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da Redaeçâo 
e dos Corresponidentes 

GEWTE DO GOVERNO 
José de Almeida Cesârio 

Entre os Secretaries de 
Estado das Comunidades 
Portuguesas que passaram por 
London, José Cesârio foi 
proclamado no dia 18 de 
Dezembro o melhor, o mais 
directe na sua palavra e o mais 
sincere nas suas declaraçôes. 
O povo português do S.O do 
Ontario vibrou corn a visita 
deste homem bom, natural de 
Viseu (terra abençoada!) que 

veio até nos para se inteirar da situaçâo real e encontrar 
positive remédie à falta de atençào consular. 

A densidade de populaçâo portuguesa no S.O. do 
Ontario exige uma presença consular mais forte e 
efectiva, se o Govemo de Portugal quer que os 50 mil 
portugueses e luso-canadianos residentes nesta area 
periférica se mantenham em contacte corn a Terra-Màe, 
exercendo a opçâo da dupla cidadania a que a lei 
portuguesa lhes dâ direito. 

A resposta ao desafio chegou e todos ficâmos 
satisfeitos. Agora é sô esperar um tempo até que seja 
efectiva a realidade de um poste consular nesta area. 
Como disse Laurentino Esteves: Desta vez é que vai! 

Antonio Seara, London (Ontario) 

GENTE WOSSA 

No Natal da Criança levado a efeito pelo Clube 
Português de London encontrâmos este grupo de 
crianças vestidas corn o traje tipico de Portugal. E por 
causa deste sorriso e destas carinhas de anjo que a 
quadra natalina tem mais sentido. 

(Veja reportagem na pagina 7) 

Visita Ofîcial do Secretario de Estado ao S.O. do Ontario 

José Cesârio corn alguns membros da Comissâo ad hoc, o 
Consul Joâo Perestrello, Laurentino Esteves e Manuel Leal 

O novo Secretario de Estado José de 
Almeida Cesârio, parece estar dotado de um 
dinamismo sem par. Em pouco tempo jâ 
visitou âreas da emigraçâo corn preferêneia 
para os grupos onde se faz sentir a necessidade 
de apoio, caso da Africa do Sul e da Venezuela. 

A nova atitude do Govemo deu azo a um 
gmpo de cidadàos de London para formar uma 
Comissâo ad hoc e promover uma presença 
consular mais forte no S.O. do Ontârio. Os 
deputados da emigraçâo Manuela Aguiar e 
Laurentino Esteves, assim como os 
Conselheiros do CCPC srs. Manuel Leal e 
Tony do Fomo, deram seu apoio para que uma 
portaria fosse aprovada na Assembleia da 
Repûblica. Uma carta de convite da Comissâo 
obteve resposta da Secretaria de Estado 
anunciando a visita oficial para meados de 
Dezembro, data que pôs em movimento as forças vivas 
para preparar uma digna recepçâo. 

Numa autêntica maratona, o sr. Secretârio saiu de 
Lisboa para o Brasil, donde viajou a Toronto no dia 17 de 
Dezembro. A recepçâo oficial na sede do Consulado-Geral 
e um Jantar corn os membros do PSD encheram a primeira 
parte do protocolo. 

O itinerârio do dia 18 o le varia a Chatham e a 
Leamington, ârea que nâo podia ficar esquecida. A 
comitiva foi recebida por Antonio Trigo e Norberto 
Fortuna, présidentes de ambos clubes. Mas o vértice da 
visita era London. As 17H30 
reuniu-se na Holy Cross Church 
com o Pe. Lûcio Couto e a 
Comissâo ad hoc que lhe entregou 
um documente corn cartas de 
apoio, mapas demogrâficos da ârea 
e dados estatisticos do ùltimo 
censo canadiano. 

A comitiva dirigiu-se logo ao 
Clube Português para a recepçâo 
corn deputados do Govemo 
Federal e Provincial e membros 
camarârios. O sr. Secretârio 
dialogava corn todos num inglês 
perfeito, do quai nos sentimos 
orgulhosos. No Salâo Nobre era jâ esperado por 
représentantes de vârias entidades de London e das 
comunidades vizinhas. 

O Jantar foi um verdadeiro sucesso 
deixando uma boa impressào em todos. Vârios 
convidados de honra no seu discurso foram 
unânimes em pedir que fosse aberto um posto 
consular nesta ârea para melhorar as relaçôes 
culturais e economicas entre Portugal e o 
Canadâ. 

Do discurso do Secretârio de Estado 
destacamos apenas estas afirmaçôes: Aôo venho 
fazer poUtica, mas estudar os problemas para 

equacionar soluçôes. Portugal atravessa uma grande crise 
e as opçôes présentes anunciam anos de sacrifîcio. O 
futuro dépende do rigor que aplicarmos no présente. 

A mvel consular, temos uma rede de mais de 60postos 
que précisa de revisâo. Existem comunidades pequenas 
corn consulado e outras mais numerosas nâo os têm. E 
preciso gerir a rede consular e colocar os valores onde 
sâo mais précisas. Os consulados que perderam sua 
funçào porque as comunidades jâ nâo estâo lâ, caso 
Osnabrück, deverâo serfechados, enquanto âreas como 
o S.O do Ontârio, o Sul da California, o Reino Unido, etc. 

necesssitam postos consulares. 
Nesta viagem de trabalho, quero 
ouvir as pessoas e levar à prâtica 
uma soluçâo que permita atender 
aqui mais documentas sem ter que 
deslocar-se a Toronto. Pretendemos 
em poucos meses dar uma soluçâo 
adequada ao problema efazermos 
dentro de dois ou très anos uma 
avaliaçâo para ver se de facto 
respondemos ao desafio. 

Os despachos constitutives do 
processo consular no S.O. do 
Ontârio serâo assinados nos 
proximos meses, nomeando o 

respective titular do posto. Corn certeza que valeu a pena 
todo o nosso esforço! 

A. S. 

Alcides Ventura e Amândio Carvalho 
entregam uma lembrança da visita ao 

Secretârio de Estado 
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MACIOMAL 
MENSAGEM DE NATAL 

Estamos a terminar mais um 
ano do ciclo aberto corn a viagem 
historica do Présidente da 
Repùblica que mostrou a 
interligaçâo entre as 
Comunidades Portuguesas e os 
seus irmâos do Continente e Ilhas, 
assente na unidade das 
Comunidades do Canada e na sua 
capacidade organizativa. Daqui 
adveio uma maior visibilidade da 
Comunidade Portuguesa no 
Canada que importa desenvolver. 

Aproxima-se um novo ano, particularmente 
significativo para a comunidade portuguesa do Canada 
que celebrarâ o 50° aniversârio da chegada do primeiro 
contingente de émigrantes portugueses a Halifax a 13 de 
Maio de 1953. 

Estâo constituidas as Comissôes locals e a nacional, 
reflexo da dinâmica existente na Comunidade Portuguesa, 
que têm por principal objective impulsionar e coordenar 
as actividades que estâo a ser organizadas por todas as 
associaçôes, organizaçôes e instituiçôes luso-canadianas, 
desde St. John da Terra Nova a Kitimat na Columbia 
Britânica, no âmbito dum programa nacional para as 
comemoraçôes do 50° Aniversârio Luso-Canadiano. 

Sera certamente um periodo de reflexâo sobre os 
sucessos conseguidos pelos portugueses no Canada, mas 
também sobre aquilo que correu menos bem, para o 
corrigir. Mas deverâ servir de incentivo a uma maior 
participaçào civica - a noss Comunidade contribuiu e 
contribui para o desenvolvimento do Canada de uma forma 
invisivel e discreta, graças às suas grandes qualidades e 
capacidades de trabalho e poder de integraçào, mas chegou 
o tempo de se tomar mais visivel e actuante em todos os 
quadrantes da vida da sociedade, incluindo o da polftica. 

Em suma, 2003 sera sem dùvida o ano decisive para 
a afirmaçào da comunidade luso-canadiana, revivendo o 
passado duro e corn sacriffeios, mas também corn sucessos 
e olhando o futuro corn atençâo especial nas novas 
geraçôes 

Ao longo do ano que ora finda, a barbarie do 
terrorismo intemacional continuou a ceifar inûmeras vidas 
humanas, mostrando que os seus actos podem ser 
praticados em qualquer parte do mundo e em qualquer 
altura, instalando um clima de terror que ameaça a paz e 
segurança a nivel individual e colectivo. Compete aos 
lideres mundiais e os organismos intemacionais combater 
e eliminar esta globalizaçâo do terror, guiados pelos valores 
democrâticos e de respeito dos direitos humanos e civis. 
Mas este é, sem dùvida, um dos aspectos da vida em que 
sem um marcado envolvimento de todos os individuos 
nada de permanente se poderâ alcançar. 

(...) 

Hâ desafios que se colocam a Portugal e que temos 
de ultrapassar corn determinaçào através dum continuado 
rigor na nossa administraçâo financeira, de uma 
modernizaçâo da economia, de um aumento da 
produtividade, tanto no sector pùblico como privado, de 
uma aposta na educaçâo e na formaçâo profissional dos 
jovens, em Portugal e onde quer que se encontrem 
portugueses. 

Para terminar, queria deixar-vos os meus sinceros 
votos de Feliz Natal e de esperança e confiança no bom 
senso das mulheres e dos homens para um prospero e 
paciTico Novo Ano 2003. 

José Pacheco Luiz 
Gomes 

José Pacheco Luiz Gomes 
Embaixador de Portugal em Otava 
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Mensagens de Natal/2002 
Em meu nome pessoal, 

no de minha mulher e no 
dos funcionarios do 
Consulado-Geral, dirijo a 
todas as portuguesas, 
portugueses e luso- 
descendentes residindo nas 
Pronvmcias do Ontario e de 
Manitoba, as nossas mais 
afectuosas saudaçôes e 
votos de Santo Natal e Feliz 
Ano Novo. 

No dealbar do proximo 
ano em que se comemora o primeiro cinquentenario 
sobre a chegada dos primeiros grupos mais numerosos 
de portugueses ao Canada, faço também votos para que 
todos possam dedicar a estas comemoraçôes o seu 
melhor, com a alegria de haver testemunhado o 
prosseguimento de provas da vossa grande ligaçào a 
Portugal, do vosso constante progresso e afirmaçào 
nesta sociedade de acolhimento e da vossa generosidade 
e entrega a causas de solidariedade e entreajuda que 
dâo maior grandeza ao nosso estar no Mundo. 

Joao Perestrello 

JoSo Perestrello, Cdnsul-Geral de Portugal em Toronto 

NATAL! FESTA DA VIDA! 
  Natal! Festa da vida e da famflia, 
Por: Da fratemidade, solidariedade e 

Pe. Lucio Couto partilha . 
Natal! Tempo de encontre, 

de esperança, 
de reflexâo, de sonho e de ternura! 

Natal! Troca de présentes, 
Celebraçâo da vida 

Encontre de amor, de paz e de 
doaçâo! 

Natal de um novo tempo. 
Que nos traz esperanças de vida, 

compromisse corn os irmâos 
de toda a Terra. 

Novembre / Dezembro 2002 

Liçôes que o Primeiro Natal 
nos ensina 

Ninguém dùvida que as festividades natalinas dos 
présentes dias em muito diferem daquilo que, por 
muitos anos, constituiu a base e a razâo de ser das 
celebraçôes do Natal de Jesus. 

Porque importa nâo perder de vista o significado 
da mensagem que émana da mangedoura de Belém, 
nada como olharmos para o passado, analisarmos o 
evento, para dele extrair as liçôes que nos transmite o 
primeiro Natal. 

O Evangelho Lucas, de forma cuidadosa, regista 
os factos ligados ao nascimento de Jesus Cristo. No 
capitulo 2, vrs. 17-20, encontramos très liçôes muito 
importantes para os Cristâos deste século poderem 
aplicar nas celebraçôes natalinas. 

Na narrativa de Lucas, aprendemos que quando os 
pastores confirmaram as informaçôes recebidas dos 
anjos, eles divulgaram a palavra acerca do menino 
como lhes fora dita (vrs. 17). Corn base nestas verdades, 
a primeira liçâo que recebemos do verdadeiro natal é 
a de que celebrar o Natal de Jesus impôe que 
assumâmes a missâo de contar aos outros por que 
houve Natal e quem é Jesus; 

A segunda liçâo recebemo-la quando, a exemplo 
dos que ouviram a mensagem dos pastores, se 
maravilharam ou, como Maria, que guardava todas 
estas coisas, conferindo-as em seu coraçào (vrs. 18 e 
19) também sejamos capazes de nos maravilharmos 
e reflectirmos sobre o signifleado do nascimento do 
Filho de Deus. 

A ùltima liçâo, é-nos dada pela reverente atitude 
dos pastores que voltaram glorificando e louvando a 
Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes 
havia sido dito. (vers.20). Tal gesto leva-nos a concluir 
que s6 honramos dignamente o nascimento de Jesus 
quando oferecermos honra gloria e louvores a Deus 
nas nossas celebraçôes. 

Podemos dizer, em resumo, que no Natal; 
-O Senhor Jesus terâ de ser a figura central. 
-Precisamos anunciar aos outros a historia do 
nascimento do Filho de Deus e convidâ-los a aceitar 
a salvaçâo que de graça Ele nos trouxe. 
-Devemos disponibilizar tempo para reflectir sobre 
o mistério da Encarnaçâo de Jesus e aproveitar 
todas as oportunidades para louvar e glorificar a 
Deus. 

Pastor Samuel Andrade 
Igreja Baptista Portuguesa de London 

Natal! Somando forças, 
partilhando projectos. 

Tempo de nos lançarmos para frente 
em caminhos de luz, para construir esperança! 

Natal! É hoje, é amanhâ. 
E sempre Natal, 

se estivermos corn Jesus 
E unidos entre nos ! 

Feliz Natal para todos! 
Feliz Natal para as famflias, 

amigos e amigas! 
Feliz Natal para todos os povos da terra! 

Pe. Lücio Couto, Parôquia de Santa Cruz, 
London (Ontârio) 
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Ouvi os gritos de desespero da INTERMACIOWAL Leo Rosa - Portuguese Canada’s 
Golden Man 

This year was the Golden 
Jubilee of Her Majesty Queen 
Elizabeth II. Commemorative 
Medals were awarded to mark 
the occasion to Canadian citizens 
with significant contributions to 
their communities. 

One such recipient is Leo 
Rosa, a Canadian citizen and na- 
tive of the island of Pico in the 
Azores whom I have had the privilege of knowing for 
many years now. Leo has served in the Ontario Public 
Service for 25 years at the Ontario Parliament at Queen’s 
Park in Toronto. He is known and loved by all, especially 
by many legislators and ministers with whom he works. 

In the Portuguese Community, being a founding mem- 
ber of Casa dos Acores and its president for 5 years, Leo 
was also a tireless Drrector/Editor of tbe “Jomal Açoreano” 
and has contributed many articles to various Portuguese 
newspapers. Among the ten most influential Azoreans in 
1990, Leo was named immigrant of the year by the 
“Correio dos Açores!” 

His commitment to multiculturalism has helped to 
bring into sharper focus what it means to be a Canadian 
with cultural roots that extend beyond the shores of Canada 
itself. 

The history of Canada goes back 500 years to 1498 
when the first Portuguese explorers discovered and named 
the eastern shores of Canada “Labrador” (Portuguese for 
“farmer”) and this only one year after the Italian Giovanni 
Caboto claimed Canada for the Crown of England. 

At the Ontario Legislature there is also a picture on 
display showing the discovery of Canada by the Portu- 
guese. Portuguese culture is therefore as much a part of 
Canada’s patrimony as is our British and French heritage! 
It is fitting, therefore, that one of Portugal’s tmly great 
sons in Canada, Leo Rosa, be honoured with the Royal 
Golden Jubilee Medal. DK Alexander Roman, Executive 

Assistant to the Speaker 

minha famflia 
A aparente tranqiiilidade dos irmaos Luiz Carlos e 

Josinei Moreira Bastos escondia a tragédia por que 
passavam neste dia, na regiao mais afetada pelas fortes 
chuvas da madrugada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 

Os desmoronamentos provocados pelas aguas 
destruiram as très casas da famflia em Areal e mataram 
14 parentes: mâe, padrasto, quatro irmaos, dois cunhados 
e seis sobrinhos. Estavam aturdidos mas resignados, e 
nenhum dos dois chorava a morte da famflia. 
Nâo pude salvar ninguém 

Luiz Carlos, 32 anos, foi o unico sobrevivente da ava- 
lanche que levou sua casa. Nâo adiantaficar desesperado, 
a vida é essa. Vi minha mâe morrer, as paredes caindo, 
mas nâo pudefazer nada. Corri, cat, sai râpido que nem 
um relâmpago, pulando os mums, ao mesmo tempo em 
que ouvia os gritos de desespero dafamüia e dos vizinhos. 
Infelizmente, nâo pude salvar ninguém. 

O irmào Josinei se salvou porque mora em outro bairro 
de Angra dos Reis. Foi avisado às 8H03 da morte da 
famflia. Pretendia convidar a màe e irmaos para reunir a 
famflia e celebrar a festa de Natal em sua casa. Agora 
acabou a festa, acabou tudo. Tudo o que eu tinha foi 
embora, so me restaram a minha mulher, meufilho e très 
irmaos. 

Josinei levou a reportagem do Estado até o lugar onde 
moravam sens parentes. “Ali ficava a casa.” Apontou, entre 
os escombros, o “computador da Kelly”, sobrinha de 16 
anos, filha da irma Josemary, de 33. As duas morreram 
abraçadas, e Josemary tinha o caçula, Kauâ, agarrado às 
pemas. 

O ano 2002 ja estava marcado pela morte acidental 
de um tio que estava hospedado na casa de Josinei. Caiu 
da gampa do jet ski e morreu afogado, na Pascoa. Nunca 
vou esquecer este ano. Quatorze de uma vez so é demais. 

A irma dos dois, Simone, por sua vez, estava em estado 
de choque. Nào parava de chorar e tinha os olhos vidrados, 
sem rumo. 

Hora de morrer 
A enxurrada que destmiu a famflia Moreira Bastos 

arrastou morro abaixo casas e arvores da regiao. Alguns 
dos 19 corpos encontrados em Areal estavam soterrados 
a 300 metros das casas. Restos de muros, troncos de arvore 
de mais de 3 metros de altura e carros virados de cabeça 
para baixo davam uma idéia da força corn que as âguas 
cairam. 

Chamada no inicio da madrugada, a Defesa Civil 
chegou a ir ao local, a essa altura sofrendo apenas corn o 
alagamento das residências. Saiu em seguida. Pouco mais 
de uma hora depois, a grande avalanche destruiu casas e 
matou 19. 
Nào sei se estou aqui 

Bebi tanto daquela âgua, que chegava quase ao meu 
pescoço. Nos sô esperâvamos a hora de morrer, eu 
carregando duas netas, uma em cada braço. A gente teve 
de pular janelas, muros, para fugir. Estou viva, mas nem 
sei se sou eu que estou aqui, contou a aposentada Joana 
D’Arc Bemardes, de 61 anos. 

A gente estava em casa quando o barranco desabou. 
Meu sogro correu e chamou todo mundo. Minha casa 
ficou toda rachada, perdi môveis, geladeira, tudo”, disse 
Maria José de Almeida, de 24 anos. 
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AÇORES / lyiADEÊÊiA 

A mulher mais velha dos 
EUA é Açoriana 

A Luso-americana, Mary Christian, de 113 anos, 
residente em San Pablo, California, é a pessoa mais 
idosa dos Estados Unidos, e a quarta mais velha do 
mundo inteiro. 

Segundo o Los Angeles Gerontology Reasearch 
Group, Mary Christian, nascida em 12 de Junho de 1889 
no estado de Massachusetts, detém o titulo de pessoa 
mais idosa dos Estados Unidos desde o passado dua 
29 de Outubro. 

Até esta data, o titulo pertencia a Mary Pair, nascida 
no estado de Indiana em 1 de Fevereiro de 1889, que 
residia na Florida, Corn mais idade do que Mary 
Christian, o grupo de Los Angeles indica très cidadàos 
japoneses: D. Mitoyo Kawate, Sr. Yukichi Chuganji, e 
D. Kamato Hongo. Enquanto a senhora Hongo, corn 
115 anos, é a pessoa mais idosa do mundo, a senhora 
Kawate e o senhor Chuganji sào mais velhos que Mary 
Christian apenas 28 e 81 dias, respectivamente. 

A longevidade de Mary Christian foi hâ pouco tema 
duma reportagem do San Francisco Chronicle, J ornai 
de grande circulaçâo que revelou as origens portuguesas 
da anciâ. Os pais de Mary Christian, Antonio e Maria 
Pereira Cardoso, nasceram na ilha do Faial de onde 
emigraram para os Estados Unidos. Fixaram-se 
primeiro no estado de Massachusetts, mas em 1901 
mudaram-se para a California. Mary Christian vive hoje 
na casa de saùde Creekside Healthcare em San Pablo, 
California, e tem ainda forças para dizer que o seu prato 
preferido é “carne corn batatas e brôculos”. 

Extraido do Atlântico Expresse 

O ôrgâo de tubos mais antigo dos Açores 
As parôquias de Santo Amaro, Pralnha, e Sào 

Roque, usufrulram cada quai de ôrgâos de tubos que 
muito enriqueciam os actos de cul to naquelas areas. 
Mas nenhum deles escaparia à fûria da destruiçâo. A 
falta de verbas, de artistas para a sua restauraçào e até 
mesmo de quem os soubesse manejar, levaram ao seu 
abandono e ao aproveitamento clandestino do chumbo 
dos tubos para usar na pesca e noutros fins industriais. 

O mesmo nào aconteceu ao orgào de Santo Antonio 
na ouvidoria de Sào Roque, onde o Pe. José Rodrigues 
Alberto, conjugou esforços para restaurâ-lo, 
contratando o artista José Leite Pereira. Como nào lhe 
agradou o trabalho do mestre, conseguiu que um 
professor de mùsica das Belas Artes, natural da 
Hungria, Aloder R. Rovay, o deixasse em pleno uso 
das suas funçôes no inlcio do século XX. Mais tarde, 
nos 1960s, o orgào deixou de funcionar novamente e 
levado para o coro da igreja, là ficou como peça de 
museu, também sujeito a actos de vandalismo. 

Hâ uns anos o organeiro Dinarte Machado veio ao 
Pico para fazer um levantamento dos ôrgàos desta ilha. 
O pâroco de Santo Antonio falou do que estava na sua 
igreja, em avançado estado de degradaçào. E quai nào 
foi a surpresa de se vir a descobrir que esse orgào era o 
mais velho do arquipélago. 

Pertença do convento de Sào Pedro de Alcântara 
do Cais do Pico, e tinha permanecido na sua vetusta 
Igreja até à salda dos frades em 1832. A paroquia de 
Santo Antonio consegue que o Governador da Horta o 
mande ceder por despacho de 18 de Março de 1850. 
Peça digna de museu, embora localizada numa freguesia 
rural, merecia tratamento adequado para de novo servir 

na litûrgia e enriquecer o patroimonio cultural da ilha. 
O assunto é levado ao Conselho Economico da paroquia 
que por si s6 pouco poderia fazer para ombrear corn as 
avultadas despesas. Contacta-se a Câmara Municipal 
e dias depois, o dr. Paulo Henrique, trazia a boa notfcia 
de o Concelho estar disponfvel para levar a bom termo 
este assunto. E assim aconteceu. 

No passado 26 de Outbro, a convite do mesmo 
Paulo Henrique, o antigo pâroco é levado à Igreja de 
Santo Antonio e ali, corn grande satisfaçào, sentiu a 
alegria do conceituado organeiro Dinarte ao dar por 
conclufda a restauraçào dessa peça histôrica. 

Nessa altura, corn a presença de Emllio Porto e do 
Dr. Advogado Maciel, figuras prépondérantes do campo 
musical, a hipôtese de um dia vir a acontecer dentro 
daquelas paredes um conserto de arte, corn coros e 
artistas de renome, foi semente que em breve darâ os 
seus frutos. 

Pe. José Idalmiro 

CcmjiAAAtiy- 

HossA mom 
Pestas - Casamentos - etc. 

Contact: 
Jack Gonçalves (519)736-7544 

Carta do Alfrede Belizârio p’ro compadre Manel da Xica 

Sempre alembrado Manel: 
Muinto Boas Pestas do Menino! 
Istava jâ pra terefonare a sabere pronde andavas e 

se tinhas vortado da nossa soudosa Povoaçào, a terra 
mais benita de S. Miguel e que fica por bacho das 
mais perfeitas lombas do mundo. 

Istou sastifeito porque tu e a nossa alembrada e tào 
prendada comadre. Maria, istào bons da saùde. Por 
aquile que me desseste da tua passage pla nossa praia 
da Rebêra Quente, parece quesse teu fiseco tâ mesmo 
propio dum isguinâsta. Eu sempre gostava de vere esse 
fiseco deitado no arial a torrare ao sol. Sem ofensa, tu 
sempre foste meio raquiteco e viste a tropa por um 
canude porque tinhas pêto de galinha. O que te safava 
era a gadelha que te cobria a quilha. Espero ca nossa 
comadre nan leia esta parte do meio iscrito. Mas tâ 
bem! Nem todes samos como o Azevede das forças 
cantigamente deu um carrete nuns marenheires dum 
barco da Amérca que foiu uma limpeiza gérai e fecou 
célébré na cedade. Diz a istoria cos marenheiros âs 
maneiras que vinham vinde do mar nos barcos subindo 
as iscadas do câis d’Alfandega prâ ajudare aqueles que 
jâ tinham levado um carrête de criare bixo, tornavam a 
descere as mesmas iscadas de rebolisso porque o 
Azevede pegâvalos plo eu das calsas e lâ iam até 
margulhar no mare. 

As tuas notiças sào sempre bem arrecebidas poius 
eu istou sempre doivido â iscuta no radio e na telaveja 
daqui pra sabere como é ca vida vai corrende al. 

Coma tu muinto bem sabes, este é o tempo em que 
os fleikes do sinô jâ istào de novo a xatiarme e isso 
dâme um trabalho co carro e corn draivoeir da casa. A 
idade jâ pesa nos ombros e na corisca da châvla de 
padejare a neve queu jâ nào la veijo na minha frenta. 

Informete queu agora jâ me chamo Fréde porque 
sagente quisere ser alguém aqui, ternes que tere um 
nome amarcano. Aqui é tudo Toni e Joi e Mark e Lui e 
James. Eu a partire dagora sou Fréde Belizârio. Alguns 
até botam o nome deferente, sào os Carvallos e os 
Demelles e os Dasilvas e assim por diente. 

Eu persizo me mostrare mais ao pove porque oivi 
dezere que o gueverne português vai resorver o nosso 
porbelema do consolado botando aqui alguém que 
passarâ a ser a pessoa mâs importante da nossa 
comunedade, e eu caté sou melhore calguns que se tào 
chegando, querome botar a este cargo. Estou pla calada 

Lôndôn, Dezembro de 2002 
a botar umas cunhas corn alguém qué amigue dum 
amigue relegeoso do engenhero 
Gunterres e doutre amigue do 
menistro doitor Paul Portas, porque 
sim padrinhes jâ sabes coma é. S6 
nào sêi so povo vai ficare a ganhare 
alguma coiusa corn isse, mas 
prâgente que gosta de simpinar todo, 
aqui coma o teu inlustre compadre, 
o qué preciso é agente tere uns galàes 
nos ombres. 

A Honorina nào quere oivir 
falare disse e jâ mavisou pra eu istare 
sempre de boca calada e s6 
respondere a tude yesse... yesse... e 
sim... sim... porque seu falare mâs 
do quisse, de certeza queu vou botare o pé n’argola, 
coma muintos dos nossos repersentantes queu conhece 
por estas bandas. 

Intrementes tâ avendo uma defeculdade qué precise 
queu trate de resorver imediatamente, é queu precise 
sere presedente dalguma cousa. Coma eu mais o Jesé 
do Leiros e o Anibale do Sapateiro da Lomba jâ â 
muintos anos agente andémes numas pescarias aqui à 
vorta de London, intanses alembrei-me de formare um 
clube. Vamos ir a um loia e eu jâ le botei o nome quim 
pertuguês vai sere CPIL de nome todo qué Confraria 
Pescicola dos Irois de Lôndôn. Ainda pensâmes botar 
o nome de inguias no lugare dos irois, mas eu ache ca 
inguia iscorrega mais e podiam jurgar cagente era coma 
muintos aqui qué um tal de inscorregare. Antes davem 
gracha no partide sosialista e agora é um tal se 
inscorregarem debaxo dos pepedês a vere sacousa péga 
de galho. Pra inscorregare basta os tempes em queu 
mais o Leiros e o Anibale iames apanhar menhocas 
nos campes de gorfe e as coriscas inscorregavam da 
mào e a gente fecava a vere navies. Nesse tempe era 
très dolas por cada mil menhocas o que podes vere a 
misera cagente arrecebia. 

Mas, vortando â vaca fria, agente tem estado mal 
servidos co consolado daqui, mas felinsmente ouive 
um grupo que tem o nome arevesado de âdoque queu 
nan sei o que quere dezere, mas o que intéressa é quêles 
conseguirem que vaiam resorver o porbelema do 
consolado. Mas é pâ, iste deu umas comixàes tesas a 
alguns dos tenentes daqui que criam sere eles a 

arrecebere os louros. Jâ me desserem caté vâles dare 
um diarré quande soiberem quem vâi sere o presedente 
do consolado de Lôndôn. 

E porque o sergrêdo é a aima do negôcio, aqui o 
amigue Fréde nào te diz nada mais. 
Daqui a dias vais arrecebere o meu 
bisnas carde. Vais vere lâ o nome 
do nosso. clube da confraria 
pescicola co meu nome no meuio 
jâ como Fred Belizârio e per bâicho 
a palavra manageiro. E assim 
cagente faiz para sere alguém. E 
como muinto bem dezia o nosso 
prime Juventine, Pâpa lâ iessa! 

Que tenhas uma muito boa 
festa do Menino mas nào vaias de 
porta im porta saber so menino 
mija, porque jâ nào tens idade pra 
isse e acabas por cair das calsas 

abaixo corn tanta mejinha. 
A Honorina recomenda-se coa a nossa sempre 

alembrada comadre Maria. 
Xoxoxox Teu compadre. 

Fréde Belizârio 

r’ 
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ECONOMIA 
A Tax Free Benefit 

Very likely the heading of this 
article has caught some attention. To be 
precise, the heading should’ve read: A 
Tax Free Death Benefit, but that nasty 
word, death, could have turned some 
readers away. Many individuals wish 
not to discuss or even think about death. 

Roy G. Dias Unfortunately, as certain as there is life, 
there is death, and it is important to plan for this certain 
event. 

For corporate business owners, one small part of an 
estate plan could be a $10,000 death benefit. The Income 
Tax Act (Canada) allows a corporation to pay up to 
$ 10,000 as a tax free benefit to the spouse of an individual 
or to any other beneficiary. The corporation, in turn, is 
allowed to deduct the payment as an expense. This death 
benefit is designed to recognize the service of the deceased 
individual in an office or employment. The minute book 
of the corporation must contain a resolution authorizing 
such a payment. 

This death benefit can be paid to any employee, and 
not just corporate business owners. For regular employees, 
it can form part of an employment contract together with 
other tax-free compensation. Please note that items such 
as accumulated vacation pay or overtime pay don’t qualify 
for this provision. There may be another tax provision 
that could reduce tax otherwise payable for the last two 
items. Also, the Canada Pension Plan Death Benefit does 
not qualify for this special tax provision. 

A final word of caution would be to ensure that any 
employee or comporate business owner should be paid at 
least $ 10,(XX) of employment income each year. This latter 
point is what accountants term as practicing safe tax. 
Corporate business owners have the option to be paid 
dividends as oposed to wages. If dividends are the only 
source of remuneration, the allowance of the $10,000 tax 
benefit could come into question. 

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

PINHEIRO REALTY 
TEL. (519) 451-2696 
I jtJfi 

JOE PINHEIRO, Broker 
e toda a equipa de agentes 

de comprU'vendu de propriedades 
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comunidade portuguesa em gérai 
BOAS PESTAS 

e PRÔSPERO ANO 2003 
OBRIGADO PELA VOSSA 

PREFERÊNCIA DOS NOSSOS SERViÇOS 

E-mail: pinheirorealty@bellnet.ca • website; pinheirorealty.ca 

696 Hamilton Rd., London, ON N5Z 1T6 • Fax. (519) 451-2725 

★ 
MORNING STAR 

BAKERY 
TFadaxUi ^jA>xtu^U£.ia an: 

Fabrico diârio de pâo estilos português e canadiano, assira 

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 

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

Serviços de: “Accounting” e “Income Tax” 
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Telefone e Fax 
Suite #502 -111 Waterloo St., /Ç'IQA A^A I'll O 
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SABIA QUE... 
- O 42.° Présidente dos EUA, Bill Clinton, foi eleito por 
unanimidade em 4 de Novembre de 1992, hâ 10 anos? 
- O colesterol pode ser controlado desde a juventude e 
nâo é novidade alguma que este desequilfbrio pode 
começar na adolescência? E que deve observar o seu 
nfvel visitando o médico quatre vezes por ano, pelo 
menos? 
- Um caso bem preocupante quanto à salubridade pûblica 
em Lisboa é o excessive numéro de câes que vâo dar 
sua voltinha, aliviando-se nos passeios que ficam 
invadidas pela peste infâme dos sens detritos? - Sâo bem 
pouces os lisboetas que se armam de pâ e saco plâstico 
nestas ocasiôes para dispor daquilo que os seus câes 
deixam atrâs? 
- A cidade de Bruxelas, centre da Uniâo Europeia, tem 
uma pequena estâtua, o Manneken-Pis, que é ponto de 
atraeçâo para todos os turistas e que tem a particularidade 
de ser um garoto a unrinar? 
- Para concorrer ao prémio e figurar no livre dos recordes 
Guiness, juntaram-se em Lisboa mais de 500 carochas 
do primeiro modelo do carro alemâo, o Volkswagen, e a 
caravana atingiu mais de 3 Kms? 
- Leonid Breznev morreu hâ 20 anos e govemou a Russia 
com mâo de ferro por 18 anos? 
- O présidente Lula, recentemente eleito para este cargo 
no Brasil, foi o présidente mais votado da histôria do 
mundo? 
- Colombo descobriu Cuba hâ 510 anos? 
- Os logos Olfmpicos de 2012 serâo efectuados na cidade 
de Nova lorque? 
- O rei Vitor Emanuel de Saboia (Itâlia) tem a sua 
residência oficial em Portugal? 
- A cidade de Sampetersburgo se chamou de Leninegrado 
durante o regime comunista? 
- S6 hâ dois Museus do Pâo, um em Seia e o outro em 
Bruxelas? 
- A primeira erupçâo do Etna, famoso vulcâo da Sieflia, 
que se registou nos anais da histôria ocorreu hâ 3500 
anos, isto é, aproximadamente no ano 1500 a.C.? 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

ANTONIO SANTOS 
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for 

LEASE A JETTA GLS 
$299*/Month + tax OAC 

♦Offer applies to a 48 month lease for a 2002 Jetta GLS, 2.0 litre gas engine, 4 door 5 speed equipped as 
described and includes freight. $3,079.26 down payment, $299 first month’s payment, and refundable 
security deposit of $350 required at time of transaction. PDI, insurance, license and applicable taxes extra. 
Monthly payments total $14,352. Lessee responsible for insurance. At lease end, lessee responsible for 
$0.12/km over 80,000kms, tor damage and excessive wear. Requires VW Credit Canada, Inc. approval and 
dealer participation. Dealer may lease for less. Lease rate is based on 7,32% interest. See dealer for full details 
and purchase option. 

2002 NEW WARRANTY 
4 YR. - 80,000 kms. Comprehensive 
4 YR. - 80,000 kms. Road Side Assistance 
5 YR. -100,000 kms. Powertrain 
12 YR. - Corrosion Wairanty 

Telephone 4.10 FIRST ST. 

(519) 455-2580 EAST LONDON, ONTARIO 
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COISAS E,,,LOISAS 
Visitas 

Passou por Vancouver hâ dias a Deputada pelo circulo 
de fora da Europa, D. Manuela Aguiar em viagem de 
“rotina”. Foi-lhe oferecido um jantar no restaurante “O 
Galo Mercado”. De novidades nada a acrescentar às jâ 
ditas. Isto é: Estâ-se a trabalhar ainda no problema da dupla 
nacionalidade. 
Pobres 

Cada vez hâ mais pobres no mundo e nào se vê o 
modo de pôr termo ao seu crescimento, apesar de todo o 
progresso e a vida boa que se usufrui actualmente. Claro 
que as razôes sâo varias: Muito mais gente, muito menos 
empregos, etc. Onde se ira parar? Que tencionam fazer os 
govemos que olham impâvidos e serenos para as empresas 
que corn a falência mandam para a rua, quase sempre sem 
indemnizaçào, milhares de desempregados, sabendo-se 
que a maior parte deles jamais conseguirâ outro meio de 
ganhar o sustento dos seus familiares? 

Nâo sâo s6 as mâquinas, é também a ganância de 
muitos empresârios que ao nào atingir a soma que 
esperavam (eles s6 pensam por câlculo), resolvem abrir 
falência e ainda recebem chorudas maquias dos govemos, 
coitadinhos! 

E o chefe de farmdia? E os milhares que estâo sendo 
postos à mercê da miséria? Na Rùssia hâ pelo menos 38 
milhôes de pobres numa populaçâo de 150 milhôes de 
pessoas. 
Terrorismo 

Em que mundo estamos a viver actualmente? Nâo 
chegam as lutas leais dos exércitos em batalha? E que 
dessa maneira dâ-se e... leva-se! Hâ mesmo razâo para 
matar? Mas o horror do terrorismo é sem classificaçào 
abominâvel... Cerca de 800 pessoas num teatro, assediadas 
por umas dùzias de monstros que se aproveitaram da 
situaçâo indefesa de tantos inocentes para mostrarem ao 
mundo a sua “razâo”! 

E a proposito, hâ tanto tempo que os chechénios 
querem a liberdade, porque nâo lha dào? Porque é que se 
quer ter mais uns quilometros quadrados de terra se os 
donos delà nâo gostam de intmsos? 

O resultado estâ à vista: hoje mato eu, amanhâ matas 
tu. É a lei do olho por olho, dente por dente. Assim nào 
vale! E depois temos ainda o remédio aplicado pelas 
autoridades. Mas onde estâ a virtude? E a razâo? 

Palestina 
O caso é idêntico e leva-nos a perguntar: Quem é que 

ignora que os primitivos judeus nào viviam na Palestina? 
Hâ mais de 2000 anos, mas muito mais ! Porque razâo nào 
hào de dividir o territôrio entre os dois povos? E a cidade 
de Jerusalém nào poderâ ser dividida também? Nâo têm 
lôgica estas palavras? 
Crimes 

Hâ coisas que nào se podem explicar: Porque se leva 
tanto tempo a julgar o caso jâ comprovado de assassmio 

DA'DA’Ck (NEW & USED) 
A X mM A ^ FOOD EQUIPMENT 

HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 

“WE BUY, SELL AND TRADE” 
WHOLESALE / RETAIL 
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> DONUT SHOPS 
> BUTCHER SHOPS 

■ VARIETY STORES 

CLUBS 
HOMES • COTTAGES 

CATERERS 
PIZZERIAS 

CHURCHES 
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• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

••OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

GREAT PRWES ■ CALL US! 

OPEN: MON-SAT: 9 AM - 5 PM 

Toastmaster Southbend 

AL^® 

em série dos afamados tio e 
sobrinho que matavam no estado 
de Washington DC? Em quanto 
importa os gastos em dolares com 
a busca dos dois acusados, se so 
em poltcias houve cerca de 2000 homens, além doutras 
forças de segurança, incluindo a força aérea? E agora que 
estâo presos, o que se espera? Que o tempo passe e se 
esqueça o crime? E quem paga a manutençâo dos dois 
monstros que têm que corner pelo menos très vezes por 
dia? 
Santuârio de Fâtima 

O bispo de Leiria, Serafim F. e Silva, anunciou que 
vào ser enviados para Angola, no âmbito do apoio 
promovido pela Igreja Catolica Portuguesa, cerca de 100 
mil euros recolhidos no dia 13 de Outubro. A quantia vai 
ser distribufda pela Caritas Angolana ao povo carenciado 
na forma de géneros alimentfcios e utensflios para a 
agricultura. 
Mais sobre o nosso Hino 

Alfredo Keil, compositor inspirado da mûsica do Hino 
Nacional Português, foi mùsico e pintor de alto gabarito. 
Seus quadros figuram hoje em vârios museus. Entre eles 
destacam-se: “A Saida da Igreja”, “A Primavera”, e “Pôr- 
do-Sol”. Em 1890 abriu o seu atelier na Ave. da Liberdade 
corn uma exposiçâo de 300 telas, todas compradas quer 
por estrangeiros, quer por portugueses, entre eles o rei 
Luis I de quem era grande amigo. Era filho do alemâo 
Cristian Keil, alfaiate de grande fama radicado em Lisboa, 
casado com D. Josefina Keil. 

Alfredo foi aos 11 anos estudar para a Babiera, mas 
cedo teve que regressar por motivo de doença ao clima 
ameno do terrâo natal . O teatro fascinava-o e escreveu 
vârias peças de valor, como “Suzana”, “D. Branca”, e 
“Irene”, “A Serrana”. Na parte lirica teve êxito com obras 
orquestrais, polcas: “Aurora”, “Teus Olhos Negros”, 
“Roses, Pompons e Romance”, e valsas que foram muito 
aplaudidas, como “Souvenir de Vienne”. Foi homenageado 
pelos govemos do Brasil, Portugal, Itâlia e Madrid. 

Seus quadros valeram-lhe vârias condecoraçôes, 
medalhas de bronze, de prata (A Sesta, Meditaçào). Na 
Exposiçâo de Paris o quadro “Meditaçào” valeu-lhe uma 
mençào honrosa e prémio em dinheiro do Governo 
Português. Na Exposiçâo do Rio de Janeiro recebeu 
medalha de ouro. Foi agraciado em 1885 com o hâbito da 
Ordem de Cristo pelo seu mérito artistico pelo Govemo 
Português e condecorado por Carlos III em Madrid pelos 
seus quadros: “Pâtio do Prior” e “Boa Lâmina”. Nasceu 
em 8 de Julho de 1854. 

Vancouver - BC 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London’s finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL WEAR 
RENTALS • SALES 

194 Wellington Street Bus. (519) 438-2955 
London, Ontario Fax. (519) 438-8475 
N6B 2L1 www.josephsformalwear.com 

DA PONTE'S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons 

U\ 
Window Shades \/^\ 

& Alterations fv 1 
FREE ESTIMATES 

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

A Revoluçâo do Hidrogénio 
A luta para controlar o petroleo tomou o planeta 

um lugar perigoso. E, se as tensoes nâo degenerarem 
em guerra nos proximos tempos, em breve tudo vai 
mudar com o nascimento do novo sistema energético 
que tern potencialidade para mudar radicalmente a 
cultura ambiental da nossa civilizaçâo. A base desta 
revoluçâo é o hidrogénio, o elemento mais espalhado 
por todo o universo. 

Para os mais interessados, isto nào é novidade. A 
pilha de combustfvel jâ estâ a ser aplicada em muitos 
automôveis, e os maiores fabricantes, desde a Daimler- 
Benz à Nissan, Honda e outros produtores europeus, jâ 
apontam para uma comercializaçào dentro de très a 
quatro anos. Os carros eléctricos vào ser o eldorado na 
California, onde a autoridade exige que dentro de meia 
dûzia de anos um quarto dos vefculos sejam movidos a 
electricidade. O que quer dizer... hidrogénio. Quando 
o automovel é apontado como o mau da fita do 
Protocolo de Quioto, esta nova fonte de energia, limpa, 
e em breve barata, libertarâ os povos da pressào 
energética. 

O hidrogénio pode potencialmente pôr fim à 
dependência do mundo em relaçào ao petroleo 
importado e ajudar a esbater, quando nào a fazer 
desaparecer, o perigoso jogo politico que hoje se joga 
entre cristàos e nâo cristâos. Por outro lado, reduzirâ 
ao mâximo as emissôes de diôxido de carbono, sendo 
por isso um trunfo maior contra o aquecimento global. 
E como estâ ao alcance da mào, isso permitirâ que as 
mais diversas comunidades possam dispor de energia, 
convertendo-se assim no primeiro sistema energético 
realmente democrâtico da historia. 

Os peritos para o sector energético afirmavam que 
nos restava ainda uns quarenta anos de petroleo barato. 
Mas os peritos de geologia para o sector petrolffero 
anunciam que a crise vai chegar antes do final desta 
década. 

O hidrogénio, um elemento que adequadamente 
trabalhado, nunca mais se esgota, pode-se tornar o 
“combustfvel eterno”. Isento de emissôes de diôxido 
de carbono, os seus ûnicos subprodutos sâo a âgua pura 
e o calor. Isto significa que estamos a dar os primeiros 
passos duma revoluçâo industrial movida a hidrogénio 
e que mudarâ a natureza dos mercados e instituiçôes 
socials, tal e quai aconteceu corn o carvâo e o vapor no 
século XVIII. 

Mas ainda temos vârios problemas a resolver. O 
hidrogénio é abundante mas nâo se encontra à solta na 
natureza. Tem de ser extrafdo das suas fontes naturals. 
Cerca de metade do hidrogénio que se produz no planeta 
obtém-se do gâs natural através de um processo de 
conversâo em que se utiliza o vapor. Usar o vapor para 
converter o gâs natural é a forma mais barata de 
produzir hidrogénio comercial, mas o gâs natural é um 
hidrocarboneto e emite diôxido de carbono no processo. 
Além disso, é provâvel que o gâs natural atinja o pico 
de consumo entre 2020 e 2030 para depois seguir o 
caminho do petroleo: o da escassez e da extinçâo. 

Pôe-se ainda a questào dos custos. As energias 
alternativas jâ têm um preço competitivo em alguns 
lugares do planeta e podem empregar-se para produzir 
hidrogénio pela electrôlise. No entanto, os custos da 
energia fotovoltaica e geotérmica sâo elevados e por 
isso ainda tem de baixar muito para serem usadas na 
conversâo do gâs natural através do vapor. 

Hoje jâ se estâo a produzir pilhas comerciais para 
uso doméstico, comercial e industrial que usam o 
hidrogénio como combustfvel. Na nova economia do 
hidrogénio, o sistema de energia controlado pelas 
empresas petrolfferas ficarâ ultrapassado e até o 
automovel serâ uma central eléctrica corn rodas, corn 
uma capacidade geradora de 20 quilowatts. 

Humberto Vasconcelos - Diârio de Noticias de Lisboa 
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TEL: 681-6403 
P.A.M. GARDENS FAX: 681-6104 
NON-PROFIT HOUSING INC. 

ARRKNDAMENTOS 
(22i Casas corn 2 e 3 quartos 
(22i Apartamentos corn 1 e 2 quartos 
f22 Qualidade e optimas localidades para viver 
(22 Ambiente familiar 
(22 Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

Para informaçâo: Ligue ou visite o nosso escritôrio. 
55-730 Deveron Cres., London N5Z 4T6  
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W4Z1 

Tel. (519) 453-4330 Fax. (519) 453-3599 
Para Contratos e Banquetes contactem: 
Anibal Machado - Cell (519) 673-7500 

L ACT1VÏDADES AGENDADAS EM TANEIRO J 
Dia 12 - Às 14:30, Assembleia-Geral Anual com a 
Prestaçào de Contas e Eleiçôes de novos Corpos Gerentes 
Dias 18 e 19 - Tradicional Matança organizada pela 
Coroa de Sào Joào corn Cantigas ao Desafio e actividades 
a anunciar. 

Mensagem do Présidente 
Chegados ao fim do nosso mandato é com grande 

alegria que me dirijo a toda a Comunidade para enviar 
votos de um Bom Natal e Prôspero Ano, e, ao mesmo 
tempo, agradecer aos meus colegas da Direcçào, aos 
gmpos de Voluntarios, à Comissâo de Senhoras e ao Gmpo 
de Jovens o ardor e entusiasmo como trabalharam este 
ano em prol do nosso Clube. Na historia desta 
colectividade foi digna de louvor a vossa prestaçào 
voluntaria de serviços. 

Alcides Ventura, Présidente da Direcçào Executiva 

Mensagem da Mesa daAG 
Unindo a minha voz à dos meus colegas, José U. Alves 

e Joe Sa, assim como à do Secretârio interino, Manuel 
Reis, em unissono endereçamos aos nossos estimados 
socios e suas famflias votos de um Natal Feliz e de um 
Ano Novo repleto de prosperidade. 

Antonio Seara e a Mesa da Assembleia-Geral 
Comentando... 

Visita do Secretârio de Estado das 
Comunidades a London 

Nunca foi mais fâcil comentar uma visita oficial. José 
de Almeida Cesârio veio a London dizer aquilo que era 
importante e, basta! 

O povo, representado por um forte numéro de 
cidadàos, nào saiu defraudado e ficou uma certeza: o 
Govemo Central português tem pleno conhecimento da 
situaçào e sabe o que queremos. Nào vale a pena continuar 
a insistir em aumentar o peso da bagagem do sr. Secretârio 
corn velhas pastas de documentos que, se jâ o nào eram, a 
partir daquele momento, se tornaram ultrapassados, 
bolorentos e arcaicos. 

O Govemo reconheceu as carêneias existentes e vai 
implementar a rede consular que deverâ cobrir o S.O. do 
Ontario - nào corn megalomanas e pesadas estmturas, 
mas corn elementos de apoio que, mais tarde, numa 
crescente intervençâo irâo respondendo às necessidades 
desta area. 

A intervençâo do sr. Secretârio de Estado foi clara e 
directa, assumindo-se como govemante em quem podemos 
confiar. É preciso todos os cidadàos portugueses 
assumirem-se corn intervençâo activa nas instituiçôes 
oficiais ao serviço da comunidade. 

Merece o meu aplauso! 
J Os componentes da “Comissâo oJ-Ztoc” que de forma 

tào positiva desempenhou as suas funçôes, deverào 
manter-se como assessores do sr. Consul de Portugal para 
a ârea de London. 

Todos os antigos dossiérs sobre esta matéria nào 
deverào acompanhar o sr. Secretârio, mas repousar no 
futuro Arquivo Gérai do nosso Consulado, como 
documentos vâlidos para a historia da comunidade. 

Samuel Andrade, London (Ontârio) 

Natal da Criança no C.P. London 

Escrito por; 

Eugénio Luz 

No Domingo, 8 de Dezembro o 
Clube levou a efeito a Festa de Natal 
da Criança, seguindo uma tradiçào de 
hâ alguns anos. A festa é orientada 
tanto para os socios como os nào 
socios da comunidade que queiram 
participar e teve uma boa 
concorrêneia de publico. Isto deixou 
aos organizadores do evento muito 
satisfeitos. 

O Clube nào faz esta festa para 
tirar lucros e sempre conta corn o 
apoio de patrocinadores que, como de 

constume, nào faltaram. A todos eles nosso Muito 
Obrigado em nome do Clube e Bern Haja pela sua 
generosidade. 

Foi servido um buffet aonde nào faltou o rei do 
Natal, 0 senhor pem, e a seguir foram organizados jogos 
para os mais miùdos onde nào deixaram de participar 
os adultos. 

Tivemos a presença de dois artistas de Toronto: 
Otflia de Jesus e Avelino Teixeira, que encantaram o 
publico com a sua voz, e a do Rancho Folclorico dos 
mais jovens que fez um bom trabalho. Por fim foi a 
entrada do Pai Natal que, por causa do mau tempo, 
chegou um bocadinho atrasado, principalmente para 
os mais miùdos que o esperavam corn ansiedade. 

Santa Claus encheu de alegria e présentes todas as crianças 

O evento teve como animador musical o Hot Mixes 
DJ de Danny Amaral que acompanhou em play back 
os artistas convidados, coisa que ele nunca tinha feito 
previamente. Danny mostrou as suas boas qualidades 
de D.J. e estâ ao serviço da comunidade para toda classe 
de festas. 

O nosso agradecimento sincero à Comissâo de 
Senhoras e às pessoas que nos ajudaram. Sem a vossa 
colaboraçào a tarefa teria sido mais ârdua e dificil. Um 
Obrigado também aos que participaram neste grande 
sucesso do Clube. Isto é que conta, meus amigos! Um 
Feliz Natal a todos e votos de muita prosperidade para 
o ano 2003. 

London (Ontârio) 

Zé Da Vesga 

Noite de Fados no C. P. London 
A sociedade londrina 

assistiu a mais uma sessào de 
fados no Clube, organizada pela 
Comissâo de angariaçào de 
Fundos para o embelezamento 
da sede. Mais de 130 pessoas 
encheram por completo o 
restaurante, jâ que foi 
impossivel realizar o evento na 
sala grande por estar em 
reparaçào, numa iniciativa da 
direcçào executiva do clube.. 

Um jantar corn ementa tipicamente portuguesa e 
confeccionada pelos voluntârios do Clube que uma vez 
mais mostraram suas boas qualidades culinârias, foi 
servido aos convidados: Caldo Verde, Bacalhau 
grelhado, bem condimentado e Sobremesa de arroz 
doce, tudo isto regado corn uma variedade de vinhos 
portugueses, deliciou todos aqueles que saborearam tais 
iguarias. 

Depois veio o velho e o novo fado, aquele que é 
chamado sem favor a cançào nacional, e que foi 
interpretado pelos dois artistas convidados da noite, 
acompanhados pelo trio de guitarras de Antonio Amaro 
que, como sempre, encantou todos quantos o ouviram 
corn as suas rapsodias tào populares. Em primeiro lugar, 
José da Vesga corn a sua bonita voz cantou poemas de 
José Carlos Ary dos Santos e da sua autoria, entre eles 
o meu favorito, Grito calado. Depois foi a vez de Dina 
Maria, jâ bem conhecida nos nossos palcos, que corn 
uma voz castiça contou Amâlia entre outros. 

Jâ ia a hora avançando na madrugada quando se 
calou a voz do fado e todos os présentés aos poucos se 
ausentaram levando consigo um pouco mais de saudade 

Trio de Guitarras de Antonio Amaro 

da terra-màe, aquele Portugal nunca por nos esquecido. 
Fernando Marques e Alvaro Ventura foram os 

apresentadores do serào e agradeceram a todos a sua 
presença, explicando uma vez mais para onde irâ o fruto 
destas sessôes que concerteza se irâo repetir no futuro, 
jâ que contam corn um grande numéro de admiradores. 

Eugenio Luz, London (Ontârio) 

FRANK PMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

FREE ESTIMATES 
Tel. (519) 685-9311 • Fax. (519) 685-1534 

41 HART GRES., LONDON, ON N6E 3A3 

434-5984 

Corâlia, Ana, Otûia, Paula, Mark & Famüia 
enviam à Comunidade Portuguesa de London e arredores votos de 

lOM Ky'eMM e yovo 

Obrigado pela preferêneia dos nossos serviços 

NEW BRIDAL STYLES ARRIVING WEEKLY 
• Visit us for Christening & First Communion Gowns & Suits 

126 DUNDAS STREET (between Richmond & Talbot Streets) LONDON, ON N6A 1G2 
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a todos os seus CLIENTES, EMPREGADOS, AMIGOS e à COMUNIDADE PORTUGUESA em geral. 

ACADIA TRAVEL AGENCY 
José M^anuel Medeiros 

(519) 432-3797 

CON-VENT DECOR 
Painting & Decorating 

Alvaro & Steve Ventura 

(519) 473-2403 

Conjunto Musical ALÉM-MÂR 
Tony Medeiros 

(519) 452-3850 

COROA DO ESPIRITO SANTO 
Nina Amaral & Wesley Ferreira 

Mordomos 

(519) 667-9082 

AVEIRO CONSTRUCTORS LTD. 
Maria & Mârio Aveiro 

(519) 268-8231 

. COROA DO SÀ0 J0Â0 
Jose Serpa & Tony Costa 

Mordomos 

|5t9) 453-3689 • (si9) 453-5814 

CHURRASQUEIRA "NOVA LISBOA" 
Che/e Tony Silva & D. Rosa 

(519) 680-2332 

COROA DE SÂ0 PEDRO 
Jodo Cabral & Fernando de Melo 

Mordomos 

(5191644-2312 -(519)461-1587 

DA PONTE'S CUSTOM DRAPERIES INC. 
Carlos & Maria Da Ponte 

(519) 453-8640 

DA SILVA HOMES INC. 
David Da Silva, 

Proprietârio 

(519) 471-8202 

E.C. TECH ENGINEERING LTD. 
Joe & Florindo Caeiro, 

Proprietarios 

(519) 668-6676 

GIRASSOL 
SENIORS FOUNDATION INC. 

Maria Simas, President 

& Board of Directors 

ERVANÂRIA PORTUGUESA 
Saude & Paz de Espirito 

Lucia Couto, 
naturista diplomada e vidente 

(519) 672-3434 

DENTISTAS 
Dr. Todd Stewart, Dr. Koni Worsley, 

Dr. Paulo Viana & Staff 

(519) 451-4490 

ESCOLA 
PORTUGUESA DE LONDON 

Ana Paula Fernandes, Directora 

e Corpo Docente 

(519) 686-1095 

GLOBAL WASTE DISPOSAL 
LONDON LTD. 

Fernando & Alcinda Da Silva 

(519) 642-1466 

G.T. TIRES 
Tony & Darlene Circelli, 

Family & Staff 

(519) 451-2284 

IDEAS 
UNISEX HAIR DESIGN 

Fernanda Santos & Staff 

(519) 672-4770 

GOULART BUILDING 
MAINTENANCE LTD. 

Tony Goulart 

(519) 432-3491 

LABOURERS' INTERNATIONAL 
UNION OF NORTH AMERICA 
A gerência e funcionarios 

(519) 455-8083 

DR. FRANK LEAL FERREIRA 
Dentista 

(519) 686-9006 

EUROPEAN GROCERIES 
Manuel Antonio Melo , 
Famdia e Empregados 

(519) 438-7696 

GREAT LOOKS 
UNISEX HAIR DESIGN 

Maria Caetano, 
Melissa & Sabrina 

(519) 659-7294 

LIDER CONSTRUCTION (1994) LTD. 
Fernando & Fatima Juliâo 

(519) 438-3729 

LONDON PORTUGUESE BAKERY 
Joe & Filoména Medeiros 

(519) 679-3468 

MIDDLESEX-ELGIN 
LEGAL SERVICES INC. 

Paul Duarte, Présidente 

(519) 645-1855 

LONDON STAIR & RAILING CO. LTD. 
Jaime Da Silva & Staff 

(519)455-0704 

LUSITANA MARTINS BAKERY 
Fernando & Janice Martins 

(519) 438-2315 

MORNING STAR BAKERY 
Duarte & Maria Bandarra 

(519)451-1521 

ONTARIO DRIVING SCHOOL 
Adelino & 

Elisabete Ferreira 

(519) 673-4360 

RA.M. GARDENS 
NON-PROFIT HOUSING INC. 

Domingos Mendes 
e a Direcçào 

(519) 681-6403 

NÙCLE0 DO F.C. PORTO, LONDON 
Tony Costa e Executivo 

(519) 652-5419 

PEACEFUL DOVE 
GIFT & BOOK STORE 
Natalia Medeiros 

(519) 659-0592 

PORTUGAL NOTICIAS 
& PROM-ART PRINTING 

Antonio Sear a, Redacçâo, 
Correspondentes e 

Colaboradores 

(519) 455-4653 • I-8OO-414-3584 

PORTUGUESE GIFT SHOP 
Normanda Medeiros 

(519) 433-0707 

POWER STEAM 
LONDON LTD. 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

REI DOS LEITÔES 
Rui Vieira & Staff 

(519)452-1310 

MARIA G. MENDES 
ADVOGADA&NOTÂRIA 

123 King St., London 

(519) 438-0808 

NÙCLEO SPORTINGUISTA 
Executivo & Direcçào 

(519) 642-7412 

PINHEIRO'S JANITORIAL 
José & Lucia Pinheiro 

(519) 672-5530 i.d. 0502 

RHO-CAN 
MACHINE & TOOL CO. LTD. 
Alfredo, D.J. & Casimiro 

(519) 451-9100 

ROBERTSON HALL INSURANCE 
Leocâdia Caspar, Reg. Insurance Broker 

(519) 680-3111 

SPORT LONDON & BENFICA 
Carlos Bettencourt e Direcçào 

(519) 667-0770 

SUN PARLOR BAKERY 
Reginaldo Fonseca 

(519) 434-6533 

WALTER'S BAKERY 
Walter & Lidia Resendes 

(519) 659-8167 
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The Companies listed on these two pages would like to express their best wishes for a 

l^yieA/vw and/ a/ ^^Ylewy ^^em/ 
to all their CLIENTS, EMPLOYEES, FAMILIES, FRIENDS and to the entire PORTUGUESE COMMUNITY. 

PORTUGUESE CLUB OF STRATHROY ASS0CIAÇÀ0 DA TERCEIRAIDADE HIGH STREET AUTOBODY 
Joâo Curvêlo e Direcçào D. Maria da Luz Bettencourt From All of Us! 

(5191245-3458 OU (519) 245-4033 (519) 245-3458 (519) 245-2412 

ALTERNATIVE DRIVING SCHOOL 
Teresa do Canto, 

Proprietaria e Instrutora 

(519) 977-1147 

CENTRO CULTURAL E 
RECREATIVO PORTUGUÊS 

Lucia Pires, 
Présidente e Direcçào 

(519) 944-8330 

A&T EXPRESSIONS 
Arranjos Florais para todas as ocasiôes 

Amélia Seixas, Maria Sequeira, 
& Linda de Sousa 

(519) 736-5526 

CASA DO ESPIRITO SANTO 
Fatima Ponciano, 

Présidente e Direcçào 

(519) 250-9200 ou 948-5819 

CAFE PARISIENNE 
Francisco & Renita Martins 

(519) 977-5657 

"CASABLANCA" 
Roupa para todas as idades 

José & Janette Moreira, Props. 

(519) 735-7998 ou 979-4948 

Daniel Lapas & Familia 
Correspondente de Windsor 

(519) 735-1802 

IMPÉRIO DO ESPIRITO SANTO 
Fernando e Deolinda do Canto, 

Mordomos de 2003 

(519) 978-9738 

LUMBERJACK RESTAURANT 
Amûcar & Gina Nogueira 

Proprietârios 

(519) 254-5538 

NUNES JANITORIAL 
Antonio Nunes, Proprietârio 

(519) 974-0040 

SPARKLING CLEAN SERVICE 
28 anos de Serviço • Carpet & Furniture Cleaning 

Sam, Proprietârio 

(519) 256-9607 

POSTMA CONCRETE FORMING 
Arlindo & Palmira Vilaranda 

(519) 354-2662 

PORTUGUESE-CANADIAN SOCIAL CLUB 
Antonio Trigo, Présidente & Direcçào 

(519) 436-0040 OU (519) 354-3504 

PRIMO GENERAL CONTRAQING INC. 
Joe Luis, Gerente 

(519)676-1162 

FISHERMAN COFI 
Snack Bar 

Cândido & Lory da Silva 

(519)326-1203 

PORTUGUESE COMMUNITY CLUB 
Norberto Fortuna e Direcçào 

(519) 326-5561 

FORNO'S TRAVEL AGENCY INC. 
Tony & Maria A. Do Fomo 

(519) 326-2426 

SHORELINE TOURS 8, TRAVEL 
Isabel Carreira, Travel Counsellor 

(519) 322-2855 

IMPERIO DO ESPIRITO SANTO 
Manuel Alberto & Hélia Pinheiro, 

Mordomos de 2003 

(519) 322-2226 

WILL INSURANCE BROKERS Ltd. 
Para toda classe de seguros: vida, automôvel, 

casa ou empresa contacte: Luis Torres 

(519) 326-5746 
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O BOLO DE NATAL 
Mâos nos bolsos duns velhos calçôes de cotim que 

alguém lhe dera, e a cobrir-lhe a pele gelada uma camisa 
que jâ fora linda no corpo dum menino rico, os seis 
anos de uma infância atormentada pela fome e o frio 
esborrachavam o narizinho vermelho contra o vidro da 
montra da pastelaria. Presa debaixo do braço, a sua 
inseparâvel bola de trapos, ûnico e querido brinquedo, 
tâo pobre e miserâvel como ele. 

Da porta da pastelaria, invadia o ar um cheiro 
adocicado e o garoto da rua, olhos fixos naquele bolo 
tào Undo, com enfeites que eram contas redondinhas e 
brilhantes, aspirava de vez em quando, aquele odor que 
inebriava. E dizia de si para si: 
- Deve ser muito bom! 

Era noite de Natal. Ele adivinhava-o na profusào 
de luzes, brinquedos, fitas e guloseimas que enchiam 
as montras dos estabelecimentos. E o seu querido 
cérebro dizia-lhe: 
-Quantas màes estarào a estas horas a teimar com os 
meninos ricos para que eles comam! Quantos desses 
meninos estarào a chorar porque nào querem corner 
mais! Quantos até, a calcarem aos pés os bolos, as 
filhôs e os chocolates que lhes deram! E eu? Sim, e 
eu ?! Eu que nem casa tenho, que nào conheço o meu 
pai, que nào sei quem sào os meus irmàos! Que vejo a 
minha màe partir corn homens que eu nunca vi, sem 
saber para onde vào! Eu que sô lhe ouço dizer-me: Vai 
Zezito, vai por ai e governa-te que eu volto jâ! Olha, 
vai pedir, vai! 

Os olhos presos ao bolo das bolinhas, cansados da 
fome e do abandono, foram amortecendo cada vez mais 
o seu pâlido brilho. Foram-se fechando numa lentidào 
pesada como dois pequeninos farôis a apagar e a 
acender. O corpito estremeceu-lhe jâ sem forças, as 
magras pernas vergaram-se e ele acabou por se sentar, 
muito encolhido, no degrau da porta. Os olhitos 
cerraram-se-lhe de todo e, por fim, ao peso do sono, 

adormeceu corn a cabecita encostada à ombreira da 
porta. Adormecëü é sdnhou. 

Sonhou que uma senhora e um menino, do 
tamaninho dele, muito bem vestidos - ele até trazia 
umas luvas muito giras - paravam em frente da montra. 
O menino pedira alguma coisa à mâe e ela curvara-se 
para o escutar. E, sem hesitaçâo, entraram na pastelaria. 

Momentos depois saiam corn uns embrulhos nas 
màos. A porta, o menino rico reparara nele que dormia 
ainda. Olhando-o, olhou para a màe e para o embrulho 
que levava na mào. A màe acenara-lhe corn a cabeça. 
E o menino, sorrindo, colocara de mansinho, nos sens 
joelhos dormentes e frios, o embrulho que levava, 
dando-lhe um beijo na testa. Foi entào que o Zezito 
acordou. Com os punhos gelados esfregou os olhitos 
ainda pisqueiros. Abriu duas vezes a boquita arroxeada 
e ainda lambuzada do açûcar que lambera dum 
rebuçado que achara no chào antes de adormecer. 

De repente lembrou-se do sonho, do seu Undo 
sonho. Lembrou-se do beijo, do bolo das bolinhas e do 
embrulho que dévia estar no seu colo onde o menino 
rico o colocara corn todo o cuidado. Era mais que certo! 
O bolo que ele tan to admirara! O seu Undo bolo! 

A alegria dos sens olhitos resplandeceu. A 
esperança do real avolumou-se no seu cérebro para 
morrer repentinamente. E que, no seu colo, estava sim, 
apenas a velha bola de trapos! Olhando-a corn 
indiferença, quase nào acreditando no que via, o seu 
olhar entristeceu-se corn a tristeza de um profundo e 
negro mar. Entào levantou-se e foi ver se o bolo ainda 
estava na montra. Mas jâ o tinham levado! Certamente 
fora o tal menino rico! E, na sua loira cabecita de 
caracôis revoltos, uma dor cruel passou como um 
relâmpago. Por que razào é que o menino nào repartira 
corn ele um naquinho daquele bolo?! Entào nào dizem 
que os homens sào todos irmàos?! E os meninos 
também nào o sào?! Oh! Afinal era tudo uma mentira! 

Desanimado e triste, voltou as costas à montra. 
Segurou melhor a bola de trapos debaixo do braço 

seminu e, compondo um ar de ternura, estendeu a mào 
gélida ao primeiro que passou. E a sua voz rouca de 
frio, quase em surdina, s6 teve forças para implorar: 
-Uma esmolinha para comprar um pào. 

Prof. Rafael Godinho 
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Arquivos de Sao Nicolau 
I 

Decorreu a seis de Dezembro a festa de Sâo Nicolau, 
hoje considerado o mais querido padroeiro das crianças. 
Julgo apropriado alinhavar umas ideias acerca deste santo 
arcebispo, uma vez que os bispos norteamericanos andam 
presentemente sujeitos a um melindroso escrutmio, 
devido à escandalosa situaçâo criada por membros do 
clero, indigitados em casos de pedofdia. 

Desviando-me de atalhos 
lendarios e seguindo em frente na 
estrada da historia, cumpre-me 
apontar que Nicolau nasceu em Patara 
no ano 280 e a sua sé episcopal foi 
em Mira (provmcia de Li'cia da Asia 
Menor, na costa do Mediterrâneo), 
hoje cidade de Mugla, na Turquia, 
onde faleceu no ano de 342 (e nao 
324) e foi sepultado na catedral. 

Quando os muçulmanos se 
apossaram da regiào, uns cidadàos de 
Bari, Italia, ateveram-se a roubar as 
ossadas (reliquias) do santo, 
transportando-as para Bari, onde 
aportaram em apoteose aos 9 de Maio 
de 1087. Dai a tradiçâo de chamar-se 
também Sâo Nicolau de Bari e 
pretexto da celebraçâo anual aos 9 de Maio, 
comemorando a transladaçâo dos restos mortais do santo. 

Com a presença do Papa Urbano II (1099) teve lugar 
a inauguraçâo da Basilica San Nicola de Bari, que 
(parafraseando o nosso Frutuoso) tomar-se-ia lugar de 
muita romagem, despertando muita inveja entre os 
venezianos que estavam interessados nas reliquias do 
santo. Na Idade Média, aparentemente, a veneraçào das 
reliquias ocasionava romarias e contribuia p’ra uma 
lucrativa industria de turismo. 

De facto, Bari transformou-se num grande centro 
de popularidade devido às peregrinaçôes ao tumulo de 
Sâo Nicolau, donde emanava uma substância perfumada, 
considerada milagrosa. Tratava-se da mirra, uma espécie 
de résina olorosa e balsâmica produzida por esta planta, 
atribuindo-se-lhe a cura de muitas doenças. 

Este fenômeno, jâ observado anteriormente no 
tùmulo do santo em Mira, ficou conhecido por “Manâ 
de Sâo Nicolau” e tomou-se uma das mais sensacionais 
atracçôes da Europa. Dai o motivo que levou os 

fabricantes e vendedores de perfumes 
a tomar Sâo Nicolau como seu 
padroeiro. 

Apenas a titulo de curiosidade, 
julgo legitimo lembrar que 
originariamente o nome manâ foi 
dado à comida caida do céu e que 
alimentou os israelitas no deserto 
(Exodo, cap. 16). Igualmente, nas 
estepes e desertos da Russia, Asia 
Menor e Norte de Africa existe um 
liquen chamado “manâ” que é 
comestivel, e bem assim é o nome 
aplicado a um suco resinoso e 
açucarado utilizado medicinalmente 
(depois de seco) como purgativo. 

Sâo Nicolau auferiu o titulo de 
padroeiro das crianças através de 

diversificadas lendas creditando a sua directa intervençâo 
em prol das crianças. Hâ uma delas que considero 
totalmente abominâvel. Trata-se da vileza perpetrada 
pelo proprietârio duma estalagem, matando e 
esquartejando très crianças, colocando-as em salmoura 
numa selha, a fim de as servir em postas aos clientes. 
Reza a dita lenda que Sâo Nicolau restituiu a vida às très 
crianças... mas, francamente, que horror! 

Esta lenda, no entanto, originou um ciclo de 
festividades medievais, inclusivamente em Portugal, em 

que uma criança do sexo 
masculino era escolhida e 
vestida de bispo no dia 6 de 
Dezembro, festa do santo, 
percorrendo a localidade que 
abençoava, e presidindo às 
cerimônias religiosas na 
igreja, até ao dia 28 de 
Dezembro, festa dos Santos 
Inocentes. 

Evidentemente que estas 
festanças do Bispo dos 
Inocentes, dos Loucos, ou dos 
Fâtuos, deram lugar a toda a classe de abusos, 
culminando na revogaçâo definitiva. Perdeu-se o respeito 
pelo sagrado fazendo reinar o burlesco, como ficou 
patente na “Festa do Asno” em que entrava um burro na 
igreja e se parodiava até a propria missa... corn o povo a 
zurrar! 

Uma lenda, irrisoria ao meu ver, pretende insinuar 
que, durante o Concilio de Niceia (325), Sâo Nicolau 
deu uma grande tapona nas ventas de um bispo que 
negava a divindade de Cristo. Este incidente reveste-se 
afmal de uma curiosidade assaz môrbida, pois que Santo 
Atanâsio (296-373), que participou nesse concilio, nem 
sequer menciona Sâo Nicolau... 

Dispenso-me de transcrever nestes arquivos, as 
outras lendas, incluindo a mais popular dos donativos 
para o casamento de très raparigas, a quem o pai 
destinava “arrendar” pr’ô comércio da prostituiçâo. Tâo 
pouco me rebaixarei a comentar aqueloutra estoria 
relativa à infância de Sâo Nicolau, asseverando que 
quando era bébé nâo bebia o leite dos seios da mâe às 
sextas-feiras por serem dias de jejum! 

Tenciono na proxima cronica visitar Sâo Nicolau 
na sua acolhedora igrejinha, que dormi ta à beira da Lagoa 
das Sete Cidades. 

Oakland, California 

Escrito por: 
Antonio Âzevedo A Menina dos Fosforos 

Seus pais eram considerados 
pessoas ricas na vila por terem 
herdado muitas propriedades e 
uma forte soma de dinheiro. E, 
para além da sua posiçâo social, 
eram uma familia feliz onde veio 
ao mundo Jasmine, a futura 
herdeira dos bens que possuiam. 

Por isso, pode-se dizer que ela nasceu em berço de ouro. 
Seu pai, doutor com consultorio proprio, nunca deixou 
de atender um doente e, quando se tratava de uma pessoa 
pobre, fazia-o gratuitamente. Tais gestos levaram a que 
fosse muito admirado e querido pelas gentes daquela 
vila. 

Jasmine foi crescendo rodeada de mimos e aos oito 
anos era uma linda rapariguita de olhos verdes e tez 
morena, onde jâ se podia adivinhar a mulher que ela ia 
ser. 

Devido aos compromissos profissionais, tiveram que 
abandonar a vila para residir na capital, onde o pai 
trabalhava num grande hospital. Apos Jasmine celebrar 
seu nono aniversârio, o pai foi numa missâo humanitâria 
a um pais do Leste, donde nunca mais ia regressar. Numa 
viagem corn outros colegas, o aviâo despenhou-se por 
uma montanha ceifando a vida de passageiros e 
tripulaçâo. A mâe faleceu de desgosto um ano mais tarde, 
ficando Jasmine entregue aos cuidados de um tutor, 
porque nâo existiam outros familiares. 

No primeiro ano tudo correu bem. O tutor nâo faltava 
corn nada e até contratou uma aia para cuidar da jovem. 
Mas, tempos depois, tudo mudou. A aia foi despedida e 
acabaram as assiduas visitas do tutor, ficando a jovem 
entregue à sua sorte. Ele apoderou-se de todos os bens 
que Jasmine possuia. Vendo-se na mais triste miséria, 
ela acabou por ser intemada num asilo. 

Na convivência diâria, as raparigas de diferente 
condiçâo social nâo lhe davam trégua, troçando delà, 
empurrando-a e puxando-lhe os cabelos, fazendo a vida 
um inferno. Havia outras, porém, que gostavam delà e 
ficavam do seu lado, ralhando corn as outras para que a 
deixassem em paz. Entre estas, Marta fez amizade corn 
Jasmine e defendia-a sempre que podia dos atropelos. 
Um dia, Marta propôs-lhe a fuga do asilo e, como Jamine 
estivesse jâ cansada dos maus tratos, aceitou. Na mesma 
noite as duas abandoraram aquele infemo. 

Uma historia do Natal 
Caminharam até uma aldeia onde vivia a avô de 

Marta mas, ao se aproximarem da casa, constataram que 
o prédio estava em ruinas. A avô tinha falecido anos 
atrâs e quanto a outros familiares nada se sabia. Puseram- 
se em marcha até uma localidade vizinha onde 
predominavam as fazendas. Lâ conseguiram comida a 
troco de trabalho na apanha de legumes e frutas. Foram 
assim amealhando algum dinheiro até ao fim da colheita. 
Jâ na cidade, apesar de tentarem arranjar trabalho para 
sobreviver, ninguém lhes deu emprego e o dinheiro foi- 
se acabando. Passaram, entâo, a viver da caridade 
pùblica, pedindo esmola, e pemoitando debaixo duma 
ponte. Um dia, Marta, a companheira de desventuras, 
foi atropelada por um camiâo. Corn grande amargura. 
Jasmine chorou a morte da amiga, a ùnica pessoa que 
ela tinha no mundo. 

O Outono estava a terminar e o Mo começava a dar 
sinais. Para além da caridade pùblica. Jasmine vendia 
pela rua fosforos para atear a lenha das lareiras. As 
roupas, se assim se podiam chamar, nâo eram mais do 
que andrajos, fora um xaile castanho em que ela se 
embrulhava para proteger-se do Mo. Tinha um grande 
carinho pelo xaile que pertencera à sua mâe, sendo a 
ùnica herança que tinha delà. 

Corn a chegada do Invemo o Mo tomou-se mais 
intenso. Quem quer comprar fosforos?, apregoava a 
menina embmlhada no xaile, a tiritar corn Mo. Dias havia 
em que conseguia vender a mercadoria, mas noutros nada 
vendia e passava fome. O Natal estava perto e as montras 
das lojas apresentavam gostosas iguarias, fazendo crescer 
a âgua na boca de cada um. Pela sua mente passaram 
imagens de outros Natals, bem diferentes daquele, corn 
a famflia reunida ao calor da lareira abrindo os présentes. 

O Mo era cada vez mais intenso e a menina de pés 
embrulhados nuns farrapos, ia apregoando pela rua a 

venda dos fosforos. Naquela tarde lhe apareceu um 
menino que nâo dévia ter mais de seis anos, a tremer 
corn Mo. Tinha uns cabelos dourados como o Sol e olhos 
como o céu azul. Trajava umas calças rotas e uma camisa 
velha. Jasmine teve tanta pena dele que acabou por dar- 
Ihe o xaile. A criança, assim protegida, afastou-se 
contomando a esquina da ma. 

Chegada a noite. Jasmine abrigou-se no recanto 
duma porta. Lâ, corn umas tâbuas de caixotes fez uma 
fogueira para se aquecer. Aconchegada contra a porta, 
sentia-se confortada pelo calor que emanava da lenha a 
arder. Em breve adormeceu e sonhou que uma jovem de 
asas brancas e vestido cintilante, a levava a um jardim 
onde veio ao seu encontre um menino corn um fato 
branquissimo que fazia brilhar os seus cabelos mais que 
Sol do Paraiso. Trazia nos braços o xaile que a menina 
lhe tinha dado e, aproximando-se delà, pôs-lhe nos 
ombros o xaile dos seus afectos que se transformou logo 
em manto azul. Convidou-a dar um passeio, dirigindo- 
se para o fundo do jardim onde viu um casai e uma 
menina. Ao aproximar-se. Jasmine nâo podia acreditar 
nos seus olhos; Seus pais e sua amiga Marta, os très 
estavam lâ de braços abertos para Jasmine que exultava 
de alegria. Nâo podia ser realidade o que se estava a 
passar. Tinha que ser um sonho, pois s6 nos sonhos 
acontecem coisas assim maravilhosas. Como é lindo 
sonhar! Voltou-se para falar corn o menino loiro, mas 
este tinha desaparecido. 

Hâ muito tempo que a fogueira se tinha apagado e 
ao pé da porta a menina parecia dormir, enquanto o Mo 
gélido invadia a noite. Ao nascer o novo dia, o Sol 
iluminou a terra toda corn seus raios dourados. Os 
empregados da limpeza pùblica, ao passarem naquela 
viela, deram corn o corpo gelado e sem vida da Menina 
dos Fosforos. O tormento e sofrimento da sua existência 
na terra tinham acabado. Agora estava ela para sempre 
no Jardim do Paraiso! 

London (Ontârio) 
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ECOS DA SOCIEDADE 
Phillip Alves 
Hâ 20 anos que viu a luz na 
véspera do Natal em London, 
onde hoje cursa o 3.“ ano de 
Arquitectura no Fanshawe 
College. Seus pais, José 
Antonio e Ana, assim como a 
sua irmâ, Melanie, e Tânia, a 
namorada deste jovem luso- 
canadiano, enviam votos de 
muita felicidade e sucesso no 
futuro. We’re Proud of You! 

Rosa & Juan 
No dia 16 de Novembro 
uniram-se com os laços 
do matrimonio em 
Oakville, Ontario. À 
cerimonia religiosa 
seguiu uma recepçâo e 
jantar no Centro 
Renaissance. Os pico- 
enses, Armando e Rosa 
Silveira, pais da noiva, 

desejam as maiores venturas aos jovens recém-casados. 

Parliament Hill 
No outeiro onde 
sào ventilados os 
destinos desta 
naçào, a nossa 
câmara surpreendeu 
OS conterrâneos de 
London, Maria e 
seu marido 
Domingos Mendes, 
em amigavel conversa com... o Primeiro Ministro 
Jean Chrétien na Festa de Natal dos Libérais. 

Corpo Docente 
A Escola 

Portuguesa de 
London 
celebrou a festa 
de Natal com 
os alunos e os 
seus pais. Foi o 
m o m e n t o 
melhor para 

reunir o claustro de professores e tirar a fotografia com a 
Directora, Ana Paula Fernandes. Apreciamos o bom 
trabalho de ensinar o Português aos nossos filhos! 

Centenâria mais très! 
No dia 13 de Dezembro, D. 
Maria Augusta Moreno, a avo 
das comunidades portuguesas do 
Ontario, cumpriu 103 anos de 
idade, acompanhada de seus 
familiares e amigos. A famflia da 
homenageada é oriunda da Saiga 
(Sao Miguel), embora ela tivesse 
nascido em New Bedford, Mass. 
Parabéns D. Maria Augusta! 

Alegraram o nosso Natal 
Flo DaSilva 
(Streamline 
Magazine) 
acompanha Otflia 
de Jesus e 
Avelino Teixeira 
que abrilhan- 
taram o Natal do 
Clube de London 
com suas vozes de ouro cantando a Paz e a Alegria 
da Festa. O inpacto mais sério, porém, foi o do Pai 
Natal corn présentés para a criançada! 

Juntam-se as Comadres... 
Très jovens do 
grau 11, Felipe 
Arrais, Ricardo 
Leitâo e José 
Gonçalves 
vetiram-se de 
beatas e foi tal 
a sarrabulho de 
disparates que 

ïamos caindo das cadeiras. No desfile de talento da 
Festa de Natal, a sua peça foi a mais engraçada e 
comica. Parabéns ! 

No Primeiro 
Dia... 
Dr. Frank L. Ferreira, 
Dentista, Sherry 
Mowry, Dental 
Assistant, e a 
Secretâria- 
recepeionista, 
Christina Fresco, 
criaram a abertura de 
Pine Valley Dental, 
nova clmica no Sul de 
London. Parabéns e 
votos de bom sucesso! 

Global Electric London Ltd. 
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Nesta Quadra NataUcia, 
Joseph E. O’Neil e sua 
familia enviam à 
Comunidade Portuguesa 
de London e arredores 
sinceros votos de um Feliz 
Natal, agradecendo a 
preferêneia dos nossos 
serviços quando a hora da 
dor vem encher de tristeza 
uma familia desta comunidade com a 
separaçâo de um ente querido. 
Pedindo a Deus que derrame a sua Bênçâo 
sobre todos nos no proximo ano 2003, fica aqui 
o nosso Muito Obrigado. 

BOAS PESTAS! 
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SENIORS FOUNDATION INC. 

P.O. Box 45007 (873 Hamilton Road) 
London, ON N5Z 3A6 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

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

Dr. Frank L. Ferreira, Dentista Cirurgiâo 
GENERAL FAMILY DENTISTRY 

Vedas' de/ um/ ‘fl^anv flcrtaf e/ ^léspe/uv sAno/ rZauO' 
à/ '^ëctmunidade' ‘^avtuaueso/ de/ ’Tandon' e/ sAwedxvies/I 

Dr. Frank L. Ferreira Apontamentos dispom'veis à tarde e aos Sàbados 
ACEITAMOS NOVOS PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Aceitamos todos os Tratamentos Dentarios Estéticos 
Branqueamento 6e Dentes 
Implantes, Pontes e Coroas 

“Servindo a comunidade Portuguesa desde 1990” 

151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

HWY. 401 

Southdale Rd. 

pianos de Seguro. 
Nossos preços estào dentro das 

tabelas da “Labourers’ Union” 

(519) 686-9006 
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Flashes do Desporto 
FC Porto - Mantém o comando da 
Superliga em 36 pontos, seguido do 
S.L. Benfica com 32. 
Simao Sabrosa - Lidera na 
Superliga a lista dos melhores 
marcadores com 10 golos, seguido 
de Helder Postiga do Porto e 
Adriano do Nacional da Madeira, 
com 8 golos. 
Joao Alves - Abandonou o 

comando técnico da Académica de Coimbra. 
Artur Jorge - Assumiu o cargo de treinador principal 
da Académica de Coimbra, coadjuvado por Raul Aguas. 
Paco Fortes - Treinador do Sp. Farense da segunda 
divisao de honra dimitiu-se do seu cargo. 
Manuel Balela - Passou a ser o novo treinador do Sp. 
Farense. 
FC Alverca - Mantém-se no primeiro lugar da segunda 
divisao de honra, seguido do Portimonense 
Mantorras - Avançado do SL Benfica, foi operado ao 
joelho direito e vai estar afastado dos relvados por 
tempo indeterminado. 
Pimenta Machado - Présidente do Vitoria de 
Guimarâes, foi detido pela PJ por alegado crime de 
peculate. Foi posto em liberdade com uma cauçào de 
um milhào de euros. O caso deve-se à transferência do 
jogador Fernando Meira para o SL Benfica. 
Jardel - Avançado do Sporting CP, podera reforçar a 
equipa espanhola do Barcelona. 
FC Porto - Vai defrontar a equipa Denizlispor da 
Turquia. Apos ter eliminado os franceses do Lens, o 
Porto esta agora nos oitavos de final 
Boavista - Qualificou-se para os oitavos de final da 
Taça UEFA ao derrotar o Paris St. Germain por 1-0. 
Vai defrontar agora o Herta de Berlin. 

FUTEBOL DE SALÂO 
London Benfica, 0 - London Portuguese, 2 

Jogo com duas equipas a apostarem em tacticas 
diferentes. O Benfica a fechar-se bem na sua defesa 
apostando no contra ataque, enquanto o London 
Portuguese manteve o dommio do campo ao impor 
um ataque continuado. Os golos, porém, so sugiram 
nos ultimos minutes do encontre através de Paulo 
Ferreira e Steve Maio, devido a uma ocasional 
desorganizaçâo defensiva do London Benfica. Foi um 
jogo muito correcte entre duas boas equipas. O guardiao 
benfiquista fez uma boa exibiçâo. 

RESULTADOS 
London Portuguese, 3 - Exeter, 1 

London Benfica, 1 - London Croacia, 2 
^ London Portuguese, 5 - Forest United, 1 

London Benfica, 3 - Exeter, 3 

Veteranos London Port., 7 - Sun Life, 2 
London Benfica, 3 - St. Thomas, 5 
Strathroy Port. 5 - LP. Malibu, 4 
White Eagles, 7 - LP. Malibu, 2 
London Port., 3 - St. Thomas, 0 

London Benfica, 0 - London Port., 7 
LP. Malibu, 3 . L. Curinga, 2 

London Benfica, 5 - Germans, 2 
Strathroy, 4 - Benfica, 0 

Strathroy, 5 - L. Sporting, 3 
L. Sporting, 2 - White Eagles, 11 

L. Sporting, 2 - LP. Malibu, 6 
Na classificaçâo gérai London Portuguese esta 

empatado a 18 pontos com a White Eagles. A equipa 
de Strathroy ocupa o 5.° lugar com 9 pontos, seguida 
do N. Sporting com 6, e o Benfica com 3. 

Eduardo Neiva 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. puiiy Licenced 

Specializing in L.C.B.O. 

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

Chef: Tony & Rosa Silva 

(519) 680-2332 
3 Glenroy Rd., Units #2 & #3, London, ON N5Z 4H2 

- 15ÜI . Annnat 

^^ptember7 
2002 

Our thanks 
Major Corporate Sponsor 

ScotiaBank Group 

Store keepers, Agencies, 

Contractors, Restaurants, Individuals 

and other Firms 

Salon Trend 
RHO CAN Machine & Tool 
John’s Fruits & Vegetables 

World Wide Travel 
DaSilva Homes 

Pachecos Contracting 
Convent Décor 

Maria G. Mendes Law Firm 
The Carpet Department 

CD Enterprises 
Ideal Paints 

RJ Travel Agency 
H & N Roofing 

Northland Barber Shop 
Pinheiro’s Building Maintenance 

Hyde Park Garden Equipment 
Aaron Paris Painting 

Subway 
Labatts Breweries 

RHO-CAN Machine & Tool 
Mt. Brydges Abattoir 

Ted Riquinha 
Serca Foods 

Da Ponte’s Custom Drapery 
Crosslands Insurance Brokers 

Middlesex Asphalt 
Power Steam London 

CAN-AM Machine & Tool 
Swiss Chalet-Kitchener 
Nantec Tool & Mould 

HT Homes 
Bee-Clean Maintenance 

EC Tech Engineering 
Pinheiro Realty 

Pine Tree Homes 
K & S Concrete 

Raposo Financial 
Acadia Travel Agency 

Perisil Painting & Décor 

and 
all our Suppliers, 

L82 Construction 
Bolt Mobile Signs 
Seaway Plumbing 

John’s Fruit & Vegetable 
The Tie Store 

Colour Your World 

and/E 

Aveiro Construction 
Quincy’s Quenchers 

Brown, Beattie O’Donnovan 
Bolt Mobile Signs 

Forest City Roofing 
L82 Construction 

Swiss Chalet-Waterloo 
Insulcon Insulation 

P.A.M. Gardens 
A & A Automotive 
Harvey’s-Kitchener 

Prostaris & Railing Co. 
Forest City Concrete Forming 

GPL Engineering Machine 
Deln Construction 

Global Waste Disposal 

Scotia Bank Masonville Mall 
Atlantic Sea Foods 
A & A Automotive 
Deln Construction 

H & N Roofing 
Paul Mendonca 

all our Volunteers, os Voluntarios 
John Tarrataca 
Tony Machado 
Ted Riquinha 
John Cavaco 

Fernando DaSilva 
Casandra Tarrataca 

Melissa Brown 

Fatima Mendonca 
Alcinda DaSilva 

Cory Carolino 
Dennis Leite 

Paula Carolino 
George Evoy 

Darleen Santos 
Dominic Mendes 

Thank you/Obrigado 
For Participating and all showing all your support to 

Make This Successful Event See You in 2003 

 ^^aasy ^esiasy e/ ^tosfie/up s/lnoy 

A melhor historia de advogados do século? 
Um advogado de Charlotte, Carolina do Norte, 

comprou uma caixa de chamtos muito caros. Entao 
dirigiu-se a uma companhia de seguros e contratou uma 
apolice de seguro contra incêndio e outros riscos. Passado 
um mês, e ja tendo fumado todos os chamtôes quando 
ainda nem tinha pago a primeira parcela do prémio do 
seguro, o advogado entrou com um pedido de 
indemnizaçào à seguradora. As razôes baseavam-se no 
facto de os chamtos terem sido perdidos numa série de 
pequenos incêndios. ' 

A companhia de seguros recusou-se a pagar, citando 
a razao obvia: que o homem consumira os chamtos do 
modo normal. O advogado processou a seguradora ... e 
ganhou! 

Ao proferir sua sentença, o juiz concordou com a 
seguradora de que a reivindicaçâo era frivola. Nao 
obstante, o juiz declarou que o advogado contratara uma 
apolice de seguro com a seguradora, e que esta concordara 
que os chamtos eram seguraveis e que também os seguraria 
contra fogo, sem définir, no entanto, o que séria 
considerado “fogo inaceitavel”, e por isso, a companhia 
estava obrigada a pagar a reivindicaçâo. 

Em vez de suportar o longo e caro apelo da sentença, 
a companhia de seguros aceitou a decisao e pagou 
$15,000.00 ao advogado pela sua “perda dos chamtos 
raros, queimados nos incêndios”. 
AGORA A MELHOR PARTE. 

Apos entregar o cheque, a seguradora mandou 
processar o advogado pela autoria de 24 casos de incêndios 
culposos e premeditados! 

Com sua propria reivindicaçâo de seguro e a 
jurispmdência do caso anterior sendo usada contra ele 
mesmo, o advogado foi condenado por incendiar 
intencionalmente a sua propriedade coberta por seguro, 
tendo sido condenado a 24 meses na prisâo e a $24,000.(X) 
de multa. 
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Miss Universe Canada Western Ontario 
& Miss Portuguesa de Windsor 

Reportagem e Fotos Daniel Lapas WINDSOR 

Grupo de Concorrentes para Miss Portuguesa de Windsor 2003 

A cidade viveu uma semana de grande excitaçào pereira 
com dois concursos de beleza a terem lugar, e em ambos 
as mais lindas jovens da nossa comunidade, e nao so, 
viveram momentos inesqueciveis para o resto da sua 
vida. 

No dia 3 de Dezembro, no Capitol Theater and Arts 
Centre, Silvia Rogers, Claudia Quintinho e Sarah Lapas 
participaram num certame de beleza junto com um 
grupo de 16 concorrentes, das quais so cinco iam ser 
escolhidas para em Janeiro proximo poderem 
concretizar o sonho de se candidatarem ao titulo de 
Miss Canada e, quern sabe, com um pouco de sorte até 
ao de Miss Universe. 

No final, apos uns momentos de impasse, vendo o 
alto nivel de magnificas qualidades no grupo das 
candidatas, o Jùri decidiu escolher para enviar a 
Toronto, nao cinco, mas sim oito das concorrentes. 

Très jovens luso-descendentes participavam no 
certame: 
Sylvia Rogers, fdha de màe brasileira e pai da Africa 
do Sul, embora muito jovem, tern um grande future 
tanto mo mundo académico, como no atlético. Seu 
esforço foi brilhante e positive naquela noite mas Sylvia 
nao foi escolhida. 
Sarah Lapas, uma jovem com alguma experiência 
nestas lides, deu o seu melhor como sempre e soube 
mostrar no palco o rico leque das suas excelentes 
qualidades, desfdando com muito profissionalismo num 
elegante vestido vermelho. Admirada pela sua colega 
de quarto, Sarah foi elogiada pela “bondade do seu 
coraçào e pela sua beleza”, mas também nao foi 
escolhida. 
Claudia Quintinho foi escolhida e ira representar a 
comunidade, participando em Toronto no certame da 
Miss Canada, juntamente com outras sete jovens do 
Sudoeste do Ontario. Claudia com o seu talento ira 
descobrir novas amizades e esperamos que defenda as 
cores da nossa comunidade portuguesa, como outrera 
0 fez Sarah Lapas quando em Lisboa foi escolhida Miss 

Portugal Internacional num 
concurso com concorrentes do 
mundo da emigraçâo. Claudia, 
sobre os teus ombros levas o nosso 
apoio e simpatia. Esperamos mais 
uma coroa para Windsor! 

O Centro Cultural e Recreative 
levou a efeito no dia 7 de Dezembro 
mais um concurso de beleza para 
escolher a nova Miss Portuguesa de 
Windsor. A sede estava superlotada 
com famflias que vieram dar o seu 
apoio às mais lindas raparigas da 
nossa area. Depois do jantar e a 
tradicional mensagem de Boas- 
vindas, Fabrizio Loza-Alvarado 
(Silhuetas Modeling & Talent 
Agency), responsavel pela 
produçâo do show, deu infeio ao 
espectaculo, com a colaboraçào de 

Adriana Soares, outrera Miss 
Portuguesa nesta area, cantou e o 
pùblico adorou a sua performance. 
Também, no intervale, actuou a jâ 
conhecida Emily Cacilhas que, mais 
uma vez deixou o publico encantado 
com a sua voz de ouro. 

O resultado do concurso nao se Daniel Lapas 
fez esperar, sendo esta a decisao inapelavel do Juri: 

Tracy Laporte - Miss Portuguesa 2003 
Sarah Meneses - Miss Teen 

Hayley Meneses - Miss Junior 
Como jâ vem sendo habite, no final teve lugar a 

cerimonia da Coroaçâo das Rainhas, agora muito felizes 
como mostra a foto. Elas irao reinar por um ano e para 
jâ apresentamos às très eleitas votos de muita Boa Sorte 
e Felicidades. 

Apenas um reparo antes de fechar. Tendo em conta 
que o certame é intitulado “Miss Portuguesa” e tern 
lugar numa sala repleta de portugueses que sabem 
admirar a nossa cultura, e nao esquecendo que muitas 
das concorrentes, por nao dizer todas elas, entendem e 

Concurso Miss Universe-Canada Western Ontario 

O forte nervosisme entre as concorrentes pouco a 
pouco deu lugar à descontraçâo e a maioria delas 
actuaram em palco com um à-vontade formidâvel. 
Muito lindas no desfile e apresentaçâo, Fabrizio e Rui 
foram entrevistando cada uma das concorrentes, 
obtendo intéressantes respostas aos questionârios de 
praxe. Um painel de cinco jurados oportunamente ia 
tomando nota sobre as qualidades intelectuais e a 

falam em casa a lingua portuguesa, nao posso 
compreender porque a nossa lingua ficou esquecida. 

Séria bonito que na entrevista e na manifestaçào 
de suas opiniôes pessoais, as jovens concorrentes 
pudessem expressar as suas ideias na Imgua dos sens 
pais e egrégios avôs. 

Windsor (Ontârio) 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

Para Banquetes chame: Lucia Pires: Tel. 972-3835 

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

Tel. (519) 250-9200 
Para marcaçôes de banquetes contacte: 
Fâtima Ponciano: Tel: (519) 948-5819 

VANCOUVER 
OBRIGADO 

Os Mordomos da Império do Espirito Santo de 
Windsor para 2003, Fernando e Leonilde do Canto, vêm 
por este meio agradecer todas as ofertas corn que muitas 
pessoas contribuiram tào generosamente para ajudar a 
organizar a festa no proximo ano. S6 assim vai ser 
possivel manter esta tradiçào que estâ tâo entranhâvel 
ligada à aima do nosso povo. 

Seguindo o espirito de transparèneia que deverâ 
sempre guiar a nossa Mordomia, queremos anunciar 
ao povo que a receita atingiu um total de $2,749.57 na 
noite de 23 de Novembre do corrente. 

A todos os que participaram e nos deram a sua 
ajuda, um Grande OBRIGADO! 

Os Mordomos de 2003 

A contar da esquerda: Clâudia Quintinho, Tracy 
Laporte, Sarah Meneses e Hayley Meneses 

beldade fisica das jovens aspirantes ao titulo de Miss 
Portuguesa de Windsor nas categorias Junior, Teen e 
Miss. 

VITOR 
SEQUEIRA 

Agente de vendes 

(519)948-8171 

PwiiuûuuitÛHW e Humtidade. a Toda Putm 
Fax. (519) 948-7190 E-mail: viseque(â)yahoo.com 

4573 TECUMSEH RD. EAST, WINDSOR, ONTARIO N8W 1K6 

NATIVIDADE 
Pairava no ar suave alegria 
Pelo mais santo acontecimento. 
Era de Jesus o humilde Nascimento, 
E de Deus, o espargir da harmonia. 

Dos céus algumas estrelas refulgentes 
Indicavam o nascido Deus Menino. 
Chegavam pastures por verdes caminhos, 
Seguidos d’avezinhas piando contentes. 

Formavam cortejo modestes visitantes 
Mas... como estandarte, os très Reis Magos 
Unidos cantavam hinos d’amor repensantes. 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

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

475TECU/v\SEH RD., EAST 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. (519):254-5538 

CAFE 
PARISIEISINTE 
Fine CoJFee Si Postries • Deû Si Su6s 

Imfiorte4 Portuguese Foods 
Francisco 

Jogos de Futebol de Portugal e Desporto & Renita Martins 
via Satélite RTPi & SPORTS'TV Proprietârios 

Comida Si Merceorio Portuguesas 

1301 Wyandotte St. East Tel: (519) 977-5657 
Windsor, Ont. N9A 3K8 Cell. (519) 996-6506 

E todo o douto d’afastada localidade 
Saltava sebes, atravessava lagos, 
P’ra sentir o milagre de tal Natividade. 

Eu nào sei se Jesus nasceu em gruta. 
Ou em pobre estâbulo, ou sob penedia. 
Sei que p’ra tantes é doçura de fruta 
Para os crentes é todo Graça e alegria 

Fernanda T. Raimundo, Richmond - BC 
Novembro de 2002 
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LEAMINGTON STRATHROY 
CLUBE PORTUGUES DE LEAMINGTON 

217 Talbot St. West, Leamington, Ont. N8H 1N8 
Tel.: (519) 326-5561 • Fax. (519) 326-1466 

JERRY 
PICKARD 
Liberal MP 

Desejando a todos os 
portugueses de Leamington 

e do S.O* do Ontârio 
votos de 

s4n<P Z003 

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

Tel.: (519) 245-3458 • 245-4361 (5:30-9:30P.M.) 

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

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

Charlie Milhomens • (519) 245-9552 

Grogan 
F®RD LINCOLN 

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

AIJ FERREJIRAL 

Sales Rep. 

*r> Box 220, 5271 Nauvoo RD, 
Watford, Ontario NOM 2S0 

: MIDDLESEX-ELGIN 

LEGAL SERVICES INC. 
PAUL DUARTE, President 

• Workers Compensation Appeals 
• Lump Sums 
• Canada Pension Disability 
• Small Claims Court Actions 
• Highway Traffic Offenses 
• Process Service 
• Lawyer Support Services 

140 Fullarton St., Suite 208 
London, ON N6A 5P2 

Tel.; 645-1855 • Fax: 433-8516 
Toll Free: 1-866-922-9742 

www.wewinwsib.com 

IGREJA Mj DO IP 
ADVENTISTA T J DIA 

CHATHAM 
PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 

OF CHATHAM 
346 Grand Ave. E., Chatham, Ont. N7M 5K4 
Tel.: (519) 436-0040 • Fax. (519) 436-1587 

Para Banquetes Contacte: Antonio Trigo (519) 354-3504 

HARROW 
CONSELHO DAS COMUNIDADES 

;(||) PORTUGUESAS NO CANADÂ 
Sub-Secçâo do Sudoeste do Ontario 

O Conselheiro Tony do Fomo, 
e Directores desta Sub-Secçâo 
enviam a todas as Comunidades 
Portuguesas residentes na area 
votos de um: 

‘3ZataI/ ^eii/2/e' 
2003 

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

Tel.: (519) 738-4021 
Para banquetes contacte Delfina Pedro (519) 738-2189 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

1190 Southdale Rd./Millbank Dr., LONDON 
PRÉDIO DO SALVATION ARMY 

Sabados: 9:30 a.m. - ESTUDO BIBLICO 
11:00 a.m. - LOUVOR e ADORAÇÂO 

Quartos: 8:00 p.m. - REUNIÀO DE ORAÇÂO 

TEL. (519) 686-9817 
Email: pastorefreitas@hotmail.com 

"ESTA ESCRITO” 
Programa de TV em Português na CFMT #47 

SÂBADOS As 8:30 A.M. 

VENDE-SE 
Guitarra Portuguesa de Fado 

1 so proprietario 
Bom Estado 

TBI. (519) 539-3387 (Woodstock) 

BCA 
BANCO COMERCIAL DOS AçORES 

Representative Ojfice 
836 DUNDAS ST. WEST TORONTO, ONTARIO M6J 1V5 

TELE: 1-800-493-9660 

WWW.BCA.PT 

O/ tac/osy os/ c/ &omunlc(ac(e^ em/jperal^ 

aotosy c/e^ Œacisy ep ^yùicz 200S 

BCA com Resultado Liquido de 6.031 milhares de euros no 3^ trimestre de 2002 

O Banco Comercial dos Açores encerrou o 3® trimestre do exercicio de 2002 com um “Resultado Liquido” de 

6.031 milhares de euros, o que représenta um crescimento de 24,4%, face a igual periodo do ano anterior. 

Também o “Cash Flow” apresentou um comportamento favoravel, registando, igualmente, um crescimento de 

24,4%, ao atingir, no fecho do trimestre, 12.863 milhares de euros. 

Os “Depositos de Clientes” aproximaram-se dos 759.915 milhares 

de euros, enquanto que o “Crédite sobre Clientes”, continuando 

a demonstrar assinalavel dinâmica, cresceu, nos primeiros 9 meses 

do ano, 22,8%, e ronda, agora, os 798.620 milhares de euros. 

Sintetiza-se, no quadro ao lado, alguns dos indicadores de 

actividade. 

(em milhares de euros) Setembro 
2001 

Setembro 
2002 

A% 

Resultado Liquido 4.846 6.031 24,4% 

Produto Bancario 27.659 30.670 10,9% 

Cash Flow 10.340 12.863 24,4% 

Depositos de Clientes 759.915 761.395 0,2% 

Crédite s/ Clientes 650.472 798.620 22,8% 
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CAMERON 
m.     ,,,Æ ROPERTIES IN 

sutton group-select realty inc. 
Thinking of a New Horned 
Call Me to Reserve A Lot! 

TEL. (519) 433-4331 
FAX. (519) 433-6894 

E-mail: rayfig_1@yahoo.ca 

RAY FIGUEIREDO 
S YEARS OF EXPERIENCE 

250 Whàrncliffe Road North, 
London, Ontario N6H 2B8 

ey ^tésjimoy 

^noy ^^YhoAM)y! 

^^^{mjLeyOy ^^tewty 

Seaso4^! 

CRIMSON CRES. & LOGGERS GROVE 
CRIMSON CRES. 

TERRENOS DESDE $37,000 

LOGGERS GROVE 

TERRENOS DESDE $39,000 

Come Visit Me at Loggers Grove & Pick Up an Info Package 

^ Buy one of these properties and receive 5 APPLIANCES -FREE! Ready for Possession in 30 Days! 

5 MODELS OPEN FOR VIEWING MON, TUES, WED, THURS, SAT & SUN 1-5 ON LOGGERS & CRIMSON | 

ST. PETER’S CEMETERY 
Capela Mausoléu da Sagrada Familia 

 (519)451-9120   
^ 806 Victoria Street • London, Ont. • N5Y 4E1 

% ^eoy^ 

Todd Grigg & Bob Amaral enviam a 

toda a comunidade portuguesa votos de 

neôùyfy 

<yix> 


