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GEWTE 

CARLOS AVILA 
Urn bom autarca que veio do Pico 

Carlos Emilio Lopes Machado 
Avila, nascido nas Lajes do Pico onde 
cursou a primaria, seguindo cursos do 
Liceu em Sao Miguel. Forma-se pro- 
fessor de escola do 1.° ciclo e passa a 
ensinar em Marco de Canaveses 
(Porto), mais tarde ensina Miisica em 
Sao Miguel e Historia e Geografia na 
Maria Isabel do Carmo Medeiros, 

escola da Povoaçâo. Abandona o ensino por um tempo, 
segue o curso universitario de Serviço Social e, 
conclufdos os estudos, régressa à Povoaçâo, onde em 
1989 candidata-se a Présidente da Câmara pelo PS. 
Perde as eleiçôes e passa 4 anos na oposiçâo, mas foi 
eleito em 93 e reeleito em 97. 

Carlos Avila ignorava que nos anos do mandato a 
municipalidade iria viver os dias de prova mais criticos 
naquela area, corn enchentes, derrocadas e todos os 
problemas que o Concelho experimentou neste fim de 
século. 

O trabalho de infraestrutura estarâ praticamente 
acabado para fins de ano. Agora estâ-se a preparar um 
Piano de Prevençâo das Cheias na Povoaçâo, orçado 
em 3 milhôes de contos que estarâ concluido nos 
prôximos très anos. No empreendimento estâo 
empenhados o goveno Central e Regional. 

Dias antes da sua visita ao Canada, Carlos Âvila 
anunciou a sua candi datura para as autârquicas de 2001 
e, se for eleito para um terceiro mandato, vai deixar a 
casa arrumada. Entre as obras mais notâveis realizadas 
pela sua administraçâo merecem destaque o novo Hos- 
pital, a nova Escola Secundaria, o Hotel do Mar, o 
Centro de Congressos das Fumas e as obras do Porto 
da Ribeira Quente. 

A sua presença no Canada foi para agradecer a 
solidariedade que os Povoacenses e as comunidades 
emigradas em gérai demonstraram na ocasiâo das cheias. 
Como disse: “Graças à vossa ajuda, podemos dizer que 
muitas famüias carenciadas da area nâo sofreram o 
impacto tâo fortemente. Na bora de maior necessidade, 
o Concelho pôde contar corn o apoio dos filhos 
espalhados pelo mundo. Quando a luta parecia perdida, 
graças a vos e aos fundos enviados pelos Governos 
Central e Regional, ganhâmos a batalha”. 

A Uniâo Europeia, porém, nâo se solidarizou corn 
o apelo da Povoaçâo. Os Açores continuam a ser na 
Europa uma area marginalizada na periferia 
geogrâfica e social. 

A. Seara, London (Ontario) 
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ial do Sr. Consul a london 
A convite de A. Ventura, Director do Congresso 

Nacional Luso-Canadiano, Joâo Perestrello, que hâ mais 
de um ano chefia o Consulado de Portugal em Toronto, fez 
uma visita oficial à comunidade de London 
no ultimo Sâbado de Abril. 

Seguindo o protocolo, celebrou uma 
conferência de imprensa no Restaurante 
Miravila, onde manteve um encontro corn 
alguns empresârios e profissionais da area. 
Mais tarde, na Pesta do Nùcleo FC Porto, 
celebrada no Clube, o dignitârio consular 
com sua esposa, Jane, e o Attaché cultural, 
Gonçalo Martins, participou no Jantar e 
dirigiu uma saudaçâo ao povo e desportistas 
ali reunidos. 

Da mensagem consular destacâmos a 
insistência na necessidade de manter a nossa 
lingua e tradiçôes, elo de uniâo corn Portu- 
gal, e 0 esforço levado a cabo para prestar 
um serviço mais atento às comunidades na periferia do 
territorio consular que abrange as provlncias do Ontario e 
Manitoba. Salientou que as crises de Timor e Moçambique 
tinham representado uma forte sobrecarga no orçamento 
do Ministério dos Négocies Estrangeiros, motive pelo quai 
o Consulado debatia-se hoje corn uma falta de meios 
economicos para poder atender as comunidades mais 
distantes, e prezou o meritorio esforço de Gonçalo Mar- 
tins, cuja visita às comunidades periféricas era um remédio 
paliativo desta deficiência que espera-se ser temporâria. 

De momento, parece que as visitas a London vâo ser 
bi-mensais e quem precisar de um serviço mais eficiente 
deverâ ir a Toronto ou pôr a documentaçào na mâo dum 

SPORTING CAMPEÂO 
Como jâ tinha sido 

vaticinado pelo “marciano”, a 
équipa que veste como a zebra 
sagrou-se Campeà Nacional de 
futebol vencendo ao Salgueiros 
por 4-0 no estadio Vidal Pinheiro. 
Conseguiu assim realizar um 
sonho hâ 18 anos almejado. 

Na sua historia gloriosa, foi 
o 17.° triunfo dos “Leôes”, numa 
competiçâo em que andaram lado 
a lado corn o “Pentacampeâo”, 
levando apenas um ponto de 
vantagem. Como os golos s6 
chegaram no segundo tempo, por 
obra e graça de André Cruz (2), 
Ayew e Duscher, no Canada celebrando na data o Dia da Mâe, passaram-se momentos de agonia até ficar confirmada 
a vitoria definitiva. A Pesta Verde de Alvalade contagion a “cidade invicta” onde a malta leonina salu à ma corn tarjas 
e bamlho, sô para humilhar os tripeiros adeptos do FC Porto. 

No desfecho da Liga de futebol, junto com o Santa Clara, descem à 2.® Divisào o Rio Ave e o Vitoria de Setùbal. 
A Redaeçâo 

agente de viagens. Ficâmos admirados ao ver estas 
restricçôes quando jâ nos habituaram a visitas mais 
frequentes. Gonçalo Martins declarou que no S.O. do 

Ontario tinha-se experimentado uma 
procura de serviços consulares tâo intensa 
que por vezes até superava a do proprio 
Consulado-Geral. 

Este agente consular tem lutado por um 
serviço regular a estas comunidades, sem 
ter sido adjudicada uma verba para tanto, 
pois a despesa de transporte e refeiçôes 
estâo a sair do seu proprio bolso. Por outro 
lado, os processos câ iniciados ficam 
esquecidos à espera de tempo oportuno 
dado que os funcionârios do Consulado 
estâo sobrecarregados e mal dào conta do 
trabalho de Toronto. 

Na opiniào de varias pessoas 
consultadas, o caso do S.O. do Ontario 

deveria ser resolvido criando-se uma Agência Consular 
permanente nesta area onde residem aproximadamente 80 
mil portugueses. Hâ legislaçào para tal e assiste-nos o direito 
de sermos atendidos de uma maneira mais digna e eficiente. 
Hâ pessoas que em deslocaçôes a Toronto perdem um ou 
mais dias de trabalho para resolver um problema que em 
pouco tempo poderia ser atendido por um agente consular 
nesta area. E preciso que o serviço consular seja 
descentralizado para evitar situaçôes concretas de pessoas 
que estâo hâ mais de dois anos à espera de BI ou processos 
de outra mdole. Parece impossivel que na era da informâtica 
os assuntos consulares caminhem ainda a passo de caracol. 

A. Seara, London (Ontario) 
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Milîtares da Indonésia 
mandados para a cadeia 

O massacre de 58 civis na provmcia de Aceh (norte 
de Samatra) fez corn que uma unidade de elite das tropas 
indonésias fosse levada a tribunal o quai condenou 24 
militares e um civil a penas desde oito anos e seis meses a 
dez anos de cadeia. 

A sentença résulta das atrocidades cometidas pela 
unidade numa operaçâo em Aceh, provmcia rica em 
recursos naturais e bastiâo islamita cujos habitantes estào 
hâ 25 anos em révolta contra o Poder central, através da 
guerrilha levada a cabo pelo Movimento Aceh Livre 
(GAM). 

Chefiados por um capitâo e seis graduados, os militares 
massacraram numa escola islâmica o iïder muçulmano 
Teungku Bantaqiah e 31 adeptos. As 23 pessoas que 
ficaram vivas foram transportadas pelos militares que, 
dizendo levâ-las para o hospital, acabaram por as 
assassinar. 

NASA mostra na internet 20 
mil fotografîas de Marte 

A NASA tem mais de 20 mil fotografîas de Marte 
disponiveis na Internet, obtidas através da sonda orbital 
Mars Global Surveyor, anunciou a National Aeronautics 
and Space Administration. 

Este album constitui o maior bloco de imagens de 
qualquer planeta até agora divulgado na histôria da 
exploraçâo do sistema solar. O arquivo disponivel na 
Internet foi obtido entre Setembro de 1997 e Agosto de 
1999. 

A sonda foi lançada a 7 de Novembre de 1996 e 
chegou a Marte a 12 de Setembro de 1997, tendo efectuado 
mais de cinco mil orbitas em redor do Planeta Vermelho. 
Os sites do arquivo de Marte na Internet sâo: 

http://www.msss.com/moc_gallery/ 
http://www.msss.eom/mars_images/moc/may_2000/ 

China aumenta o cerco a Taiwan 
o govemo chinés vem acentuando cada vez mais a 

pressào sobre o novo présidente de Taiwan, Chen Shui- 
bian, advertindo-o que o nào reconhecimento do “principio 
de uma ûnica China” poderâ provocar uma “catâstrofe”. 
A agêneia oficial chinesa adianta que, “se o novo iïder de 
Taiwan esta preocupado corn o destino de 23 milhôes de 
cidadâos de Taiwan, ele deve reconhecer o principio de 
uma ûnica China” 

“S6 hâ uma China no mundo e Taiwan é parte da 
China”. Por outro lado, a porta-voz do Ministério dos 
Negocios Estrangeiros chinés, Zhang Qiyue, criticando o 
novo présidente de Taiwan disse que o principio de “uma 
ûnica China” é a realidade actual”, reafirmando que “a 
questâo de Taiwan é um problema intemo da China”, sobre 
d quai “nenhum pais estrangeiro tem o direito de interferir”. 

O problema vem-se arrastando desde 1949 altura em 
que a ilha de Taiwan, situada a 150 Kms da costa leste da 
China, foi escolhida como lugar de refûgio para o govemo 
da antiga Republica da China depois de o Partido 
Comunista Chinés ter tornado o poder no continente. 

As atitudes do govemo chinés tiveram lugar apôs o 
primeiro discurso de Chen Shui-bian, présidente de Tai- 
wan, apelando à “sabedoria” e “criatividade” de ambas 
partes para “abordarem conjuntamente a questâo duma 
ûnica China”. Pequim considerou a declaraçào “ambigua” 
e “evasiva”, acusando Chen Shui-bian de “falta de 
sinceridade”. 

O govemo chinés quer a “reunificaçâo pacifica” corn 
Taiwan segundo a mesma formula optada para Hong Kong 
e Macau, “umpais, dois sistemas”, mas admite que chegarâ 
a “usar a força” se a ilha declarar unilateralmente a 
independéneia ou adiar “sine die” a abertura de 
negociaçôes politicas. 

■WTEBWACIONAL 

Tensâo continua a subir no 
Brasil 

Fernando H. Cardoso, Présidente do Brasil, chamou 
o govemo para uma reuniâo de emergéneia destinada 
a avaliar a situaçâo politica decorrente da ocupaçâo de 
edificios pûblicos por parte dos sem-terra, agrupados 
no chamado MST (Movimenbto dos Sem-Terra). 

Depois de um periodo bastante agitado e, para 
tentarem superar a crise, os llderes da oposiçâo e 
dirigentes do MST reuniram-se em Brasilia, para 
avaliarem a possibilidade de iniciar negociaçôes corn 
o govemo federal. 

Milhares de camponeses sem-terra ocuparam 
edificios pûblicos, como o Ministério das Finanças, do 
Institute Nacional de Colonizaçâo e Reforma Agrâria 
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social, em capitals estaduais e em Brasilia, a capital 
federal. 

O govemo manteve-se inflexivel tendo dado um 
ultimato aos sem-terra para abandonar as instalaçôes 
do Institute Nacional de Reforma Agrâria na capital, 
declarando que s6 negociaria corn os sem-terra depois 
destes desocuparem os edificios pûblicos. 

A situaçâo radicalizou-se e, perante os protestes 
dos milhares de sem-terra, a pollcia foi chamada a 
intervir saldando-se a refrega por um morte e 200 
feridos, nos confrontes que tiveram lugar no Estado do 
Paranâ. A reaeçâo do Présidente foi a de lamentar a 
morte, mas sublinhando que a mesma dévia de “servir 
de aviso aos que optaram pela provocaçâo”. 

Considerado como um pals corn grandes fissuras 
sociais, o Brasil debate-se corn uma instabilidade so- 
cial em âreas muito sensiveis, como sâo os casos da 
paralisaçâo levada a efeito pelos camionistas que trouxe 
fortes inconvenientes a nivel nacional, além da 
contestaçâo dos Indies, que adquiriu especial revelo nas 
comemoraçôes dos 500 anos do descobrimento do 
Brasil, a luta dos sem-terra e a ameaça de greve dos 
funcionârios pûblicos. 

Timor Lorosae - Refugiados 
têm medo de regressar ao lado 
Leste 

Devido a uma ampla campanha de desinformaçâo 
que chega ao ponto de dizer que se os refugiados 
regressarem, serâo separados os casais, as mulheres 
sofrerâo represâlias e que a UNTAET nâo tem o 
territôrio controlado, tem ocorrido uma quebra 
acentuada nas inscriçôes nos campes de Atambua. Os 
incidentes que hâ pouco tiveram lugar em Dili foram 
aproveitados para a desinformaçâo nos campes de 
refugiados. 

Outras das razôes para a paragem tém a ver corn as 
negociaçôes entre Juanico Belo, chefe da millcia de 
Baucau e iïder muito considerado por se lhe ter ficado 
a dever o contrôle da situaçâo naquela zona do territôrio 
onde, praticamente, nâo ocorreram incidentes de monta. 
Ele quer trazer para Timor-Leste dois grupos de seis 
mil pessoas, mas exige que os refugiados entrem no 
territôrio directamente em Baucau, sem passagem por 
Dili o que implica que sejam transportados de barco. 

As organizaçôes internacionais estacionadas no 
territôrio pensam que cerca de cem mil refugiados 
permanecem em Timor Ocidental, 50 mil dos quais nâo 
desejam regressar, uns porque estiveram ligados às 
milicias e outros por estarem a sofrer pressôes das 
milicias para nâo voltar. 

Daqui... Dali... Dacolâ... 
No que respeita a outras regiôes do globo, o relatôrio 

do Institute de Estudos Estratégicos Internacionais (HSS) 
deixou os seguintes pareceres: 

MAGREBE. Os llderes politicos de Marrocos, Argélia e 
Tunisia tém de lidar corn uma populaçâo extremamente 
jovem (50% corn menos de 18 anos), corn a liberalizaçâo 
econômica a trazer o “espectro” do desemprego galopante 
entre os mais novos, dal decorrendo riscos tante 
econômicos como do ponto de vista da ordem pûblica. O 
nSS nota que, se os Estados da regiâo ffacassam na “gestâo 
da dimensâo humana” das mudanças econômicas, o 
Magrebe “poderâ passar da margem para o centre das 
preocupaçôes de segurança da Europa”. 

RUSSIA. O Présidente russe, Vladimir Putin, vai limitar 
as liberdades pûblicas no seu pals, mas a sua politica ex- 
terna sera ditada por maior pragmatisme, considéra o HSS. 
“Na classificaçâo intemacional das democracias, a Rûssia 
de Putin poderâ encontrar-se algures entre a Turquia, no 
melhor dos casos, e o Egipto, no pior”, diz o HSS. 

CONGO. A viabilidade do Acordo de Lusaca (Julho de 
1999) “destinado a devolver a paz à Repûblica 
Democrâtica do Congo dependerâ da rapidez do envio de 
observadores militares da ONU para o terreno”. Mas a 
aeçâo da ONU terâ sempre efeitos limitados, pois o 
desarmamento das milicias envolvidas na guerra civil 
parece improvâvel, assim como o fim da intervençâo 
estrangeira no conflito. 

CORNO DE AFRICA. Uma resoluçâo pacifica do 
conflito que opôe a Etiôpia e a Eritreia permanece “fora 
das previsôes, pois os mediadores encaram o conflito como 
um simples contencioso fronteiriço”. As negociaçôes 
indirectas do conflicto que se alastra desde 1998 estâo a 
ter lugar em Argel. O lISS nota que o contencioso etlope- 
eritreu tem origem numa série de problemas que se 
remontam à independéneia da Eritreia, como o facto da 
Etiôpia ter ficado sem salda para o mar. 

IRÂO. As eleiçôes de Fevereiro “consolidaram a 
democracia corn um processo de secularizaçâo”, mas o 
conflito entre reformistas e conservadores continua por 
resolver. Em termos de politica extema, detecta-se “uma 
continuidade corn o Irâo revolucionârio”, embora, devido 
ao “fracasso” e ao “pragmatismo”, a exportaçâo da 
revoluçâo ficou esquecida, mau grado o apoio ao 
Hezbollah libanés e a oposiçâo ao processo de paz israelo- 
ârabe. 

CHINA. Repressâo contra a seita Falungong, tensâo 
persistente corn Taiwan e desafios econômicos: a China 
do Présidente Jiang Zemin enfrenta séries problemas em 
todas as frentes, no limiar do terceiro milénio. 

Assinalados os 20 anos da 
morte de Tito 

Dois bustes do falecido présidente jugoslavo Josip 
Tito foram inaugurados em Tuzla (Bôsnia-Herzegovina) 
para assinalar o 20.° aniversârio da sua morte. “Se 
quisermos construir a histôria da Bôsnia, devemos saber 
que Tito teve um papel de relevo no nosso passade”, disse 
o présidente da Associaçâo de Cidadâos. Croâcia assinalou 
a data na terra natal de Tito, Kumrovec. Durante os dias 
mais duras da II Guerra Mundial, ele foi a chôma que 
iluminou os povos subjugados da Europa, frison um iïder 
local. 
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NACIONAL De norte a sul do pais 

Beotificajao dos 
Pastorinhos 

Milhares de peregrinos que enchiam a esplanada frente 

ao Santuario, seguiram num profundo silêncio as 

cerimonias de Beatificaçâo de Francisco e Jacinta Marto 

e a homilia do Papa, Joao Paulo H, que se deslocou à Fatima 

a convite do Govemo Português. Um helicoptero Puma 

da força aérea transportou o PontiTice da Poitela até ao 

Santuario. A de- 

claraçâo oficial foi 

seguida por uma forte 

ovaçâo. 

Poucas vezes na 

sua historia conheceu 

Fatima uma multidao 

deste tamanho. A 

cerimonia decorreu 

ordeiramente com um 

forte respeito religioso 

pelo momento vivido. 

O coraçâo religioso de 

Portugal, por umas 

horas virou um 

pequeno Vaticano, tal 

era o numéro de 

bispos e cardeais que 

acompanhavam o 

Pontifice Romano. A 

Irma Lucia, hoje conta 

com 92 anos de idade, 

esteve presente na 

beatificaçào dos seus primos e teve uma breve entrevista 

com o Papa, segundo informou o porta-voz da Santa Sé, o 

espanhol Joaquim Navarro-Vails. 

A efeméride esteve orientada para a juventude catolica 

para que saiba apreciar nos beatificados um testemunho 

de vida crista que ainda hoje fala com muita força ao jovem 

do novo milénio que tanto em Portugal como noutros 

pafses atravessa uma crise de fé na sua experiência 

religiosa, correndo o perigo de se perder nas malhas da 

droga e da incredulidade. 

Os novos desafios do cristianismo consistem em 

explicar a vida, a historia, o mundo de uma maneira 

puramente fisica e tecnologica, para além da “utopia” 

religiosa que pretende dar um dimensâo divina e etema a 

tudo quanto é humano. Se perdermos este Norte, se a 

criaçào do mundo for apenas explicada como “evoluçào”, 

se o nosso destino for s6 controlar a realidade présenté e 

futura através da tecnologia, se o que conta, no fim, é o 

conforto e o progresso da sociedade, fazer tudo mais râpido 

e melhor, entâo estamos a roubar a vida humana essa 

dimensâo divina, sem a quai, tudo fica reduzido a escôria. 

A tentaçâo do homen modemo no novo milénio é viver 

sem fé ou para além da fé cristâ, a de criar um mundo 

laico onde Deus é apenas um conceito, mas nào uma 

realidade viva. 

Estes parecem ser os pontos principais a serem 

descortinados quando o Terceiro Segredo de Fâtima for 

revelado. 
A. Seara, London (Ontârio) 

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 

JOSÉ & EDUARDO MEDEIROS 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

MARIO AVEIRO 
President M 

“Industrial Contractors to the World... ” 

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

Albergaria-a-Velha: Vereadores do PSD acusam o 

présidente da Câmara, Rui Marques, de ter tornado uma 

decisao sem estar mandatado pelo Executivo. 

Os vereadores social-democratas desta Câmara, 

abandonando a reuniao da autarquia, inviabilizando-a, 

por falta de quorum, em protesto contra o que 

consideram um acto de prepotêneia do présidente da 

edilidade, Rui Marques, que deu instruçôes para que o 

vice-presidente, José Carlos Oliveira, assinasse o 

contrato de recolha de efluentes com a «Simria», em 

cerimonia presidida pelo primeiro-ministro Antonio 

Guterres, sem estar mandatado pela Câmara. 

A maioria dos dez municipios accionistas da 

«Simria» (seis Câmaras) esteve para nao assinar o 

contrato de recolha de efluentes, em cerimonia que 

decorreu no inicio da semana passada em Aveiro, 

presidida pelo primeiro-ministro Antonio Guterres, com 

a presença do ministro do Ambiente, José Socrates. 

Aveiro: A falêneia da Metalurgia Casai foi decretada 

pelo Tribunal Judicial de Aveiro. A decisao foi tomada 

pelo juiz do 2° Juizo CIvel e teve por base o 

incumprimento do acordo que aquela empresa tinha 

celebrado com o tribunal num processo de recuperaçâo. 

Matosinhos: Uma mulher de Sâo Mamede de Infesta, 

Matosinhos, foi colhida por um comboio na estaçâo de 

Ovar. Trata-se de Ana Paula da Costa Silva Rocha, de 

31 anos. O acidente ocorreu ao principio da tarde e 

obrigou a que a circulaçâo estivesse interrompida du- 

rante umas horas, nas duas principais linhas que passam 

da estaçâo ferroviaria. 

Coimbra: Os aposentados municipais vâo pagar 9 

contos anuais pelos passes sociais. Os reformados nâo 

reclamam contra a verba mas criticam a «mâ-fé» do 

présidente da Câmara. A decisâo foi tomada, numa 

reuniâo semanal da vereaçâo, na sequêneia de uma 

votaçâo entre a proposta do Présidente e uma outra que 

apontava no sentido de seis contos anuais, apresentada 

pelo vereador do PSD, Francisco Rodeiro, e subscrita 

pelo vereador da CDU, Gouveia Monteiro. 

Âgueda: A Junta de Freguesia de Âgueda vai 

promo ver um colôquio sobre o tema «O ambiente e o 
rio», para analisar as causas e efeitos da poluiçâo que 

afecta a principal via fluvial do municipio. 

Mirandela: O estatuto do bombeiro deverâ avançar 

em breve. Esta promessa foi deixada pelo secretârio 

de Estado Adjunto da Administraçâo Interna, Manuel 

Diogo, em Mirandela, nas comemoraçôes do 117 

aniversârio da Associaçâo Humanitâria dos Bombeiros 

da cidade no nordeste transmontano. 

Abiùl: A maioria das queijeiras que marcaram presença 

na XII Feira do Queijo Rabaçal, que decorreu em Abiûl, 

pediu ao secretârio de Estado dos Assuntos 

IGREJA BAPTISTAl 
PORTUGUESA 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 

10H00 - Culto de Louvor 
- English Sunday School 

11 HI 5 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Biblico 

OUARTAS FEIRAS: 

19H00 - Culto de Oraçâo 
TELEFONE DA PAZ: 
(519) 668-3926 
(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" 

Parlamentares, Fausto Correia, a alteraçâo da lei. É 

sua pretensâo que os produtores possam comercializar 

o queijo directamente e manter uma tradiçâo transmitida 

de geraçâo para geraçâo. Fausto Correia respondeu com 

um “Vamos ver”. 

Pombal: Foi inaugurado o Pombal Fashion, um 

hipermercado grossista que représenta mais de 2,5 

milhôes de contos de investimento. Na inauguraçâo, o 

secretârio de Estado do Comércio elogiou os 

promotores do centro grossista, dado que “atiraram-se 

ao caminho sem pedir nada ao Governo”, o que 

demonstra um “comportamento exemplar dos nossos 

empresârios”, disse Osvaldo Castro sobre esta obra 

orçada em mais de 2,5 milhôes de contos. 

Marinha Grande: O Présidente da Câmara, Àlvaro 

Orfâo, viu-se agredido a murro e pontapé por um 

municipe de 28 anos quando entrava no edificio 

camarârio. O autarca teve de ser levado às urgêneias 

do centro de saûde da cidade e, posteriormente, ao 

Hospital Distrital de Leiria, para ser submetido a 

alguns exames. 

Artistas Internacionais no Salâo do Vidro: O 

perito internacional Eliseo de Pablos irâ dirigir a 

organizaçâo do primeiro Salâo Internacional do Vidro, 

a realizar entre 16 e 24 de Setembro proximo a par corn 

a terceira ediçâo da Bienal de Artes Plâsticas da Marinha 

Grande. 

Algarve: O abastecimento pûblico de âgua no Algarve 

nâo corre o risco de ruptura nos meses de Verâo, graças 

à precipitaçâo das ultimas semanas, informou a 

Direcçâo Regional do Ambiente e Recursos Naturais 

(DRARN). Exceptua-se apenas Mexilhoeira Grande/ 

Portimâo, onde é provâvel “uma degradaçâo da 

qualidade da âgua, corn aumento da concentraçâo de 

cloretos”. 

Mulher atira as galochas ao Juiz 
Uma mulher tentou agredir um colectivo de juizes, 

no Tribunal Judicial de Seia, apôs a leitura do acordâo 

dum processo de trâfico de droga. O caso envolvia dois 

individuos, um condenado ail anos e quatro meses de 

prisâo, o outro a sete anos e quatro meses. A sentença 

nâo agradou à mâe dum deles que, segundo declarou o 

juiz-presidente do Tribunal, começou por insultar o 

colectivo de juizes e acabou por arremessar contra eles 

as socas que calçava. A mulher foi levada ao Tribunal 

de Mangualde, onde o processo passou para inquérito, 

ficando a agressora em liberdade a aguardar julgamento. 

O caso levantou mais uma vez a situaçâo da segurança 

dos tribunais nacionais. 

Cancro da pele afecta mil 

portugueses por ano 
No dia 5 de Junho é celebrado o “Dia Europeu do 

Melanoma”. Em Portugal o serviço de dermatologia 

nacional vai desenvolver uma série de actividades 

ligadas ao tema atendendo que no nosso pals cancro da 

pele afecta cerca de mil portugueses por ano. 

Em declaraçôes à Agência Lusa, o dermatologista 

dr. Amaldo Valente, do Hospital de Castelo Branco, 

frisou que nesse dia “sem burocracias” as consultas 

serâo abertas a todos os que pretendam efectuar um 

rastreio do cancro da pele, especialmente aqueles corn 

mais sensibilidade cutânea ao sol. 

De acordo corn os elementos estatlsticos obtidos 

pela Organizaçâo Mundial de Saûde, no mundo e na 

Europa também, o numéro de melanomas tem vindo a 

aumentar progressivamente, nâo s6 em nûmero de 

doentes mas também, incidindo em pessoas cada vez 

mais novas. 

O dr. Amaldo Valente defendeu a iniciativa da 

Academia Europeia de Dermatologia e da Sociedade 

Portuguesa de Dermatologia considerando que é preciso 

apostar mais na prevençâo, razâo de ser para que se 

dedique à doença este “Dia Europeu do Melanoma”. 

ASSINE E DIVULGUE 
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1-800-414-3584 
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ACORES/MADEIIIA 
Carlos César pediu desculpa a 
vitimas do sismo de 1980 na 
Terceira 

Discursando na cerimonia de lançamento da 
primeira pedra para a construçâo de 35 habitaçôes 
sociais na freguesia de Sâo Mateus, em Angra do 
Héroïsme, orçadas em 450 mil contos (2,2 milhôes de 
euros), cuja conclusâo esta prevista para Março de 2001, 
O présidente do Govemo Regional dos Açores, Carlos 
César, pediu desculpas às farmlias da Terceira que, apos 
a crise sismica de 1980, ainda vivem em modules 
metâlicos. 

Em nome do executive açoriano. César apelou à 
compreensâo da populaçâo que vai ser abrangida corn 
as habitaçôes pedindo-lhes “para terem alguma 
paciência até que estejam concluidas as obras, altura 
em que esta divida sera reparada”. Aproveitou para 
realçar a cooperaçâo financeira corn o Govemo da 
Repùblica, através do Institute da Habitaçâo, pois tal 
cooperaçâo esta a “permitir a construçâo de 1.200 
habitaçôes sociais em todas as ilhas do arquipélago”. 

Queijo de Sâo Jorge falsificado nos 
EUA e Canada 

A Cooperativa da Ilha de Sâo Jorge alertou para 
uma eventual fraude na venda do queijo tipico desta 
ilha açoriana nos mercados das comunidades dos 
Estados Unidos e Canada. Afirma-se que produtos 
doutras proveniências estarâo a ser comercializados 
como queijo da ilha. No comunicado subscrito pelos 
présidentes da Uniâo de Cooperativas de Sâo Jorge e 
das Cooperativas Finisterra e Lacticmios do Topo, 
adianta-se que a suposta fraude estarâ na origem da 
quebra de vendas do queijo da ilha nos Estados Unidos 
e no Canada. 

“O mercado étnico da América do Norte assume 
historicamente grande importâneia para o queijo de Sâo 
Jorge, tendo regredido nos ûltimos anos por razôes de 
difi'cil explicaçâo”, sublinham, explicando que “todos 
os indicadores apontam para um efectivo aumento de 
consumo”. 

O documente révéla que um responsâvel das 
cooperativas veio aos Estados Unidos e Canada 
investigar o problema. 

Curandeiro do Pico condenado a 
doze anos de prisâo 

Manuel Dinis Pimentel, conhecido pelo apelido de 
Curandeiro do Pico, foi condenado pelo Tribunal das 
Velas de S. Jorge a uma pena ûnica de 12 anos de prisâo 
efectiva pela autoria material de 28 crimes de ofensa à 
integridade fisica grave. 

Foi dada como provada a acusaçâo de que era réu 
dos crimes de homicidio qualificado, tentados e 
consumados nas pessoas de Paulina Bettencourt, José 
Cardoso, Antonio Silveira e Maria Silveira. 

Manuel Dinis Pimentel foi ainda condenado a pagar 
uma indemnizaçâo de 8.580 contos a Maria da 
Conceiçâo Oliveira, Judite Oliveira, viûva de Antonio 
Silveira e a Maria José Cardoso. Saiu absolvido da 
prâtica de 21 crimes de burla agravada, de um crime de 
usurpaçâo de funçôes e dum crime de homicidio 
qualificado na pessoa de Maria de Jesus Sousa, por nâo 
ter ficado provado que a sua morte ocorreu em 
consequêneia das actuaçôes do arguido. 

Na aplicaçâo da pena o colectivo de juizes 
condenou o réu a 12 anos de prisâo, nâo porque este 
tenha tido a intençâo deliberada de matar as pessoas, 
mas por se ter provado que atentou contra a integridade 
das mesmas ao usar produtos tôxicos visando curar as 
enfermidades. 

No acordâo o juiz présidente nâo deixou de 
endereçar uma mensagem a toda a populaçâo dos 
Açores considerando que, se o curandeirismo faz parte 
da realidade açoriana, é de todos sabido que os Açores 
ainda hoje se caracterizam por serem a Regiâo periférica 
mais atrasada da comunidade europeia. 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

NORTHLAND DENTAL CENTRE 

DENTISTAS PARA TODA A FAMILIA 

DR. FRANK LONGO 
DR. BROCK RONDEAU 

DR. NAVIMANGAT 
DR. ADAM BURTON 

TEL. (519) 455-2551 
NORTHLAND MAIL • HURON ST./HIGHBURYAVE., (London) 

Assembleia Regional dos Açores 
A Comissâo de Economia do Parlamento dos 

Açores, presidida pelo socialista Augusto Elavai, vai 
analisar em Angra do Herolsmo o relatôrio sobre 
“Segurança e Operacionalidade nos Aeroportos e 
Aerôdromos dos Açores”, em sequêneia ao acidente 
do ATP da “SATA Air Açores” em S. Jorge. 

A Comissâo Parlamentar vai apreciar a proposta 
de diploma sobre o regime de licenciamento de 
exploraçâo e registo de mâquinas de diversâo e outra 
que institui o estatuto das vias de comunicaçâo terrestre 
nos Açores. 

Esta igualmente em apreciaçâo uma proposta de 
resoluçâo que recomenda ao govemo açoriano que 
“promova as diligêneias necessârias para a alteraçâo 
da velocidade maxima nas vias pùblicas da rede re- 
gional, cujas condiçôes o permitam. 

"NOVA LISBDA" 
Specializing in a Great Variety of: 

BBQ MEATS • SEAFOOD • COD FISH 
Catering to parties & banquets in Southwestern Ontario 

CheftTDNYSlLVA 
3 Glenroy Rd., Unit #2 

Tel. (519) 680-2332 London, ON N5Z 4H2 

APPIN AOATTCIP LTP. 

TAILIUC IPCKTUeiLES 
Carne de Qualidade Inspeccionada pelo Governo 

Chouriço à Portuguesa Mêlas Vltelas 

Porcos (Inteiros ou partes) Quartos de Vitela 
Chamuscados à nossa moda Carne para o Congelador 

RR #3,Appin, OnLNOL 1 AO 
Estâmes na Estrada Rural #14' 
Entre Mt. Brydges e Glencoe 

VICTOR MELO 

Tel. 289-5000 

PRECISA-SE 
AUTO TÉCNICO ENCARTADO 

COM EXPERIÉNCIA EM AR CONDICIONADO E 

ALINHAMENTOS DE DIRECÇÀO PARA AS NOVAS 

INSTALAÇÔES DA EASTSIDE MOTORS 
1080 Oxford Street East, London 

Contacte: Carlos Romao 

Tel. (519) 645-0333 

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

TAMANHOS 4 - 20, 
e TAMBÉM "HUSKIES" 

MARCAS DE PRESTIGIO, 
"CHRISTIAN DIOR" e 

"PERRY ELLIS" 

SEM CONCORRÊNCIA 
NO SERVIÇO, ESTILO, 
SELECÇÀO E PREÇO 

DESDE1934! 

LONDON 

667 DUNDAS STREET 

(519) 432-5596 

CHERRYHILL VILLAGE MALL 

(519) 672-9398 
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VISO SHIPPING INC. 
896-B College St., Toronto, ON M6H 1A4 • Tel: (416) 533-9127 ou 1-380-263-3154 

VISEÜ ELECTRIC INC. 
896 College St., Toronto, ON M6H 1A4 • Tel: (416) 531-2847 • Fax. (416) 539-0173 

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIO 

- TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

• FOGOES (A GAS E ELECTRICOS) 

• FRIGORIFICOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RÂDI0S E TELEVISÛES 

• FOGOES A LENHA E A GAS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇAO EM 

ELECTR0D0MÉSTIC0S PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANGUES DE AQUECIMENTO 

■ MOTORES DE GARAGEM 

■ ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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Carga solta 

www.viso-viseu.com 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL 

0 mais compléta serviço para o envio do seu 
contentor e carga solta. 

Bpande Especial 

...Confié! 
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serviços pois 
todo 0 cuidado 

é pouco!. 

Contentores 
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LONDON "Lira do Espirito Santo" celebrou 25.** Aniversàrio 
Igreja Baptista Portuguesa 
celebrou Aniversàrio 

Como foi noticiado neste jomal, a Congregaçào Baptista 
Portuguesa de London, desde Novembro/99 passou a leunir- 
se no templo, situado no cruzamento da St Geoi^e/Maitland 
St, o qual foi-lhe oferecido pela “Maitland Street Baptist 
Church” que ali tinha a sua sede. 

O Coral com os convidados de honra e o Pastor 
Samuel Andrade no pulpito 

O edificio entrou nos 113 anos da sua existência e, no 
dia 14 de Maio, a data foi aproveitada para que a Igreja 
célébrasse o aniversàrio do Templo e o “Dia da Mae” com 
um culto especial de louvor a Deus que incluiu um acto de 
reconhecimento aos membros da anterior Igreja. 

O acto contou com a presença de représentantes da 
Convençâo de Igrejas Baptistas do Ontario e do Quebeque, 
assim como da Associaçào de Igrejas da area Mildlesex- 
Lambton e Huron, da Associaçào das Igrejas Baptistas de 
Lingua Portuguesa no Canada, recém criada, e de visitantes 
de London e doutras localidades. 

O coral da Igreja e o gmpo musical jovem corn a sua 
mùsica enriqueceram a celebraçâo. O pregador convidado, 

Rev. Ubirajara da Silva, Pas- 
tor da Igreja Baptista de Cam- 
bridge, fez uma anâlise de 
vârios textos biblicos e 
explicou o papel da igreja lo- 
cal na missào universal da 

Igreja, corpo mistico de 
Cristo, onde povos das mais 
diversas raças, vivem unidos 
pelos principios de um s6 
Senhor, uma s6 Fé e um s6 
Baptismo. 

Findo o culto, teve lugar 
no âtrio da Igreja o descerrar 
de duas fotografias e uma 
plaça as quais se encontra- 
vam cobertas corn as 
bandeiras nacionais de Portu- 

Duas geraçôes no acto 
de descerramento 

gai e do Canada. Num gesto de claro conteûdo simbolico, e 
conforme pode ver-se na fotografia da reportagem, o 
descerramento foi efectuado por uma senhora idosa da 
primeira geraçào, e uma criança de dois anos, o mais novo 
do grupo. Na sua inocência, esta representava o futuro da 
Igreja que auguramos brilhante, mantendo-se como um farol 
doride possa emanar a luz do Evangelho, tào necessâria como 
resposta aos Intimos anseios da humanidade. 

Foram oferecidas rosas às mâes e prendas aos présentes. 
O acto acabou corn um convivio no salào de recepçôes da 
Igreja, onde se viveram momentos de sâ conffatemizaçâo e 
os présentes participaram duma refeiçâo preparada pelo 

gmpo de senhoras. 
A Redacçâo 

As filarmônicas 

tomaram-se velculo 
de cultura musical 

para os filhos do 

povo emigrante, 

sendo, em muitos 

casos, a ûnica 

instituiçâo orien- 

tada para o ensino 

da mùsica nas 

nossas comuni- 

dades. 

Um grupo de 

homens e mulheres, 

desde os anos da 

infância até à idade 

dos nossos egrégios 

avos, tem servido 

ao longo do tempo 

estas instituiçôes, corn sacrificio das horas de lazer e 

dispêndio de valores monetârios para manter as 

filarmônicas de pé, gestos que enobrecem o seu carâcter 

A Direcçâo da Lira do E. Santo no partir do formidâvel Bolo de Aniversàrio 

mûsicos actuou pela primeira vez nas Festas do Espirito 

Santo em Abril de 1975, na Igreja Santa Cruz e nos 

dias 20 e 21 de Maio passado celebrou o 25.° 

Aniversàrio da sua Fundaçâo. 

A “Lira do Espirito Santo” vive de 

donativos e concertos ao longo do ano nas 

festas religiosas em London e noutras areas. 

Estas receitas sâo sempre exiguas para 

acorrer às despesas de aquisiçâo de fardas, 

compra de instmmentos, etc. Até possuirem 

sede propria, ligada ao Clube Português de 

London, a “Lira do Espirito Santo” ensaiou 

em instalaçôes, umas vezes cedidas 

gratuitamente, outras pagando uma renda 

pelo aluguer. 

Sendo esta filarmônica uma instituiçâo 

sem fins lucrativos e de carâcter cultural, 

tem sido subsidiada pelas casas comerciais 

e pela Mordomia da Coroa do Espirito Santo que desde 

Entrega de lembranças aos directores das Bandas convidadas 

pela sua generosidade humana. Estes homens e 

mulheres merecem a nossa gratidâo pelo 

espirito humanitârio corn que servem a 

comunidade. A juventude ligada às 

filarmônicas, promove a sua formaçào mu- 

sical, evitando que o vicio concorra para a 

sua degradaçào. 

A “Lira do Espirito Santo de London”, 

na provincia do Ontario (Canada) foi 

fundada por um grupo de açorianos, 

liderados por Tiago Lima e o jâ falecido 

Jeremias de Sousa. Este grupo pioneiro de 

MORNING STAR 
BAKERY 

^J-^adazia CPoztu^U£,ia Etn: 

Fabrico diârio de pâo estilos português e canadiano, assim 
como Papo-secos, Pâo de Milho, Massa Sovada, 

Pastéis de Nata, etc... 

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

O Maestro José Brasil com a Banda de St“ Inès 

a fundaçâo foi incansâvel na ajuda desta instituiçâo 

integrada por irmâos da Coroa. 

A efeméride foi celebrada corn grande pompa e 

contou corn a presença de dignitârios açorianos. O 

autarca da Povoaçâo, Carlos Âvila, devolveu a visita 

que a Lira fez hâ dois anos à sua area. Deixemos falar a 

reportagem geogrâfica. 

A Redacçâo 

O Cirurgiâo Dentista, Dr. Todd Stewart dâ as Boas-Vindas e apresenta à comunidade 

Dra. Koni Worsley 
que trabalha no nossa cUnica situada em 613 Hamilton Rd. de London 

Tel (519) 45D4490 
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Dentaduras parciais ou complétas 

Horârios de Consulta 
Seg - Quartas: 8h00 - 21h00 
Quintas: 8h00 - 18h00 
Sextas e Sâbados: 9h00 - 17H00 

FALAMOS PORTUGUÊS 

Aceitamos novos clientes, emergências, 
todo tipo de seguros e pianos dentârios a preços do 

Sindicato dos Trabalhadores. 
(O pagamento vem direito do Seguro para o Dentista) 

Para marcaçâo de consultas chame: Tel. (519) 451-4490 
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Coisas e Loisas,» 
Timor 

Aonde nâo hâ pâo, todos ralham, as vezes sem 
razâo, diz um adagio da minha terra. Centenas de jovens 
armados de varapaus e catanas, envolveram-se durante 
varias horas numa guerra sem quartel, em diverses 
pontos de Dili, onde nâo faltaram feridos, é claro. Como 
se poderâ chegar a Paz total, mesmo corn a presença 
dos capacetes azuis da ONU na sua força maxima a 
castigar os responsâveis por estes actes? Pobre Xanana! 
Pobre de quem esta corn ele! 

Pais de moderados costumes... 
No dia 29 de Abril passade, foram selvaticamente 

espancados, chicoteados e queimados corn pontas de 
cigarros duas crianças de 10 anos numa garagem no 
centre da cidade de Aveiro. Nâo se sabe o que eles terâo 
feito, mas...os malandrins criminosos, dois rapazes 
bastante mais velhos, obrigaram as crianças a entrar 
naquele recinto e de porta fechada fizeram a “obra”! E 
assim vai o mundo de hoje. Também em Portugal... Que 
penas podem dar-se a estes “meninos sâdicos”? O 
mesmo? Nâo! Uma esquina, uma trave, uma corda e... 
pronto. Para grandes males, grandes remédies! 

Ciência 
Très investigadores do Institute de Patologia e 

Imunologia Molecular do Porto junto com um grupo 
dinamarquês criaram uma espécie de vacina corn a quai 
pretendem tratar varias formas de cancre. Um centre 
de investigaçôes norte-americano jâ esta a utilizâ-la em 
seres humanos. 

Explosâo 
A panela continua a ferver. Agora é na Serra Leoa, 

e também no Zimbabwe, nas Pilipinas... Para quando a 
explosâo? Estarâ para breve? Nâo chegavam jâ os 
conflitos de Israel-Paises arabes, Russia, Kosovo, An- 
gola, Bosnia, e quantos mais... O homem, o Ôdio, o 
Racisme, e qualquer dia a tampa salta e... era uma vez 
uma civilizaçâo! 

Regina T. Calado, Vancouver BC 
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Portugal e os Azores abandonam 
os Emigrantes da América 
(O interesse que o tema merece às comunidades aqui 
radicadas, leva-nos a reproduzir este artigo extraido de 
“O Açoriano Oriental”) 

Graça Castanhe de Departamente de Lmguas e 
Literatura da Univ. des Açeres, acusa es gevemes central 
e des Açeres de “abandenarem” as nessas cemunidades 
emigrantes ne Canada e EUA. 

Os EUA, espaçe de acelhimente de um milhâe de 
pertugueses e seus descendentes, “nâe se encentra na lista 
de parses ende Pertugal queira implementar pelfticas de 
difusâe da nessa Lingua. Num memente em que Pertugal 
esta a implementar pregramas de ceeperaçâe cem e Brasil 
e paises africanes de lingua eficial pertuguesa (PALOPS), 
as cemunidades des EUA, apesar de numere elevade de 
pertugueses la radicades, encentram-se em estade de 
abandene per parte des gevemes da Republica e Regienal. 
Mesme 

nas questoes censagradas na lei, ceme é e case da 
ebrigaçâe de dar escelarizaçâe na lingua e cultura maternas 
aes pertugueses e seus descendentes ne estrageire, assiste- 
se a uma desrespensabilizaçâe inadmissivel”. 
Lei por cumprir 

Graça Castanhe expliceu que censtituinde e ensine 
da lingua e cultura pertuguesas nes EUA um “direite” de 
emigrante e seus descendentes, 75% des quais sâe de 
erigem açeriana, a realidade mestra que “isse nunca foi 
cumprido”. 

“Semes confrontados corn a realidade de que s6 nos 
EUA assiste-se à inexistência de uma politica de difusâe 
do português, e à ausência de um processo de ceeperaçâe 
em que os interlocutores sejam as comunidades emigrantes 
nos EUA”. Tal situaçâo leva-nos a esta questâo: “Quais 
sâe os motives que justificam o estado de abandono em 
que se encontra a comunidade lusa em terras norte- 
americanas, para quem o nosso Govemo, apes estas 
décadas, ainda nâo conheceu medidas que garantam a 
continuidade do nosso idioma naquele pais?”. 

“Os politicos de todos os gevemes mobilizam os 
emigrantes em almoços, jantares, reuniôes e passeios em 
tempo de campanha eleitoral, prometem o impossivel e 
logo a seguir às eleiçôes esquecem-se do prometido e 
quando cumprem fazem de migalhas um acontecimento 
mediâtico”. 

O ensino da nossa lingua e cultura nos EUA “é uma 
ebrigaçâe do Govemo português e, em parte, também do 
Govemo dos Açores no que se référé às comunidades 
açorianas, à imagem e semelhança do que faz a Madeira 
junte dos seus emigrantes”. 
Lingua em extinçâo 

Graça Castanhe constata que o português “corn 
interferências de espanhol e inglês” é ouvido logo no 
aéroporté de Boston. Chegados às cidades de grande 
concentraçâo lusa, “la esta a nossa lingua présente nas 
instituiçôes do govemo, no comércio, nas casas, festas e 

SENHORA CRISTINA 
Astrôloga e Cartomante 

Ajuda a resolver todos os seus problemas de 
doença, bruxaria, depressâo... Pode reunir os que 
estâo separados, descobrir o seu passado, 
présente e future sem fazer uma 
sô pergunta e chamar pelo nome 
os seus amigos e inimigos. 
Senhora Cristina tem a 
soluçâo para os seus problemas 
por mais dificeis que sejam. 
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clubes dos nossos conterrâneos”. Mas a dùvida é saber até 
quando isso vai ser possivel. Corn o passar do tempo, 
diminuem as possibilidades de contacte entre as 
comunidades radicadas nos EUA e os Açores em particu- 
lar, bem como Portugal em gérai”. 

Portugal, “ao contrario de dezenas doutros paises 
estrangeiros”, se dâ “ao luxo nâo s6 de ignorar o seu povo 
da diaspora como nâo sinaliza nas primeiras prioridades 
os EUA na sua politica de difusâo e expansâo do nosso 
idioma no mundo”. 
Açorianos aprendem espanhol 

Dâ-se a situaçâo de se ver crianças portuguesas ou 
luso-descendentes a estudar espanhol porque, na sua 
cidade, corn mais de 70% de portugueses, as escolas 
regulares “nâo oferecem o português, apesar de o poderem 
fazer”. Trata-se de uma situaçâo “no minime pouco 
prestigiante para o nosso povo que se vê ultrapassado pela 
politica educativa concertada que outres gmpos étnicos 
oferecem corn o apoio dos seus paises de origem”. 

Numa economia global, onde o multilinguisme é um 
dos factores “essenciais de sucesso econômico”, a 
formaçâo académica “nâo pode ser descurada sob pena 
de se dar continuidade à imagem miserabilista” de um 
Portugal “sem capacidade de actuaçâo e de mobilizaçâo” 
do seu povo radicado no estrangeiro. 

“Toma-se, portante, necessârio marcar posiçâo no 
sistema escolar americano, analisando a situaçâo actual 
da nossa lingua e propondo um piano de acçâo para re- 
solver o problema”. 

Joâo Paz (Extraido do "Açoriano Oriental”) 

Esse Brasil Imenso! 
Como prometido no numéro anterior, estâmes de novo 

a escrever umas simples palavras sobre essa imensa regiâo 
do globo que, mesmo tâo grande, cabe inteirinha no meu 
coraçâo! Na minha opiniâo nâo hâ ninguém que indo lâ 
uma vez, nâo fique fascinado... 

Ao comemorarmos os 500 anos da descoberta do 
Brasil, nâo hâ nada que seja realmente valioso à altura, 
nada se poderâ fazer para enaltecer o feito e dar 
merecimento à grandeza da realidade que foi este facto 
histôrico, porque no Brasil tudo é grande, no Brasil tudo é 
lindo! 

A maior naçâo da América do Sul, ocupando quase a 
metade daquele continente, é o quinte pais mundo, depois 
da Russia confederada, do Canadâ, da China, e dos EUA. 

Tem um pequeno numéro de ilhas rente à costa, mas, 
de acordo corn estudos jâ feitos, esta zona ter-se-ia separado 
do continente afticano hâ milhôes de anos, e as ilhas seriam, 
pois, fragmentes. 

A linha do Equador coïta o Norte do pais perte de 
Macapâ, e o Trôpico de Capricômio atravessa a geografia 
do pais perte do Sul, onde existe a maior das suas grandes 
cidades, Sâo Paulo. A superficie é de 4.319,4 Km 
quadrados, quase idêntica à distância Norte-Sul que é 
exactamente de 4.394,7 Kms. 

O Brasil é um mundo, amigo leitor. Prometo no 
proximo jomal falar-vos dos seus rios fabulosos. 

Regina Torres Calado, Vancouver BC 
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A Nova Direcfâo do Clube Português e a Economia 

Dias 3 e 4 - Festas do Santo Cristo na Igreja Santa Cruz. 
Dias 10 e 11 - Festas da Coroa do Espirito Santo na sede 
do Clube. 
Dias 24 e 25 - Festas da Coroa de Sâo Joâo. 

25.° Aniversàrîo da Coroa de Sâo Joâo 
Comunicado da Mordomia 

Ao celebrar neste ano as Festas de Sâo Joâo, a Coroa 
volta mais uma pagina na nossa Historia. Comemoramos 
25 anos de serviço na comunidade e no Clube Português 
de London e, ao mesmo tempo, mantemos uma tradiçâo 
tâo entranhavelmente ligada às nossas raizes. 

Foram 25 anos de trabalho e canseiras, por isso nâo 
podemos esquecer os pioneiros que, corn muita força de 
vontade, começaram a Irmandade em 1975. Muitos foram 
eles. Uns, por motivos pessoais talvez, ficaram pelo 
caminho, muitos ficaram sempre activos e outros novos 
foram aderindo para juntos manterem erguida esta 
Irmandade. 

É para todos eles que os Mordomos deste ano, em 
nome dos irmâos da Coroa, querem do fundo do coraçâo 
agradecer o vosso esforço para manter corn dignidade esta 
organizaçâo neste quarto de século. 

Nâo podemos esquecer a comunidade, sempre tâo 
generosa, que ao longo dos anos nos tem dado a sua 
colaboraçâo. Sem a vossa ajuda e participaçâo a Irmandade 
nâo gozaria do prestigio que hoje tem. Bern haja a todos e 
continuem patrocinando a Coroa para que nâo desapareça 
nos anais dos tempos esta tradiçâo em louvor da Terceira 
Pessoa da Santissima Trindade, o Espirito Santo, tâo 
querida do nosso povo. 

Pela Irmandade, os Mordomos do ano 2000 

Eugénio e Gilberta Luz & Antonio e RosaUna Gabriel 

É notôrio que a Direcçâo que gere os destinos do 
nosso Clube Português desde Fevereiro passado 
recebeu, junto com o cargo, uma divida calculada em 
mais de $90.000 dôlares, fora as despesas mensais de 
amortizaçâo, salârios, gâs, luz e âgua. Na ultima 
Assembleia-Geral um apelo foi feito aos socios para 
emprestarem $1,000 dôlares por um ano sem juros a 
fim de nâo ter que negociar nova divida. Um grupo 
respondeu positivamente e foram assim angariados à 
volta de $35.000, o quai foi uma lufada de ar fresco 
para os cofres do Clube. 

Desde Fevereiro, a Direcçâo tem-se empenhado 
numa campanha de severidade, tratando de poupar o 
impossivel. Em muitos casos trata-se de pequenas 
coisas: arranjar uma tomeira defeituosa, reduzir o tempo 
das luzes exteriores (agora s6 da Meia-noite às 3:00 
am), trabalho voluntârio dos directores na ausência de 
um empregado, descer a temperatura na Sala quando 
nâo é usada para funçôes regulares, etc. Estas 
artimanhas têm dado jâ resultado positivo. As contas 
de luz, âgua, gâs e salârios experimentaram uma descida 
notâvel. Por outro lado, a Direcçâo em peso tem-se 
voluntariado no serviço de cozinha, bar, limpeza e 
outros, tomando-se uma das mais activas na historia 
do Clube. Uma optima inovaçâo foi o Almoço das 
Sextas-feiras, do Meio-dia às 2:30, que tem sido bem 
recebido pelo empresariado local. A ementa variada é 
preparada cada semana pelos prôprios directores, dando 
assim um lucro neto. 

Serâ esta a melhor soluçâo para superar a crise 
financeira do Clube? Na opiniâo de alguns, estes sâo 
apenas remédios paliativos mas nâo irâo longe. Para 
muitos socios a resposta séria um gerente corn garra 
que possa vender os serviços de catering e o uso das 
instalaçôes do Clube a um maior numéro de pessoas, 
portuguesas ou canadianas. Cada fim-de-semana que a 
sala estâ vazia, perde-se dinheiro. Embora esta 
altemativa jâ foi proposta em Assembleias-Gerais, nâo 
recebeu o voto defmitivo, nem foi escolhida a pessoa 
indicada para tal cargo, que, sem dùvida, vem 
acompanhado de um salârio e comissâo sobre vendas 
acima duma quantia anual preestabelecida. 

JA ESTAO AQUI OS MODELOS DO ANO 2001 

FINANCING DESDE 0% Luis Frada 
COURTESY LINCOLN MERCURY SALES LIMITED de 
684 Wharncliffe Rd. S., London, Ontario N6J 2N4 
Telephone: 519 6801200 Facsimile: 519 680 3222 ^ 

608 Hamilton Rd., 

London, ON N5Z1S9 

Tel. (519) 452-1466 

Fax. (519) 452-1673 

As medidas de severidade adoptadas pela nova 
gerência do Clube têm dado lugar a comentârios 
negativos por parte dalguns socios que pensam que a 
Direcçâo estâ a gerir o Clube corn uma mentalidade à 
lavrador. Mas nâo faltam os que têm dado o seu apoio 
às medidas implementadas e julgam que esse é o 
caminho a seguir. 

Na altura de fechar esta ediçâo ainda nâo tinha sido 
defmido o projecto para a celebraçâo do Dia de Portu- 
gal em London, evento liderado pelo Clube nos ûltimos 
dez anos. Serâ que tal lamentâvel lapso prende-se corn 
as medidas de severidade? Se assim for, se no ano 2000 
nâo houver um Içar da Bandeira, um cantar o Hino 
Nacional, um lembrar Camôes, os Descobrimentos, as 
Comunidades e os valores do nosso passado glorioso, 
nâo digo que vai “correr o sangue”, mas as vozes de 
proteste poderâo chegar bem longe. 

A. Seara, London (Ontârio) 

SAUPAPE 
Palavra carregada de 

sentimento profundo que, ao aliar- 
se corn a nostalgia, produz 
resultados que se vislumbram no 
semblante carregado, nos olhos 
sem brilho, na apatia e tristeza 
infmitas que invadem a nossa aima. 

E um sentimento que nâo se 
pode explicar. Cada um de nos 
sente-a de maneira diferente e Antonio H. 
aguenta-a como pode no seu Azevedo 
întimo. Todos sentimos saudade, seja como for. Saudade 
dum ente querido, do tempo de criança, da terra-mâe, 
da adolescência que passou quase sem darmos por isso, 
da mocidade jâ hâ muito perdida, da familia lâ longe 
na distância, e um sem numéro de coisas que por vezes 
fazem saltar dentro de nos esse “bichinho” adormecido 
que é a saudade. 

E uma força latente que de sûbito desperta para 
nos arreliar, trazendo-nos à mente outros tempos, outras 
pessoas. Mas, mesmo assim, a saudade vem e vai sem 
pedir licença a ninguém, apoderando-se da aima e, 
enquanto lâ se encontra, nada nos resta fazer a nâo ser 
deixâ-la morrer vagarosamente e voltar de novo ao seu 
estado latente, adormecido. 

Ate quando podemos suportar a saudade? Cada quai 
sofre-a a sua maneira, dependendo de como ela se 
manifesta no seu întimo. 

A saudade doi, aperta o coraçâo, consome a aima, 
roi-nos as entranhas, acompanha-nos sempre e 
sobretudo faz-nos sofrer. Quem disser que nunca sentiu 
saudade estâ a mentir. Porque Saudade é luto, dor, 
afliçâo, proclama corn toda justiça e verdade o 
cancioneiro regional açoriano. 

Mas sentir saudade nâo serâ também uma forma 
de reviver? Saudade! Ai, que Saudade! 

Antonio H Azevedo, London (Ontârio) 
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EAST LONDON, ONTARIO 
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John Raposo 

Making lhe Most of your 
Tax Refund 

Revenue Canada refunds bil- 
lions of dollars in tax overpayments 
in April and May. Some taxpayers 
treat the refund cheque as windfall, 
and it is quickly spent. Others rely 
on it as an important part of their 
financial planning throughout the 
year. Here are five ways to put your 
tax refund to work for you. 
1. Put the refund towards your RRSP. Why not get 
a head start on your RRSP contribution for 2000? The 
earlier you contribute the sooner you start earning tax- 
deferred income inside your plan. Or if this year’s con- 
tribution is already taken care of, check your notice of 
assessment from Revenue Canada to see if you can con- 
tribute for past years. 
2 . Reduce credit card debt. Paying off your credit 
cards which usually carry interest rates from 15% to 
28%, can be one of the best investments you make. If 
the interest isn’t tax deductible and you are in the mid- 
dle tax bracket, this can be the same as earning interest 
at over 40%. 
3. Contribute to an RESP. Registered education sav- 
ings plans have become the vehicle of choice to save 
for your children’s university education. While the con- 
tributions are not tax-deductible, income earned inside 
the plan doesn’t attract tax immediately. As well the 
government will match up to 20% of your contribution 
to a maximum of $400. Amounts paid out to the stu- 
dents are taxed in their hands. 
4 • Invest in non-registered funds. Investing outside 
your RRSP will help your retirement fund and could 
improve your overall investment returns. By focusing 
on foreign investments outside your plan, you diver- 
sify your total holdings (inside an RRSP, there is a 20% 
limit on foreign investing). Experience shows that a 
diversified portfolio protects against volatile returns and 
tends to enhance long-term earnings. 
5. Pay down your mortgage. If your RRSP contribu- 
tions are up to date, and your debt is under control, 
why not set up a program of paying extra amounts on 
your mortgage? Some plans allow you to double up 
your monthly payment. Or you may be able to reduce 
your amortization period, which will result in higher 
payments and a faster discharge. Almost all mortgages 
allow for a lump-sum payment on each anniversary 
date. 

John Raposo, Kitchener (Ontario) 
Raposo Financial Services. Tel. (519) 886-7711. Ext. 252 
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ECONOMIA 

Ontario Budget 2000 
Over the last few years the annual Province of 

Ontario Budget has garnered evermore attention. The 
trend continued this year, and once again tax cuts were 
the main focus. The last Ontario Budget dealt mainly 
with personal income tax cuts, while this budget was 
definitely one with corporate tax cuts as the focus. On 
May 2, 2000, a balanced budget, the first in 30 years, 
was presented to the people of Ontario. 

The corporate sector and small business in particu- 
lar got a win fall. The scheduled reduction in the small 
business corporate income tax has been accelerated. For 
2000, the total (Federal and Ontario) tax rate for small 
corporations is 20.12%. By 2006, this rate will be 
17.12%. Also, income eligible for the small business 
rate has been increased from the first $200,000 to 
$400,000. The $200,000 figure had been in place for 
the last 20 years. Other corporation types will also see 
tax reductions. 

For individuals, a cheque for between $25 to $200 
will be mailed in the fall to each tax payer. Most peo- 
ple will be receiving the $200 “taxpayer dividend”. 
Ontarians with incomes below $30,000 will see a 5% 
reduction in Ontario tax. A significant change has re- 
sulted in the way Ontario personal income tax is calcu- 
lated. It will now be calculated as a percentage of ac- 
tual taxable income, as opposed to a percentage of fed- 
eral tax. The inclusion rate for capital gains will be low- 
ered from the present 66.6% to 62% in 2001, and to 
50% by 2004. The personal income tax reductions will 
be reflected on pay cheques in July 2000. Individuals 
employed in the research sector have some very attrac- 
tive tax provision in place with this budget. The top 
marginal income tax rate for residents of Ontario will 
now be 47.9%. 

The temporary Land Transfer Tax Refund for first- 
time buyers of newly constructed homes will now be- 
come a permanent measure. The PST charged on auto 
insurance premiums will be reduced to 4% immedi- 
ately, from 5%, and eventually wiped out by 2004. The 
PST rate on auto repairs and replacements made under 
warranty will be lowered to 6% immediately and again 
fully eliminated by 2004. 

Roy G. Dias 

The government didn’t only cut 
taxes. Spending increases in the ar- 
eas of health, elementary and post- 
secondary education, highways and 
medical research were announced. 

What can we expect in the fu- 
ture? Further balanced budgets or 
even surpluses will continue. A re- 
duction in the $114 billion debt and 
all of the interest associated with 
that would assist future generations. Past rumblings 
from the Ontario government about administering its 
own personal income tax system may come to fruition. 
This, of course, would mean two - Federal and Ontario 
- personal income tax returns at tax time. If Ontario 
continues to develop its own tax policies, this could be 
a very realistic outcome. 

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

Roy G.Dias B.A., CMA, CFP 
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Suite #502 - 111 Waterloo St, /'CtO^ 111Q 
London, Ont 
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ASTRÔL0G0 AFRICANO: AIDARA 
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Possuo largos Anos de Experiência e Poder, oriundo dos meus 
ancestrais. Com a maxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer 
que sejam os casos desesperados, mesmo os de diffcil soluçâo: 
Angùstias, Mau-olhado, Amarraçôes, Desvio, Aproximaçôes, 
Casas-Assombradas, Males Fisicos, Impotência Sexual, Vicios, 
etc. Desamarro também todos os males fluidos que existem em 
si! Trabalho à distancia por bons guias corn Talismâs fortissimos 
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais 
no Canada e Estrangeiro, consultado por vârios colegas, devido 
às minhas previsôes serem exactas e os tratamentos eficazes! 

JOGO BÜZIOS - ESTREIA - CARTAS-TAROT EGÎPCIO 
Fala Português 271 EUCLID AVENUE, TORONTO, ON M6J 2K1 

ARE YOU AN INJURED WORKER? 
Tired of Fighting W.S.LB. on Your Own - We Can Help 

/ Nao Perea o Sen Direito ao Apelo ^ g , g g pp ^ppE^LS 
/ Nao Renuncie aos sens Beneficios 

X AT - D j A • j Over 35 Years Experience ✓ Nos Poaemos Ajudar 

We are former Compensation Board Employees Peter Mancini 

A SUA PRIMEIRA 
CONSULTA 

É GRÂT1S ■ w 

the institute 
For injured 
uuorkers 

383 Richmond St., Suite 911 
London, ON N6A 3C4 
Tel. (519) 434-6999* Fax. (519) 438-1403 • Toll Free: 1-800-423-6073 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Informaçôes Cambiais 416-588-9686 

* ElVipRÉSTilVIOS PARA CoMpRA, OERAS <1E BENEpiciAÇÂO OU 

CONSTRUÇÂO dE CASA EIVI PoRTUqAl 

* EivipRÉsTiiyios DivERsos 

* HipOTECAS NO CANAdA 

* REPATRIAIVIENTOS E TRANSFERéNCIAS dE FuNdos PARA PORTUQAL 

* DEposiros A PRAZO / RRSPs / RRIFs 

* CARTAO VISA 

MAIN BRANCH 
1106 Oundoi Street Weft 

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 

DUPONI BRANCH 
1502 Duponl Street 

loronto, Ontario M6P 351 
lel: (416) 533-7686 
fax:(416) 533-1444 

HAMILION BRANCH 
281 Barton street fast 

Hamilton, Ontorio L8L 2X4 
lel: (905) 521-5635 
fax:(905) 521-8977 
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Joia que se pode perder 
Sentida homenagem a todos os que por 
infelicidade vivem em perpétuo silêncio. 

Oiço a voz do vento e, ao escuta-la, nao posso deixar 
de a confrontar com a minha propria voz. Quao grande 
é a diferença de timbre, de volume e qualidade! A voz 
do vento todos a conhecem, mas a minha, devo dizer 
com verdade, nao é forte nem bonita, é apenas uma 
voz normal que me tern sido fiel, acompanhando-me 
desde o berço, ou quase... Graças a Deus! 

Neste ardente dia de Julho, mesmo à tardinha, 
quando do sol resta apenas um vermelhao de fogo a 
esconder-se no Horizonte distante, espalha-se no ar um 
nao sei que, que me convida à nostalgia. E, ao ser 
envolvida por tao singular sentimento, que alias me é 
assiduo, chegam ao meu ouvido trazidas pelo vento, as 
vozes de pequeno grupo que algures, perto de onde me 
encontro, conversa animadamente. Estas vozes vao 
favorecer-me quebrando a moleza de alma, à quai 
procuro fugir distraindo-me... 

Apos terem-me despertado, logo me incitam à 
curiosidade de as destrinçar, o que se torna facil se me 
firmar com atençào, separando os timbres que verifico 
serem distintos, inconfundiveis, de dois adultos do sexo 
oposto e dois adolescentes, os quais reconheço. 

Fico reflectindo sobre as vozes e relembro que todos 
os seres vivos emitem sons diferentes para se 
distinguirem. Portanto, pouco depois de nos os humanos 
virmos a este mundo, contamos como certo corn uma 
voz que nos acompanhe, individualize, nos complete e 
caracterize. Mas poderemos nos tê-la por certa? Penso 
que nâo. Infelizmente, a regra falha em muitos casos, 
antes ou depois de se ser adulto. Por isso, estejamos 
gratos por termos uma voz, ainda que ela seja fraca. 

Por outro lado, quando a roda da sorte vira para as 
alturas, aqui ou ali aparece certa voz de um calibre tal 
que o escutâ-la cantando é um deleite para o ouvido e 
até alegra os coraçôes; por isso pagamos bem para ouvir 
um Pavarotti!...Mas estas vozes prodigiosas sâo raras 
pérolas soltas por entre um mar de gente. 

De qualquer modo, mesmo sem valor comercial e 
longe de assemelhar aos “billions and billions of Carl 

HELP WANTED: 
cooks, breakfast cooks, 

.servers, cleaners, 
housekeepers 
(hotel and restaurant). 

Call for interview. 
Ask for Hope Johnson 

Sagan”, a nossa voz é um regalo a servir-nos obediente 
em qualquer situaçâo ou lugar; quer ela seja aguda, cava, 
expressiva, ou mesmo apagada de fraca, devemos 
sempre adjectiva-la positivamente, porque a voz é um 
especial privilégio que nos leva a toda a parte. E 
maravilha que nos proporciona a comunicaçâo que 
ajuda ao entendimento e ainda é o mais eficaz meio de 
expressar a afeiçào, a zanga ou a compaixao, e tudo o 
mais que so com o falar se entenda. 

A voz é uma palavra pequenina mas de um valor 
ilimitado, pelo que devemos protéger a saude tanto 
quanto nos seja possivel. 

Ao escrever estas linhas, nao posso evitar a nostal- 
gia que envolve o meu pensamento condoido, que voa 
ao passado, a lugares aonde pessoas que estimei e 
outras, perderam este precioso predicado depois de 
longo sofrimento. 

Por tudo isto e mais, aqui deixo expressa uma 
sentida homenagem a todos os que por infelicidade 
vivem em perpétuo silêncio, sofrendo sabe-se la 
quanto... E roguemos ao Criador que nos conserve 
sempre as joias que nos deu como esta: a VOZ. 

POESIA 

A boisa d’agua 
Imagens escorregando pelo fund 
do painel da frente. 
As luzes se confundindo coloridas, 
nos movimentos dos olhos atonitos. 

Os pensamentos, que infiltravam-se sozinhos, 
foram engolidos por um unico soluço. 
Aquele menino se esvaindo... 
podia estar morto! 
Os olhos negros talvez nao os pénétrasse mais. 

De subito a urgência de se certificar: 
conferir a casa, o trabalho, 
espaços pelos quais o menino se sabia, 
calado. 

Um choro rasgado fragmentou as imagens 
que, despedaçadas, nublaram a luz. 

Imovel, inemocional, permaneceu 
corn a imagem do menino morto 
no grito âspero de seu ventre feminino. 

Camila Nakagawa, London (Ontario) 

CARTAS AO EDITOR 
O spot publicitârio da KRAFT fez-me ir ao site 

www.kraft.com por ser algo tâo irresponsâvel. Nele, 
os Harlem Globetrotters preparam uma sande enorme 
corn came, queijo e alface num pào muito comprido e, 
ao darem pela falta do “Miracle Whip”, poem tudo no 
lixo! 

Os leitores do jomal “Portugal Notfcias” sabem que 
estive quatro vezes no Haiti, onde a fome nâo é uma 
situaçâo ocasional, mas um estado permanente. La vi 
pessoas a morrer de fome. O facto de termos Bancos 
de Alimentes e Programas para o pequeno almoço nas 
escolas prova que no Ontario e na América do Norte 
hâ pessoas que passam fome. KRAFT, porém, ridiculiza 
o alimento e quer fazer-nos engolir que se este nâo é 
KRAFT deve ir para o lixo. Para espalhar a mensagem 
usam os Harlem Globetrotters, mentores da juventude 
desportista. 

Enviei meu protesto claro e forte à KRAFT. Tal 
tipo de publicidade nâo é aceitâvel e vou boicotar sens 
produtos até a publicidade ser retirada da TV. Fiz um 
E-mail a todos os meus amigos, pedindo o seu apoio 
nesta guerra comercial. 

Façamos alguma coisa para evitar o estrago de 
comida tâo alarmante na América do Norte. Vamos 
deixar de comprar os produtos da KRAFT até eles 
darem provas de uma maior consciência social. 

Do teu leve rosârio da vida 
Trinta e seis contas sâo jâ contadas. 
Que Deus te agracie corn muitas mais 
Perfeitas, suaves, abençoadas... 

E, grato, deixa as passadas rolar 
Como se fossem melodiosa cançâo... 
Que os anos sâo pedras preciosas 
Se hâ gratas memôrias no coraçâo. 

Conta teus anos sempre p’ia claridade 
E nunca, p’ias nuvens negras que passam 
Nem p’ia folha d’Outono que faz saudade... 

Se Outono ou Inverno nos conduz. 
No percorrer hâ sempre sombras... e rosas! 
Mas mais importante é manter n’alma a LUZ! 

Fernanda T. Raimundo, Richmond BC (26 de Dez./99) 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

TEL: 649-1082 
15 HAMLEY RD. LONDON • N6E 3W1 • FAX: 649-1096 
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Best Western 
Stoneridge Inn &. 

Conference Centre 

6675 Burtwistle Lane 
London (hwy. 401 and 4) 

(519) 652-6022 
Fax: (519) 652-1150 

Fernanda T Raimundo, Richmond BC 
Luci'lia M. Afonso, Kingsville (Ontario) 

Muitos Parabéns, Filho! 

CONSTRUCTION 
LTD. 
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KITCHENER 

Dia da Mae na Escola Lusitano 
Com um elevado sentido de uniào e sinceridade, o 

corpo docente, alunos e Associaçâo de Pais da Escola 
Lusitana de Kitchener celebraram o Dia da Mae no dia 13 
de Maio ultimo. O palco decorado corn cores vivas e um 
cenârio sugestivo ao tema, alegrou ainda mais o programa, 
num ambiente convidativo a uma festa repleta de intensa 
graciosidade. Refira-se que o texto, desenhos e o trabalho 
foram realizados pelos alunos, apoiados pelas professeras 
e, embora ârduo, foi enriquecedor do ponto de vista 
académico e de valores humanos. Esteve présente um 
elevado nûmero de pais e familiares dos alunos. 

O espectaculo envolveu poesia, dramatizaçâo, dança, 
canto e uma surpresa para as mâes présentes. Cada 
estudante, como prova do amor e gratidâo, deu à sua mâe 
um azulejo decorado a seu gosto. 

No final, uma farta mesa de gulodices, gentileza da 
Associaçâo de Pais da escola, fez a deiïcia das mâes e 
convidados que numa atmosfera agradâvel e franca 
conviveram por algum tempo corn os sens filhos, alunos e 
professeras. 

Para realizar eventos desta natureza, o volume de 
trabalho é elevado. Neste processo do ensino, a 
aprendizagem efectua-se de uma maneira alegre e cativante 
e, para o professor, a recompensa é sempre o produto fi- 
nal, ouvir os nossos filhos falar a lingua dos seus pais. 

O Corpo Docente e alunos da Escola Lusitana de 
Kitchener estâo de parabéns pelo bom sucesso alcançado. 
A Associaçâo de Pais apresentamos também sinceros 
Parabéns pelo apoio prestado que muito contribuiu para o 
sucesso desta iniciativa. 

Dora Cerqueira, Kitchener (Ontârio) 

PIQUINIQUE SEVEROJSE 
Patrocinado por vârios comerciantes da comunidade 

É JÂ DIA 11 DE JUIHO 2000 
(15® AKIVERSÂEIO) 

TODOS BEM-VINDOS 
no Shades Mill Park (Cambridge) 

Como especial sera sorteada entre todos os présentes 

UMA VIAGEM À FLORIDA 
Patrodnio da "Legacy Travel Agency" 

Artes Marciais em Kitchener 
Seguindo uma tradiçâo 

de^23 anos, a Ron Days 
Kitchener Kicks realizou no 
dia 6 de Maio ultimo, um 
Tomeio de Artes Marciais no 
qual concorreram pelo 
menos très jovens luso- 
descendentes. Um deles foi 
Phillip, filho do nosso 
correspondente, Manuel 
Tavares, e aluno desta escola 
nos très ultimos anos. 

Phillip Tavares sempre 
ficou bem classificado nos 
tomeios anuais, recebendo o 
galardâo de vârios prémios. 
Participaram no certame à 
volta de 500 alunos de varias 
escolas do Canada e dos 
EUA. 

Manuel Tavares, correspondente em Kitchener 

INFORMACÂO CONSULAR 
Horârio de Verào 

o horârio de atendimento ao pûblico neste Consulado 
Gérai, corn efeito a partir de 8 de Maio passou a ser o 
seguinte: Segunda - Sexta-feira: 9:00 às 13:00, permitindo 
assim que os actos solicitados possam ser processados até 
às lôhOO. 

Visita Ministerial 
No dia 9 de Junho chega a Toronto a Ministra para a 

Igualdade, Maria Belém, a fim de participar nas 
Comemoraçôes do Dia de Portugal. No mesmo dia, à volta 
das 19h00, o Cônsul-Geral realiza uma recepçâo da 
visitante corn as entidades assistenciais da Comunidade 
no “Ontario Club” Commerce Court South, 30 Welling- 
ton St. South West, 5th Floor. 

Livra sobre a Emigraçâo Portuguesa 
No Palâcio das Necessidades foi apresentado em 

Lisboa o livro, “The Portuguese in Canada - From the 
Sea to the City” de Carlos Teixeira e Victor Pereira da 
Rosa, das Univs. de Toronto e Otava, respectivamente. 
Sâo abordados os contactas de Portugal com o Canadâ, a 
emigraçâo para a Terra Nova, a formaçâo das âreas 
residenciais e historia da comunidade luso-canadiana. A 
obra serâ apresentada no Consulado-Geral de Toronto no 
proximo dia 9 de Setembro. 

Dia da Uniào Europeia (UE) 
Em colaboraçâo com a Câmara Municipal, e dentro 

da Presidência Portuguesa da UE, o nosso Consulado de 
Toronto celebrou o Dia da UE com a participaçâo de 
entidades consulates e conselheiros comerciais dos Estados 
membros da UE. A bandeira da UE foi hasteada em duas 
cerimonias gémeas na Câmara Municipal e no Consulado, 
apos um Porto de honra. 

Cursos sobre Cultura Portuguesa 
Organizado pela Univ. de Lisboa, os cursos de Verâo 

sâo flexîveis. O estudante pode frequentar os mais 
intensivos de curta duraçâo, ou os mais longos corn maior 
carga horâria. Os candidatos corn idade igual ou superior 
a 17 anos devem ter completado os estudos secundârios, 
podendo fazer a inscriçâo até 15 dias antes do inicio do 
curso. O departamento da Univ. de Lisboa pode ser 
contactado via email: 

deplingcultport@mail,fl.ul.pt ou no site da Web: 
www.fl.ul.pt/dlcp.htm 

Cadernos Eleitorais 
Os cidadâos recenseados neste Consulado que tenham 

mudado de morada, caso pretendam poder votar nas 
prôximas eleiçôes, deverâo corn toda urgência comunicar 
por escrito o seu novo endereço corn a indicaçâo do seu 
respective nûmero de eleitor, a fim de se poder dar 
conhecimento ao STAPE. 

Consulado Gérai de Portugal em Toronto 
438 University Ave. Suite 1400, Box 41 Toronto, ON M5G 2K8 

Tel. (416) 217-0966 Fax. (416) 217-0973 
E-mail: mail@cgtor.dgaccp.pt 

CAMBRIDGE 

Comefou o Futebol da KDSL 
Corn a chegada da Primavera e dos dias quentes, os 

desportos de Verâo começaram a ser praticados. Entre eles 
devemos destacar o futebol, desporto-rei. 

Ao contrârio da época passada, a principal prova, o 
campeonato da Premier Division, conta corn doze équipas 
participantes, très delas representando grupos comunitârios 
portugueses radicados na ârea. O Oriental Sports Club, o 
regressado Supersonics do Clube Português sâo as équipas 
de Cambridge, enquanto Os Leôes representam a 
comunidade de Kitchener. 

Na alvorada duma nova época, expressamos aqui o 
desejo de uma boa campanha dos nossos Clubes, tanta a 
nfvel de resultados, como a nfvel disciplinât, esperando e 
desejando que os nossos atletas façam de cada jogo apenas 
e s6 uma luta leal e honesta pela vitôria, num respeito 
mûtuo, para prestfgio do Clube que representam, e para 
agrado do espectador que paga o seu bilhete de entrada ao 
campo. 

Jâ agora aconselhamos os habituais “ârbitros de 
bancada” a acabarem de uma vez por todas corn os insultas, 
as tentativas de agressâo e tudo o mais que os ârbitros 
soffem jogo apôs jogo dentro dos campos de futebol. Saber 
perder também é desporto. 

Laurénio Resendes, Relator Desportivo 

A Nova Direcçâo no Oriental 
Embora incompleta, anunciamos aos leitores a lista 

da gerência que neste momenta estâ a orientât os destinos 
deste prestigiado Clube Desportivo: 

Présidente - Jeônimo Silveira 
Vice-Presidente - Joâo Ferreira 

Tesoureiro - Manuel H. Resendes 
Secretârio • José Cordeiro 

Direcçâo Técnica do Supersonics 
Eis os elementos que fazem parte da Direcçâo Técnica 

do Sonies nesta nova época: 
Représentante do Clube na Liga: Tony Silva. 

Directores Desportivos: Felisberto da Conceiçâo, 
Ernesto Gonçalves e Lino 

Treinadores: Calos Alegre e Rui Goulart 
Encarregados do Bar do Campo: Eugénio Maria e 

José Silveira 

SARNIA 

Sede do Clube corn Novo Sinal 
A entrada do nossso Clube recebeu hâ pouco um 

letreiro corn o nome, serviços, direcçâo e telefone para 
ficar mais visfvel perante o trânsito que passa pela 
Campbell St. O painel central foi decorado corn as 
bandeiras de Portugal e do Canadâ. 

No acta de entrega, Octâvio Pacheco, Présidente da 
colectividade, agradeceu a colaboraçâo de Jerry Melo e 
sua mulher, Janet, proprietârios da “Custom Plumbing” 
de Sâmia, que foram os entusiastas para que esta iniciativa 
fosse levada a efeito e ajudaram também no pagamento 
do novo sinal. 

Octâvio Pacheco, Sarnia (Ontârio) 

NOVA SCOTIA 
Inauguraçâo da nova sede do 
Portuguese Community Centre 

Em Dartmouth, Nova Scotia, vai ser inaugurada a nova 
sede do Clube Português da comunidade, obra hâ anos 
iniciada, como referiram as reportagens entâo enviadas 
pelo correspondente em Nova Scotia, Carlos Caçola. 

A efeméride terâ lugar no Sâbado dia 10 de Junho 
proximo e contarâ corn a presença do Cônsul-Geral de 
Portugal em Montreal e vârias entidades do Govemo 
municipal, provincial e federal. 

A direccâo da nova sede é: 
Portuguese Society of Nova Scotia 

30 Mount Hope Ave. Dartmouth, NS B2Y 4S3. 
Tel. (902) 463-5261. 

Victor Carvalho, Dartmouth, NS 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos quaiidade e eficiência... 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

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, Proprietâria 

424 Hamilton Rd., London, Ont. N5Z 1R9 Tel. 672“4770 

Phillip Tavares 



Abril / Maio 111 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS’ 

Pelo IWIundo das Artes 

Clyde Alves, Campeao de 
corpo e alma na coreografia 

Nào é frequente vermos alguém da juventude luso- 
canadiana destacar-se no fascinante mundo da 
coreografia, classica ou modema, mas o jovem Clyde 
Alves é a excepçào da regra. 

Filho de Ermidio Alves, 
nascido na Amadora, e 
Teresa ("Misty”) natural de 
Sâo Miguel, Açores, este 
jovem de 23 anos, da 
comunidade de Brampton, 
Ontario, foi galardoado no 
dia 18 de Maio passado com 
o “Fred Astaire Male Dance 
Award” em Nova lorque, 
pelo mérito da sua 
participaçào no “Music 
Man” em Broadway desde 
Fevereiro ultimo, peça na 

qual ele représenta o papel de Tommy Djilas, como 
actor, dançarino e cantor. 

A sua biografia é uma sequência de sucessos tanto 
no mundo da musica como da dança. Ele fez parte do 
roster do musical “Beauty and the Beast” em Toronto 
quando tinha apenas 16 anos de idade, e seguiu com a 
troupe na digressâo deste musical em Viena. O mesmo 
aconteceu com o musical “Fame” no Royal Alexandra 
de Toronto, e a digressâo pelos EUA. O ano passado 
representou o papel de “Action” no Festival de Strat- 
ford, no musical “West side Story”, que foi a plataforma 
de lançamento para o “Musical Man” em Broadway. 

O seu envolvimento no mundo das artes nâo 
impediu que ele se destacasse nos estudos, area na quai 
Clyde deixou um perfil impecâvel na Mayfield Sec- 
ondary School, onde arrecadou titulos e mençôes 
honrosas pela sua dedicaçâo e ârduo trabalho no 
Programa de Dança daquela escola. 

Damos efusivos Parabéns aos pais e irmàos do 
jovem luso-canadiano e sentimo-nos orgulhosos do seu 
grandiose sucesso ao ver que um sobrenome tâo 
português esta tâo perto dos pmcaros da gloria. 

A. Seara 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

548 Winblest Ave., 
London, Ont. N6C 3C1 

FREE ESTIMATES 

685-6726 

TEL; 681-6403 
P.A.M. GARDENS FAX: 681-6104 
NON-PROFIT HOUSING INC. 

ARRENDAMENTOS 
£2ül Casas corn 2 e 3 quartos 
t2;i Apartamentos corn 1 e 2 quartos 
QÜ Qualidade e optimas localidades para viver 

Ambiente familiar 
t22i Rendas moderadas e unidades corn auxflio de pagamento 

Para informaçâo: Ligue ou visite o nosso escritôrio. 
55-730 Deveron Cres., London N5Z 4T6 

EVERYONE'S AN ORIGINAL 

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

oMtmla (Restaurant 
Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 

Licensed L.L B.O. 

• Seafood • BBQ • Sunday Buffet • 
• Catering Service & Take-out • 

• Weekly Buffet: 12:00 noon - 3:00 p.m. • 

Your hosts: Francisco Ferreira 
& Maria ("Zeca") Lima 

TRY OUR BBQ CHICKEN & RIBS TAKE OUT! 

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

"Bombons de Amor" novo CD 
do conjunto Starlight 

O grupo musical Starlight de Toronto, composte 
por Tony Melo (voz), Luis Furtado (viola baixo), Frank 
Furtado (teclas), Danny Vieira (bateria) e Jerry Cabral 
(viola solo), foi organizado em 1985, por iniciativa do 
Hder do grupo, Tony Melo. Todos os jovens 
componentes do “Starlight” sâo oriundos dos Açores. 

Apos as habituais dificuldades de quern começa. 
Starlight conquista seu espaço proprio, apresentando 
musica para dançar nas nossas festas, sem abdicarem 
nunca de oferecer cançôes genéricas, para captar a 
atençâo do povo, impondo-se aos poucos com novas 
cantigas que ajudaram a enraizar o grupo entre nos e 
além fronteiras. 

Cantigas como “Ola, Portugal”, “A Vida esta 
Prêta”, “Nossa Gente”, “Viagem aos Açores”, “Cançâo 
da Familia”, “Meu Amor Antigo”, “É tudo delas”, “Os 
Tubarôes”, “Pai Santo”, “Mâe-Amor”, “Na cara nâo 
dizem nada”, etc. sâo um rosario de êxitos do Starlight, 
popularizados no mundo da lusofonia. Fora do Canada, 
o sucesso começou na Ilha Verde, Sâo Miguel, de onde 
sâo originârios, nas festas do “Chicharro” e noutras. 
Depois vieram as viagens sucessivas aos EUA, à Ven- 
ezuela, Bermuda, Curaçau e, naturalmente, as actuaçôes 
constantes por todo o Canada. 

Os discos d’ouro também começaram a entrar na 
histôria do Starlight. As ediçôes feitas em Portugal 
proporcionaram grande expansâo ao grupo e justos 
louros. O ano 2000 fica marcado corn a saida do novo 
trabalho gravado, “Bombons de Amor”, uma forma de 
o grupo Starlight” pagar tributo aos seus inûmeros 
admiradores espalhados pelo mundo. Corn bombons, 
alegria e ritmo. Starlight fica de contas saldadas por 
mais uma época. A gravaçâo, produçâo e arranjos 
estiveram a cargo de Paulo Sardinha, dos EUA, as 
cantigas sâo na sua maioria da autoria do proprio Tony 
Melo, aima e voz do grupo. 

Mais um trabalho corn a assinatura Starlight. Mais 
um sucesso na carreira do grupo musical que, desde o 
inicio, nunca se desviou do rumo traçado, nunca quis ir 
além daquilo que gosta e é capaz. 

Parabéns! 
José Mârio Coelho 
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DA PONTE S 
CUSTOM DRAPERIES INC 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES " 

(519) 4S3*8640 
664 Hamilton Road, London, ON N5Z1T3 

Sabia que... 
- A bala extraida do corpo de Joâo Paulo II aquando do 
atentado que sofreu em Roma, ha varios anos, faz parte da 
omamentaçâo da coroa de ISP S“ de Fatima? 
- sâo precisos 13 milhôes de contos para recuperar o sec- 
tor agricola de Moçambique? 
- hâ no mundo 880 milhôes de analfabetos? 
- com 90 anos de idade moreu Douglas Fairbanks Jr. actor 
em 75 filmes, escritor e produtor de cinema, que desde 
1939 pertencia à organizaçâo CARE? 
- em Folques (Arganil), na area de Aveleira junto aos 
Mosqueiros, houve uma pequena industria de linhas, com 
muitos teares caseiros? 
- Sâo Goldrofe, prior do Mosteiro de Sâo Pedro em Arganil, 
onde nasceu, foi honrado como santo, mas hoje o seu culto 
esta quase extinto? 
- no Vietname, 25 casais simultaneamente deram o “no” 
para comemorar os 25 anos da vitoria sobre os EUA e 
apos a cerimonia fizeram uma grande festa? 
- vai criar-se uma bienal intemacional de poesia no Porto, 
depois da fase de “Capital da Cultura”? 
- Dulce Pontes em digressâo pelo Brasil, com a sua voz 
maravilhosa encantou todas as plateias? 
- esteve em Lisboa, no Coliseu dos Recreios a famosa 
“Diva Negra”, oriunda da Bala e encantou toda a 
assistência de talvez 400 pessoas? 
- a maioria dos artistas brasileiros da cançâo sente antipatia 
por termos sido nos, os portugueses, que “achamos” o 
Brasil hâ 500 anos? Mas a elite cultural reconhece o 
heroismo lusitano e em nada os molesta sermos nos os 
“pais” dos brasileiros? 
- Joâo XXI foi o ùnico papa português e se chamou Pedro 
Hispano. Nasceu em Lisboa em 1210,filhodeummédico, 
possivelmente judeu converso. Seu livro “Sûmulas de 
Logica” foi a obra mais popular no ensino universitârio 
da Escolâstica. 
- Macau nunca foi conquistada pelos portugueses na 
sequência da epopeia dos descobrimentos. Foi-nos 
oferecida pelo Imperador chinés por termos ajudado a 
limpar o Mar da China da pirataria que infestava a zona 
por alturas de 1544? 
- as notas e moedas do Euro entrarâo em circulaçâo em 
Janeiro de 2002 e que em qualquer pals da UE as notas 
nacionais (velhas) terâo que desaparecer no 30 de Junho 
do mesmo ano? 
- o dinheiro recolhido em Roma na Quinta-feira Santa foi 
destinado à populaçâo de Moçambique, segundo 
determinou a Santa Sé? 

Regina T. Calado, Vancouver BC 

ANEDOTAS 
o Zé Maria nâo percebia nada de futebol e chegando a Lisboa 
foi ver um encontro da bola. As tantas ouve gritar: “Fora o 
arbitra, fora o arbitra! O Zé vai e começa também a berrar: 
Fora corn esse malandro do ârbitro, anda ali hâ mais de uma 
hora e ainda nâo tocou na bola! 

- Emprestas-me 100 escudos! 
- Nâo tenho. S6 tenho 50 na algibeira. 
- Esta bem, ficas-me a de ver 50! 

www.canadiancities.cawww.canadiancities.ca wmcanadiandîies.ca a s 
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DASILVA 

‘Dasilva Montes Jnc. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

David Dasilva 
50 Glenridge Cr. 
London, ON N6G 4W6 

Phone: (519) 471-8202 
Fax: (519) 850-1273 
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ECOS PA SOCIEPADE Feliz JS.""Aniversârio 
Os filhos, genre, netos 
e famflia enviam votes 
de felicidade a D. 
Liliana Lima, nascida 
nas Ribeiras (Rico) e 
residente em London. 
No dia 25 de Maio 
celebrou o seu 15° 
aniversârio, junto com 
O seu neto, Jonathan, 

que na mesma data cumpria 19 anos de idade. May the 
Lord bless you and keep you in good health! 

Bodas de Praia 
José Manuel e 
Margarida de Melo, 
naturals de S. Pedro 
Nordestino e Fazenda 
Nordeste (Sao Miguel) 
celebraram as Bodas de 
Prata no dia 31 de Maio. 
Os filhos: Fernando 
José, Pedro Miguel e 
Zilda Maria apresentam votes de felicidade. 

Bodas de Ouro 
Votes de felici- 
dade de Carmen 
(Manuel 
Carvalho) aos 
pais, Raul e 
Rosa Lima, no 
50.° Aniversârio 
de casamento. O 
casai residiu em 
West Lome entre 1966-70, e depois em Toronto. Ja 
reformados, hoje vivem na terra-mâe, Pico de 
Regalados, Minho. Na foto com sens netos Victor e 
Marlene. 

Skyla 
Os babados avos, 
Amândio e Lurdes 
Carvalho, tias Tina e 
Bela, dâo os Parabéns a 
Lena e Nidio pelo 
nascimento da primeira 
filha, Skyla no dia 30 de 

Abril passade, lindo botaozinho da frondosa arvore 
familiar. You make us very happy! 

Tina Carvalho, Ba SC 
Votes de sucesso no future, da parte 
dos teus pais, Amândio e Lurdes, 
irmàs, Bela e Lena, e sobrinha Skyla. 
Apos a formatura na Univ. de Wind- 
sor como Bacharel em Ciências 
Socials, trabalha na Children’s Aid 
Society of London & Middlesex 
(Ontario). Vie are proud of you! 

Kevin da Silva 
Apos as Coroaçôes, Kevin subiu 
ao Palco na Casa do E. Santo de 
Windsor para dar o seu Obrigado 
aos convidados. 

Look who^s 50 
No dia 5 de Maio, no salao 
da Churrasqueira Nova 
Lisboa de London, um grupo 
de amigos e familiares cele- 
braram a entrada de Norberto 
Umbelina na casa dos 50. 
Votes de felicidade de 
Connie Lazar, Gary, Sarra, 
Amanda e Sean. Many re- 
turns of the day! We love you very, very much! 

Feliz Aniversârio 
A Nathan George, pelo seu primeiro 
anito no dia 31 de Maio, os pais, 
George e Marina dos Santos, avos 
matemos, Mariano e Natalia Pacheco, 
e paternes, Manuel e Matilde dos 
Santos, e familia enviam votes de 
muita felicidade. God bless & protect 
you always! 

Stephanie & John 
No dia 27 de Maio deram 
o no de amor perpétue na 

I St. Christopher’s Church 
1% (jg Windsor. Os pais da 

^ noiva, Lucy e Emanuel 
Pires, e do noivo, Rosa e 

IfllBiHi Joao Furtado, enviam 
■HEIHH votes de prosperidade aos 
HmmBHI queridos filhos. May the 

Lord make you healthy, 
^wealthy and happy! 

José da Silva 
No dia 20 de Maio entrou nos 
dourados 70. Natural da Fazenda 
Nordeste (Sao Miguel), reside em 
London desde 1959 e é casado com 
D. Maria do Rosario, e pais de José, 
Tony, Lucy e Linda. A esposa, 
filhos e familia enviam votes de 
felicidade nesta data memoravel. 
Muitos anos de vida! 

De Mâes para Mâes 

As senhoras dos directores do Clube Português de Lon- 
don no Dia da Mae preparam um formidâvel Buffet 
servido a mais de 350 pessoas que nesse dia celebraram 
a efeméride na sede social. Foi um geste digne e 
inesquecivel. Obrigado! 

^‘Pedaços do meu Pals” 
Parabéns a Euclides Cavaco por 
entrar no Parnaso Lusitano 
emigrante corn o lançamento deste 
primeiro livre de poemas no dia 27 
de Maio ûltimo. 

NECROLOGIA 

Joâo Rodrigues Lapas 
No dia 1 de Junho 

faleceu corn 74 anos de 
idade no Hospital de 
Oliveira de Azeméis, 
Aveiro. Era natural de 
Albergaria-a-velha, e 
casado corn D. Noémia 
(née Domingues), pais 
de Rute (Rui Nicole), 
residentes em Brantford, 
e do correspondente em 
Windsor, Daniel Lapas (Otflia), e avô de 5 netos. 
Eoi sepultado na freguesia de Ribeira de Frâguas. 

Apresentamos sentidas condolêneias à 
famflia Lapas nesta hora de tanta saudade. Que 
o Senhor lhes dê o conforte que palavras 
humanas nâo podem dar e abra de par em par as 
portas do Seu Reino a este filho no fim da sua 
peregrinaçâo. Descanse em Paz! 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
Um espaça idealizado para os vivos e para os defuntos 

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

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

^ Ar condicionado no Verâo e aquecimento central no Inverno. 

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

ST PETER S CEMETERY 806 Victoria Street • London, Ontario • N5Y4EI T0I. (5 I 9) 45 I -9 I 20 

0 Mausoléu da Sagrada Familia é superuisado pelo téenico Bob 7\maral, que fala português e pode ajudar-uos em 
tudo quanto diz respeito à decisào de escolher este lugar para sepultura dos restos mortals da vossa familia. 



Abril / Maio “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 13 

Servindo as comunidades Portuguesas T 
do Sudoeste do Ontario O 

H 
CHRISTINA 

Visite 0 nosso Stand R 
nos Festas Populares T 

Contactas pelo Tel. (416) 533-7914 S 
• Mtisica para todas as ocasiôes 
• 0 sucesso da sua festa é o 

nosso sucesso 

Show de luzes, fumo, etc, 
Mijsica espanhola 

e portuguesa 

DISCOTECA 
Contacte: Valdemar Souto (519) 576-7357 

HORELIN 
TOURS & TRAVEL 

Isabel Carreira 
Travel Counsellor 

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

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

LONDON 

UPTOQON 

Custom Built Wood Staircases 

1-800-391-6036 
Tel.(519) 455-0704 
Fax (519) 455-0720 

Website: 
www.londonstair.com 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

M.C. TILE 
SL MARBLE INC. 
□□□nananannQaaaaaDn 

Manuel Castelhano, prop. • 28 anos de experiência 

Especializados na Instalaçâo de: 

MOSAICOS E AZULEJOS - MÀRMORE 

PISOS DE UNÔLEO (V^Fhom) - CARPETES 

ORÇAMENTOS GRATIS! TEL: (519) 681-5761 

AUTOMOTIVE SERVICES - GUARANTEED PROFESSIONAL WORK 

BORGES AUTO BODY, 
PAINTING & COLLISION 
244 ELGIN STREET NORTH, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 5J1 

BUS. 622-6597 
JERONIMO SILVEIRA 

RES. 740-7501 

FREE ESTIMATES 
EMANUEL SILVEIRA 

RES. 623-7292 

CAMBRIDGE Convivio Povoacense LEAMINGTON 

KDSL - PREMIER DIVISION 
Ultimas Resultados: 

Supersonics, 0 - Guelph Rangers. 0 
Oriental, 2 - Stratford, 0 

Als Motors, 3 - Supersonics, 1 
Leôes. 1 - Aurora Lodge, 3 
Supersonics, 0 - Beograd, 0 

Hrvat, 7 - Oriental, 1 
Leôes, 3 - Stratford, 0 

Oriental, 3 -Supersonics, 0 

Proximos Jogos em Junho: 
Dia 9 
19h30 - Centennial .Kit.: Beograd vs Oriental 

Dia 10 
14h00 - Centennial -Kit.: Alianza vs Supersonics 

Dia 11 
16h00 - Park dos Leôes: Leôes vs Als Motors 

Dia 16 
19h00 - Sonics Park: Supersonics vs Banat 
21h00 - Woodside Park: Beograd vs Leôes 

Dia 18 
17h00 - Oriental Park: Oriental vs Guelph Rangers 

Dia 24 
17h00 - Woodside Park: Polish Eagles - Supersonics 

Dia 25 
16h00 - Leos Park: Leôes vs Oriental 

Dia 30 
19h00 - Leos Park: Leôes vs Guelph Rangers 

Laurenio Resendes, Relator Desportivo 

A Redacçâo 

Comunidade honrou o Espirito Santo e H" S" de Fdtima 
A Comissao de Festas celebrou com sucesso os dois vinho, preparados por pessoas da comunidade e 

padroeiros da comunidade numa festa comum nos dias gentilmente servidas por lindas jovens. Ao levantar das 
20 e 21 de Maio ultimo. Presidiu a parte religiosa 
o Pe. Jorge Chimbinda, da Paroquia Santa Cruz 
de London, acompanhando o magnifico e hem 
organizado Cortejo a jovem Banda da West Elgin 
S. School. A banda Luso-Canadiana de 
Kitchener informou que nâo poderia estar 
presente na Sexta-feira antes da festa, o qual 
deixou os organizadores do evento muito 
contrariados. 

No Domingo reuniram-se mais de 500 
pessoas na West Elgin Arena, com 
representaçôes das Mordomias de London, 
Strathroy, Sarnia, Windsor, Chatham, e de varias 

A Capela do Império e Andor presidiram à Festa 

"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 
• ACT! VIP APES PE IIINHO 

Festa do Divino Espirito Santo 
Dia 10 - Distribuiçâo das Pensôes. 17h30 pm Jantar dos 
Criadores e Baile com conjunto Nossa Moda. 
Dia 11 - llhOO Missa e Coroaçâo na St. Michael Church. 
Cortejo Solene acompanhado pela Lira de N“ S“ de Fatima de 
Cambridge, até a sede do Clube Português. Tradicionais Sopas. 
Actuaçâo do Rancho da Nazare e Marchas de Sâo Joâo de 
Windsor. 
Os mordomos convidam todas as comunidades do S.O. do 
Ontario para celebrarem connosco esta grandiosa Festa. 
Dia 18 - Festa Sportinguista. 16h00 - Jantar seguido de Baile 
con conjunto DJ. Todos bem-vindos. 

Azâfama na cozinha, preparando as Sopas. 

outras comunidades. O povo de West Lome e visitantes 
deliciaram-se corn as Sopas do E. Santo, a came e o 

toalhas, actuaram os jovens da Banda de mûsica local 
e o Rancho Folclorico de Chatham, ensaiado por D. 
Simas. 

Entre os meios de comunicaçâo vimos César Pedro 
do Programa de TV “Gente da Nossa” de Toronto, Car- 
men Carvalho do jomal “Voice”, corn a prata da casa, 
“Portugal Noticias”. O evento foi um grande sucesso 
de organizaçâo e consagrou a ultima actividade social 
da Comissào de Festas que deixou um perfil de bom 
trabalho e excelente administraçâo na comunidade. 
Parabéns! 

A Redacçâo 

Cinco anos depois das cheias e desastres que assolaram 
a Povoaçâo e Ribeira Quente, o autarca Carlos Avila 
deslocou-se ao Canada em digressâo pelas comunidades 
da Povoaçâo aqui residentes e visita de agradecimento aos 
que na altura sentiram-se solidârios corn as vitimas e 
organizaram uma angariaçâo de fundos para auxiliar às 
famflias mais carenciadas. Varias entidades do govemo 
municipal e regional acompanhavam Carlos Avila. 

O Clube Português de Ixamington organizou um 
Jantar/convivio e reuniu à volta de 150 pessoas. O acto 
deu inicio corn a Bênçâo da Mesa pelo Pe. Nelson Cabrai, 
pâroco da St. Justin’s Church de London e preconizado 
Vigârio Episcopal para cuidar a pastoral das comunidades 
portuguesas na Diocese de London. 

Os convivas foram 
recebidos corn uma mesa 
de aperitives e um 
magnifico jantar pre- 
parado pelo chefe 
Simôes corn uma ementa 
de Sopa, Bacalhau e 
Sobremesa. Apôs a 
refeiçâo, fizeram uso da 
palavra o Cons. Antonio 
do Fomo e o autarca da 
Povoaçâo que agradeceu aos filhos daquela area que nunca 
esqueceram a sua origem. Disse que a sua presença nesta 
terra prendia-se corn o desejo de estreitar as relaçôes e 
criar uma “ponte” entre os povoacenses de la e os de câ. A 
sua mensagem foi de agradecimento pelo apoio recebido 
na hora em que os elementos viraram-se contra aquela 
area da ilha de Sâo Miguel. A seguir leu uma mensagem 
de Carlos César, Présidente do Govemo Regional que 
prezou o trabalho do Clube Português de Leamington no 
seu empenho por manter as nossas tradiçôes e cultura, elo 
entre a nossa e as geraçôes futuras. 

Fechou o acto o Présidente do Clube, Norberto 
Fortuna, corn agradecimentos a todos os que se deslocaram 
a Leamington para este convivio de amizade. 

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

Tel.: (519) 768-1092 

WEST LORNE 
Sucursal de "PORTUGAL 

NOTICIAS" 
RR# 1, West Lome, Ont. NOL 2P0 

Tel.: (519) 768-1092 
Correspondente: JOSÉ SILVEIR/- 

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

Tel.: (519) 623-2020 
Para Banquetes e Arrendamentos chante: 

Jeronimo Silveira (519) 622-6597 ou 740-7501 
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Aqui também... 

O Sofrimento Passou! 
A bica a 25 escudos vai fmalmente acabar apos 

nâo ter ultrapassado este preço nos ûltimos 18 anos, foi 
a promessa feita pelo proprietârio do Café Brasil de 
Coimbra, depois da vitoria do Sporting no novo 
Milénio. Apos confirmar a noticia, José Roquette 
prometeu que iria a Coimbra conhecer o Café e pagar o 
novo preço da bica. Deste modo morreu corn gloria o 
expresso a 25$00. 

Campeào! Campeào! O Sporting é Campeâo da 
Liga! O leàozinho castanho que acompanhou o desfecho 
das ultimas jomadas, envergou a camisola verde-branca 
por obra e graça de Fernando Rocha, ferrenho 
sportinguista da comunidade de Windsor. 
Simultaneamente, o publico que no Centro Cultural 
seguia a Festa da 
Coroaçâo, continuava a 
manter contactos via 
telemôvel, por nâo 
terem la acesso aos 
resultados do encontro 
corn o Salgueiros pela 
radio ou TV. Quando no 
intervalo mantinha-se o 
empâte, o Gil Vicente 
em Barcelos pratica- 
mente jâ dava aos 
“Leôes” o tîtulo de 
Campeâo. Nos pri- 
meiros minutos do 
segundo tempo do 
Sporting-Salgueiros, o 
golo de André Cruz deu 
azo para a celebraçâo 
colectiva. Seguiu-se o 
2-0 e assim acabaram 

Fernando Rocha e o sen 
Leâo pardo vestiram-se de 

verde e branco jâ no 
começo da festada 

todas as dùvidas. Por toda a parte começaram a aparecer 
camisolas de adeptos, embora poucos em Windsor. Em 
Alvalade, no improvisado palco do Campo de Treinos 
onde foram instalados écrans gigantes que transmitiam 
a partida em directe, o estâdio tomou-se um deh'rio. 
Por fim no Vidal Pinheiro, aos 20 minutos do fim do 
jogo os Leôes marcaram o 3-0. O apito final nâo foi 
ouvido por causa dos gritos, lâgrimas abraços dos 
présentes. Reinou, porém, o desportivismo e outros 
adeptos juntaram-se aos “leôes” na festa que durou 
varias boras. Numa certa mistura de misticismo e 
desporto, até houve alguêm que proclamou que o 
Terceiro Segredo de Fâtima era o Sporting ser Campeâo 
da Liga neste Milénio! Vejam até onde chega a febre 
de alguns! 

Daniel Lapas, Windsor (Ontârio) 

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL “PORTUGAL NOTICIAS” 

1-800-414-3584 

Daniel Lapas 

Pela 
Comunidade.., 

Dia da Pâscoa na CES 
De mâos dadas, Mariazinha, 

Vice-Presidente, juntamente corn 
Antonio Conceiçâo, Présidente da 
Casa do Espirito Santo e Mordomo 
das Festas deste ano, juntaram os coraçôes do todos os 
présentes no dia 29 de Abril numa oraçâo a Deus. Houve 
silêncio e depois do acto religioso foi servida a refeiçâo 
que estava excelente. 

O sr. Mordomo afirmou: "Nâo sei se estas palavras 
têm para os que me acompanham o mesmo significado 
que representam para mim. Sinto uma sensaçào 
tremenda e intimamente estou a perceber que Deus estâ 
no nosso meio ”. Foi, sem dûvida, uma noite que deverâ 
ser lembrada. De mâos dadas... 

Fados no CCRW 
No dia 6 de Maio, Francisco Santos, acompanhado 

à guitarra e viola por Alex e seu irmâo, trouxeram até 
ao Centro Cultural de Windsor uma noite inesquecivel 
de fados, cançôes e baladas que nos fizeram reviver 
momentos românticos da nossa juventude em Portu- 
gal. Os lucros da noite reverteram a favor dos novos 
utensflios de cozinha para o Centro. O delicioso jantar 
servido na noite concluiu o serâo em que foram vividos 
momentos de grande amizade. 

Dia da Mae na CES 
Um convîvio foi organizado por Antonio e Élia 

Conceiçâo para marcar a efeméride e angariar fundos 
para a Festa do Espirito Santo. Vimos uma casa cheia 
que participou do Buffet e BBQ de sardinhas, frango, 
costeletas e... muito mais! Todos sairam saciados e foi 
uma noite de convivio que contou corn a comparência 
da comunidade que, mais uma vez, disse SIM às 
iniciativas do sr. Mordomo para fazer desta festa do 
ano 2000 a Mâe de todas as Festas nesta area de Wind- 
sor. 

Assembleia da OAS 
Esta agendada para Junho a reuniâo da Assembleia 

da OAS (Organizaçâo dos Estados Americanos). Wind- 
sor foi a primeira cidade do Canada a ser escolhida para 
receber a Conferência Intemacional. Convidado pelos 
organizadores do evento, o nosso Centro Cultural vai 
marcar presença participando no dia 4 de Junho, por 
volta das 13H30 corn a vistosa actuaçâo do Grupo de 
Marchas dos Santos Populares. 

EXPO/2000 vai contar corn a representaçâo 
portuguesa do Centro Cultural nos dias 3, 4, 5 e 6 de 
Junho corn uma tenda onde sera servida comida tipica 
à nossa moda. Para informçâo e colaboraçâo contactem 
Lûcia Pires, a Présidente do Centro, pelo Tel. (519) 972- 
3835 ou 560-2451. 

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

Tel. (519) 250-9200 
Para marcaçôes de banquetes contacte: 
Antonio Conceiçâo: Tel: (519) 966-1980 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

1457 Drouillard Rd., Windsor, Ont. N8Y 2R8 
Tel. e Fax.: (519) 944-8330 

Para marcaçôes de Banquetes contacte: 
Lûcia Pires: Tel. 972-3835 ou Estela Vaz: Tel. 253-8194 

Carrossel das Naçôes/2000 vent ai 
Como anunciamos na ediçâo anterior, durante duas 

semanas, cerca de 30 vilas vâo exibir o que cada um 
dos muitos paises do mundo multicultural canadiano 
tem para oferecer nas areas de cultura e gastronomia. 
Lûcia Pires, do nosso Centro Cultural, disse que todos 
sâo bem-vindos a este monumental evento onde vamos 
apresentar ao publico visitante os valores da nossa 
mûsica popular, cozinha tipica e folclore, que serâo o 
prato forte neste convivio das naçôes. Entrada Gratis! 
(Para mais informaçôes e colaboraçâo telefonem para 
(519) 944-8330). 

Fogo de Artifîcio 
Na ocasiâo do “Intemacional Freedom Festival” 

(Festa da Liberdade), terâ lugar a maior exibiçâo de 
pirotecnia no norte da América. Corn inlcio pelas 22h00 
do dia 28 de Junho, na altura do lusco-fusco, pode ser 
admirado desde as ribeiras do rio Detroit. Grandioso 
espectâculo a nâo perder! 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor 

AULAS DE PORTUGUÊS 
Informaçâo à Comunidade 

o Centro Cultural de Windsor informa a todos os 
interessados que a partir do dia 7 de Junho irâo começar 
no Centro Aulas de Português Bàsico para Adultes. 
Femado Rocha sera o responsâvel pelo ensino. Corn a 
duraçâo de aproximadamente uma hora, as aulas 
decorrem todas as Quartas-feiras, das 7:00 às 8:00 da 
noite. 
Para informaçôes contacte pelo Tel. (519) 944-8330 

Todos sâo bem-vindos! 

' AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 
si 

o SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA ÜNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

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

Império da Santissima Trindade 

FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 
patrocinada pela Comunidade Portuguesa de Wii 

nos dias 17 e 18 de Junho, 2000 
PROGRAMA RELIGIOSO-SOCIAL 
Sâbado. dia 17 de Junho 
7h00 - Bênçâo e Distribuiçâo das Pensôes na Casa do Espirito Santo (848 South Pacifi^ 

18h00 - Tradicional Ceia dos Criadores no Masonic Temple Ballroom 

20h00 - Grandioso Baile Social corn o conjunto “United” de London, Folclore, Marchas de Sâo Joâo, Bcizar, 

Sorteios, etc. 

Domingo, dia 18 de Junho 
13h00 - Missa e Coroaçâo Solene na St. Angela di Mereci Church (Esquina da Erie e Louis St.) 

14h30 - Solene Cortejo até ao Masonic Temple, acompanhada pela Lira de S® de Fâtima de Cambridge. 

16h00 - Jantar servido a todos os présentés, seguindo-se Baile corn “United”, Bazar, Arremataçôes, etc. 

Os Mordomos, Antônio e Elia Conceiçâo, conüidam todas as Comunidades do SO do Ontario para esta grande Festa. Entrada Grâtis. Bem-vindos! 
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VANCOUVER 
Miss e Mister 
PCOV 

O Clube Português de Van- 
couver (PCOV), o mais antigo da 
nossa comunidade, pois foi WH 
fundado em 1962, levou a efeito 
a escolha da Miss e Mister 
PCOV, num Undo sarau ao qual 
assistiram 480 pessoas. O evento teve lugar no Centro 
Cultural Croata e decorreu num ambiente de festa e de 
bom gosto onde nâo faltou uma forte lufada da 
mocidade comunitaria. Todos queriam partilhar da 
dificil escolha entre os 17 concorrentes: nove moças e 
oito garbosos rapazes. A luta foi renhida mas conseguiu- 
se escolher... 

No tempo que mediou entre as 18H00 e IHOO da 
madrugada foi eleita para Miss PCOV a linda jovem 
de 18 anos, Liliana Baptista e Richy Gonçaives um 
garrido moço de 21 anos de idade, foi proclamado Mis- 
ter PCVO para o ano 2000. Seguidamente, os lugares 
de honra foram para Tânia Serrambana e Antonio 
Alcobia. O galardao de Simpatia ficou com a gentil 
Ana Bela Ferreira e o jovem entusiasta Omar Ghouri. 
Todos concordaram! 

Actuaram varias vozes a cantar lindas melodias. 
Destacamos os nomes de Ashley Leitâo, Sandra Bird, 
Jennifer Pontes, Suzana Soares, Salomé Ricardo & 
Richy Fuoco, e Richard Amouz. A musica esteve a 
cargo do conjunto Ivo & Nancy e a apresentaçào do 
show foi feita por Oscar Gonçaives, em português, e 
Paula Wattson, em inglês. 

Fizeram parte da organizaçâo deste certame de 
beleza as sras. Lucia Ribeiro, Maria Ferreira, Elvira 
Rego e Nancy Campos. 

Para o ano 2001 havera mais! 

W S“ de Fatima 
Na nossa paroquia de Vancouver, revestiram-se de 

brilho as comemoraçôes da Apariçâo de N* S“ de Fatima 
que tiveram lugar no dia 13 de Maio ultimo. O templo 
foi pequeno para acolher tanta gente, à semelhança dos 
anos anteriores. 

Na véspera, realizou-se a costumada Procissao das 
Velas à volta da Igreja, na qual nao faltou a presença 
simbolica dos très pastorinhos de Fatima, e uma 
autêntica Corte Celestial de anjos, santos, virgens e 
martires, interpretada por cianças da nossa comunidade 
vesrtidas a rigor para o acto. 

A cena mostrou a fé da nossa gente. Foi bonito! 

Regina T. Calado, correspondente em Vancouver, BC 

STRATHROY NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 
P.O. Box #93 - Strathroy, Ont. N7G 3J2 

Tel.: (519) 245-3458 • 245-4361 (5:30-9:30P.M.) Eleifôo da "Miss Teen PCC 
de Strathroy - Monha Crui eleiia Rainha 

A Primavera que inspira hinos à beleza humana e 
ambiental, levou o Clube Português a celebrar no dia 20 
de Maio passado o concurso para a Eliçâo da Miss Teen 
PCC que représenta a comunidade em certames similares 
no Ontario e Portugal, e o proprio Clube em actos oficiais. 
A Coroa e a pùrupura do manto sao os distintivos da sua 

A elegância e beleza das cinco concorrentes em 
vestido de node 

pessoa. Concorriam ao ti'tulo 5 lindas luso-canadianas: 
Monica Cruz, Stephanie Moniz, Vanessa Garcia, 
Patricia Silva e Pamela Picanço, todas na flor dos verdes 
anos e com um extraordinario à vontade nas actuaçôes em 
palco e passerelle. Para além da beleza fisica que é caduca 
e passageira, as jovens deixaram bem vincada a sua boa 
preparaçâo intelectual quando o MC Ihes fez perguntas 
sobre a vida dos jovens e os problemas do mundo actual. 
Sem hesitaçâo, as jovens deram respostas que reflectiam 
a sua formaçâo intelectual e com serenidade esclareceram 
o tema da pergunta. 

A sala quase repleta apresentava-se elegante. No palco, 
um decorado azul mostrava o céu estrelado com palmeiras 
e flores tropicals, excelente trabalho idealizado por Tânia 
Picanço Dianne Ferreira e Ana dos Santos, incansaveis 
nao so neste sector, como ainda no apoio as concorrentes. 

O serviço de mesa e a refeiçâo servida confirmou mais 
uma vez a categoria do Catering do Clube, cada dia mais 
solicitado para banquetes, tanto na sede como noutras 
funçôes publicas em Strathroy. Nota maxima também para 
o MC, o florentino Marc Gomes, proprietario da firma 
AVG Gifts & Things, competente no uso da lingua Inglesa 
e Portuguesa, pelo bom desempenho das suas funçôes. 
Ele e outras pessoas que nâo aparecem no palco mas com 
arduo trabalho levaram a efeito este magntfico espectaculo, 
foram homenageados pela Présidente, apos o ultimo 
desfile, quando o publico esperava com ansiedade a decisao 
do Juri. Foram, entre outros, Joe Serafim do Hotsounds 
DJ, encarregado dos efeitos de som, as ensaiadoras e 

A Mesma Juventude noufra Latitude 
por Susan Borges Soares (Vancouver, BC) 

Tenho o prazer de comunicar aos 
nossos leitores que tivemos ha umas 
semanas a visita de treze estudantes da 
Universidade da Madeira, que vinham 
acompanhados por uma das professoras. 
Esta turma da faculdade de Biologia veio 
ao Canada celebrar o final dos sens 
estudos e quando voltarem à Madeira, 
tencionam fazer estagios em varias 
profissôes ou continuar estudos de 
especializaçâo. 

Os estudantes portugueses foram 
recebidos em Vancouver por um gmpo de 
jovens da Universidade da British Colum- 
bia. Na mesma noite da chegada jantaram 
no Milestones e apos a refeiçâo o convîvio prosseguiu 
corn força na discoteca Rage. Ambos os grupos, o 
português e o luso-canadiano, descobriram que têm 
interesses iguais, falando a mesma lingua, embora vivam 
e trabalhem em latitudes tâo distantes e diferentes do 
planeta. 

Os jovens acharam-nos simpâticos e gostaram da 
beleza de Vancouver. No terceiro dia, visitaram a capital 
de Victoria e acabaram os quatro dias na montanha de 

coordenadoras do show, Fernanda Medeiros e Teresa 
Saraiva. Ela e Alvaro Ferreira conseguiram o apoio 
publicitario de muitas fumas comerciais locals e nâo sô, e 
muitos que ajudaram na montagem da passerelle, no 
serviço da refeiçâo, etc. Nenhum detalhe foi esquecido 
para fazer da data a noite mais elegante entre as actividades 
que o Clube promove através do ano. 

A decisâo do Juri foi anunciada no meio do “suspense” 
gérai: 

Monica Cruz - Miss Teen PCC/2000 
Stephanie Moniz -1.® Dama de Honor 
Pamela Picanço - 2.° Dama de Honor 
Monica Cruz, corn 15 anos de idade, nasceu em 

Coimbra, fréquenta a St. Thomas Aquinas HS e vai seguir 
estudos de enfermeira no futuro. 

O mais importante, porém, destes concursos nâo é o 
resultado final, mas sim o convîvio das jovens e a actuaçâo 
frente ao publico, ocasiâo para mostrarem o seu valor fîsico 
e intelectual, numa altura em que o seu corpo atingiu a 
maior perfeiçâo da sua vida. Isto foi conseguido naquela 
noite. Strathroy pode sentir-se orgulhoso da sua juventude. 

As Damas de Honor com a Miss Teen PCC, Monica Cruz 

A segunda geraçâo vem aî, apostando em valores e nîveis 
sociais que nos, quando câ chegamos, nem podîamos 
sonhar atingir. 

Parabéns à Direcçâo do Clube por um show tâo bem 
organizado e obrigado pelo convite formulado a este jomal. 

A. Seara 

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

Tel.: (519) 245-4361 
Para contratos e banquetes chame: 
Mary Lou Silva •(519) 245-3050 

—— ACTIVIDADES DE JUNHO — 
Dias 9 e 10 - Bênçào e Distribuiçâo das Pensôes do 
Império da Criança. 
Dia 11 - Sopas do E. Santo - Império da Criança. logos 
para as crianças. Convîvio comunitârio e Fados com Olâvio 
Xavier. 

Grogan 
Ff RD ^ LINCOLN 

Sales: (519) 876-2730 
Res; (519) 245-7653 
www.groganford.com 

AL FERREIRA 
Sales Rep. 

Box 220, 5271 Nauvoo RD, 
Watford, Ontario NOM 2S0 

Um momenta do feliz convîvio entre os estudantes da Madeira e Vancouver 

Grouse divertindo-se na neve. Antes de Vancouver, o gmpo 
madeirense visitou Montreal e Toronto. Escolheram o 
Canada para as férias por ser um paîs de clima fno e porque 
queriam conhecer as ideias duma naçâo do primeiro mundo 
para poderem integrâ-las no seu futuro profissional em 
Portugal. 

Foi corn muito prazer que os recebemos e esperamos 
que um dia bavera uma prôxima visita. Enviamos a todos 
votos de felicidade e de muito sucesso no futuro. 

Strathroy Memorial 
FUNERAL HOME 

Don Skinner. Qerente • Marc Qomes, Associate 
Tel. (5 19) 245-2100 ou 245-2373 Fax. (519) 245-9554 

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE 
STRATHROY E ARREDORES 

Modernas Instalaçàes corn Capelas Espaçosas 
Trasladaçôes para Portugal Continental e Insular 

71 Maitland Terrace, Strathroy, Ontario N7G IL2 
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CONSELHO DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS NO CANADA 
Subsecçâo do Sudoeste do Ontario 

COMISSAO DE PESTAS 

de N- S® de FÂTIMA 
das Comunidades de Chatham e Wallaceburg 

fî»tas de de Fàtima 
Dia de Portugal em Chafltam 

Sàbado, dia 17 de Junho, 2000 
9h00 - Torneio de Tiro aos Pratos (Kent Clover Leaf Club - English Side Rd. Chatham) 
12h00 - Torneio de Futebol entre varias Equipas (Kingsmen Auditorium Soccer Field) 
20h00 - Jantar e Baile corn o conjunto “Nossa Moda” 

Domingo, dia 18 de Junho, 2000 
10h00 - Içar da Bandeira Portuguesa na Câmara Municipal de Chatham 
11 hOO - Porto de Flonra no Clube Português (346 Grand Ave. East. Chatham) 
13h00 - Procissâo, seguida de Missa Solene na St. Joseph’s Church 
15h30 - Jantar servido a todos os présentes no Kingsmen Auditorium 
17h00 - Apresentaçâo dos Dignitârios do Governo e Convidados de Honra 

FOLCLORE - BAILE - CONViVIO COMUNITÂRIO 
A Comissào de Pestas convida todas as Associaçôes e Comunidades do SO do Ontario para marcarem presença 

neste dia e juntos honrarmos estes dois valores do nosso povo português, a nossa Fé e o nosso Patriotismo 

COROA DE SAO JOAO 
DE LONDON 

Comemorando o seu 

Sexta»»feira. dia 23 
18H00 ' Bênçâo, Terço e Distribuiçâo 

das Pensôes 

Sâbado« dia 24 
8H00 ' Continua a Distribuiçâo das 

Pensôes 
19H30 ' Parada das Marchas dos 

Santos Populates com saida da 
Nelson Plaza (Trafalgar St/Clarke Rd) 

até à sede do Clube Português 
(134 Falcon St.) 

FOLCLORE com o 

Rancho "Os Tradicionais" 
21 HOO ' Baile com 

"Duo Santos'' 
Actuaçâo da Cançonetista 

"Luhee" 

REALIZA 

nos dias 23, 

20oo 

Duo Santos 
Lubee 

Domingo, dia 25 
11H30 - Missa e Coroaçâo Solene 

na Igreja Santa Cruz 
(10 Elm St/Hamilton Rd) 

13H30 ' Saida do Cortejo Solene da 
Nelson Plaza para o Clube 
Português acompanhado pela 
Banda de London 
"Lira do Espirito Santo" 

' Sopas Tradicionais 
- Arraial da Filarmonica 

20H00 - Baile Social com 

"Duo Santos" 
Actuaçâo da 
Cançonetista 

"Lubee" 

24 e 25 de Junho, 2000 as suas Pestas na sede do CLUBE PODTUGUÊâ 
134 Falcon St., (at Trafalgar), London, Ontario 

BAZAR • ARREMATAÇÔES • ESMERADO SERVIÇO DE COZINHA e BAR 
os MORDOMOS DAS FESTAS CONVIDAM TODAS AS COMUNIDADES PORTUGUESAS DE 
LONDON E DO S.O. DO ONTARIO A CELEBRAREM CONNOSCO ESTA DATA MEMORAVEL 


