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GEWTE 
Celine Dion vai dar a luz o seu 

Duzentas mill copias do 

magazine “7/Jours” (Seven 

Days) do Quebecque foram 

enviadas para a reciclagem 

por ter anunciado na capa 

que a super-diva da Cançâo 

pop, Celine Dion, no sétimo 

mês da gravidez, tinha 

admitido que outro ovulo 

fertilizado em laboratôrio 

pelo sistema “in vitro”, 

estava guardado numa 

clmica em Nova lorque. 

Celine Dion anuciou que 

pretende no futuro que o 

ovulo lhe seja implan tado e 

sugeriu que poderâ vir a ser 

como um “gémeo” do feto que hoje ela leva no seio 

matemo. 

Apos varias tentativas infrutuosas por parte do casai 

Dion-Angelil para terem descendência por via atural, 

Celine, 32 anos de idade, recebeu uma forte dose 

hormonal que lhe ajudou a produzir 22 ovulos, 14 dos 

quais foram fertilizados. Très deles foram-lhe 

implantados no utero e um ûnico sobrevivente vai nascer, 

por sinal, no Dia de Sào Valentim. Grande sorte destes 

afortunados da cançâo! 

O casai declarou que se sentia como em famflia no 

Quebeque e esperava dos meios de comunicaçâo social 

locals um comportamento mais humano que o dos 

Tabloïdes dos EUA. Um deles, o “National Enquirer” 

vai ^ublicar um pedido de desculpas à diva franco- 

canadiana apos um processo de 20 milhôes de dolares 

contra o “Enquirer” por este ter publicado na ediçâo de 

Fevereiro ultimo que Celine Dion estava à espera de 

“gémeos”. 

Na foto de Gerard Schachmes divulgada pela 

“Canadian Press” Celine mostra corn orgulho sinais de 

gravidez avançada e toda a ilusâo de uma jovem mâe a 

espera do primeiro filho. Podemos assegurar corn toda 

a certeja que o bébé nascerâ milhionârio! 

A. Seara, London (Ontario) 

Boas Pestas 
e Prospéra Ano Novo 

LISBOA 

José Lello passou a ministro e 
assume a pasta do Desporto 

o govemo português, mercê de uma série de problemas 
que envolveu varias pessoas do gabinete actual, tem 

assistido à demissâo de alguns ministros e secretârios de 
Estado. 

Recentemente estalou mais uma polémica, agora à volta 
da Fundaçâo para a Prevençào e Segurança. Face à 
confusâo que isto gerou e à determinaçâo de inquéritos 
oficiais, corn a oposiçâo a pedir o rolar de cabeças. Isto 

levou a que se demitissem Armando Vara, ministro da 
Juvenmde e Desporto, e também o secretâiio de Estado da 

Administraçâo Interna, Lufs Patrào. 
O primeiro ministro Antonio Guterres, perante os factos 

consumados, chamou para o lugar de Ministro da Juventude 

e Desporto o Eng°. José Lello, membro do govemo e figura 
bem conhecida da comunidade portuguesa do Canada. O 
novo ministro, de nome complète José Manuel LeUo Ribeiro 

de Almeida, tem 56 anos, é natural da freguesia de 
Paranhos, no Porto, e faz parte do Executivo do PS desde 

1995. Formou-se em engenharia e foi gestor de empresas 
antes de se dedicar à polftica. 

Para ocupar o lugar deixado vago por Lello, foi 

chamado o deputado Joâo Rui de Almeida, de 55 anos, 
médico e professor universitârio, o quai passa agora a 
dirigir os destinos da Secretaria de Estado das Comunidades 

Portuguesas. 

Mensagem do Editor, Antonio Seara 
A imensa quantia de trabalhos que tivemos que atender 

neste mês tomou impossfvel para mim o acte de enviar 

uma saudaçâo natalina a tantas pessoas que mês a mês 
dâo o seu trabalho voluntârio para que este jomal seja 

possfvel. Sâo eles pessoas bem conhecidas no meio 
comunitario onde desenvolvem a sua actividade jomalfstica 
corn uma competência que supera a nossa condiçâo de 

simples amadores da com- 
unicaçâo social. 

Nesta data em que as famflias 

se sentem mais proximas, eu 
prôprio e todas as pessoas da 

Redacçâo sentimo-nos mais perto 

dos nossos correspondentes, 
colaboradores e de todos aqueles 
que corn a sua assinatura ou o seu 
anùncio publicitârio fmanciam a 
produçâo deste meio de 

comunicaçâo entre as nossas 
comuni-dades émigrantes. Uma publicaçâo mensâria que 

entra jâ no seu noveno ano em 2001. 
A todos vos o nosso sincero OBRIGADO e que nesta 

Quadra Festiva reine a Alegria e a Paz nas vossas famflias 
e no Ano Novo brilhe para todos vos a Prosperidade e o 

Bem-estar. Boas Festas! Antonio Seara, Director/Editor 

primeiro filho 

TOBONTO 

Mensagem de Natal 2000 
Embora a braços corn a 

distancia que nos nâo deixa 
ver no horizonte as Ilhas e o 

Continente do nosso Pais, a 
comunidade portuguesa do 
Ontario e Manitoba sente-se 
no Natal mais perto de nossa 

casa, Portugal. 
Ainda que por diversas 

etnias e nacionalidades seja 
também celebrada, a quadra 

natalfcia e o advento do novo 
ano levam-nos a sentir mais prôximos da terra onde 
nascemos e das tradiçôes que reforçam a nossa coesâo, 
neste tempo de reencontro, espiritualidade, paz e 
solidariedade. 

Como représentante de Portugal gostaria de vos desejar 

a todos vos e vossos filhos, em meu nome pessoal, no de 
minha mulher e dos funcionârios deste Consulado-Geral e 
suas famflias, um Feliz Natal e um Ano Novo corn a melhor 
realizaçâo pessoal e profissional num espfrito de boa 

harmonia, entreajuda e dinâmica iniciativa entre todos os 
portugueses. 

Gostaria de sublinhar o grande mérite que a acçâo 
delicada, honesta e valorosa no serviço à comunidade, artes, 

educaçâo, saùde, religiâo, comércio, indûstria, profissôes 
libérais e serviços tem tido e continua a ter na visibilidade 
e apreço pelo nosso Pafs no Canada, por parte de todos 
vos, herdeiros de um Pafs ecuménico que em vos também 
se cumpre e se revê nos sens pioneiros. Que o seu exempte 

nos guie na preservaçâo do patrimonio que représenta a 
nossa face, a nossa Ifngua, cultura, identidade e a nossa 

força de afirmaçâo nesta sociedade de acolhimento. 

Joâo Perestrello, Consul Gérai de Portugal 
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Clima pode esperar até 2001 
Représentantes de 180 paises participantes na 

conferêneia da ONU sobre o aquecimento climâtico, em 
Haia (Holanda), decidiram suspender até 2001 aquela 
reuniâo. Foi a formula mais expedita para esconder o 
fracasso da reuniâo que fora convocada para définir a 
aplicaçào do Protocolo de Quioto. 

Os problemas começaram logo cedo porque os EUA e 
pafses aliados (o chamado “Umbrella Group”) e a UE, 
nâo se entenderam quanto à elaboraçâo de leis que 
permitissem reduzir a emissâo de gases com efeito de 
estufa, assim como, quanto ao modo como poderiam ser 
contabilizadas as florestas e terras agrfcolas que absorvem 
esses gases da atmosfera. 

Outro ponto de divergêneia foi também aquele que 
consideraria as medidas de ajuda financeira aos pafses em 
desenvolvimento, para o estabelecimento de tecnologias 
limpas (incluindo a nuclear) que nâo viessem a contribuir 
para o aumento de emissôes de gases para a atmosfera. 

A apresentaçâo duma soluçâo de compromisso pelo 
présidente da conferêneia, Jan Pronk, ministro do 
Ambiente holandês, parecia levar tudo para uma soluçâo 
polftica, apesar de alguns pafses da Uniâo Europeia 
considerarem que Pronk fazia demasiadas cedências aos 
EUA. 

Ao fim de uma maratona négociai de 30 boras, Pronk 
acabou por desistir por falta de acordo gérai entre os 
participantes. Os responsâveis dos pafses reunidos, para 
além de lamentarem o fracasso da reuniâo, rejeitaram 
assumir culpas e remeteram-nas para a complexidade da 
tarefa que tinham entre mâos: a determinaçâo das 
modalidades de aplicaçào do Protocolo de Quioto (1997), 
que obriga 38 pafses industrializados a reduzirem a emissâo 
de gases com efeito de estufa. 

As organizaçôes nâo govemamentais, por seu tumo, 
nâo esconderam a sua decepçâo. Afirmaçôes como: Voeês 
fizeram afundar o mundo, lia-se numa tarja dos militantes 
da Greenpeace diante do centro de conferêneias, sobre o 
dique erguido diante do ediffeio para, simbolicamente, 
denunciar o perigo da subida do nfvel dos oceanos devido 
ao aquecimento global do clima. 

Radiaçôes dos Telemôveis podem 
aumentar risco de cancro 

Um investigador norte-americano revelou em 
Lisboa que as radiaçôes dos telemôveis aumentam os 
riscos do surgimento de tumores cerebrais. Quem o 
disse foi o cientista americano George Carlo, que se 
dedica ao estudo do efeito que os telemôveis podem 
provocar nas pessoas. 

Nas suas declaraçôes afirmou que “hâ provas de 
que as radiaçôes dos telemôveis podem causar este 
tipo de distûrbios, mas do ponto de vista da saûde 
^üblica nada disto esta absolutamente provado”. Carlo 
esteve recentemente em Lisboa e participou numa 
conferêneia subordinada ao tema “Telemôveis, radiaçâo 
e saùde - As ûltimas pesquisas”. Outro participante, o 
sueco Olle Johanson, afirmou que as células da pele 
quando expostas a radiaçôes sofrem perturbaçôes. 

As notfeias preocupantes continuaram quando o 
cientista Henry Lai, de Seattle (EUA), deu o alerta, 
considerando que a exposiçâo a radiaçôes pode afectar 
a memôria e aumentar o risco das pessoas virem a softer 
da doença de Alzheimer. 

Apesar das conclusôes destes cientistas serem 
alarmantes eles nâo aconselharam as pessoas a deixarem 
de usar telemôveis. Recomendam, porém, o uso de 
dispositivos para evitar que as radiaçôes atravessem o 
corpo. Outra das medidas aconselhada é que se afaste 
o telemôvel do ouvido. 

Por estarem em fase de desenvolvimento, as 
crianças sâo mais vulnerâveis às radiaçôes que os 
adultos. 
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Fechou a Central Nuclear de 
Chernobil na Ucrânia 

Com apenas um toque de interruptor foi fechada a 
Central Nuclear de Chernobil que hâ 14 anos criou o 
acidente nuclear mais sério da histôria équivalente a 
varias bombas A de Hiroshima. L. Kuchma, Présidente 
da Ucrânia, deu a ordem desde Quieve em comunicaçâo 
directa por vfdeo com a Central situada a 135 
quilômetros. Cumprindo com a decisào do Governo e 
as obrigaçôes perante a comunidade internacional, 
disse, mando fechar prematuramente o Reactor numéro 
#3 da Central de Chernobil. O Eng° Sergei Bashtovoi, 
às 13hl6 desactivou o reactor, apagando o interruptor 
tipo AZ que contrôla o sistema automâtico do ûnico 
reactor activo. Aos poucos segundos o contador 
mostrava a actividade zero. 

O acto em parte foi devido à intensa pressâo 
internacional para evitar novo désastre e pôe fora de 
perigo futuras complicaçôes, mas o povo da Ucrânia 
ainda vai softer por muitos anos os efeitos do désastre 
de Abril, 1986, quando explodiu o Reactor #4, 
localizado no mesmo ediffeio e que contaminou uma 
grande superficie da Uniâo Soviética e espalhou pela 
Europa uma nuvem radioactiva. Ainda hoje milhares 
de ucranianos sofrem doenças provocadas por efeitos 
da radioactividade a que entâo foram expostos. 

A autoridade de Moscovo tratou de ocultar a 
gravidade do acidente e demorou em implementar a 
evacuaçâo das areas prôximas à Central Nuclear. Os 
prôprios bombeiros e esquadras de salvamento que 
foram os primeiros no lugar do sinistro nâo tinham a 
protecçâo necessaria contra a radiactividade e desde 
aquela data morreram mais 4000 deles. Na Ucrânia, 
entre uma populaçâo de 50 milhôes de pessoas, 3,4 
milhôes, 50% crianças, sofrem as consequêneias do 
acidente de Chernobil. O Reactor #4 aquando da sua 
explossâo foi coberto corn um sarcôfago de betâo 
armado e poderâ levar muitos anos activo, como um 
vulcâo, a ponto de explodir. 
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Aumenta o Consume de Alcool em 
Portugal 

Segundo os dados de um estudo da Organizaçâo 
Mundial de Saûde, Portugal é dos cinco primeiros pafses 
da UE onde o consumo de alcool aumentou mais nos 
ûltimos anos, com 35 % de jovens de 15 anos a 
afirmarem terem estado duas ou mais vezes 
embriagados na vida. Tais elementos vêm confirmar o 
que recentemente, em Ponta Delgada (Açores), o 
présidente da Comissâo Interministerial do Combate 
ao Âlcool Portuguesa, Âlvaro de Carvalho, tinha 
alertado para o facto de cerca de 750 mil pessoas serem 
dependentes de bebidas alcoôlicas, numéro que poderâ 
aumentar no futuro dado o contacto cada vez mais 
précoce dos jovens corn o âlcool. 

Cerca de um milhâo de pessoas bebe mais do que o 
nfvel recomendado pela Organizaçâo Mundial de 
Saùde, classificando como «muito grave» a situaçâo 
portuguesa. A situaçâo nâo é ùnica sô para o caso de 
Portugal, uma vez que hâ outros pafses europeus em 
situaçâo preocupante e a percentagem em Portugal é 
mais baixa do que em pafses como a Dinamarca, 
Finlândia, Inglaterra, Escôcia e Pafs de Gales, pafses 
que revelam um elevado numéro de jovens que jâ 
«experimentaram» a embriaguez. 

A UE tentarâ reduzir o consumo de bebidas 
alcoôlicas, sem banir totalmente a publicidade sobre as 
mesmas. Bruxelas considéra necessârio que sejam 
estabelecidos côdigos reguladores de boas prâticas nas 
empresas de bebidas alcoôlicas que tenham em conta 
os jovens. 

A recomendaçâo da Comissâo Europeia alerta os 
produtores de bebidas alcoôlicas e retalhistas para que 
auto-regulem a sua propaganda sobre o âlcool, e 
convida os Estados-membros a atacarem o problema 
através da educaçâo, informaçâo e da aplicaçào das 
regras nacionais sobre a venda de âlcool. 

No Âmbito dos 500 Anos do Descobrimento 

Esse Brasil Imenso... 
Jâ tenho falado da grandiosidade do Brasil. Os 

numéros sâo astronômicos, quer se trate de pedras 
preciosas, quer de pâssaros, quer de comprimentos de 
rios, volume de âgua, quilômetros quadrados de selva 
virgem, etc. 

Os estados de Amazonas, Parâ, Acre, Rondônia, 
Roraima, Amapâ e Tocantins, estâo localizados à volta 
da bacia do rio do mesmo nome, corn sua vegetaçâo 
tropical, chuvas torrenciais e o Rio Amazonas 
atravessando o continente no sentido de Oeste-Este até 
chegar ao Atlântico. Hâ muitos mais rios nesta imensa 
bacia que por volume tem a maior concentraçâo de âgua 
potâvel do mundo. Calcula-se que uma quinta parte das 
réservas de âgua do mundo estâ aqui, na Regiâo do 
Norte do Brasil. Nesta ârea existem duas grandes 
cidades, Manaus, capital do Estado da Amazônia, e 
Belém, capital do Estado de Parâ, cidades que 
floresceram no século XIX devido à cultura dos 
seringais e à indùstia da borracha. 

A Regiâo do Nordeste compreende os Estados do 
Maranhâo, Piauf, Cearâ, Rio Grande do Norte, Parafba, 
Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Sô nesta ârea 
reside 30% da populaçâo do pafs e a zona semi-ârida 
estâ a beneficiar de um desenvolvimento corn grande 
sucesso. 

Pernambuco e Bahia foram os principais centros 
do Brasil colonial e daqui irradia a grande influência 
na cultura brasileira, a sua mùsica, o seu folclore, a sua 
cozinha, hâbitos da sociedade, etc. As maiores cidades 
do Nordeste sâo Recife e Salvador. 

Regina Torres Calado, Vancouver - BC 

Fernando Ferreira, Proprieiâno 
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Temporais em Portugal 
Quatro Pessoas Soterradas 

O Invemo tem sido bastante rigoroso em Portugal 
sendo recentemente atingido por uma depressao muito 
cavada que se traduziu na presença de ventes fortes e 
chuvas intensas que alagaram terras e fizeram sair fora 
dos seus leitos rios e riachos. Isto causou varias 
inundaçôes, e infelizmente a perda de vidas e milhares 
de contos em prejufzos. 

Na freguesia da Portela, em Arcos de Valdevês, 
quatro pessoas ficaram soterradas nos escombros das 
suas casas que desabaram ao serem atingidas por um 
autêntico mar de lama. A tragédia aconteceu quando 
uma chuva violenta que se abateu sobre a localidade 
provocou o aluimento de terras e uma avalanche de 
lama e pedras que destruiu tudo à sua passagem. 

Cinco casas foram afectadas e uma famflia de quatro 
pessoas foi surpreendida dentro de casa nâo podendo 
fugir a tempo ficando todos soterrados pela avalanche. 
Os bombeiros, funcionarios da autarquia, a GNR e 
populares desenvolveram buscas, que se prolongaram 
pela madrugada, para socorrer a casa mais atingida onde 
viviam um casai e duas senhoras com idades entre os 
65 e 80 anos. Mas a lama nâo deixou prosseguir as 
buscas e todas as vidas foram dadas como perdidas, o 
que se confirmou com o resgate dos cadaveres. 

A origem do desabamento devera estar no facto de, 
devido aos incêndios, terem desaparecido as arvores 
da serra que eram uma barreira natural nâo so contra as 
encjiurradas como, também, fixavam a terra e 
quebravam o I'mpeto das chuvas. 

O mau tempo atingiu também a ilha da Madeira 
causando estragos de alguma monta. As chuvas aluiram 
as estruturas de suporte de uma habitaçâo, o mar alteroso 
destruiu uma parte do cais do Paul do Mar, e os ventos 
fortes derrubaram arvores e ramos, ao tempo que a lama 
inundou as estradas. 

NACIONAL Nas prisoes portuguesas 43 por 
cento das mortes dévidas ao Sida 

“O Independente” processado pelo 
Ministro da Defesa 

“O Independente” publicou ha pouco uma notfeia 
a proposito da morte de Ansumane Mané, o general 
golpista guineense, afirmando que o serviço secreto 
militar português tinha estado envolvido na captura de 
Mané e que o governo português teve um papel 
fundamental na captura e execuçào do general golpista. 

O Ministério da Defesa português, acusou ojornai 
de calûnia e de prejudicar a dignidade do Estado e das 
Forças Armadas Portuguesas, e o papel relevante que 
tem vindo a ser assegurado no dominio de 
desenvolvimento das relaçôes amistosas entre Portugal 
e a Guiné-Bissau. 

Na notfeia, o j ornai referia que o présidente da 
Guiné-Bissau, Kumba lalâ, telefonou ao ministro da 
Defesa português, Julio Castro Caldas, pedindo o apoio 
técnico de Portugal corn vista à localizaçào do general 
através do seu telefone satélite. 

No que respeita a esta parte da notfeia, em 
declaraçôes à Lusa, fonte das relaçôes pùblicas do 
ministério afirmou que o ministro nâo recebeu qualquer 
telefonema de Kumba lalâ, nem teve qualquer contacta, 
durante o perîodo referido no texto, corn nenhuma 
entidade civil ou militar da Guiné-Bissau. 

Foi a pedido de Jaime Gama, Ministro dos Negocios 
Estranheiros, que o telefone satélite foi oferecido por 
Portugal a Ansumane Mané, quando este chefiava a 
Junta Militar que no levantamento de 1998/99 derrubou 
o présidente Joâo Bernardo “Nino” Vieira. 

608 Hamilton Rd., 
London, ON N5Z1S9 

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

LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

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

Monday: Closed for all Occasions 

JOE MEDEIROS, Proprietario 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

Courtesy 
^ LINCOLN 

JÂ ESTÂO AQUI OS MODELOS DO ANO 2001 

FINANCING DESDE 0% 
COURTESY LINCOLN MERCURY SALES LIMITED ^^ente de 
684 Wharncliffe Rd. S., London, Ontario N6J 2N4 J'®" f® 
Telephone: 519 680 1200 Facsimile: 519 680 3222 

Luis Frada 

Segundo revela um artigo de Leonor Figueiredo, 
jomalista do Diario de Notfeias, com base no ùltimo 
relatorio dos serviços prisionais, sâo preocupantes as 
conclusses sobre o HIV: em 1999, do total de 109 obitos 
ocorridos no sistema prisional, 43 % foram por Sida. 

A infecçâo pelo HIV é a primeira causa de morte 
da populaçâo prisional, référé o documento, que traça 
um panorama negro, acentuando que a via injectâvel é 
a forma de consuma mais frequente e dâ lugar à 
manifestaçâo de diversas patologias de tipo 
infeccioso ”. 

Em 1999 entraram nas prisôes pouco mais de 6000 
indivfduos e safram perto de 8000. Muitos dos reclusos 
sâo consumidores de droga, e a maior parte regista 
vârios anos de consumo corn fortes graus de 
deterioraçâo. 

Numa amostra de 961 entrados em 1999, estavam 
infectados corn HIV 19,4 % e em mais de 90 % dos 
casos o recluso assume-se como toxicodependente. A 
taxa tem vindo a subir. Em 1996 era de 15%, em 1997 
de 17% e em 1998 de 15%. Nas hepatites B e C, a 
seropositividade é de 20%. 

A droga continua a ser o centro das atençôes. As 
condenaçôes pela prâtica de crimes relacionados corn 
a droga continuam a aumentar, tendo, em 1999, 
representado 44 % do total das condenaçôes, mais 6,4 
% que em 1998. Os crimes contra o patrimônio, 35 % 
do total das condenaçôes, estâo relacionados corn o 
consumo de drogas. Entre as mulheres, 79% das 
condenaçôes estiveram, em 1999 ligadas à droga. O 
aumento da duraçâo média das penas, principal motivo 
de crescimento da populaçâo prisional, em grande 
medida decorre das condenaçôes pela prâtica de crimes 
de trâfico de droga. 

Este cenârio pouco animador poderâ ser uma das 
causas que levaram uma delegaçâo portuguesa a visitar 
uma prisâo espanhola que proporciona, corn regras bem 
definidas, a troca de seringas a reclusos toxicomanos 
por via injectâvel. 

As semelhanças sâo énormes. Portugal e Espanha 
sâo os pafses da UE corn mais casos de Sida, tanto na 
populaçâo em gérai como entre os reclusos: 20% dos 
presos portugueses têm o HIV, a mesma percentagem 
registada pelos espanhôis quando em 1997, iniciaram 
a troca de seringas nas cadeias. Uma iniciativa que, à 
semelhança de outros pafses, terâ de contar corn uma 
forte sensibilizaçâo entre reclusos e pessoal que trabalha 
nas cadeias. É que, sem informaçâo, a medida é vista 
de soslaio. 

Martins Carvalho declarou que “pessoalmente 
discorde, mas se for implementada a distribuiçâo das 
seringas, nâo pode ser à balda”. A sua convieçâo é de 
que “este assunto é para debater durante dois ou très 
anos, e nesta legislatura nâo haverâ condiçôes”. 

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

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

VISO SHIPPING INC. 
896-B College St., Toronto, ON M6H 1A4 • Tel: (416) 533-9127 ou 1-888-263-3154 

Carga solta 

www.viso-viseu.com 

CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL r^...Confié 
0 mais compléta serviço para o envio do seu ^ nos nossos 

contentore carga solta. ( STcuidado 
.é pouco!. Grande Esnecial 

para o 
Brasil e 

VISEÜ ELECTRIC INC. 
896 College St., Toronto, ON M6H 1A4 

Tel: (416) 531-2847 • Fax. (416) 539-0173 

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIC 

- TUDO OOM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

• FOGÔES (A GÂS E ELÉCTRICOS) 

• FRIGORÎFICOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RADIOS E TELEVISÔES 

• FOGÔES A LENHA E A GAS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÀO EM 

ELECTRODOMÉSTICOS PEÛUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANGUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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Erro informâtico na Universidade 
da Madeira obriga bolseiros a 
devolver 7.800 contos 

De acordo com as revelaçôes feitas numa entrevista 
concedida pelo reitor da Universidade da Madeira, um 
erro no processamento informâtico dos dados da Acçâo 
Social da Universidade conduziu à concessâo a 260 
bolseiros de 3 mil escudos a mais no valor da sua boisa 
mensal, num periodo de dez meses. Por causa desse erro 
cada aluno envolvido nesta situaçâo terâ de reembolsar 
um total de trinta mil escudos, que devem ser pagos através 
de uma deduçâo na boisa referente ao mês de Dezembro. 

Ilha Terceira vai ter um novo 
hospital 

Segundo fez divulgar o Govemo Regional, a cidade 
de Angra de Heroismo vai ser dotada dum novo hospital 
nos proximos quatro anos. O anùncio foi feito por Fernanda 
Mendas, secretâria dos Assuntos Sociais, adiantando que 
a decisâo polftica jâ estava tomada, corn a obra a ser 
financeiramente suportada pelo Piano a Médio Prazo 2001/ 
2004. 

Aquele membro do governo fundamentou a 
necessidade do novo hospital devido à exiguidade das 
actuals instalaçôes. Reconheceu, no entanto, que sâo 
necessârias obras urgentes para ampliaçâo e reforço da 
segurança das instalaçôes existentes. 

O Hospital de Angra do Herofsmo que se encontra em 
funcionamento desde 1961, sofre “de estrangulamentos, 
por falta de espaço, nas consultas extemas e no bloco 
operatôrio”, pelo que as actuals limitaçôes do hospital 
impossibilitam o aumento do numéro de especialidades 
médicas e de horas de consulta. 

Navio “Corvo” encalhou na 
Graciosa 

No passado dia 15 do corrente encalhou junto ao 
ilhéu da Praia, ao sul da ilha da Graciosa o porta 
contentores “Corvo”, de 86 metros de comprimento, o 
quai antes fizera escala na ilha do Pico e levava a bordo 
para a Graciosa carga diversa que incluia gado, 
conservas e automoveis. 

A tripulaçâo foi resgatada por uma corveta da 
marinha de guerra portuguesa e as condiçôes do tempo 
nào permitiram que os rebocadores da Junta Autônoma 
dos Portos local pudessem aproximar-se do navio e 
passar-lhe cabo. 

Apôs o encalhe, o navio estave por alguns dias num 
posiçâo bastante diftcil, embora nâo estivesse a 
derramar as 30 toneladas de combustivel que tinha a 
bordo. Porém o aumento da ondulaçâo começou a 
castigar a embarcaçâo e, para além da perda de vârios 
dos 80 contentores e de alguns automoveis que cairam 
ao mar, a autoridade marîtima começou a prever que o 
pior podia vir a acontecer. 

Infelizmente, na manhà do passado dia 19, em 
resultado da estrutura do navio nào ter suportado a força 
das ondas, este partiu-se em dois, ficando aproa afastada 
50 metros da popa. 

O navio esta considerado perdido e a autoridade 
marîtima preocupa-se agora corn o combustivel que 
começou a espalhar-se no mar, envidando esforços para 
concentrâ-lo em barreiras e combater à poluiçào 
marîtima. 

AÇORES / lyiAPEIBA 
Ex-gerente da Caixa Agrîcola 
condenado a prisâo recorreu da sentença 

o Tribunal da cidade da Ribeira Grande, nos Açores 
condenou Duarte Reis, ex-gerente da Caixa Agrîcola a 
cinco anos e quatro meses de prisâo, pela prâtica do crime 
de falsificaçâo de documentas na forma continuada, um 
crime de abuso de confïança, de infidelidade e de burla. O 
Advogado do arguido nâo concordou corn a decisâo do 
Tribunal e interpôs recurso para o Supremo Tribunal de 
Justiça. 

Como resultado a pena de prisâo ficou suspensa e o 
arguido pode aguardar em liberdade a decisâo do Supremo 
Tribunal de Justiça. 

O Tribunal deu como provado que Duarte Reis quis 
apropriar-se de 30 mil contos de contas a prazo de dois 
clientes, Leonel Barbosa e Antonio Pereira, praticando para 
tal quatro crimes. 
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A Primeira Padaha em London... 

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

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

t ' 

DA PONTE'S a 
CUSTOM DRAPERIES INC.^ 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 1 ; 

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

FMITAS MOVING & CARTAGE LTD. 
GENERAL FREIGHT LINES LIMITED 

R.R. #6 - CAMBRIDGE, ONTARIO - N1R 5S7 PHONE (519) 622-1356 FAX. (519) 622-0778 
O PROPRIETARIO E GERENTE, MANUEL FREITAS, ENVIA VOTOS DE 

BOAS FESTAS E PRÔSPERO ANO NOVO A TODOS OS 
SEUS CLIENTES, AMIGOS E A COIYIUNIDADE 

WORLD WIDE 
OVERSEAS CARGO 

PORTUGUESA EM GERAL 

CARGA 
AÉREA & MARÎTIMA 

PARA TODO 0 MUNDO 

MOVING & CARTAGE 
A melhor garantia e a palavraH 

SOUNDS Of TODA/'S & VtSlfROAfS MUSIC 
■ DJ services for all occasions 

Specializing in Portuguese & Latin Music 

TONY LOURENÇO & PETER JAQUES 

Mississauga Strathroy 
Tel. (905) 826-2255 Tel. (519) 245-5599 

Premier Marine Insurance 
Managers Group (London) Inc. 

PARA TODA CLASSE 
DE SEGUROS CONTACTE: 

NAT MOREIRA, Présidente 

Talbot Centre 
140 Fullarton Street, Suite 1904 

London, Ontario N6A 5P2 

Telephone: 1-519-850-1610 Facsimile: 1-519-850-1614 
After Hours Claim Hot-line: 1-888-232-4966 

ANTONIO ABRANTES 
President 

FILIPE ABRANTES 
Project Manager 

Homes Inc. 

Design, Build & Project Management 

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

C0NCESSI0NÂRI0 
DA FIRMA G.T. TIRES 

Tony Circelli, President 
TODA A QUALIDADE DE PNEUS 

NOVOS E USADOS 

FREE INSTALL, BALANCE & NEW STEM ON ALL PURCHASES 
REPAIRS TO ALL DOMESTIC & IMPORTED CARS 

Tel. (519) 451-2284 
65 CLARKE RD., UNIT 1 7, LONDON, ON NSW 5Y2 

VIOLETA DE SOUSA 
Sales Representative 

(519) 685-4190 BUSINESS / 24 HR. PAGER 
(519) 685-7497 FAX 
E-mail: violeta-desousa@coldwellbanker.ca 
INTERNTET: www.1stlondon.com 

COLDUieU. 
BAN Mena 

Expect the best.' 1st LONDON REAL ESTATE SERVICES 
1069 WELLINGTON ROAD SOUTH 
LONDON, ONTARIO N6E 2H6 Each Office Is 

Independently Owned 
and oparated. FREE MARKET ANALYSIS OF YOUR HOME OR PROPERTY 

AVIPIPIN AICAVTTPIIP ILÏP, 

TAVILItiC IP€ICTILeiLIES 
Came de Qualidade Inspeccionada pelo Governo 

Chouriço à Portuguesa 

Porcos (Inteiros ou partes) 
Chamuscados à nossa moda 

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

Meias Vltelas 

Quartos de Vitela 
Carne para o Congelador 

VICTOR MELO 

Tel. 289-5000 
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O AMOR DO PROXIMO 
O senhor Irio Manjamuza era um libanês pachola. 

Sumpatico e bem falante fazia de tudo um pouco, desde 
habilidades de mao a carrego de pianos, passando por 
afinaçôes dos pessados instrumentos dentro do tom 
requerido pelo freguês de circunstância. Imprimia mais 
barato os meus business cards. Vendia-meparkas novas 
por um quarto da tabela e amanhava-me stylos dos de 
quatro ou cinco bicos corn figuras femininas boiando 
num caldo morno de bolhinhas fosforosas. 

Passava pelo store uma vez de vez em quando 
oferecendo-me os seus préstimos que aceito por 
amizade mais do que por precisào. E falava-me dos 
costumes da sua terra natal. Ensinou-me em lingua arabe 
a soletrar os bons dias, e ordinarices avulsas das que 
qualquer lingua tem. 

Falava-me de um cristo proprio muito melhor do 
que o meu, pois sabia o que dizia e atraia montanhas a 
orarem a seus pés. Eu nâo tinha pedalada para a sua 
instruçâo sacra, de forma que me quedava calado que 
nem uma rato para nâo dar calinadas e fazer figura 
d’urso. Quanto a Deus, Este era ùnico, s6 que corn nome 
diferente. E eu ai concordava: tmhamos algo em comum 
quanto aos mistérios da fé; e dava graças ao Céu. 

Uma vez em cada mês passava-me pelo store que 
vendiafurnitures, no dois mil da Dundas Este, uma rua 
interminâvel de Toronto corn muitos poderes de léguas 
de ponta a ponta das asas.Cumprimentava gentil corn 
um sorriso de pérolas que polia corn Colgate de riscas 
horizontals duas vezes em cada dia. Contava-me as 
anedotas que ora estavam na berra. E produzia larachas 
de partir o caco a rir num inglês impecâvel sem sotaque 
que se visse, quer dizer, que se ouvisse. Eu contava as 
que sabia do anedotârio doméstico acentuando-lhe a 
logica fundada no absurdo. Quase sempre ele atalhava, 
somente do meio para diante por questâo de cortesia: 
“jâ lhe tinha ouvido essa!” E folheava a memoria em 
busca de uma, novinha, polvilhada corn pimenta. Nessa 
altura o seu rosto assumia o ar satânico de quem rilha 
malagueta. Entâo eu esfregava os olhos que me ardiam 
a valer e despregava as bandeiras para rir mais à 
vontade. 

Manjamuza trazia sempre algo que fosse vendivel, 
nem que fosse (vejam s6) tabaco para cachimbo, ou 
mortalhas de papel para suprir a sua ausência - a 
ausência do cachimbo. E apenas por metade do dobro 
do preço justo,,fazia questâo, às vezes, de me informar 
corn ar sério e o brilho luminoso dos seus olhos 
coruscantes de beduino atâvico. Era um arabe divertido 
e, para as bandas do Quebeque, de trejeitos 
afrancesados, é conhecido de muitos por turco da 
curtiçâo corn olhos de troixe-moixe que até vêem no 
escuro. 

Um dia veio até mim num catâlogo de sapatos da 
Le coq Sportijf. Tinha o preço do mercado por sobre 
cada modelo. Mas arranjava-me iguais por um quarto 
do valor. 
- Confesso que nâo preciso. Tenho sapatos de sobro; 
alguns mesmo de cortiça p’ra ir ao domingo à missa - 

dizia para o despistar. 
Manjamuza nâo desarma. Tem argumentes de peso 

que nâo ouso rebater. Que a oportunidade nâo se 
repetiria; que nem que fosse somente um par para cada 
um dos meus jovens empregados. Eu ficaria corn dois 
para dar depois aos filhos e acrescentava uma dûzia 
para vender em paralelo corn os quartos Luis XV à 
socapa das finanças corn agentes metediços à coca de 
fraudes frescas. 

E foi-se infiltrando aos poucos nas minhas frâgeis 
defesas jâ meio desmoronadas. Trespassava a barbacâ, 
marinhava-me as muralhas, imiscuia-se nas frestas sem 
nenhuma oposiçâo. Acabei por aceder: 
- Traga-me entâo vinte pares de sizes escalonados ente 
o oito e o doze e meio. Mais tarde vira uma grosa se a 
remessa arejar. 

Rejubilou corn a promessa. Esbofeteou-me as 
costas que me soaram nos timpanos num batuque 
cavernoso de sombras calcificadas dos surtos de tose 
seca que em jovem me apoquentaram. 

Tinha que dar-lhe um sinal à maneira de entrada 
para selar a encomenda feita por via postal. Viria de 
Montreal em apenas uma semana, o mais tardar uma e 
meia. Levou-me trezentos dolares, combinando dar-lhe 
o resto s6 no acto da entrega. 

Ao longo de uma semana meti-me na minha vida 
sem sobressaltos de monta. Palmilhei os arrabaldes 
carregando quartos novos, “sofas” estofadas a napa, 
consolas de jacarandâ. mesas de abas extensivas, pianos 
de cauda alçada dum preto brilhante como o duns 
sapatos novos. 

Chegados à sexta-feira, Manjamuza visitou-me. 
Trazia o ar enfezado de quem jâ nâo obra hâ dias, e 
vinha tâo sério e grave como ôrfào de fresca data. Nâo 
chalaceou comigo nem me controu anedotas. Deu-me 
os bons dias em ârabe para testar-me os progressos, e 
foi direito ao assunto enquanto folheava vârias notas 
de dez dolares a acentuar-lhe a escassez. 
- Os sapatos jâ chegaram! - informou sem rodeios - Jâ 
estào no aeroporto. Hâ, porém, um problema: s6 poderei 
levantâ-los pagando a totalidade do valor da 
encomenda. E nâo trago na carteira dinheiro suficiente. 

E expedite q.b. propos logo a soluçâo: 
- O Tony entra com o resto do que lhe falta pagar. 
Avança corn a sua parte. Liquida a totalidade e recebe 
a mercadoria sem nenhum outro dispêndio. Amanhâ 
venho trazer-lha às nove horas da manhâ. Quando alçar 
as onduladas estarei aqui à porta. 

Passei-lhe as notas para mâo que, segundo aquele 
contrato, no fundo seriam dele. Filou-as corn avidez. 
Caminhou às arrecuas dobrando o dinheiro no bolso da 
camisa estampada corn folhas de acanto verdes. Deu 
umas passadas de lado como um tenista à defesa e, jâ 
enquadrado na porta, vi-o de contraluz fazendo um 
eterno adeus corn o braço levantado. S6 depois levou 
sumiço na cauda de um bus branco carregado de 
mestiços. E ainda é essa a imagem que hoje conserve 
dele. 

Mais tarde vim a saber, de 
fontes fidedignas, nâo ser eu a ûnica 
vitima desta ardilosa marosca de 
que fosteis testemunhas 
massacradas de epicenos... 

Nunca mais vi Manjamuza, 
vivo ou morte tante faz. Mas tenho 
no coraçâo certa ternura por ele. 
Gostava do seu feeling, da sua postera tesa frente a um 
mundo canalha que nâo é para brincadeiras. E, se o 
mundo é canalha: contra canalha, canalha e meio! 

Mas aquilo que eu cria ser uma amizade recfporca 
nâo passaria, afmal, dum punhado de moscas vivas que, 
ao desferrolhar a mâo, voam rumo à fedentina. 
Manjamuza escafedeu-se, pelo menos de Toronto. 
Sabeis vos onde ele estâ? 

...? 

Assim eu o sei também. 
Manuel Viana, Laranjeiro (Portugal) 

Manuel Viana 

TRAVEL AGENCY 

^e&ef/imosy O/tados' 

um/ ^^Ylcdat 2000 
cAelo/de/ale^Aio/ 

scuide/e/fiaz/6/umeis/ 

êxms/ent/uulas/ puto/ 

0/ ‘^ddxMiO/ sdno/ 

2001 

MANUEL & 
HELENA VENTURA, 

Proprietàrios 
615 Hamilton Road 
London, Ontario N5Z 1T1 (519) 455-0328 

PINHEIRO REALTY 
TEL. (519) 451-2696 

JOE PINHEIRO, Broker 
e toda a équipa de agentes 

de compra'Venda de propriedades 
desejam aos seus clientes e a 

comunidade portuguesa em gérai 
BOAS PESTAS 

e PRÔSPERO ANO 2001 
OBRIGADO PELA VOSSA 

PREFERÊNCIA DOS NOSSOS SERVIÇOS 

696 Hamilton Rd„ London, ON N5Z1T6 • Fax. (519) 451-2975 

Labourers' International Union of North America 
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Roy G.Dias B •A., CMA, CFP 

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

Telefone e Fax 
Suite #502 - 111 Waterloo St., /'Cl 0\ 1110 
London, Ont. LLLy 
N6B 2M4 email: rdias@wwdc.com 

COISAS E...LOISAS 
Suicidios 
Segundo estatisticas, no mês seguinte à morte da 
Princesa Diana foram registados no Pais de Gales e na 
Inglaterra mais suicidios do que o usual. 
Criminosos de palmo e meio 
Vao ser postos em liberdade dois jovens que aos 10 
anos de idade, em 1993, espancaram até à morte uma 
criança de 4 anos que sequestraram numa loja onde a 
mâe estava a fazer compras. Hoje eles têm 18 anos e 
vào ser libertados em Fevereiro de 2001. Quem nâo se 
acomoda corn a ideia é a mâe da criança que vê o castigo 
dado aos criminosos ser benévolo, 8 anos de cadeia! 
Pensando bem, oito anos passados numa casa de 
correcçâo nâo é nada para um crime de tanta crueldade. 
A vi'tima foi roubada, espancada e atirada para a linha 
do caminbo de ferro! Que meninos prodigiosos!... 

A talhe de foice... 
Também um adolescente, antes do começo das aulas, 
matou à facada no pescoço um outro estudante da 
mesma idade! Assim vai o mundo! Para onde se 
caminha? Crianças a matarem, nâo por acaso, ou por 
acidente, porque nâo é vulgar um rapaz trazer uma faca 
no bolso. Dado como doido? Quem sabe, sera o mais 

provâvel. 
Beterraba gigante 
Num quintal da Beira-Folgosa, uma familia criou no 
seu quintal uma beterraba que pesou nada mais e nada 
menos de 10 Kg! Guiness corn ela! 

O Homem Certo 
Miguel Torga, o grande escritor, poeta e médico, 
escreveu no seu Diârio em 1989 acerca do Papa Joâo 
Paulo II: O Espîrito Santo inspirou realmente o Ultimo 
conclave que elgeu o homem certo, na hora certa, para 
O lugar certo. E o tempo e a obra do Papa tem dado 
razâo a estas palavras. 

O Tempo 
No Estado de Sâo Paulo (Brasil) a geada reduziu em 
mais de 20% as colheita do café. O preço vai, portante, 
para cima! 
Verbas 
A Universidade de Coimbra recebe este anos menos 
200 mil contos do Orçamento, segundo o lamento do 
seu Reitor. 
Numéros 
Hâ no mundo dois milhares de milhâo de catolicos. 
Pensôes 
As pensôes em Portugal vâo experimentar uma subida 
de cerca de 5%, fixando-se o salarie mmimo em 
67.000$00 escudos e o trabalho doméstico em 
64.300$00 escudos. Claro que, ao mesmo tempo, tudo 
vai subir! 

Regina Torres Calado, Vancouver, BC 

r 
DASILVA 

Dasilm Mornes J ne. 
Custom Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

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

Phone: (519)471-8202 
Fax: (519) 850-1273 

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

/ Ndo Perea o Seu Direito ao Apelo W.S.I.B. and C.RR APPEALS 
C Nâo Renuncie aos sens Beneficios 
r ivT' n j A • Over 35 Years Experience ✓ Nos Rodemos Ajudar 

We are former Compensation Board Employees Peter Mancini 

A SUA PRIMEIRA 
CONSULTA 

É GRÂT1S II w 

the institute 

For injured 

uuorkers 

383 Richmond St., Suite 911 
London, ON N6A3C4 
Tel. (519) 434-6999* Fax. (519) 438-1403 • Toll Free: 1-800-423-6073 

SABIA QUE... 
- Francisco Xavier de Mendonça, irmâo do Marqués de 
Pombal, foi nomeado Ministro da Marinha na alttura do 
terramoto de 1755 que destmiu Lisboa e que previamente 
tinha sido Govemador do Grâo Para no Brasil? 

- vinte anos foi o tempo que levou a reconstmçâo de Lisboa 
a quai foi marcada corn grandes festas na inauguraçâo da 
Praça do Comércio? 

- a estâtua de D. José I pesa mais de 50 toneladas e tem 7 
metros de altura, a maior do seu tempo, e foi erigida por 
Eugénio dos Santos, Machado de Castro e Bartolomeu 
Costa corn o auxiTio de 84 operârios do Arsenal? 

- o domi'nio arabe na peninsula ibérica durou de 711 a 
1492 corn a queda do Reino de Granada? 

- o Rei Estevâo da Hungria, o primeiro soberano do novo 
pals desde 1000 a 1038, era catolico e foi ele que introduziu 
o cristianismo ente os bârbaros e por isso foi canonizado 
pelalgrejaem 1686? 

- a Igreja Ortodoxa e a Catolica se separaram em 1054 e 
Santo Estevâo é santo “registado” nas duas igrejas? 

- alguns dos mais célébrés discursos de Winston Churchill 
na Segunda Guerra Mundial foram lidos ao microfone pelo 
actor Normam Shelley? 

- hâ um velho costume na Espanha na Primavera e no 
Outono e é que nas mas de Madrid desfila um grande 
rebanho de ovelhas conduzido por pastores corn trajos 
tradicionais, câes, cavalos, mulas e bois. Ao acontecimento 
chama-se Transumâneia e nele estâo incorporadas cerca 
de um milhâo de ovelhas que percorrem o pals de Norte a 
Sul? 

- o terramoto que ocorreu em Lisboa hâ 245 anos pode 
acontecer mais ou menos entre dois ou très séculos e que 
Lisboa nâo tem ainda preparaçâo para desafiar outra 
calamidade como esta? 

- em Portugal continental existiram outros terramotos de 
grande envergadura, um em 1531, outro em 1354 e outro 
em 1009? Quanto aos pequenos abalos nâo têm conta? 

- recomeçam em Fevereiro as viagens dos Concord entre 
Londres e Nova lorque? 

- a maior quantia jâ alguma vez concedida em Portugal 
por indemnizaçâo por perda de vida -120 mil contos - foi 
recebida pelos pais de um rapazinho que morreu no Aqua- 
Parque devido à negligêneia dos serviços de segurança? 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

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

ARRENDAMENTOS 
CiA Casas corn 2 e 3 quartos 

Apartamentos com 1 e 2 quartos 
Qualidade e optimas localidades para viver 

^22} Ambiente familiar 
Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

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

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Informaçôes Cambiais 416-588-9686 

* EMPRéSTîIVIOS PARA COMPRA, ObRAS de BENEFîCîAçâO OU 

CoNSTRUÇÂO dE CASA EIM PORTUqAl 

* EMPRéSTIMOS DîVERSOS 

* HipOTECAS NO CANAdÂ 

* REPATRIAMENTOS E TRANSFERêNCîAS dE FuNdos PARA PORTUQAL 

* DEPôSîTOS A PRAZO / RRSPs / RRIFs 

* CARTâO VISA 

MIN BRANCH 
1106 Dundai Street Weit 

loronto, Ontario M631X2 
lel: (416) 588-8597 
fax:(416) 588-8564 

BRAMPION BRANCH 
2 Nelion Street fait 

Bramptan, Ontario L6V1C9 
tel: (905) 457-9090 
fax:(905) 457-9106 

DUPONl BRANCH 
1502 Dupont Street 

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

HAMILION BRANCH 
281 Barton Street fait 

Hamilton, Ontario L8L 2X4 
lel: (905) 521-5635 
fax:(905) 521-8977 



Novembro / Dezembro 2000 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 

Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

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

Para Arrendamentos e Banquetes contacte: 
José A. Santos: Cell (519) 673-7500 

= ACTIVIDADES PE lANEIRO/lOOl = 
Dia 14 - Assembleia-Geral Anual com a prestaçâo de 
contas e as Eleiçôes de novos Corpos Gerentes. Recomenda- 
se pontualidade. 
Dias 20 e 21 - Festa da Matança realizada pela Coroa de 
Sâo Joào. Compareçam! 
Dia 27 - Jantar Anual do Socio e apresentaçâo da Nova 
Direcçâo do PCL. 

Mensagem do Présidente 
É com muita estimaçào que 

venho através do nosso jomal desejar 
a toda a comunidade portuguesa e de 
uma maneira especial a todos os 
Directores e Voluntârios que 
trabalharam corn tanta dedicaçào e 
empenho durante este ano, um Natal 
muito feliz e um prospero Ano Novo 

repleto das bênçàos de Deus. 

José Antonio Santos, Présidente do Executivo 

Assembleia-Geral do PCL 
Warm Greetings celebrating Christmas! 

At this time of the year when our 
lives are brightened and our hearts are 

warmed by the lights of Christmas, I 
take the opportunity to express my 

appreciation to all those who have made 
the Club’s achievements of this year 
possible. 

I want to thank the members of our 

Board of Directors for their work and 
efforts and also would like to recognize the invaluable 

contribution of the volunteers, the staff and the youth of 
this Club. These special people have devouted many hours 

to the Club and have enabled us to provide services and 
participate in events which otherwise would not be 
possible. 

It has been a privilege to work with all, and I thank 
each and everyone of you for your support during this 
year. Wishing all of you Joy and Peace during this 

Christmas Season and lots of Happiness in the New Year. 

Cordials Saudaçôes Natalinas 
Nesta época do ano em que as nossas vidas e coraçôes 

ficam iluminados pelas luzes do Natal, aproveito o ensejo 
para agradecer a todos os que com o seu trabalho tomaram 
possivel a realizaçào do programa deste ano. 

Meu reconhecimento aos membros do Executivo pelo 
seu trabalho incansavel, sem esquecer a forte contribuiçâo de 

voluntârios, empregados e da nossa juventude. Estas pessoas 
dedicaram intimeras horas de trabalho à nossa colectividade 

o qual nos ajudou a oferecer serviços e participar em eventos 
que^de outra maneira nâo séria possivel. 

Foi para mim um privilégio trabalhar com todos e cada 

um e o meu Muito Obrigado a todos pelo vosso apoio durante 
o ano em curso. Votos de muita Alegria e Paz a todos vos 
nesta Quadra do Natal e de Felicidade no Ano Novo. 

Ann Tavares, Présidente da Assembliea-Geral do PCL 

UM CONTO DE NATAL 
LONDON 

Ricardo tinha 42 anos de idade e era casado com 

uma bonita mulher, Patricia. Do enlace matrimonial 

nasceram dois filhos, Carlos de 19 anos e Joaquim de 

16. 

Mike, um jovem de porte atlético nos sens 26 anos 

e corn toda uma vida pela frente, trabalhava na mesma 

fâbrica que Ricardo e era canadiano de nascença. 

Tinham-se cruzado alguma vez durante os intervalos 

mas sem terem-se falado. Ricardo sentava-se corn 

outros colegas e conversavam um pouco nos momentos 

de descanso. Mike era diferente. Sentava-se sempre 

sozinho na cafeteria numa mesa afastada. O seu 

semblante por vezes carregado de amargura, fazia 

adivinhar que algo na sua vida nâo estava bem, sempre 

entregue aos sens pensamentos e, quem sabe, 

desventuras. 

Ricardo reparou naquele jovem melancolico. O mês 

de Dezembro jâ ia na segunda semana e a neve tinha 

coberto tudo com o seu fino manto branco. As casas e 

lojas hâ muito se encontravam engalanadas corn enfeites 

alusivos à quadra natalicia, tempo de amor e da familia. 

Ricardo abeirando-se da mesa do Mike apresentou-se 

e comversaram e nos intervalos sentavam-se juntos. 

Com o passo do tempo nasceu uma franca amizade entre 

os dois. Certo dia, em meio da conversa Mike perguntou 

a Ricardo 

- Tens filhos? 
- Sim, tenho dois. 
- E ainda estâo em casa? 
- E claro e hào-de lâ estar até completarem os estudos 
e se formarem. Mas porquê pergunta isso? 
- Os teus filhos têm muita sorte. Eu, aos 17 anos fui 
entregue à minha sorte. Acabada a escola tive de 
arranjar trabalho e depois “enxotaram-me ” para fora 
de casa corn a desculpa de que jâ era um homem e nâo 
dévia estar a viver por conta dos pais. Lâ fui eu corn o 
pouco que possuia procurar um lugarpara viver. Muito 
chorei num pequeno quarto que tinha alugado, pois o 
que ganhava sô ia dando para a comida e para a 
gasolina do carro. 
- E os teus pais nâo se inteiraram de como vivias? 
- Meu pai abandonou afamüia quando eu era criança. 
Minha màe voltou a casar e meu padrasto nâo gostava 
de mim e tive de sair de casa. 

Ricardo olhava para o seu novo amigo e sentiu-se 

apreensivo ao escutar a narrativa daquele rapaz 

amargurado pelas contrariedades da vida. 

- Devo-te estar a aborrecer ao contar-te os meus 
problemas, afirmou Mike. 

- Nâo estâs. Se queres continuar a desabafar, fala que 
eu escuto, disse Ricardo 

- Acredita que passei dias bem maus na minha vida. 
Houve um ano que perdi o emprego nos fins do Outono 
e nâo consegui arranjar trabalho: Para maior 
desespero, o dinheiro acabou e pensei duas vezes antes 
de ir bâter à porta de quem me tinha dado o ser. Mas, 
reluctante, lâ fui. Minha mâe deu-me uns trocados e 
pediu-me para nâo ir lâ mais vezes parque “ele ” nâo 

queria. Como nâo tinha dinheiro 
para pagar o quarto, tive que sair 
e passei a viver no meu carro, que 
foi a minha casa por uns tempos. 
Estava estacionado nuns 
descampados, a apenas umas 
centenas de metros da casa de 
minha mâe. Passei fame efrio. 

No Natal e como resultado de 
uns biscates que fiz, comprei uma 
lembrança e corn muito carinho fui 
levâ-la a minha mâe. Nem me perguntaram onde estava 
nem me convidaram a ir lâ jantar corn eles no dia de 
Natal. Foi um dia negro para mim. Meti-me na “minha 
casa ambulante ” e ai chorei amargamente. 

Ricardo atonito escutava o relato de Mike e também 

ele estava corn os olhos marejados de lâgrimas. 

- Sabes, Ricardo, o que foi o meu jantar de Natal 
naquele ano? Foi uma lata de milho, uma sande de 
queijo e um café. A minha economia nâo dava para 
mais. Foi o pior ano da minha vida e nâo gosto até de 
o recordar. Hoje, graças a este emprego, as coisas estâo 
diferentes. O que ganho dâ para viver no meu 
apartamento e corner decentemente. Mas sinto-me 
muito solitârio. 
- Nâo tens namorada? perguntou Ricardo. 

- Hâ uma moça de quem gosto, mas, por enquanto, 
somos sô amigos. P ode ser que mais tarde... 
- Que vais fazerneste Natal? perguntou Ricardo. 

- Nâo sei! Talvez ficar em casa. O Natal nâo me traz 
boas recordaçôes. Se houvesse realmente um Santa 
Claus pedir-lhe-ia para me pôr no sapatinho o Amor 
Fraterno e muita Paz de Espirito. Enfim, agradeço-te 
a paciência que tiveste para ouvir-me. 

O tempo passou veloz desde que Ricardo e Mike 

tiveram esta conversa. Chegado o Dia da Consoada, 

Ricardo reuniu a famflia como era costume para cearem 

e depois abrirem os présentes. Entre todos eles havia 

um que nâo tinha nome. Na conversa e confratemizaçâo, 

alguém deu pela falta de Ricardo. Onde teria ido, logo 

agora que iam começar a cear. Passada meia-hora 

ouvem o carro chegar. Ricardo entra e corn ele vem um 

jovem desconhecido. 

- Este é Mike, um colega de trabalho e grande amigo. 
Vai cear connosco e amanhâ, dia de Natal, também se 
juntarâ à nossa familia. Mike tem passado os dias de 
Natal sem companhia. Daqui por diante, ele vai passar 
connosco o Natal. 

Mike, incrédulo, olhava para todos e agradeceu 

comovido as boas-vindas, enquanto duas lâgrimas 

rolavam pelo seu rosto. Afinal, o Deus Menino tinha- 

Ihe posto uma prenda especial no sapatinho: Tinha sido 

recebido numa boa familia por um irmâo que nunca 

tinha tido, Ricardo. 

Antonio H. Azevedo, London (Ontârio) 

Antonio Azevedo 

^ Voll<w^en inc. 
Telephone 

(519) 455-2580 
Web-site: www.leavensvw.com 

Drivers wanted^ 

£7 2001 

OBRIGADOS PELA VOSSA PREFERÊNCIA 
DO NOSSO CONCESSIONÂRIO DA VOLKSWAGEN 

E OS NOSSOS SERVIÇOS 
A familia Leavens e funcionàrios 

416 FIRST ST., EAST LONDON, ONTARIO 
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As Companhias citadas nestas paginas desejam 

um/ ^^YLaiat e/ sAnO' ‘^YbMÂO/ 
a todos os seus CLIENTES, EMPREGADOS, AMIGOS e à COMUNIDADE PORTUGUESA em gérai. 

LONDON 

ACADIA TRAVEL AGENCY 
José Manuel Medeiros 

(519) 432-3797 

AUTOMOBILES OF LONDON 
Raymond Neves, Proprietârio 

(519) 652-7676 

Chefe Tony Silva & D. Rosa 

(519) 680-2332 
Alvaro Ventura 

473-2403 

AVEIRO CONSTRUCTORS LTD. 
Maria & Mârio Aveiro 

(519) 268-8231 

COROA 00 ESPfRITO SANTO 
Carlos Braga & Mike DeMelo, 

Mordomos 

(519) 685-0263 

COROA DE SAO PEDRO 
Elviro Soares & Joâo Medeiros, 

Mordomos 

(519) 452-7897 

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

(519)453-8640 

DA SILVA HOMES INC. DENTISTAS 
David Da Silva, Todd Stewart, Dn Koni Worsley 

Proprietârio & Staff 

M 1519)471-8202 (519)451-4490 

DR. FRANK LEAL FERREIRA 
Dentista 

(519) 473-2752 

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

Proprietârios 

(519) 668-6676 

ESCOLA ’ 
PORTUGUESA DE LONDON GOULART BUILDING MAINTENANCE LTD. 

Atta Paula Fernandes, Directora Tony Goulart 
e Corpo DoceMe , (519) 432-3491 

GREAT LOOKS 
UNISEX HAIR DESIGN 

Maria Caetano, 
Melissa & Sabrina 

(519) 659-7294 

G.T. TIRES HARVEY’S Sî IDEAS LIDER CONSTRUCTION (1994) LTD. 
Tony & Darlene Circeîli, (2000 DundasSt., London) UNISEX HAIR DES1SH r v- 

Famüy&Staff Tony & Tèreia Vteira Fernanda Santos & Staff Fernando & Fatima JuUao 

(5191451-2284 (519)457-2468 (519)672-4770 (519) 438-3729 

LONDON PICTURE FRAMING 
Mike & Gloria De Melo 

(519) 473-7557 

LUSITÂNIA FARMS 
Produtora de Queijos Frescos 

de cabra e de vaca 
Joaquim Gaspar e Famüia 

(519) 853-5283 

LONPONI'ORTUGUESE BAKERY LONDON STAIR & RAILING CO. LTD. LUSITANA MARTINS BAKERY 
Joe & Filoména Medeiros Jaime Da Silva & Staff Fernando & Janice Martins 

(519) 679-3468 (5i9) 455-0704 (5i9) 438-2315 

LUSO Centre Inc. 
FUzabeth Rodrigues, 

Board of Directors & Staff 

(519)452-1466 

MARIA MENDES 
ADV0GADA&N0TÂRIA 

Foster, Townsend, Graham & Associates 

(519) 672-5272 
Res. (519) 681-0840 

MIRAVILA RESTAURANT 
José Ferreira & Maria (Zeca) Lima 

(519) 434-5537 

MORNING STAR BAKERY 
Duarte & Maria Bandarra 

(519)451-1521 

PA.M. GARDENS 
NON-PROFIT HOUSING INC. 

Domingos Mendes 
e a Direcçâo 

(519) 681-6403 

NICOLE'S RESTAURANT PUB 
Joâo & Rita Moniz 

(519)645-2922 

PINE TREE HOMES Inc. 
Design, Build & Project Management 

Antonio & Filipe Abrantes 

(519) 670-9401 

NUCLEO SPORTINGUISTA 
Joâo Sampaio e Fxecutivo 

(519) 453-2785 

PINHEIRO'S JANITORIAL 
José & Lucia Pinheiro 

(519) 672-5530 i.d.0502 

PORTUGAL IMPORTS CO. 
Manuel & Leonor Cardoso 

& Staff 

(519) 668-0702 

ONTARIO DRIVING SCHOOL 
Adelino & Flisabete Ferreira 

(519) 673-4360 

PINHEIRO REALTY 
Amândio Carvalho, 

Sales Rep. 

(519)451-2696 
Res. (519) 451-8246 

Saiey Sc 

Senszm/! 
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The Companies listed on these two pages would like to express their best wishes for a 

and/ o/ '^em/ 
to all their CLIENTS, EMPLOYEES, FAMILIES, FRIENDS and to the entire PORTUGUESE COMMUNITY. 

PORTUGUESE COMMinEE 
for the Development of a Senior's Home 

Maria Simas, Filipe Gomes 
& Board of Directors 

(519) 660-6646 

POWER STEAM 
LONDON LTD. 

Tony Machado 

(519)686-7515 

REI DOS LEITOES 
José & Dulce Mendes 

(519)452-1310 

PORTUGAL NOTICIAS 
& PROM-ART PRINTING 

Antonio Seara, Redacçâo 
Correspondentes e Colaboradores 

(519) 455-4653 
1-800-414-3584 

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

(519)451-9100 

PORTUGUESE GIFT SHOP 
Normanda Medeiros 

(519) 433-0707 

SPORT LONDON &BENFICA 
José Santos e Direcgao 

(519) 667-0770 

PBPA 
Portuguese Businesses 

& Professionals Association 
Filipe Abrantes e Executivo 

(519)521-3252 

WALTER'S BAKERY 
Walter & Lidia Resendes 

(519) 659-8167 

STRATHROY 
APPIN ABATTOIR ASSOCIAÇÂODATERCEIRAIDADE HIGH STREET AUTOBODY JOHN'S SATELLITES 

Victor Melo & Family D. Maria da Luz Bettencourt From AM of Us! JohnPicango 

(519) 289-5000 (519)245-3458 (519)245-2412 (519) 245-5415 

STRATHROY MEMORIAL FUNERAL HOME 
Don Skinner & Mark Gomes 

(519)245-2100 
TORONTO 

ANTONIO VIEIRA IMPORTS EXPORT 
CaféTORRIÉ 

1-877-986-7743 

WINDSOR 
ALTERNATIVE DRIVING SCHOOL 

Teresa do Canto, 
Proprietaria e Instrutora 

(519) 977-1147 

CENTRO CULTURALE CASA DO 
CAFÉ PARISIENNE RECREATIVO PORTUGUÊS ESPIRITO SANTO 

Norberto & Fâtima Ponciano Lucia Pires, Antonio Conceigâo, 

(519) 977-5657 Présidente e Direcgao Présidente e Direcgâo 
(519) 944-8330 (519) 250-9200 ou 966-1980 

IMPERIO DO ESPIRITO SANTO 
Lucy & Emanuel Pires, 

Mordomos 

(519)972-3835 

LUMBERJACK RESTAURANT 
Amûcar & Gina Nogueira 

Proprietârios 

254-5538 

NUNES JANITORIAL 
Antonio Nunes, Proprietârio 

(519)974-0040 

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

Sam, Proprietârio 

(519)256-9607 

HARROW 
APOLLO TRAVEL AGENCY 

Anselmo Carvalho 

(519) 738-6896 

WHEATLEY 
CABRAL FISHERIES LTD. 
Capitâo Lirw Cabral 

(519)825-7041 

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

(519) 326-2426 

PORTUGUESE CLUB 
Norberto Fortuna e Direcgâo 

(519) 326-5561 

IMPERIO DO ESPIRITO SANTO 
Manuel & Teresa Albemaz 

(5191326-2075 WILL INSURANCE BROKERS Ltd. 
Para toda classe de seguros: vida, automôvel, 

casa ou empresa contacte: Luis Torres 

(519) 326-5746 
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RAIOS DE SOL CINTILANDO 

É Novembro... Mais um ano que em breve finda. 
Olho através das vidraças e corn regozijo me encanto 
nos raios de Sol que eintilam sobre o pinheiro; e as 
gotas que se formam entre uma ténue vaporaçâo que se 
émana da terra molhada, formam um eonjunto festivo 
que me convida a escrever estas modestas linhas. 

Gosto de ârvores. Tenho algumas que eu propria 
plantei anos atrâs e que hoje sâo quase frondosas. Olho- 
as corn gosto, mas mal as fitaram meus olhos me 
recordaram o Natal da aldeia. Talvez que esta associaçâo 
de pensamentos tenha sido apenas fruto do produto 
ârvores, por as ter atrâs da minha casa e minha avo as 
ter tido mais ao lado e bastante afastadas da habitaçâo. 

A habitaçâo rural de minha avo era precedida por 
uma amplo terreiro, aonde e à direita, incrustado na 
encosta vivia aconchegadinho o forno de pedra corn 
portas de ferro, rùstico como a casa. 

Quatro degrâus também de pedra levavam-nos à 
cozinha de tamanho regular, tendo à direita a ârea de 
jantar e desta se descia um degrau para a lareira aonde 
as panelas de ferro tripés, bufavam vapor quais fâbricas 
miniatura. Por cima uma prateleira acomodava 
almotolias, candeias e até um lampiâo que se usava mais 
para fora de casa que dentro desta. À esquerda da 
cozinha ficava o bengaleiro feito de toscas cruzetas, 
aonde se dependurava tudo o que fosse pendurâvel. 
Passava-se a outra sala maior que continha algumas 
peças de modesto mobiliârio, ao lado dos quais ficava 
virada para a janela a grande area, area dos meus 
fasemios, que para ver o que continha havia que subir 
a uma cadeira; tâo pequena eu era entâo. 

Quanto mais nào fosse que para arejar, pelas festas 
dai saiam por mâos da minha avo, um mundo de 
diferentes artigos que, festa apos festa, me nâo cansava 
de ver. Que mais me lembre eram: mantilhas de renda 
creme de quando era solteira, de cor prêta depois de 
viûva, para o resto da vida, botas elegantes com botôes 
e atacadores, que ela nào usava mais, toalhas de renda, 
saiotes vermelhos e brancos de folho bordado, etc. Mas 
o que mais me seduzia eram as flores secas, um pente 
alto à espanhola e uma colcha antiga de cores suaves 
de torn rosa sobre o quai predominava o azul da aves 
do paraiso que se apresentavam em alto-relevo. Aquilo 
era para mim o melhor passa-tempo, ver as coisas 
bonitas que a area continha e hoje pensar que ela jâ as 
nâo usava por ter perdido o gosto pela vida que lhe foi 
dificil depois da morte do marido. 

Hoje sinto pena, ou talvez saudade, apesar de saber 
que minha avo era dotada de um espirito sadio que usava 

O Natal na minha Aldeia 
o lema de; uma hora para chorar e outra para rir ! Que é 
o melhor modo de se viver. 

Na aldeia o Natal significava o Nascimento de Jesus 
Cristo, acontecimento santificado para se celebrar corn 
devoçâo e simplicidade. 

As donas de casa asseavam e decoravam o lar corn 
raminhos de pinho ou de azevinho e também louro. 
Cozinhavam doces, como broas de milho, broas 
castelares e bolos fintos, e outros, pois variava de terra 
para terra; mas à noite reuniam-se as familias para a 
consoada que consistia de batatas com bacalhau e 
couves tronchudas temperadas corn azeite novo e sem 
faltar o bom copo de vinho. Isto era o tradicional da 
minha terra, assim como o assisitr à missa do galo e o 
queimar do madeiro, que alguns homens traziam para 
ser queimado na noite de Natal, no adro da igreja, a de 
Santo André, na terra onde nasci. Por ali ficavam 
conversando os homens mais jovens até o madeiro se 
extinguir. Era a tradiçào. 

Para o dia de Natal minha avo tinha sempre sobre a 
mesa as amêndoas secas, figos, pinhôes e outras frutas 
que ela propria secava. O galo da casa era sacrificado 
para acompanhar o delicioso arroz de cabidela e mais 
umas ervinhas de molho ou seja, esparregado menos 
fino. Os que punham sapatinho na chaminé à espera de 
présenté, lâ encontravam de manhâ uns rebuçados ou 
umas bolachinhas que lhes dava mais alegria que 
caixotes de quincalharia ou os monstros que sâo os 
brinquedos dos nossos dias. A volta disto era o Natal 
na aldeia e os hinos religiosos que se cantavam na igreja 
adoçavam os coraçôes alegrando os espiritos. 

Olho de novo o meu pinheiro que mais festivo me 
parece agora, que tem a montanha branca de neve a 
decorâ-lo ao longe, que esta noite se enfeitou para 
aguardar o Natal que a passos largos se aproxima. 

A todos os leitores, FESTAS FELIZES! 

Fernanda T. Raimundo, Richmond - BC 

MORNING STAR 
BAKERY 

^J^adœiLa ^lPoxbx^\x£.ii.a si-jiaaiafizadoi £.m: 

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

Pastéis de Nata, etc... 

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

MENSAGEM DE NATAL/2000 
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas 

Qualquer que seja o local onde 
se esteja e até as referêmeias 
pessoais de cada um, hâ dias e datas 
no ano que consideramos comuns. 
O Dia de Portugal e o Natal. 

O Natal é uma festa que nos 
reconduz à intimidade das nossas 
famflias e terras de origem, sendo 
como que uma atençâo que temos 
corn aqueles que nasceram mais 
proximos de nos e que a vida foi 
afastando. É pois a altura propria para o Secretârio de 
Estado das Comunidades Portuguesas expressar a palavra 
de afecto e amizade que todos merecem. 

Mas se o Natal tem um significado pessoal que cada 
um aconchega na sua interioridade, o ano decorrido teve 
uma vivência civica que devemos destacar, para 
comemorarmos a festa corn a tranquilidade que a 
consciência do dever cumprido e o respeito pelos intéressés 
das pessoas para quem trabalhamos nos pode satisfazer. 

Nesse caminho de contribuir para que a saida fîsica 
do pais deixe de significar cada vez menos uma expatriaçâo 
da nossa eomunidade nacional definida pela Imgua, pela 
historia e também pelo futuro partilhado, pelas aspiraçôes 
e os objectivos, gostaria de falar-vos, caros eompatriotas 
e amigos, daquilo que mais nos ficou a unir neste ano. 

Em primeiro lugar, a coneretizaçâo da plenitude de 
fruiçâo da cidadania politiea, através do direito dos 
portugueses no exterior a votarem para a Presidência da 
Repûblica. É finalmente o cidadào de parte inteira que 
renasce entre os que deixaram o pais. É, verdadeiramente, 
um regresso a Portugal, embora continuando nessas 
lonjuras onde mais se sente a separaçâo. 

O ano 2000 foi ainda marcado pela adopçâo de outros 
instmmentos que, passados os penodos de implementaçâo, 
vào favorecer o pais e o cidadâo emigrante e, portanto, 
harmonizar as suas relaçôes. 

E 0 caso do novo modelo de passaporte, mais fiâvel e 
seguro, que apos um periodo de transiçâo, se estenderâ a 
todas as âreas consulares, dignificando um documente que 
é hoje um instmmento visivel de orgulho corn que milhares 
de pessoas no mundo ostentam a sua qualidade de 
portugueses. 

Somos e gostamos de o ser! 
S6 que a pertença à Comunidade nacional nâo pode 

limitar-se à ampliaçào e melhoramento do que jâ existe. 
Temos de eneontrar continuamente novos traços de uniâo 
e estreitamento entre o todo que é a Comunidade 
Portuguesa dispersa pelo mundo. 

Foi também este o ano da plena aplieaçào da ASIC 
(Apoio Soeial aos Idosos Carenciados) a afirmar, assim, 
que a solidariedade e o carinho pelos que sofrem, sâo 
valores muito nossos que radicam na sua sensibilidade 
coleetiva, valores que, nesta data, nos sugerem uma 
reflexâo especial pelos nossos eompatriotas que sofrem 
tempos de ansiedade, na Âfrica do Sul, no Zimbabwe, na 
Venezuela, em Moçambique... 

Entre essa inovaçào constante, tivemos este ano o 
programa “Estagiar em Portugal”, oportunidade selada 
pelo entusiasmo dos seus destinatârios e a adesâo intensa 
dos seus candidates, conferindo ao programa uma solidez 
estratégica de atraeçâo aos jovens luso-descendentes e 
residentes no estrangeiro à raiz da pâtria 

Tudo isto nos obriga a completar o que ainda falta 
fazer e a melhorar o que estâ feito. 

É para isso que pedimos a colaboraçào de todos - pela 
sua compreensâo oportuna, pela sua critica construtiva, 
pelo seu empenhamento colaborante, pela sugestào 
realizâvel. 

Corn todos faremos o ano 2001 mais prospero e 
eomeçaremos um novo milénio de esperança num futuro 
cada vez melhor. 

BOM NATAL! 
José Lello, Lisboa, dia 7 de Dez/2000 

Lira do Divino Espirito Santo 
de London 

do/ ^^YLaial/ a/ ^i^pcçâo/ 

uotas' de/ ^^^aas/ testas/ e/ ^tasjieAO/ sdno/ ^^^yiauo/ a/ todas/ as/ 

maslcas/£/suas/^umilias/a UxdxiS/OS/patA042lnudates/, 

simpailzuntes/ o/ cunû^xjs/ desio/ ^iia/vmônlca/! 

'^aŸobisa C.a^é Sc (^ÿIU 

PASSAGEM DE ANO 2000 - 2001 
6:30 pm - Jantar 
9:00 pm - Balle corn “ALÉM-MAR D.J.” 
Midnight Snack • 1 Garrafa de Champanhe/Mesa • Party Favours 

PREÇO: Adulte $45.00 - Mener (até 12) $26.50 
LOTAÇÂO LIMITADA - Recomenda-se Réservas antecipadas 

Tel. (519) 439-9292 
38 Adelaide St. N., London, Ontario 
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ECONOIWIA 
Take note: You need an estate plan! 

Recent studies show that 
nearly 25% of Canadians expect a 
conflict with family members over 
an inheritance, and nearly 20% 
have already had one. Despite this, 
almost half of those polled have 
done little or no estate planning. 

The goal of any estate plan is 
to protect your family and 
distribute your wealth the way you Andrew Stokman 
want - without subjecting relatives and friends to 
stressful, potentially costly battles and tax that might 
be easily avoided. To accomplish this goal, your estate 
plan should include a will, a power of attorney, a living 
will, and insurance appropriate to your needs. 

The Will 
A will is the legal document through which you 

designate someone to administer and distribute your 
assets (an executor), give instructions about your 
property, and name a guardian for your children. If there 
is no will, provincial law will dictate who gets what. 

You can write your own will, but it’s preferable to 
have it done professionally. An experienced lawyer can 
spot potentially contentious or ambiguous wording that 
you might miss on your own. The small upfront cost 
for lawyers’ fees could save thousands of dollars down 
the road in court costs. 

Review your will every three years or whenever 
there is a major change in your life - especially a birth 
or death in the family, the acquisition or sale of a 
business, and marriage or separation. 

The Power of Attorney 
A will takes effect only on death. ’What if serious 

illness or injury prevents you - while alive - from 
making and communicating financial decisions? 

A power of attorney (a mandate in Quebec) lets 
you name a trusted person to take over your financial 
affairs if you can’t handle them. Without this document, 
the provincial government steps in. Even your spouse 
will need special authorization to pay your expenses, 
administer your property, and deal with contracts such 
as a home mortgage. 

The Living Will 
A power of attorney typically deals only with 

property. To allow someone to make decisions regarding 
your personal care, you need a “living will’’ (also called 
a power of attorney for personal care or a health care 
directive). Through this document you can select 
someone you trust to make decisions regarding medical 
treatment, long-term care and so on. You can even 
specify how far doctors should go in providing 
treatment if you are near death. 

Insurance 
Disability insurance will provide income if you are 

alive but unable to work. Life insurance can support 
your family if you die prematurely and provide a lump 
sum to pay immediate expenses, tax liabilities, and large 
debts such as the mortgage on the family home. 

Review your coverage whenever you face a major 
change in life: Family needs increase as you have 
children and tend to decline as they grow into 
independence. As your wealth increases, you may want 
insurance to cover taxes due on your estate at death. 

Insurance is one area where professional advice can 
really pay off. A wide range of products is available 
and costs vary. It is important to select the coverage 
that meets your family’s needs as cost-effectively as 
possible. 

For more information contact: Andrew Stokman 
The Investment Centre. Tel. (519) 672-4389 ext. 706 

Global Electric London Ud. 
SERAFIM GAETANO, President 

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

Euro igual ao dolar em 2001 
O euro, a moeda unica europeia, devera atingir a 

paridade com o dolar no final de 2001. Esta previsâo 
dos economistas-chefes dos bancos europeus, surge em 
consequêneia do abrandamento da economia norte- 
americana e da polftica de intervençào do Banco Central 
Europeu. 

O euro deverâ subir dos 0,87 no final do corrente 
ano para 0,98 dolares um ano depois, de acordo corn os 
resultados dum inquérito feito pela Federaçâo de Bancos 
da Uniào Europeia e citado pela agêneia de noticias 
Bloomberg. 

As previsôes dos economistas-chefes para o valor 
do euro no final de 2001 variam entre 0,90 e 1,05 
dolares, afirma o lobby bancârio, que représenta cerca 
de 3.000 bancos dos 15 paises membros da Uniâo 
Europeia mais a Suiça. 

Um dos factores que esta a ajudar à recuperaçâo do 
euro é a reduçào do diferencial de crescimento entre os 
dois blocos economicos. 

EASTSroE MOTORS 
Sales & Service 

Nesta Quadra 

Festiva 

Carlos R.omào 

Deseja 

A Todos os Seus 

Clientes e Amigos 

UM NATAL 

MUITO FELIZI 

élk 

(519) 645-0333 
1080 OXFORD ST. E., LONDON, ON N5Y 3L5 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

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

•QA n A9C (NEW & USED) 
M. ± HA A ^ 9 FOOD EQUIPMENT 

HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 
“WE BUY, SELL AND TRADE” 

WHOLESALE / RETAIL 
■ RESTAURANTS • BAKERIES 
' DONUT SHOPS 
' BUTCHER SHOPS 
' VARIETY STORES 
' CLUBS 
• HOMES • COTTAGES 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 
APARTMENTS 

"OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

oMirmla (Restaurant 
Specializing in Portuguese & Canadian Cuisine 

Licensed L.L.B.O. 

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

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

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

TRY OUR BBQ CHICKEN & RIBS TAKE OUT! 

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

Fotograffia sem Lagrimas 
Fotografando na Neve 

Old! I wish you all a Merry Christmas! 
Janeiro promete bastante neve e 

bastante frio. Mas para as crianças o 
importante é a neve, certo? Neste mês 
os miudos vao estar divertindo-se com 
o trend, fazendo bonecos de neve e 
atirando bolas de neve uns aos outros. 

Fotografar tais actividades exige 
certos cuidados porque a neve é muito 
clara e engana o fotdmetro da camara 
fotografica. Se voeê tern uma câmara do tipo “point & 
shoot”, é provavel que com a claridade da neve as fotos 
acabem saindo escuras. Mas porquê? Ora, havendo muita 
claridade, como é aqui o 
caso, o dispositive 
automatico da câmara 
limita bastante a entrada de 
luz quando a câmara faz o 
“clic”, e entao os objectes 
e assuntos que nào sâo tâo 
claros como a neve, assim 
como as prdprias pessoas, 
ficam escuros. A neve 
acaba nâo ficando tâo 
branca, também. Mas 
como evitar isso? A meUior 
maneira e evitando que a ârvore domina o ponto 
neve nâo ocupe muito do central da foto 
quadro, ou seja, aproxime-se da pessoa ou objecte que vai 
fotografar! Deste modo, à câmara perceberâ melhor os 
objectes mais escuros a sua frente e nâo farâ a foto tâo 
queimada. Objectes distantes no meio da neve acabam 
quase sempre aparecendo sem detalhes e sem cor nas fotos. 

Se na sua câmara puder seleccionar velocidade e 
abertura manualmente, o melhor é aproximar-se do assunto 
para obter uma leitura de fotometro mais précisa, ou fazer 
uma compensaçâo da exposiçâo: se a cena tem muitos 
tons claros, como acontece numa cena corn neve, voeê 
propositadamente superexpôe o filme um ou dois stops. 

Nesta foto alternam as faixas de neve corn os muros 
escuros da rampa 

Ou seja, considerando o que o fotometro prescreve para 
aquela cena e lembrando que os tons claros farào o 
fotometro errar, voeê vai deixar mais luz entrar pela câmara 
do que manda o fotometro. Se estiver em dùvida, faça 
alguns testes, variando o numéro de stops da compensaçâo. 
Assim as suas fotos terâo todas as cores naturals da cena. 

Enviem suas cartas ou dùvidas sobre fotografia, tâo 
bem quanto fotos para serem analisadas, câ no jomal. 

Té loguinho e...Boas Fotos! 

Guilherme Maranhào, London (Ontario) 

GUILHERME MARANHAO 
 fotografo profissional 

Para retratos de familia, 
casamentos ou fotografia comercial 

Contacte-nos pelo 

Tel. (519) 473-6305 
E-mail: recicle(§>netcom.ca 

EVERYONE'S AN ORIGINAL 

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

Contrairam matrimonio 
no dia 18 de Novembre na 
St. Martins Church de 
London. Ele é filho de 
Delmar e Lucy DeMelo, 
naturais dos Fenais da 
Ajuda, Sào Miguel. O 
jovera casai passou a Lua- 
de-Mel em Cuba e vai 
residir em London. 
Parabéns e muitos Anos 
de Amor e Felicidade. 

Eugénio Luz 
Grande 
defensor 
das nossas 
tradiçôes, 
tanto na 
vida social 
como na 
familiar, o 
nosso 
colaborador e assinante aparece ao pé desta obra de arte, 
O Presépio, que desde tempo imemorial pervive na sua 
casa. Parabéns à Famflia Luz por um bom trabalho. 

Serafim & Maria de Melo 
No dia 17 de Dezembro 
celebraram as Bodas de 
Ouro na residência do seu 
filho David, acompan- 
hados de amigos e 
familiares até à quarta 
geraçâo. Na foto aparece 
O casai feliz no acto de 
cortar o Bolo do 
Aniversârio. Parabéns e 
que a mâo generosa de 
Deus encha o vosso 
coraçâo corn as bênçàos 
do Céu. 

Loren & Delmar de Melo Jr. 
Delmar congratula a sua 
querida esposa que nas 
Eleiçôes de Novembre 
ultimo foi eleita “Trustee” 
do Conselho das Escolas 
Catôlicas na “Ward #6”. 
Era a primeira vez que 
concorria e obteve 
maioria de votes. 
Congratulations Loren. 
We are very proud of you! 

Lee & Paulette 

Danny Amaral - Santa Claus 
Atras da barba 
branca estâ o 
jovem entusiasta 
Danny Amaral 
que fez um 
excelente papel 
como Santa 
Claus, 
entregando 
présentes aos 
miudos na Festa 
do Natal da 
Criança do Clube de London, data que, de facto, 
merecia uma resposta mais forte por parte da 
comunidade local. 

Guess Who? 
Estes cegos 
que aqui 
veis sao 
Filipe 
Abrantes, 
Présidente 
do PBPA, e 
o empre- 
sario Carlos 
Da Ponte (Da Ponte’s Custom Draperies), tratando de 
envergar uma peça de vestuârio, no case um soutien, 
sem olhos e com as maos bem enluvadas. Uma 
brincadeira da Festa de Natal organizada pelos 
empresarios e profissionais de London. 

Avo das Comunidades 
Maria Augusta Moreno, residente 
em Woodstock celebrou no dia 13 
de Dezembro 101 anos de vida. A 
efeméride foi celebrada na 
companhia de sua filha e genro. 
Parabéns de todos nos! 

Congresso Nacional Luso-Canadiano 
Nesta Quadra Festiva nao 
quero deixar de em meu 
nome, bera como em 
nome de todos aqueles 
que fazem parte do 
Congresso, desejar a 
todos os portugueses o 
profundo sentido humano 
que nos caracteriza 
dentro da espiritualidade 
que marca a nossa 
tradiçâo. 
Que o espirito natalicio 

de amor e fraternidade nos una fortemente neste 
Natal, sao os meus votos senceros. 

Alvaro Ventura, London (Ontdrio) 

O’NEIL FUNERAL HOME Ltd. 
Casa Funeraria 
Nesta Quadra Natalicia, 
Joseph E. O’Neil e sua famûia 
desejam endereçar a toda a 
comunidade portuguesa de 
London e arredores sinceros 

votos de um Feliz c Setnto 
Natal, agradecendo a 

preferêneia dos nossos serviços 
quando a hora da dor vem encher de tristeza uma 
das famûias desta comunidade pela separaçâo de um 
ente querido. 
Pedindo a Deus que Ele derrame < sua Bênçâo sobre 
todos nos no Proximo Ano 2001, fica aqui o nosso 
Mwito Obrigado. 

BOAS FESTAS/ 

VENDEM-SE OU 
ALUGAM-SE 

Duas propriedades no coraçâo da Baixa 
Comercial Portuguesa de London, os 

prédios 416 e 418 Hamilton Rd. 
/deals para escritorios ou pequeno negôcio 

com forte trafico comunitario todos 

os dias da semana. 

Para mais informaçôes contacte: 
Mike De Melo 

Tel. (519) 473-7557 
ou apôs 6h00 pm 657-1650 

REUNIÂO GERAL ELEITORAL 
da Lira do Espirito Santo de London 

Domingo, dia 7 de Janeiro, 2001, às 5h00 pm 
na sede da filarmônica, 134 Falcon St. (Rear), 

para a Eleiçâo de novos Corpos Gerentes. 
As pessoas que desejarem candidatar-se para trabalhar 
em prol da Banda poderâo dar jâ o seu nome ou 
marcarem presença no acto. 

SnS investors Bond FedtoA e 
SMI Group- VUiptm km 2001 

M. Luisa Lavandeira MacGillivray CFP 
Certified Financiai Planner 

CFP Investors Group Financial Services Inc., I.G. Insurance Services Inc.* 

300 - 254 Pali Mail Street, London, Ontario N6A 5P6 
T (519) 679-8993 (519) 642-3752 (home office) 
F (519) 438-2212 E-mail: luisa.macgillivray@investorsgroup.com 

‘License Sponsored by The Great West Life Assurance Company 

SERVIÇO AÇOREANO DE TRANSPORTES AEREOS E. R INC. 

ty€ SAîA EXPRESS des£^ w tmicMc cm 41? 
c a/H(<j(hs e a (oc/a a co//f///ià/a</eem^ejera/ 

umr/'c/iz t. Set/a/ e ttm e (eta f^Sttoo 

517 COLLEGE STREET, SUITE 215, TORONTO, ONTARIO M6G 1A8 
Tel: (416) 515-7188 Fax: (416) 515-0106 Watts: 1-800-387-0365 
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A Tradiçâo Antiga do Presépio Mensagem de Natal Natal e Ano Novo 

Aspecto geral do Presépio da Familia de Eugénio Luz 

Desde criança me lembro de se 
fazer o Presépio em casa dos meus pais. 
Meus avôs matemos viviam connosco 
e foi corn eles que aprendi a cultivar 
esta tradiçâo. 

Em Sâo Miguel (Açores) aonde 
nasci era tudo feito corn artigos naturais: 
musgo dos prados, pedras vermelhas K 
para fazer os montes, imagens de barro H 
e as casas que desenhâvamos. A ârvore 
de Natal em si nâo era tâo rica como as de câ pois nâo 
tmhamos as decoraçôes que hâ aqui, muito menos hâ 40 
anos. O Presépio armava-se sempre no dia 8 de Dezembro, 
dia da Senhora da Conceiçào, uma data festiva para as 
crianças. A minha avô tinha tudo marcado no seu lugar e 
tempo. Por exemplo, havia dois grupos de Reis Magos, 
uns montados em camelos e outros que estavam prostrados 
perante o Menino. Ela começava corn os Reis montados 
nos camelos e aproximava-os cada dia um pouco mais da 
Gruta de Belém, até à Pesta dos Reis em que ela punha os 
outros. 

Quando cheguei ao Canada, meus sogros faziam um 
Presépio, por sinal bem grande, que trouxeram consigo 
dos Açores, e um ano até foi este Presépio représentât 
Portugal na London Art Gallery. Depois de falecer o meu 
sogro, a sua mulher nunca mais fez o Presépio. Agora sou 
eu que o armo na minha casa corn uma colecçâo do Dickens 
que tenho adquirido no decorrer dos ûltimos 27 anos. 
Minha esposa e filhas ajudam-me porque a idade vai 
chegando e a paciência nâo é muita. Mas até poder, irei 
mantendo esta tradiçâo que me faz recordar corn saudade 
os meus tempos de garoto aqui, tâo longe da terra que me 
viu nascer. 

Aproveito a oportunidade para desejar a todos os 
portugueses residentes no Canada, em especial aos leitores 
deste jomal um Feliz Natal e que 2001 vos traga as maiores 
prosperidades. 

Eugénio Luz, London (Ontârio) 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 (519) 686-7515 

Igreja Baptista Portuguesa de London 
“Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, 

nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que 
estavam debaixo de lei a Jim de recebermos a adopçào de jîlhos” 

(Gâlatas 4:4,5) 

O nascimento de Jesus é o tema 
que produz maior alegria nos 
Cristâos. Quem nâo se alegra 
sabendo, como sabemos, que o 
nascimento de Jesus abre o Piano 
determinado por Deus para nos 
libertar do poder do pecado? 

Desde a hora em que Adâo e 
Eva foram expulses do jardim do 
Éden, por promessa divina sempre 
os acompanhou a esperança da 
recuperaçâo do homem à sua antiga condiçâo. Pela voz 
dos projetas de Deus a mensagem foi transmita ano apos 
ano, e no tempo defmido por Deus (na plenitude dos 
tempos, como diz o apostolo Paulo) a luz da salvaçâo raiou, 
no dia mais belo da historia, quando em Belém de Judâ, a 
Virgem Maria aconchegou em sens braços maternais o 
Deus encamado, a quem, por ordem do Pai foi dado o 
nome de Jesus porque ele salvarâ o seu povo dos seus 
pecados. (Mateus 1:21). 

As celebraçôes natalinas s6 se justificam se forem 
vividas como um tempo do ano para reflectir sobre o 
nascimento do nosso Salvador. 

A forma mercantilista como a sociedade vive e 
promove esta realidade s6 pode negar a mensagem de 
humildade e amor divino que a manjedoura de Belém 
anuncia. Mensagem que pénétra no coraçâo da 
humanidade, antes perdida mas, agora, apta para ganhar a 
vida etema e voltar à antiga condiçâo de comunhâo corn o 
Criador. Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu 
O seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê 
nâopereça, mas tenha a vida etema (Joâo 3:16). 

Vivamos o Natal na simplicidade que dele se projecta. 
Que a Pesta da Farmlia sirva para, corn amor, honrarmos 
O nome do Senhor do Natal - Jesus Cristo, o Filho de Deus 
encamado. 

Pastor Samuel Andrade 

No dia 25 de Dezembro, os cristâos de todo o mundo 
comemoram o Nascimento de Cristo. É uma data muito 
especial de cunho religioso. O dia em que aceitei Jesus 
para dirigir minha vida, em 1989, foi quando Ele nasceu 
em meu coraçâo, e isto nâo aconteceu no dia 25 de 
Dezembro. Todos os dias é dia do nascimento de Jesus, 
pois ele nasce sempre no coraçâo de quem o aceita como 
eu e milhares de pessoas que lhe abrem as portas e seguem 
os seus ensinamentos. Nâo hâ nenhuma referência biblica 
que confirme esta data. O que as Sagradas Escrituras nos 
ensinam é a comemorar a Morte e Ressurreiçâo de Jesus, 
e esta data é lembrada em sua memôria sempre que 
participamos da Ceia do Senhor, no partir do pâo e do 
calice (I Cor. 11:23-26). 

O Natal deve comemorar-se todos os dias, tendo como 
centro das atençôes Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Mas na quadra natalina, a atençâo tem-se voltado para o 
Pai-Noel, personagem de folclore, tirando assim a nossa 
atençâo de quem é realmente merecedor do toda a honra e 
toda a gloria, Jesus Cristo. O Natal nâo é uma troca de 
présentes, mas uma troca constante de amor ao proximo, 
nâo corn bens mateirais, às vezes acompanhados de 
interesses pessoais, da vaidade e orgulho dos que dâo e 
dos que recebem. Todos devemos dar ao aniversariante, 
Jesus, O melhor présente que é a nossa vida para ele 
govemar e dirigir correctamente e para que ele nos rétribua 
corn O présente mais caro do universo que é a nossa 
salvaçâo para a Vida Etema. 

Quero desejar a meus irmâos em Cristo, amigos, e 
leitores deste jomal uma passagem de ano corn a esperança 
e perspectiva de uma vida melhor. Se este ano nâo foi 
bom, esqueça os maus momentos e deixe-os para trâs. Siga 
em fiente, carregando tudo o que teve de bom e que o que 
teve de mal lhe sirva de experiência no futuro. Começe o 
ano 2001 pondo Deus em primeiro lugar e tudo sera 
diferente. Lutas, amarguras, decepçôes, tudo isto poderâ 
vir, mas se Deus, o Seu Filho Jesus, e o Espmto Santo 
forem consigo, sempre terâ vitoria. 

Sâo os votos do Pastor Joâo Batista e Famflia. 

Carisma Pentecostal Church, London (Ontârio) 

Mensagem de Natal 
A todos os paroquianos: 

Ao iniciarmos este ano novo 
litùrgico, paramos para fazer uma 
reflexâo no êxito que foi este ano 
passado para a nossa comunidade de fé, 
e também para expressar os nossos 
sinceros agradecimentos a todos os que 
participaram nas nossas celebraçôes e 
ajudaram nas varias actrividades 
realizadas. A vossa presença, o vosso 
envolvimento e apoio certamente que 
reflectem a atmosfera familiar desejada para nutrir e 
desenvolver o nosso espirito paroquial. 

Sentimo-nos cheios de entusiasmo, tratando de 
continuar servindo a cada um de vos neste ano que 
iniciamos e trabalhar corn os membros da nossa paroquia 
na liturgia, nos ministérios, comissôes, conselhos. 

actividades diârias e contactos pessoais que teremos corn 
cada um de vos. 

Asseguramos-lhes que continuaremos orando pelo 
vosso bem-estar espiritual, fisico 
e social, inclumdo vossas 
intençôes pessoais nas celebraçôes 
eucaristicas. 

Neste tempo especial do Ano, 
queremos expressar, do fundo do 
nosso coraçâo, a cada um de vos e 
a vossa famflia o nosso desejo de 
um Feliz e Santo Natal e um Ano 
Novo repleto das bênçâos de Deus. 

Sinceramente em Cristo, 

Pe. Lûcio Couto , Pastor 
Pe. Nelson Cabrai, Coordenador da 

Pastoral Portuguesa 
Pe. Nelson 

FOREST CITY 
FORMING LTD. NiTED 

CONTRACTINe (LONDON) 
A DIVISION OF 1123491 ONTARIO INC 

Sc Associated Companies 
wish to express to all clients, 
employees and their families 

s4 Sc 

from the Staff 

• Desejam apresentar a todos 
os seus clientes, empregados 

i e suas famûias 

^cUos/ dey um/ *^Ylaiai/ ^etiz/ e 
^tdsjze/u)/ sdyio/ 2001 

da parte da Gerência 

■I 
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NATAL DA CRIANÇA na Casa do EspÉrito Santo 

Natal da Criança corn o Santa Claus (Joào Canto) rodeado de “anjinhos” a bricar corn os présentés 

O Natal é das crianças e, por isso, é de todos nos, 
adultes, pais, mâes, avôs, tios, etc. 

Joâo Canto foi desta feita o Pai Natal. Um Santa Claus 
gordo, gracioso, bondoso e feliz, rodeado por um rancho 
de crianças que como anjinhos do céu, nesta noite 
encheram completamente o sede da Casa do Esprnto Santo. 

A miudagem, saciada corn tantas iguarias, nào arredou 
pé, porque sabia que Ele ia vir. Ouviu-se primeiro o som 
das campainhas do trend e logo foi um forte Ho! Ho! Ho! 
Voilà! O Velhinho, vindo do Polo Norte acabava de chegar, 
suas costas curvadas sob o peso dum grande saco cheio de 
présentes. Ho! Ho! Ho! Um reboliço de crianças corn os 
olhos a brilhar de ilusào começou a rodeâ-lo. A jomada 
foi longa desde as neves do Norte até à nossa sede. O Pai 
Natal começou a chamar pelos nomes as crianças e cada 
um deles, radiante de alegria, nào podia tirar os olhos do 
rosto daquele homem de barba branca. Era um momento 
especial... Falar corn o “Santa”, sentar-se no seu colo e 
receber a prenda esperada... 

CHATHAM 
PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 

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

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

Mensagem do Executivo 
En nome prôprio e do Executivo, 

juntamente corn a Comissâo de Pestas 
de N“ S“ de Fâtima de Chatham e 
Wallaceburg, vimos por este meio 
desejar a todos os nossos sôcios e à 
comunidade portuguesa em gérai votos 
de Boas Pestas e Prospero Ano 2001. 
Confiâmes que, corn o vosso apoio e 
patroemio, a nossa administraçâo voltarâ a apresentar 
um piano financeiro positive no proximo ano para que 
o nosso Clube seja um centre de irradiaçâo de amizade 
e civisme nesta area e motive de orgulho para todos os 
nossos sôcios. 

Obrigado pelo veto de confiança que nos foi dado 
na Assembleia-Geral Anual e câ estâmes para enfrentar 
mais um ano. Posso assegurar-vos que tudo sera feito 
da nossa parte para que nossos associados tenham 
sempre o bom serviço que eles merecem. 

Antonio Trigo, Présidente do Executivo 

Postma Concrete Forming 

Arlindo Vilaranda Boas Fcstas 
e Pvspero Ano Novo 

Bus. (519) 354-2662 
Mobile (519) 380-5973 

Res. 354-3881 

R.R. #2, Chatham 
Ontario N7M 5J2 

Olha! Olha o que recebi! Jâ viste o meu présente! No 
meio deste ambiente inocente cada menino sentia-se cheio 
de alegria naquela mistura de felicidade e ilusào que 
chamamos Natal. Como no Nascimento de Jesus em 
Belém, as nossas crianças receberam o présenté desejado. 

Tudo isto, claro, sô foi possivel graças à optima 
colaboraçào da Direcçào da Casa do E. Santo e ao grupo 
de voluntaries que abrindo os seus coraçôes suportaram a 
ideia corn solidariedade e altmismo. Isto veio a acontecer 
no passade dia 9 de Dezembro corn os pais e crianças, 
reunidos em famflia na Casa do E. Santo celebrando esta 
Quadra Natahcia. 

Boas Pestas aos nossos leitores, anunciantes, 
colaboradores e amigos! 

Daniel Lapas, correspondente em Windsor (Ontârio) 

LEAMINGTON 
CLUBE PORTUGUES DE LEAMINGTON 

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

CONSELHO DAS COMUNIDADES 

^ PORTUGUESAS NO CANADA 

Sub-Secçâo do Sudoeste do Ontârio 

O Conselheiro Tony do 
Forno e os Directores, José 
Mario Coelho, Francisco 
Santos e Anselme Carvalho 
desejam às Comunidades 
Portuguesas da area um 

Natal Feliz e Prospéra 
Ano 2001 Tony Do Fomo 

HORELIN 
TOURS & TRAVEL 

Isabel Carreira 
Travel Counsellor 

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

N8H1L2 Fax (519) 322-1600 
RETAIL #3359686 WHOLESALE #1717051 

WINDSOR 
Simples e Sincera 
Mensagem 

Que no Ano Novo, 2001, mfstico 
e simbolico, cada um saiba trilhar os 
caminhos da solidariedade humana, 
renovando a esperança num mundo melhor, onde o Amor 
ao Proximo seja uma realidade 

Que o orgulho de ser protuguês seja renovado de 
cabeça erguida no inicio deste Milénio. Faço votos muito 
sinceros que a nossa Comunidade nesta época de Natal e 
Ano Novo seja bem Feliz e que uma forte properidade 
venha colmatar os dias menos bons do passado. 

Acreditem ou nào, fui buscar a primeira ediçâo do 
“Portugal Noticias”, o Numéro 1 de Janeiro 1992. 
Exclamei: Nào é possivel! Tantos anos e ainda 
continuamos vivos! 

Nesta Quadra, o comércio tradicional regozija-se, 
movimenta-se, num ambiente mais atractivo, onde brilham 
as luzes e a atmosfera ambiental é mais contagiante. Oxala 
saibamos todos, com engenho e arte, desenvolver o nosso 
comércio, de modo que a inovaçào e creatividade sirvam 
de imam para atrair mais leitores e consumidores, cada 
vez mais âvidos e exigeâtes. Exigêneias que sô podem 
encontrar satisfaçào através deste nosso jomal. 

Muita esperaça! Leitores, comuniquem porque sào 
voeês o ELO de ligaçào do binômio “Portugal Noticias- 
Comunidades Portuguesas” e, como é bem sabido, a força 
de uma corrente esta no mais fraco dos seus elos. 

A Paz de Deus a todos nesta Quadra Festiva. 
Bom Natal! - Daniel Lapas, Windsor (Ontârio) 

Mensagem da Directora 
Aos nossos estudantes de Windsor, Kingsville, Harrow 

e Leamington, assim como aos seus pais e familiares a 
Directora da Escola Portuguesa e Corpo Docente 
desejamos-lhes um Feliz Natal e Prôspero Ano. 

As aulas darào inicio a partir do dia 8 de Janeiro 
prôximo. 
Boas Festas - Maria Amélia Silva, Directora, e Corpo Docente 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

Preparados no grelhador a lenha da sala de jantar 

475TECUMSEH RD., EAST /r# ^ r # rr 
WINDSOR,ON N8X4W5 TEL. (519) 254-5538 

Mensagem de Natal 
Nesta Quadra Festiva que as 

nossas famflias por tradiçào secular 
vivem corn intensa intimidade, a 
Direcçào do Clube Português de 
Leamington deseja enviar aos 
nossos sôcios e suas familias e a 
toda a Comunidade em gérai Votos 
de Boas Festas e Prôspero Ano 
2001. 

Agradecemos uma vez mais a simpatia e apoio 
dispensados no ano transacto, o quai nos afirma no nosso 
empenho por fazer deste Clube o cerne de uniào e a sala 
de visitas da nossa comunidade. 

Pela Direcçào, Norberto Fortuna, Présidente 

HARROW 
CAMOES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 

390 Sinasac St., Harrow, Ont. NOR IGO 
Tel.: (519) 738-4021 

Para banquetes contacte Delfina Pedro (519) 738-2189 

Joe Nascimento 
"Visit our Showroom" Sa/es Representative 
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BBAIWPTON 
Boas Festas e Feliz Ano 
Novo! 

Mais uma vez, chegados ao final 
de 2000 com a entrada no décimo 
segundo mes, celebra-se por todo o 
mundo cristao a festa por excelência do ano, a Festa da 
Sagrada Famflia e o Nascimento do menino Jesus. Na 
minha opiniao deve-se festejar a efeméride em famflia e 
em paz com todos, e nao levantarmos questoes sobre a 
data mesma como muitos por ai o fazem. O verdadeiro 
cristao nao toca nestes assuntos mas trata de testemunhar 
este mesmo Cristo, nosso Irmao, que nasceu hâ 2000 anos. 

O Natal é também a festa da “nossa famflia”, a qual, 
nesta quadra festiva, deve agradecer a Deus o que nos foi 
concedido ao longo do ano. Assim é que viveremos o Natal 
como verdadeiros cristaos e filhos do mesmo Deus. Para 
uns, é a melhor festa do ano, mas tudo por causa do 
materialismo, para outros menos afortunados o Natal nao 
sera tao bom, mas viverao com mais verdade o espmto 
que esta Festa représenta, que nào é so a troca de ofertas, 
os cornes e bebes, mas por cima de tudo isto, o Nascimento 
do Nosso Salvador. 

Que na Paz de Cristo possamos todos viver um Natal 
mais Feliz! 

Dedico esta Mensagem a todas as comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo. 

Joào G. Silva, Brampton (Ontario) 

CITY COLLIQION 

EXPERTQ LTD. 

Lÿétime Written Guarantee 
Worfemanslup 

Tel: (905) 459-0600 
Ceff: (416) 2S8-2SS0 

Fax. (905) 459-5633 

304 RutfiafonC RcL SoutH. 
Brampton, Ont. L6W 3K7 

CompCete CoCüsion 

Repair and Refinisfiing 

MÂRIO RAMOS, Gerente 

Reparaçôes em todas as marcas 
Especializados em carros Europeus 

Collision Work 
Bate-Chapa e Pintura 

Serviço de Reboque Gratis corn 
a sua reparaçâo 

Descontos em Deductible 
ou Desconto 10% nas Peças 

Trabalhamos corn todas as 
companbias de seguros 

Servifo fwnesto a 

comuniddde hâ 15 onos 

BOAS FESTAS 
FELIZ ANO NOVO 

a todos os nossos clientes e 
amigos! 

DR. ROSARIO FERNANDES 
□ DR. HERMAN COMLEKCI 
□ DR. YOUNG PAK 
n DR. THOMAS de SOUZA 

Dental Surgeons 

SERVIMOS A COMUNIDADE HÂ 20 ANOS. FALAMOS PORTUGUÊS 

^zésf2em' s4ncF 

Bus. (905) 456-0827 
Fax. (905) 456-8869 

284 Queen St. E. #206, Brampton, Ontario L6V 1C2 
(Hansen & Queen) 

ANEPOTAS 
Na farmàcia: 
- Por favor, dê-me uns comprimidos de âcido 

acetilsalicîlico! 
- A senhora quer dizer Aspirina, nâo é? 
- É isso. Nunca consign lembrar-me do nome... 
Discussâo entre miûdos: 
- Aposto que nâo sabes o que sâo esqueletos... 
- Ai nâo! Nâo sei? 
- Entâo, diz la! 
- Ora, sâo os ossos sem gente!... 
Boémios da noite 
- Donde vens a esta hora? 
- Venho da casa do Freitas. Foi hoje o casamento da filha. 
- E que tal 
- Nâo imaginas que riqueza! Até os talheres eram de prata! 
- Ah sim? Deixa ver! Deixa ver! 

VANCOUVER 

Dia de Sâo Martinho 
Teve lugar um jantar na Fundaçâo 

dos Seniores que ficarâ na memoria de 
quem a ele assitiu. Um Cozido à Regina T. 

Portuguesa corn “todos” que estava Calado 

divinal. Foi confeccionado por 
voluntârias, profissionais em hotéis e hospitais, portanto 
o resultado tinha que ser perfeito. Obrigada senhoras e .. 
continuem! Nâo se esqueçam de apresentar no “menu” ou 
ementa as célébrés castanhas. Foi um grande sucesso! 

Baile de Hallowe’en 
Na Sala de Festas da Our Lady of Sorrows teve lugar 

uma baile de mascaras promovido pelo Clube de Futebol 
do Sporting. Reuniram-se à volta de 490 pessoas e houve 
muitas fantasias, algumas de bom gosto, que obtiveram 
prémios: almoços e jantares oferta dos comerciantes de 
Vancouver e arredores. Foi uma noite de alegria e 
confratemizaçâo. Para o ano bavera mais. 

Fis a nova Direcçâo do Sporting Clube em Vancouver; 
Présidente - Jack Eusébio, Vice-presidente - José Luis 
Pacheco, Secretaria - Cândida Dias, Tesoureiro - Otâvio 
Silva. A sede deste clube esta na Commercial Drive. 
Vancouver corn o Tel. (604) 876-7647 

Regina T. Calado, correspondante em Vancouver 

Fim de Ano 
o ano esta no fim e parece-me ter sido mais curto que 

os outros todos jâ passados! Meu Deus, como o tempo 
passa, como ele nos foge... Mas ai vem outro ano a começar 
e, reparem, este é jâ no terceiro Milénio... e vai passar 
também. Mas, triste ilusâo! O tempo fica ai, nos é que 
vamos passando. Isto nâo foi descoberto por mim, nem 
também o que se segue. 

Cada ano tem um Dezembro - mês de ilusôes. Toda a 
gente anda alegre, parecendo que vai ter uma surpresa; às 
vezes, até preparando uma surpresa para alguém mais 
querido. Hâ no ar, mesmo que esteja frio, um espmto de 
solidariedade, desejando a todos Boas Festas! Isto vem de 
um reste de espiritualidade antiga (?). 

Dezembro - mês de ilusôes! Uns aturdindo-se corn os 
cartôes de crédite, dividas que vâo até muito além do meio 
ano, e isto para comprar amizades, favores, atençôes... 
Outros trazendo para casa tudo quanto hâ no mercado de 
brinquedos de Natal, para o filhito a quem durante o ano 
nâo puderam dar cinco minutes de atençâo, um carinho 
para a criança que cada dia vai entendendo melhor o mundo 
que a rodeia... sem calor humane, além da TV! 

Dezembro - mês de ilusôes? Sim para aqueles que s6 
no Natal reparam naquele pobre à esquina da sua rua e 
que talvez tenha necessidade de corner... (Como se nâo 
houvesse mais 364 dias corn as suas refeiçôes e tudo o 
mais...)! Outros ainda pensando que salvarâo a aima 
quando dâo algo para os pobres nesta época do ano! 

O Natal também é tempo de hipocrisia e de vaidades 
beneméritas, do “dou porque aquele dâ”! 

Mas hâ um Natal de esperança e um Natal de 
desespero. Natal de guerras, de doenças mortals, de ôdios 
desmedidos... E, no meio de tanta injustiça, crime e 
mentiras, no meio de tanto sofrimento pelo mundo inteiro, 
até nos esquecemos do verdadeiro espfrito de Natal, que 
sô 20% da humanidade sente sinceramente, desde o dia 
24 de Dezembro de um ano até ao dia 24 de Dezembro do 
outro que vem. 

Que Deus me perdoe se hâ exagero no que aqui fica 
escrito, mas perante o mundo material que nos cerca e a 
insensatez das pessoas à nossa volta, até nos esquecemos 
que o Natal é de poucos e é pena! 

Regina Torres Calado, Vancouver, BC 

STRATHROY 

MARIO AVEIRO 
President È m m â 

“Industrial Contractors to the World... ” 

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

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

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

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

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

Mensagem da Présidente 
I want to wish everyone in 

our area and to all who read this 
newspaper a very joyous festive 
Season. That all may have a safe 
holiday if they are travelling to 
be with their loved ones. These 
are the wishes from the Directors 
of our Club, together with the 
President and her family. Merry 
Christmas and Happy New Year. 

Venho por este meio desejar 
a todos os que residem nesta ârea, assim como aos 
leitores deste jornal uma Quadra Festiva muito feliz. 
Que todos desfrutem das férias com segurança, 
especialmente aqueles que tenham que conduzir para 
estar com os seus familiares. Sâo estes os desejos do 
Executivo assim como da Présidente e sua famflia. 

Feliz Natal e Prospero Ano 2001 

Fernanda Medeiros, Présidente 

Strathroy Memorial 
FUNERAL HOME àl 

Don Skinner, Qerente • Marc Qomes, Associate 

Tel. (519) 245-2100 ou 245-2373 Fax. (519) 245-9554 

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE 

STRATHROY E ARREDORES 

Modernas Instalaçôes eom Capelas Espaçosas 
Trasladaçôes para Portugal Continental e Insular 

71 Maitland Terrace, Strathroy, Ontario N7G IL2 

Grogan 
Ff RD LINCOLN 

jv Sales; (519) 876-2730 
^ Res: (519) 245-7653 

www.groganford.com 
AL FERREIRA 

Sales Rep. 

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

POESIA 
Corn Sangue foi Escrito 

Poema de Jessie Correia, Windsor 

É mascara que nos cobre 

Do mais rico ao mais pobre 

Por um dia que esperamos; 

Esperamos por esse dia 

Que nos traz tanta alegria, 

Mas à realidade nâo olhamos. 

Nào foi dia, foi Noite Sagrada 

Que brilhou iluminada 

Sobre a aldeia e a cidade; 

E desta Noite rompeu um dia 

Corn 0 Sol que mais ardia 

Sobre os homens de boa vontade. 

Foi Noite para toda a gente 

Que até do Oriente 

Uma estrela os guiou; 

Ao Rei que num estâbulo nasceu 

E que ao mundo ofereceu 

A Luz que Deus enviou. 

Esta noite bendita 

Tomou-se mais aflita 

Aos filhos da Mae Raquel; 

Tortura e afliçâo 

Feriu o coraçâo 

De todo 0 Israel. 

Foi como luz controversa 

E nasceu a toda a pressa 

Quem pode isto explicar! 

Se este Menino por nascer 

Causou muitos morrer 

Para Ele no mundo ficar? 

Mas corn sangue foi escrito 

E tudo isto estava predito 

Pelos Profetas da antiguidade; 

Que de toda a tradiçâo 

Nascia falsa intençâo 

Quase em toda a humanidade. 

Trinta e nove chicotadas 

Nas suas costas marcadas 

Foi a marca do seu nascimento; 

Cercado de todo o pecado 

Numa cruz foi Ele cravado 

Enlutando o firmamento! 

Libertai-vos e olhai além 

E ao alto dos céus também 
Neste dia tâo festejado; 

Retira o fabulârio 

Da tradiçâo ao contrario 

Deste dia tâo esperado. 
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Toll Free: 1 -800-493-9660 
Fax. (416) 603-8892 

BCA 
Banco Comercial dos Açores 

Sempre mais perto dos que estào huge 

Balcôes em todas as llhas e Lisboa 
Escritôrios em Toronto, Fall River, California e Bermudas 

Nesta Quadra Festiva 
A gerêneia e funcionârios do BCA 
enviam votas de um Feliz Natal e 

Prospéra And 2001 
a todos os sens clientes e 

às Comunidades Portuguesas da Diaspora 

836 Dundas Street West 
Toronto, Ontario M6J 1V5 

SX PETER'SgX CEMETERY 
CAPELA MAUSOLÉE da SAGRADA FAMILIA 
806 Victoria Street, London, Ontario N5Y 4E1 • (519) 451-9120 

7ûc/c/ Crigg & Bob Amaral emiam a toda a comumdade portuguesa 

votos de Boas Festas nesta Quadra Festiva 


