 
sempre uma grande paixào pela “redondinha” e ainda deu 
uns pontapés na équipa micaelense “Aguia da Ribeira 
Grande”. Mas estava escrito que a mûsica e a guitarra iam 
ser o future da sua vida 

Agradecemos a Dismusica o convite e fazemos votes 
de muito sucesso para todos, em especial para o consagrado 
dedilhador da guitarra portuguesa, o Mestre Mariano do 
Rego. 

Joâo G. Silva, corre.spondente em Brampton 

Miss Portuguese Club 
A nossa comuni- 

dade de Vancouver 
mo vimentou-se 
desusadamente no 
Sâbado, dia 10 de 
Outubro. Motivo? A 
escolha da Miss 
PCOV. 

Numa festa 
bonita e elegante 
desfilaram no Centro 
Cultural Croata, as 
nove jovens todas 
muito lindas. Foram, 
uma por uma, muito 
aplaudidas por um 
publico bem com- 
penetrado do final a que iriam assistir. Desde o principio 
ao fim nâo se fizeram rogados os aplausos. 

A vencedora do certame foi a concorrente Lûcia 
Ribeiro, corn a Primeira Dama de Honra, Sandra Santos 
Ferreira e a Segunda Dama de Honra, Sandra Cristina 
Ferreira (Nâo hâ relaçâo de parentesco). Na mesma altura 
foram proclamadas Miss Simpatia, July Ramos, e Miss 
Fotogenia, Jennifer Barata. 

Ao som do tema: “New York, New York”, as jovens 
vestidas de smoking, bastâo e chapéu alto, cantaram, 
dançaram e encantaram a assistência. Foi bonito! Houve 
entretenimento por parte dos artistas convidados: Mick 
Jezumak, e os cançonetistas Jovanny Aments, e Loraine 
Correia. O conjunto “Joe & Nancy” tocaram para animaçâo 
do baile que se seguiu. Durante o espectâculo, a jovem 
Sandra Byrd a todos encantou corn a sua magniTica voz. 

Jantar dos Beirôes 
Sâbado, dia 10 de Outubro, foi consagrado ao Jantar 

das Beiras, que resultou muito concorrido, devido ao 
grande numéro de Beirôes residentes nesta cidade e 
arredores, Teve lugar na Portuguese Canadian Seniors 
Fundation para a quai reverterâo os lucros apurados. Houve 
boa comida, boa mûsica, muita alegria, muita gente e 
também muita pena de ter chegado ao fim. 

O sr. Belarmino Baptista foi o organizador deste 
evento. Parabéns para ele.  

ARTUR BOTELHO ANDRADE 

 ASSOCIADO DA  

ROYAL PACIFIC REALTY 
3107 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5Y9 

Tel. (604) 439-0068 

Deseja aos seus conterrâneos e à Comunidade Portuguesa 

UM fELlZ NATAL e BOAS LESTAS! 

mm 8, PEELING 
Barrislers and Solicitors 

148 Alexander St., Vancouver, BC V6A I B5 
Tel. (604) 687-0231 

^e&ejnm/ a/ todo/ cr ^^^ëxmumidade/ 

UMAS PESTAS FELIZES 
EPRÔSPERO ANO 1999! 

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 
Comissâo de Festas - José do Couto, Près. 
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 

WALLACEBUBG 
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 

SARNIA 
IISTA DA NOVA DIRECÇÂ0 
do Clube Português para 1998-99 
Assembleia Geral 

Présidente - Amorim Mendonça 
Executivo 

Présidente: José Morgado, Vice Présidente: Julio Duarte, 
Tesoureiro - Manuel Moreira, 2.° Tesoureiro - Gilberto Macedo, 

Secretario - Daniel Medeiros, 2.° Secretario - Reinaldo 
Mendonça, Coordenadora de Banquetes - Maria Veiga 

Directores: Faustino Chaves, José Arruda, Manuel Cunha, 
Abflio Ortins, Manuel Veiga. 

Da esquerda: Abilio Ortins, Manuel Veiga, Maria Veiga, 
Julio Duarte, José Morgado Gilberto Macedo, Reinaldo 
Mendonça. Embaixo: José Arruda, Manuel E. Cunha, 

Amorim Mendonça, Daniel Medeiros e Francisco 
Chaves. (Ausente: Manuel A. Moreira) 

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

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

José Morgado (519) 336-3538 

— ACTIVIDADES PE DEZEMBRO 

Dia 6 - 2h00 pm: Natal da Criança (até 12 anos) com Buf- 
fet. Entrada, $7/pessoa. 
Dia 18 - 8h00 pm: Reuniao dos socios na sede do Clube. 
Dia 31 - Festa da Passagem de Ano (Veja Anuncio). 

Portuguese Canadian Club of Sarnia 
399 Campbell St. Sarnia, Ont. N7T 2H7 • Tel. (519) 337-9140 

^antm/e/^^cillevda/ 

^assa^em/de/ &dno/ 
Ementa: Sopa de Legumes, SoLoda, BocoLhau no Forno, 

Bifinhos à Portuguesa, 
Sob remesa, CaféouChô 

Mesa da Meia-Noite: Marisco e Cbampanhe (I Barrafa/mesa) 
Jantar - 6:30 pm - Baile - 8:30 pm 

com Conjunto D.J. 
Preços: Socios - $35. N/Socios - $45. 

Crionças (Mener de J2 anos) Me/b bdbûte 

BILHETES À VENDA NA SEDE: DAS 7H00 - 9:30 PM 
DE 28 DE NOV -12 DE DEZ: SÔ PARA SÔCIOS 
DE 13 - 22 DE DEZ.: PARA TODOS EM GERAL 
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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 

ASSINE E DIVULGUE 
0JORNAL 

“PORTUGAL NOTICIAS” 
1-800-414-3584 

^ AMÏLCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

O SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA ÜNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

475TECUM5EH ItD., EAST 

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

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

Velhas Guardas em Festa 
Carlos Melo, técnico desta équipa portuguesa de 

Windsor, realizou uma festa-convîvio na Casa do 
Espirito Santo no mês passado, onde se reuniram um 
bom punhado de jogadores da Equipa dos Velhas 
Guardas que, embora jâ entrados em anos, ainda 
praticam o desporto-rei. 

Nào s6 compareceram os jogadores, mas também 
muito publico simpatizante con o mundo desportivo 
da comunidade, e muitos outros que vieram talvez 
atraidos pela Ementa, o conteûdo da quai prometia ser 
extremamente agradâvel. Incluia Sopa, Arroz de 
Marisco, Filetes de peixe, Sobremesa e Café. Tudo por 
$16 dôlares por pessoa. Quem poderia recusar-se a 
esta lista de iguarias? 

Mas, excepçào feita à sopa, uma grande parte, se 
nâo a maioria do publico, ficou desapontada corn o que 
foi servido. E pena que muitas vezes queiram-nos dar 
gato por lebre! Todos sabemos que a nossa culinâria 
portuguesa é uma das melhores do mundo, mas é preciso 
que seja bem confeccionada e que, como quem toca 
piano, a mâo direita saiba o que faz a esquerda 

Prosseguindo corn a teima musical, o grupo de 
jovens portugueses de Harrow, “Nossa Moda”, veio 
animar corn a sua mûsica popular e variada tanto a aima 
como o corpo dos que desejavam esquecer o tal arroz 
de marisco e os filetes de peixe que, por sinal, resultaram 
ser do humilde smelt aberto ao meio. 

E necessârio que os responsâveis pela confecçào 
das comidas e serviços de catering prestem mais atençâo 
para que situaçôes destas nâo se voltem a repetir. 

Daniel Lapas, correpondente em Windsor 

Como Templo de Salomào 
I 111 

Idolâtras blasfemadores, Este altar que nào vejo 
seja lâ onde fordes, é o altar que mais beijo 
sois bem conhecidos; corn todo o meu coraçâo; 
e corn a vossa vaidade aos meus olhos invislvel 
fazeis da pura verdade ao meu espirito vislvel 
tropeço aos oprimidos. em horas de afliçâo. 

II IV 
Sois dos muitos chamados Sobre o santo altar troqueis 
de ouvidos e olhos tapados como também muito vendeis 
corn cabeça erguida no ar; a quem mais levanta a mâo; 
dobrais joelhos no châo dele fazeis uma mesa 
com dureza no coraçâo de negôcio e avareza 
à/rente do santo altar. como Templo de Salomâo. 

V 
Vossa astûcia arrogante 
nâo a conhece o ignorante 
parque o levais pela mâo; 
sâo sûbditos do vosso poder, 
serâo sempre até morrer 
se nâo mudarem de coraçâo. 

Jacinto Correia Jr. (Windsor, Ontârio) 

“PORTUGAL NOTICIAS” 
Sucursal em Windsor 

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

Tel.: (519) 735-1802 

Correspondente: 
DANIEL LAPAS 

D. Helena e Lino de Arruda, 
dos Directores do Centro 

Noîte Dedicada à llha Terceira 
Corn fina elegância. 

Maria Fernanda e Nelson 
Reis distribuiram um calice 
de licor de Anis a todos os 
convidados que iam 
chegando para celebrar no 
“Place Concorde” o 
Banqueté do Anversârio da 
Fundaçâo do Centro. No dia 
7 de Novembro, pelas 7 
horas da noite, a linda Sala 
encontrava-se repleta de 
publico, e nela o suave per- 
fume e uma elegância 
requintada pairavam no 
ambiente distinto e ûnico. 

Da rica gastronomia 
terceirense, a Alcatra era o 
prato forte que dominava a 
Ementa. Naturalmente, é de 
supor que foi temperada, 
confeccionada e servida de 
acordo corn as regras de 
preceito, embora ficasse, 
quer na sua apresentaçâo 
(faltou o alguidar de barro) 
como ainda no paladar, um tanto aquém da Alcatra 
tradicional de que tanto se orgulham os terceirenses, tâo 
intrépidos na luta pela liberdade, como nas lutas culinârias 
que se lavram na lauta cozinha ilhoa. Outra situaçào que 
nos foi dada a conhecer, foi o frugal tamanho das doses 
servidas. Os portugueses fomos criados ao pé duma mesa 
farta, corn doses de alimente que na culinâria francesa 
dariam para très, porque o francês é muito selecto e pouco 
sibarita. Tratando-se de um catering francês, a dose nor- 
mal deles, resultou um tanto sobria para nos, lusltanos, e é 
natural que houvesse pessoas que apontaram para o detalhe 
corn certo desgosto. 

O primeiro orador da noite, Dwight Duncan, deputado 
provincial, revelou-nos a satisfaçâo de se encontrar no seio 
dum povo trabalhador e honesto. A seguir fizeram uso da 
palavra varias pessoas, como David Cassidy, em lugar do 
Présidente da Câmara de Windsor, Michael D. Hurst, que 
nâo pôde assistir; Sandra Puppatello, deputada provincial, 
insistiu na necessidade de revitalizar os hospitals e a area 
dos serviços de saûde. Wayne Lassard, que chegou um 
pouco atrasado, e o vereador, Rick Limoges, nâo fizeram 
qualquer declaraçâo ao publico. Por parte do jomal “Por- 
tugal Noticias”, o correspondente em Windsor, leu uma 
mensagem do Director, Antonio Seara, na quai felicitava 
os Directores do Centro Cultural por esta nobre iniciativa. 
“Preito de honra seja dodo aos que tomaram sobre si a 
missâo de apresentar-nos os valores culinârio, folclôrico 
e cultural da Terceira, uma ârea portuguesa pouco 
conhecida no Canada’, afirmou na sua mensagem 
recebida por nos via fax. 

Tabu, grupo bem conhecido pela sua categoria e valor 
musical, tocou-nos na aima corn as suas lindas melodias, 
contagiando a todos os que faziam parte desta festa na 
quai o multiculturalismo uniu povos oriundos de varias 
partes do mundo. 

Nesta noite foram recolhidos envelopes que o Centro 
deixou sobre as mesas no sentido de angariar fundos a 
favor do “Patient Care Windsor Regional Hospital”. Os 
envelopes foram entregues a Ronald Foster, Relaçôes 
Pûblicas & Fundraising do mesmo Hospital. 

Para surpresa de muitos. Lino de Arruda e sua esposa, 
Helena, marcaram um emocionante encontre corn os 
amigos que hâ tempo nâo tinham visto. Os Directores do 
Centro Cultural entregaram uma plaça de reconhecimento 

emocionado até às lâgrimas, ao receber uma Plaça de Honra 
Cultural, pelos anos de serviço à comunidade de Windsor. 

pelos valores que este cidadâo português infundiu na nossa 
comunidade, mais precisamente nas Pestas do Espirito 
Santo. 

A presença do folclore pela miudagem e a das 
tradicionais Marchas Sanjoaninas marcaram corn um 
ambiente popular da cultura da Terceira aquela noite por 
si tâo formai. Notou-se entre o pûblico, idosos e jovens, a 
falta de um locutor em Imgua portuguesa, que poderia 
enriquecer e valorizar mais esta noite dedicada à ilha 
Terceira. 

A Imgua portuguesa nâo deve ser esquecida, nem 
mesmo quando um grupo do pûblico for de expressâo 
inglesa. Lembrem-se dos mais novos. 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
o Presépio do Centro Cultural estarâ aberto ao pûblico 
no dia 30 de Novembro, podendo ser visitado de Seg- 
Sex. das lOhOO às 16h00, Sab e Dom. das 13h00 às 
16h00. 

/ LONDON 

(STAIE^&MIING^ 

Custom Built Wood Staircases 

JAMIE DA SILVA 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

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

Fax (519) 455-0720 

Website: 
www.londonstair.com 

IS' 

SENHORA CRISTINA 
Astrologa e Cartomante 

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

SPECIALIZING IN 

UPHOLSTERY CLEANING 
AND FLOOD RESTORATION 

•k if -k it if 

GENERAL MAINTENANCE 
^ottuHencùll • ^ueUcitrUal • ‘îÇeiieUMUal 

Dufferin Mall Postal Outlet 
900 Dufferin St., P.O. Box 24094 
Toronto, Ont. N6H 4H6 
Phone: (416) 536-2159 
Pager (Toll Free): (416) 550-7158 
Fax: (416) 536-3336 

4080 North Service Rd. E., 
Unit 21 

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

Pager: (519) 255-4423 
Fax: (519) 974-4990 

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

* A 

* * 

Especial do mes: 
$10.00/visita Visitas privativas 

e confidencials 

(810) 341-1313 
Consultorio 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.) 

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

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

Marc Gomes • (519) 245-2373 
— ACTIVIDADES DR DEZEMBRO — 

Dia 20 - Festa do Natal da Criança com inicio pela IhOO 
pm. O Pai Natal vai entregar présentés a todas as crianças 
menores de 11 anos. Compareçam. 

Dia 31 - Jantar e Baile da “Passagem de Ano” com o grupo 
musical “Sonhos de Portugal”. Recomenda-se fazer jâ a 
marcaçâo de lugar. Lotaçào limitada. Para mais informaçôes 
contacte Marc Gomes: 245-2373.. 

Pe. Manuel Correia, no Servifo 
Pastoral da nossa Comunidade 

Desde a saudosa 
despedida do Pe, Wellington, 
que saiu de férias a primeiros 
de Novembro, o angolano, 
Pe. Manuel Correia, da 
Paroquia “Holy Cross” de 
London, visita Strathroy cada 
semana para atender ao 
serviço pastoral da nossa 
comunidade. Ele esta présenté 
na secretaria da Igreja “Ail 
Saints” todas as Quartas- 
Feiras do mês para atender aos 

fiéis, celebrando a Eucaristia em português às 7:00 da noite 
e atendendo às confissôes antes da Missa. 

Nos Domingos, tem a celebraçâo eucaristica em 
português às lOhOO da manhâ como é tradicional na nossa 
paroquia. 

Trata-se de uma soluçâo temporâria motivada pela 
ausência do Pe. Wellington, até chegar-se a uma soluçâo 
defmitiva. 

ERRA TA 
Na ultima ediçâo do jornal “Portugal Noticias” foi 
publicado que o Pe. Wellington, por motivo de doença, 
nào pôde estar présente nos actos religiosos e sociais das 
Pestas de N° S“ de Fâtima. A informaçâo era incorrecta. 
Embora tivesse sido operado havia pouco tempo, o Pe. 
Wellington levado pelo seu reconhecido zelo pastoral 
marcou presença no Triduo, na Procissâo das Velas e nas 
festividades que se seguiram. Lamentamos esta deficiência 
no nosso serviço de informaçâo e desejamos ao Pe. Wel- 
lington umas férias felizes, corn votos de um bom regresso 
ao nosso meio, onde, como o Bispo de London e muitas 
pessoas que telefonaram à nossa Redaeçâo manifestaram, 
ele sera recebido corn os braços abertos. 

STRATHROY 
LEARNING CENTRE 

Tel 245-5439 
Kenwick Mail 

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

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

“PORTUGAL NOTICIAS” 
Sucursal em Strathroy 

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

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

Don & Mary Finlayson, Gerentes de 
^^Strathroy Memorial Funeral Home'' 

o jovem casai Finlayson, e os sens très filhos, Sarah, 
8 anos de idade, Scott, 5 anos, e Erin, 18 meses, mudaram- 
se para Strathroy, assumindo a gerêneia de Strathroy 
Memorial Funeral Home. Jâ fazem parte da vida 
comunitaria, como membros do Rotary Club e do School 
Council, e, em pouco tempo, têm criado amizades no nosso 
meio 

Mary e 
Don têm 
longos anos 
de experi- 
êneia no 
ramo, tendo 
atendido 
muitas 
familias de 
d i V e r s a s 
culturas nos 
momentos 
mais dolorosos da vida, na area de Toronto e Mississauga 
onde eles iniciaram a sua profissâo de Gerentes de Casa 
Funerâria. 

Apôs a sua chegada a Strathroy, Don Finlayson 
declarou: Temos a certeza de trazer connosco uma boa 
experiência profissional a esta comunidade. A nossa 
atitude é orientaras familias para verem todas as opçôes 
antes de tomar uma decisào. Confiamos que nesta Casa 
Funerâria todos irào apreciar o valor do nosso esmerado 
serviço corn a dignidade que eles merecem e ao preço que 
determinarem. 

A nossa mudança para Strathroy foi motivada pela 
amizade que nos une àfamüia Elliott e pela oportunidade 
de trabalhar num prédio modemo, bem adaptado às 
necessidades do nosso serviço. 

Desde a chegada a Strathroy, recebemos uma calorosa 
recepçâo por parte de pessoas e vizinhos que nos 
ofereceram a sua amizade e apoio, em especial da Igreja 
AU Saints, St. Vincent de Paul School e da comunidade 
portuguesa. Por nossa parte, desejamos abrir a nossa 
porta a todos quantos quiserem visitar-nos para nos 
conhecerem melhor e ver de perto as instalaçôes desta 
Casa Funerâria 

Don & Mary Finlayson, Bem-Vindos! 

Neil & LLsa Elliott (Mt Brydges, Ontario) 

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 

STRATHROY 
Carta do Bispo J. M. Sherlock ao 

Povo Cristao de Strathroy 
Meus Queridos Irmâos em Cristo: 

Na Festa de Todos 
os Santos, Jesus nos 
lembra que Ele nos 
constituiu como Seu 
corpo, a Sua Igreja. Seu 
Espirito nos une com os 
dons da fé, esperança e 
amor. Na nossa vida, 
nâo résulta fâcil levar à 
prâtica estes preciosos 
dons, como todos nos 
acabâmos de ver nos 
ûltimos dias. 

A decisâo do Pe. 
Wellington de deixar esta paroquia foi motivada pela 
sua dor, a quai causou-nos grande pesar a todos nos. 
Estou aqui para tratar de iniciar um processo de cura. 

Antes de mais nada, gostaria de testemunhar ao Pe. 
Wellington o meu pesar pelo que ele sofreu. Embora 
saiba que pessoalmente nâo tive parte activa nesse triste 
assunto, sinto em mim prorprio a sua dor e a vossa. 
Peço perdâo se inconscientemente causei alguma dor a 
alguém. 

Convidei o Pe. Wellington a vir para a Diocese e 
desde a sua chegada cresceram a minha admiraçâo e 
afecto por ele. Por isso fui claro em dizer-lhe que desejo 
que régressé ao nosso meio onde sempre sera bem 
recebido. 

Devido a que se espalharam pela paroquia falsas 
acusaçôes contra alguns fiéis, posso-vos afirmar que 
ninguém desta comunidade paroquial me apresentou, 
pessoalmente ou por outro meio, reclamaçôes ou 
queixas contra o Pe. Wellington. Encarecidamente peço 
a todos para acabarem corn toda classe de mexericos, 
culpando-se uns aos outros e, ao mesmo tempo, 
reconciliar-nos na caridade, como Jesus nos pede: 
“Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado 
Pedi ao Pe. Wellington e ao Pe. Murray que eles fossem 
os primeiros em dar o exemplo de reconciliaçâo para 
que o Pe. Wellington possa partir corn a Paz de Deus 
no seu coraçâo. 

A todo o povo, tanto Português como Inglês, posso 
garantir que continuarei a atender às vossas 
necessidades pastorais. Muitas, muitas vezes estive 
convosco para partilhar das vossas celebraçôes e da 
vossa amizade. Por favor, dêem-me o seu voto de 
confiança e sejam pacientes durante o meu esforço para 
pôr fim a esta situaçâo difi'cil. 

O problema mais sério para um pai de familia é ver 
os seus filhos serem vitimas do sofrimento e da divisâo. 
Oremos juntos para que a famüia dos fiéis da Paroquia 
“Ail Saints” volte a ser um exemplo vivo de uniâo. 

Que a Paz de Cristo seja convosco, 

Revmo. J. M. Sherlock, D.T. Bispo de London 

**5TRATHRCr MEMORIAL FUNERAL HOME** 
Casa Funerâria ao Serviço da Comunidade Portuguesa de Strathroy e Arredores 

Don & Mary Finlayson, Qerentes 

- Modernas Instalaçôes - Capelas Espaçosas 
- Trasladaçôes para Portugal Continental e Insular 

Agente na Comunidade Portuguesa: Marc Gomes Tel. (519) 245-2373 
“Nos momentos crfücos da vida, quando a famüia 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 N7GIL2 • Tel. (519) 245-2100 • Fax. (519) 245-9554 
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Edmundo Oliveira, Jovem Emigrante Aforiano, Destaca-se na Arte do "Papier-Tôle" 

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

Tel.: (519) 768-1674 

A arte do “Papier-Tôle” consiste em 
dar uma visào tridimensional na superficie 
dum quadro. Corn varias camadas de 
papel que repetem o mesmo motivo, 
aplicando as técnicas do recorte e da 
forma, o artista dâ-nos uma imagem em 
alto-relevo. Trata-se de muitas horas 
dedicadas a este delicado trabalho de 
miniatura que tomam cada quadro algo 
ûnico. A imagem é tào viva que o 
observador confunde-a corn uma de alto- 
relevo em madeira. 

Dos motivos usados nesta arte, o mais 
dificil é o retrato de pâssaros, no quai o 
artista orgulha-se em recortar as penas do 
animal, até ao ponto de dar a impressâo 
de vida. Mimam-se os detalhes e quando 
feito corn a precisâo requerida, o resultado 
produz uma forte emoçào estética. 

A cortiça parece ter sido hâ pouco arrancada da ârvore. 
A pele dum animal parece tâo real que até dâ calor a quem 
a contempla. As pedras de um caminho sâo tâo originals 
que poderiamos andar sobre elas, e parece que o camiào 
daquele quadro, s6 falta ligar a chave para sair fora da 
 moldura. Os 

A flor foi sempre motivo prescrite 
no “papier-tôle”. 

sentidos ficam 
cativados pela 
autenticidade 
virtual dos qua- 
dros de “papier- 
tôle”. 

Um pouco 
de Historia 

A arte re- 
monta ao ano 
107danossaera 
na antiga China, 
quando alguém 
teve a ideia de 
criar uma visào 
tridimensional a 
partir da super- 

Num momento de descanso, Edmundo Oliveira 
ao pé da sua mesa de trabalho. 

ficie Usa do papel. Ap6s mais de mil e quinhentos anos de 
silêncio, no tempo de Napoleâo a arte era praticada em 
Paris por senhoras da sociedade. Pagavam a um artista 
para pintar multiples copias de uma flor, que depois elas 
trabalhavam corn técnicas que hoje sâo ainda usadas na 
arte do “papier-tôle”. Muitas dessas obras acabaram em 
museus e estào avaliadas em milhares de dôlares. 

Na Inglaterra, a esposa de um ministo da Manda, Mrs. 
Delaney, ensinou a técnica às filhas do Rei Jorge III e à 
Rainha Carlota, uma grande artista do “papier-tôle”. Vârios 
dos seus quadros estâo hoje no Museu Britânico. 

Um vendedor de quadros do Alberta, melhorou a 
técnica corn o uso de um maior numéro de copias e cola. 
Mais tarde começa-se a usar a esferovite para criar niveis 
tridimensionais. Nos ûltimos 20 anos, novas técnicas foram 
introduzidas para melhorar esta impressâo de alto-relevo. 

O iovem Artista 
Edmundo de Oliveira, nasceu nos Açores e ainda 

jovem, veio corn a famüia para Toronto em 1972. Desde 
1996 reside em Union, Ontario, uma vila entre St. Tho- 
mas e Port Stanley. Trabalha no atelier de Thea van 
Dixhoom, uma entusiasta desta modalidade que também 
pratica a arte do “papier-tôle”. 

Edmundo gosta de fazer quadros corn motivos da 
historia de Portugal. No passado mês de Junho, fez uma 
exposiçâo na Galeria “Almada Negreiros” do Consulado 

de Portugal em Toronto, corn motivo das Celebraçôes do 
dia de Portugal. O seu trabalho mereceu um formidâvel 
aplauso da parte dos crîticos e apreciadores desta arte. Os 
Portugueses do SO do Ontario poderâo visitar o atelier e 
os trabalhos de Edmundo Oliveira em Union, desde o dia 
27 de Novembro até ao dia 5 de Dezembro. Uma 
oportunidade a nâo perder. (Veja Anûncio) 

Antonio Seam (London) 

WEST LORNE 

"PORTUGAL NOTICIAS" 
Sucursal em West Lome 

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

Tel.: (519) 768-1674 

Correspondente: 
JOAQUIM LOPES 

PAPIER TOLE ART 
RR #1 Union, ONT (1 Km W.of Union on Elgin Rd 27) 

Tel. (519) 633-2746 

OPEN NOUEE 
Nov. 27 - Dec. 5 from lOam - Spm 

(Enterra oos Domingos) 
Esta convidado a se encontrar corn este jovem artista Açoriano 

EDMUNDO OLIVEIRA 
e a visitor uma Exposiçâo corn mois de 

60 QUADROS realizados na arte do "papier-tôle" 

PmKai fjom tôdai ai ocaiwei! 

RpÊigmet RéteéiMBiÊi £‘eml! 

LUDGERO DUARTE 
Proprietârio 

Grandioso Soldo Pré-Notol 
COM MOTIVO DA INAUGURAÇÀO DO NOVO ARMAZÉM 

DE SÂBADO, 28 DE NOVEMBRO - DOMINGO, 6 DE DEZEMBRO, 1998 
Horàrio; das 4h00 - 9h00 p.m. nos dias de semana • Sdbados e Domingos - dos lOhOO o.m. - 9h00 p.m. 

ARCAS CARROS rpFnFMriAS rnirHis TOALHAS Cobertores,JogosdeBonho,Bengaleiros, 
RTUGUESAS DECHÂ S,QQ W «e sor oo DE MESA Con|untosdePanelas,Tolheres(60peH 

$]4çoo desde $2çç 00 desde $25 00 Conjuiitos de Louço (98 peçQs), Travessos, otc... 
GRANDIOSA SELECÇÂO DE CRISTAL E IVIOBILIÂRIO ARTISTICO! 

Aproveite a oportunidade ünica deste SALDO 
para comprar présentes de Natal, prendas 
para "showers", casamentos, aniversdrios, 
etc. a preços baixos, preçosdefàbrica! 

Id. (519) 291-1675 

Binning St. W. LISTOWEL 
Elizabeth St. 

STRATHROY 

KITCHENER 
LONDON 


