
"OUSM aeads aas pais ignarantss?
Este t{tulo talvez pare~a rlemasiado forte ou mes

mo i nj,us to. Mas se 1er 0 resto da his tori a compre
endera que infelizmente ha alguns pais na nossa co
munidade que precisam de ajuda, de conselhos, de
instru~io. Ser ignorante nio ~ um mal em si. Mal
~ nao querer ser instru{do. Mal ~ nao ter possibi
lidades econ6micas para ser instruldo. 0 que a
seguir vamos apresentar ~ um facto. Aconteceu nurn
departamento de Mao-de-Obra de Toronto. Urn profes-

- sor da St. Lucy's Separate School, uma ddzia de
• alunos portugueses~e uma empregada caquele departa

mento do governo sac os personaqens desta historia.
Passamos a palavra ~ Sra. D. ~aria Jose Marques.
- 0 professor, depois de tanto ouvir falar em

empreao, resolveu trazer os alunos ao Canadi ran
power' a fim de preencher as aplica~oes necessarias
para procurar emprego.

Depois de se me apresentar, explicou-me que estes
jovens nao estavam interessados em estudar. ~penas
esperavam completar os 15 anos para pocer sair da
escola e ir procurar emprego.

o meu pape1, portanto era auxil ia-1 os a rrocura r
trabalho.

Aproximei-me co grupo, e depois de ser apresen
tada pelo professor, comecei a falar aos jovens,
em Ingles. 0uase nao me compreendiam. Revi as

~aplica~oes que lhes tinham sido dadas para preen-

cher. so se via 0 norr:e em-alaur1as. Fm outras nada
escrito.

Continuei explicando que sem saber falar a l{ngua
pouco poderiam conseauir corn respeito a trabalho.
Continuavam a nao compreender.

- "Eu nao compreendo 0 que ela diz".
Finalmente, resolvi falar corn eles er1 portugues.
- Born, eu sou portuguesa'

N
Como viram, sem conhe-

cimenta da lingua inclesa naa padem chegar a lado
nenhum. Se veces nro compreenderem 0 youco que
vos disse, comci vac falar com os ratroes auanelo

continua na decima pagina
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A lei que nos govel'na

l.'este niuneY'o, "COMUNIDADE" inicia wna seY'ie de
aY'tigos sobY'e a Lei Ccmadiana. A infoY'maqcw seY'a
fOY'necidn pelo PaY'kdale Community Legal SeY'vices,
uma oY'gcmizaqao de 20 estudcmtes de diY'eito e 6
advcgados que aconselham gY'o.tu£tamente, sobY'e lei
acs Y'esidentes do. aY'ea de PaY'kdale que nao possam
Y'ecoY'Y'eY' aos seY'Viqos dvm advogado. Os aY'tigos que
pubZicc.mos destinam-se apenas a informaY', pelo que
qVfllqueY' pY'oblema que sUY'ja no. aY'ea que iZustY'aY'mor
deveY'a seY' escZarecido por um advogado ou por esta
organizaqao cujo 0 telefone e 53l-2441. .

o primeiY'o aY'tigo, sobre os direitos e deveY'es
dos senhoY'ios e inquilinos, estana pagina 9.
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Os sindicatos canadianos opiiem-se
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Continua no. terceira pcfgina.

A senhora Guiomar Sousa, natural de S. Pedro
do Nordestinho, S. Miguel, A~ores, est; a chegac em
breve ao Canada com dez filhos de 3 a 17 anos de
idade. A filha mais velha, Margarida Sousa de 18
anos de idade, ja se encontra no Canada desde 1972

• f

e res~de com os avos. E ela apenas que se responsa-

o sr. Al'tur> Lerias, aVD aa Margarida, ja 'Conta n
anos e desde que entY'ou no Canadti ha qvatY'o enos,
cmdou sempY'e a tY'aEalhar.

,
SilL/tIIIOS

OS SINDICATOS OPOEr"-SE

A reac(ao dos sindicatos Canadianos, desde os li
rleres nacionais atr as locais, tem sido de cr{tica
e Plesmo ODOS i dlo. fl CUPE no seu conoresso em Toron-·
tc CiSSE que nao acataria tal leqisla~Ro. Trudeau
e 0 ministrc do Trabalho, John Munro, para oualquer
luner que v~o ten si~o recebidos hostilmente pelo
mo~i~ento trabalha~or. Para os sindicatoi tudo isto
ne-o F' IT'ais do cue t:1T1i1 manobra para arenas controlar

Continua no. terceira pcigina.

rior a $6.ne ne~ superior a $24.00 rlolares.
Vai ser estabelecico Vf'1a Junta de Revis~c-Pnti

-Infla~io para aDlicar n proqrama. Esta junta teri
pecer para baixar os prer,os e salaries que nao este
jam re acordo com a le;. Se a crdern for desobedecida.
havera penalidades

Trudeau pediu a todcs os prif'1eiros-f'1inistrc5 das
dez provincias (0 Canadt Dara aplic~rern a leoisla~io
federal a todos os sal~rios ca fun~ao publica, a to
das as rendas e salaries profissionais sob a juris
di~ao da Provlncia.

~o sev discurso Truc'eau atacou as orandes companhi
as € unioes coma serdo os r1aiores cu1pacos pela in
fla~ae. Disse tambem~qUE os Canadianos tern ilusoes
de arandeza , rois nao vivem conforme os seus meios.

o Primeiro ~inistro a~ea~ou urn controle total de
pre~os e salarios, se este proarama n20 der resulta
co.
. Este proCJrama de restri~~c ec rn~is severo que
foi impcsto aos Canadianos desde a Ultima guerra.

i\TOE eBECOS
~

No dia 14 de Outuhro do m~s passadc, 0 Primeiro
~inistro do Canael~, Pierre Elliot Trudeau, anunciou
pela televisao u~ proqrama para controlar os salari
os e os pre~os e~ um numero seleccionado de co~panri
as.

No primeiro ana do pronrama os e~precados do 00
verno e das companhias c'es ionadas cup entren~ err: no
vos contratos apenas poderao ter ur.: aUr1ento de sa 1a
rio de 8 por cento para compensar 0 aumento do custo
de vica, corn mais 2 por cento coma nuinhao cc aumen
to da produ~ao nacional. Em re0ra, pcrtanto, os sa
larios nao poderao aUIT'entar f'1ais de que 10 por cento
por :..no.

Se, depois de primeirc ana do proqraf'1a, 0 custo
-de 'lira subir mais cc oue e por cento, sera concedi

do urn aumento adicional rara co~por a diferen~a._

Os qrupos otriaados a abservar a leQisla~ic sac
os seguintes:
--Todas as companhias que tenharl acima de 500 empre
gados, e os seus respectivos empreqarlos;
--Todas as companhias relacionadas corn a inrlustria
de constru~io que ten ham mais de 20 empregados e os
se us trabalhadores;
--Todos os que estao a trabalhar em departamentos,
agencias e corpora~oes p~blicas do Qoverno federal;
--Todos os professionais que levam lIma determinada
quanti a pelo seu trabalho - tais como medicos, advo
gados, contabllistas e engenheiros.

Os pre~os das companhias visadas nao poderao au
la mentar, a nao ser que os custos de produ~ao aurnentem.

Al~m disso, se uma companhia nota oue 0 custo de pro
du~ao diminui, esper~-se que esta rerluza os pre~os.

:~s pessoas de salario baixo pode ser permitido
urn aumento de 12 por cento.

A legisla~ao nao se aplica a nenhum aumento infe-

•

"Foi bom fazermos esta ac~ao. 0 uso dos jornais
e da televisao fez abrir os olhos a muita gente.
Muitas mulheres portuguesas de outras companhias
quando vao corr.igo no "Stree car" perguntam-me como
e que fizemos isto. pois elas tambem gostariam de
fazer 0 mesmo". .

Estas palavras de uma das senhoras que trabalha
nos edfficios do Governo. No dia 5 de Setembro de
1975, quando as mulheres se preparavam para negociar
o primeiro contrato com a uniao a companhia Modern
Buiding Cleaners, enviou as 97 trabalhadoras de lim
peza cartas a dizer que se deviam considerar despe
didas no dia 3 de Outubro. As trabalhadoras nessa
altura estavam a receber 0 salario minimo de $2.40
por hora e queriam um aumento de salario igual ao
que e pago pelo governo as trabalhadoras de 1 impeza
nos edificios do Parlamento $3.74 a hora.

A companhia de limpeza, uma subcontractora, devia
ao mesmo tempo, renovar 0 contrato com 0 governo. 0
governo porem ofereceu 0 contrato a Consol idated ~

por me~os 69.000 dolares. As senhoras preferiam, po
rem, que 0 governo eliminasse 0 subcontractor para
ficarem a trabalhar por conta do governo como aco~

tece no Parlamento. Mas 0 ministro dos Servi~os nao
estava para isso.

Um aspecto do conv{vio do '~omuniaade" reali~

zado no dia 25 de Outubro. Veja pagina 3.

OR/GEM DA LUTA DAS MULHERES DE L/MPEZA
Como come~aram os problemas com a companhia de

limpeza, Modern Building?
Tudo come~ou quando no prfnclpio do ana a com

panhia empregou uma encarregada das mulheres (boss)
portu9uesa, que ja era conhecida noutros lugares
por tirar horas de pagamento as mulheres quanqo es
tas chegavam apenas uns minutos mais tarde.

Entretanto, havia uma outra encarregada portugue
sa que a companhia desejava substituir mas a qual
as mulheres se davam bem. Em vista da amea~a da su
bstitui~ao das encarregadas as mulheres juntaram-se
um dia para exigir ao chefe de departamento (manager)
que, ou a encarregada com quem se davam bem ficava,
ou abandonariam a companhia. Entretanto algu~m pro
pas outra ideia. Porque nao juntar-se a um sindica
to para ver se as coisas endireitam na companhia?

Algumas das mu"lheres, que n~o sabiam nada de sin
dicatos (unions), tomaram um papel e come~aram a
recolher nomes de colegas de trabalho para saber
quantas queriam juntar-se a um sindicato. Quando
esta campanha de assinaturas chegou aos ouvidos do
Encarregado do Pessoal (supervisor) este mandou cha
mar imediatamente uma dessas mulheres ao oflcio. As

Continua na decima pagina.
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Testelllunho dUIII Trabalhador ----------------~r---------
JOM Sa7.es Restaul'ante

Che.fe Sanga a Tavel'na

ESTAO OS SINDICATOS INTERESSADOS no IMI(jRANTE ?
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VEI!DAS E CJ\RROS USADOS

Fl'ancelina
Beauly Salon
ESPECIALIZADfJ EM CORTFS,
TINTAS, PERMANENTES, .
DESCOLORACOES, ETC.

77-79 Nassau St. Toronto, Ontario

A casa oferece 0 bolo

SERVI(.OE DE PANQUETES E BAPTIZADOS

NASSAU MOTORS I

E~PECIALIZAro ~O SERVICO DE

CP- RRO~ usr,DOS con GAP,ANTIA

Tel.368-5090

431 COLLEGE ST. (Esq. da Bathurst)~ J

Q Aberto no 193 AUGUSTA AVE., 368-992Z nif
n:n;n;; :'l:'l n~::~
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Que genero de Compensa~ao e esta que nao da-nos
trabalho nem dinheiro para que nos possarr.os manter
ea nossa familia?

o que acho mal na Compensac;;ao e' que eles me rnan
dar·am a varios medicos e por fil'1 disseram-me que a
minha doenc;;a e de nervos, quando, afinal, me.queixo
da espinha. A Compensa~ao mandou-me uma carta dize~'

do que os medicos tinham tirado radiografias, 0 que
ementira, porque 0 unico medica que me tirou ra
diografias foi este ultimo que consultei.

Des interpretes portugueses da Compensa~ao corn
quem falei nao houve urn que se interessa-se ou aju
dasse no meu caso.

sas. Nao me deram trabalho e, alem disso diziam-me
que nao tinham trabalhc para os trabalhadores sau
daveis, muito menos para os feridos.

Fui ao Departamentc de Mao-de-Obra a procura de
trabalho, mandaram-me para a escola de ingles, por
estar em tratamento medico. Resultaco, estou na es
cola a aprender ingles., nao consigo encontrar tra
baIho leve pe.ra mim e a Compensac;;ao deixou de me
pagar em Abril de 1975.

A interprete Portuguesa da Compensa~ao disse-me
que fosse procurar trabalho em fabricas e a lojas
portuguesas. Eu perp,untei-lhe se ela podia viver
corn dois d6lares ou dois delares e tal. Ela respon
deu-me que se nao pudesse ganhar dois dolares que
ganhasse urn; ao que the perguntei se ela tivesse fi
lhos a sustentar, a mulher sem trabalho, a pagar
renda de casa e alimenta~ao, poderia manter-se corn
esse dinheiro. Ela respondeu-me que quem nao pudes
se corner carne todos os dias comesse torradas corn
cafe ou cha...

Das muitas vezes que fui a Compensa~ao e que es
ta interprete me atendeu ria-se de mim, e, ate me
disse uma vez que nac mexia no meu caso porque dava
muito trabalho e que nao tinha tempo. fu e/que ti
nta tempo de esperarestando ha/tres meses se~ rece
ber qualquE'r pagamento cia Compensa~ao: E os meus
filhos e familia quem os alimentava?

Aqui vai 0 resumo de uma conversa com 0 Sr. Jose
Sousa sobre 0 seu probZema de Compensagao dos Tra
baZhadores. Este caso injustamente tratado nao e 0

Unico entre os trabaZhadores imigrantes.

Consultei 0 medica de familia e ele disse-me que
o acidente tinha sido no mesmo lugar do anterior e
que nao podia trabalhar. Igualmente disse-me qUE' 0

tratamento no hospital da Compensa~ao nao me tinl1a
me:lhorado. A C0mpensa~ao nao me pagou pelo periodo
de seis meses e somente no fim desse tempo me man
dou dinheiro dinheiro que nao cobriu 0 tempo atra
sado. Nesea altura eI"viaram-me uma carta cli.zendo que
iam dar-me trabalho, mas nao mo deram. Fui procurar
trabalho a varios lugares, incluindo lojas por~ugue-

Fui tambem ao hospital da Compensa~ao dos Traba
lhadores onde fazia ginastica e me davam comprlml
dos. Sai do mesmo modo que entrei, sem melhoras.

Dicidi ir a Portugal a urn massagista, que me pes
born, tanto que fui trabalhar em Outubro 1973. Traba
lhei cerca de 7 meses na fabrica Samdrin-Prescast.
Em Mar~o de 1974 sofri outro acidente no mesmo si
tio do primeiro, quan~o levantava uma for~a de ma
deira de cerca de 5 ou 6 metros de cumprimento e de
dois palmos de altura.

Ao fim de cinco dias devia ir trabalhar se pudes
se, ou entao visitar 0 m~dico de familia. Este dis
se-me que eu nao estava em condi~oes de trabalhar.
Consultei urn especialista que me mandou para 0 hos
pital da Compensa~ao para onde entrei pelo meu p~ e
corn 0 "grande tratamento" que me deram sai dela nu
ma cadeira de rodas, tenho testemunhas disso.

Em 1972 estava a trabalhar numa fabrica de ter
ro e apanhei uma dor nas costas, quando peguei corn
urn colega meu, num cesto de metal (basket) cheia de
pe~as de ferro que pesava cerca de 400 libras. Isto
aconteceu na fabrica de travoes AIMCO. 0 encarrega
do avisou-me para nao dizer que 0 cesto tinha tanto
peso. Fui sozinho de taxi para 0 hospital. 0 medica
que me examinou disse-me que tinha a musculatura
dos rins torcida. Nesse mesmo dia sai do hospital e
vim para casa.

Angolo
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ENCONTRA TAME EM CA~~S CARRINHOS E CADEIRAS PARA 0

TUDO IMPORTADO DIPECTA~fNTE DE PORTUGAL E IT~LrA.
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Cs trabalhadores que tentam organizar-se sac
gerall'1ente avisados e se continuam, sac despedidos:
Segundo Jean-Guy Frenette da Federa~ao de Trabalho
co Quebec, "P, ma i or parte das pessoas nao se opoem
a estes despedimentos, porque mesmo que sejam ad~i

tidos de novo, a companhia faz-lhes a vida misera
vel, especialmente se a uniao ainda nao foi forma
da.

(]ssue 7, puhZicado peZo Departamento da Igreja na
Sociedade, da Igre,ja Unida do Canada. Autores v/ayne
EZZ~ood, Genev~eve LesZie, e John Foster).

Sheila Arnopeulos, numa bem docul'1entada serie de
artigos acerca dos trabalhadores imiorantes no
~'ontreal Star em Mar~o de 1~74, notou que "tentan
do organizer urra fabrica (onde muitos imigrantes
trabalham) e muita vez uw. longo e tortuoso proces
so, no qual 0 patrao usa a intimida~ao, despedimen
tos c processos nos tribunais'de trabalho n~a

tentativa para evitar a certifica~ao da uniao. E
frequente 0 patrao fechar a fabrica para que os
trabalhaoores vao para trabalhos semelhantes em
outros luqares sem uniao. Mais tarde, depois de
um mes ou dais, 0 patrao torna a abrir a fabrica
com um nome novo, num novo lugar, corn trabalhadores
novos e - sel'1 uni ao. 11
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De imedi~to, as unioes deviam e~pre0ar mais orga
nizadores para serem eapazes de lidar corn os imi
arantes na sua propria lingua. Para muitos imi
grantes a ineia de entrar numa uniao e alarmante
e confusa. Muitos verr de reoimes de ditadura onde
as unioes sac proihidas ou sac vistas em alian~a
co~ os patroes. Outros receial'1 perder os sellS tra
balhos se um patrao descobr~que eles estao envol
vices e~ actividares de uniao.

Os trabalhadores imi~rantes prpcisa~ de ser .pro
tegidos, nac apenas p2ra c seu proprio benef{cio,
Woas para 0 benef1cic de todos os trahalhaGores Cana·
dianos. As unioes deveriam concentrar/os seus es
for~os nos sectores de trabalhc de salario-taixo
ende predorriniim os imiqrartes. J\traves do lTielho
rarrento das condi~oes'de trabalho e dos salarios
dos irriarantes, as uni6es pederiam fazer corn que a
posi~re des trabalhadores Canadianos ind{qenas nao
seja minada pela existencia de uma fonte de traba
lho barato pronta a ser explorada.

P,S unioes deveriam ter ul'1_pape~ activo de organi
za~ao entre os imigrantes trabalhadores e deve ser
dado ma;or enfase aos problemas dos trabalhadores
imigrantes. MUltas vezes a pessoa ~ apenas membro
e nada mais. A5 unio~s deve~ ser velculos de mu
dar.~a corr, a pa rti ci pa~ao es tendi da a toras os n1en
bros, de modo a desa fi a r a actlle.l orqani zacao
industrial. . -

ANUNC IAR NO "COt1Utl IO,Il,[lf 11 E VHlDER

independente
o dia 11 de Novembro est; marcado para

ser 0 dia da independencia de Angola. Porem
neste momento a situa~ao e bastante diflcil
pois os tres movimentos encontram-se em
comfrontacao armada.

o Movimento Popular de Libertacao de
Angola (MPLA), comandado por Agostinho_
~eto e 0 movimento com maior implanta~ao

e apoio popular em Angola. Neste momento
contro1a Luanda, a capital de Angola,
Cabinda, 0 enclave bastante rico em petro
leo e 12 das 16 Provincas de Angola. A

,Frente Nacional de Libertayao de A~gola,

por seu turno domina duas prov(ncias-Vige
e laire- e a UNITA mantem a sua inf1ue:,cia
no Sueste, a volta das cidades de.Nova
Lisboa, Silva Porto'e Serpa Pinto.

Parece haver duvidas se Portugal vai dar
a independencia a Angola na datamarcada.
Pelo menos e 0 ~ue a tU.R (Frente Unitaria
da Esquerda) num comunicado para uma mani
festa~ao de apoio ao MPLA, faz entender;

" Ao lconsiderar em pe de i gua 1dade 0

~.P.L.A., 0 qual controla e dirige a
sua reconstrucao, em quase todo 0

territorio ango1ano, a F.N.L.A. e a
U.N.I.T.A., que outra coisa nao sac que
instrumentos das mais sinistras foryas
imperial istas e colonial istas, em cujos
exercitos invasores tem 1ugar de desta
que os mercenarios brancos e que n~o

hesitam em al iar-se aos fascistas do
E.L.P., 0 VI Governo Provisorio procura
impedir que 0 M.p.l.A. assuma 0 poder
na data da independencia e fomenta a
i n t e r,v e n er a0 de for er as imp e r i a 1 i s t as

estrangeiras em Angola, preparando as
cond j yoes pa ra a in te rnac i ona 1 i za~ao do
confl ito atraves da O.U.A. ou da O.N.U ..
com 0 objectivo de sujeitar 0 pOV0

angolano a um regime neocapital."
Agostinho Neto ja pediu expressamente

a retirada das tropas rortuguesas no dia
11 de Novembro. A evacuayao dos soldados
Portuguas ja come~ou ~ deve terminar no
dia 11 de Novembro. Os acordos de indepen~

d~ncia, assinados no dia 15 de Janeiro
ultimo, pe10s tres movimentos de 1 ibertayao
e Portugal previam essa retirada para 29
de Fevereiro de 1976.
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Os trabalhadores e trabalhadoras nas minas,
fabriaas, construaoes, serviyos e agriaultura sac
a alavanaa de toda a eaonorrria ce wn pats. Sem
des nao se fazeme fabriaas e maquinas, nao se
escavam as minas nem se erguem aonstru9oes, nao
se produ?. A mao-de-obra, ou seja, os trabaZha
dores sac essenaiais para a producao. NaG e' 0 di
nheiro que gera trabalho, mas 0 t~abaZho e que
gera a riqueza. Isto ve~ a proposito de compreen
der 0 papel chave que os trabalhadores te~ no. eco
nomia, mas que tende a ser esqueaido. Os trabalha
dores sao, em geral, os que tem de lutar i~enso

para receber um awnento de salirio, sac as pessoo.s
mais mal pagas, apesar dE serem eles os que produ
zem as riquezas que sac amealhacas nos cofres de
bancos e grandes aompanhias.

Nos te~os que passam esta a assistir-se 0. wna
crise economica mundial. Cs pre90s dos produtos
{feitos pelos trabalhadoresJ estao a subir a v~a

velocidade galopante. Os tn2balhadores seguem a
reboque tendo jd difiauldade em lazer face 0.0 custa
de vida. Isso acontece no Canada, Estados um:dos,
Japao, Portugal e outros paises da Europa. As
econorrrias destes paises sao dominadas por grander;
companhias nacionais e internacionais que operOlT'
por vezes como autenticos monopolios, controlando
a qualidade do. produaao, 0 mercado, 08 pr('9cJ<i, e
os proprios governos'dos paises.

Estas companhias sac imptrios em si proprias.
Algumas delas tem orqamentos n~iores que os de mui
tos paises. 0 poder que isso lhes ?~ e extraordi~£t
rio, tanto no. conduqao dos seus proprios negccios,
como no. infZuencia directa que lhes da nos governor;
das naqo~es onde actuam. As democracias capitaZistas
do oeste, em geral, nao aceitam que 0 Estado inter
venha para controlar essas companhias, pois tal f
vis~o ~omo wn atentado cl Ziberdade empresariaZ. e no
comerc'Z.-o.

Todavia, devido as crises economicas Que se 8U
cedem, e a inflaqao {subida constante do preqo dos
produtQsJ que os po.tses ocidentais atrQvessam, mvi
tos governos veem-se obrigados a actuar, para evitar
o descontentamento proveniente do desemprego, e do
constante empobrecimento dos trabalhadores. Esso.
actuaqao e geraZmente passageira, e limita-se por
vezes a wn conjunto de regulamentos, para controZar
a subida dos salarios e de certos preqos. InfeZiz
mente os salarios saem sempre mais co~trolado~ que
os preqos. Esta foi 0 genero de actuaqao e8colhida
pelo governo canadiano, pal"a combater a inflaqao.
No Canadcl vai em dois anos que a inflaqa'o ronda os
onze por cento. 0 governo nada fez, os liberais ten
do mesmo ganho a ultima eleiqao federal nVJTla carrrpa
ny,.a "anti-aontroles". Pouao apos a tomada do poder,
o goverr.o pediu que voluntariamente se moderassem
os hO.bitos dos consvJTlidores. 'Tal resultou num fra··
casso. E 0 governo adoptou as medidas que tao' 7Jee
mente tinham oposto no. campanha eleitoraZ.

Os preqos das casas, da alimentaqao, do vestu
ario e mais artigos essenciais, continuam a aVJTlen
tar, e os trabalhadores veem 0 produto do seu tra
balho comico pela inflaqao. Os sindicatos 0.0 negc
ciarem os contn2ctos, tentam no. medida do POSS1~)eZ
remediar a situaqao, exigindo clausulas fixas aos
aumentos do custo de vida. Agora 0 gcverr.o canadi
ana impoe um limite nos awnelltos dos salarios, dez
por cento sendo 0 maximo o.dm{ssivel, no entar.to os
preqos dos produtos podem awnental" "0 necessar1:c
para cobrir os awnentos dos cvstos de produqao". A
faZha esta em que se estes a~entos fore~ de vinte
ou trinta por cento, os prec;os dOG pl'odutos podem
aumentar nessa proporqao. 0 salari.o do tl"abaZhadol"
esta limitado a wn awnento de, e nao mais que, dez
por cento.E isto apenas para os traLalhadores qu£
teem sindicato, porque os outros, esses ne~ os de?
por cento receberao. Sao estes uZtim0s, os Setenta
por cento dos tn2balhadol"es nao J?rotegidos por C01;

tractos, que realmente sac as v~timas da inflac;ao.
Sao estes que devem pedir, mais que pedir, devem
exigir, EXIGIR, que trabalhc igual seja recompen
sado com salario igua7. Sao estes tambe.~ que devem
exiJir wn cont1"ole rigoroso ou mesmo w'; c011.qelamen
to dos preqos. sd depois estarao e~ condiqo~s de
ace~tar 0 controle dos salarios.

Nos portv~uese8,aos mil)~res, pertencemos a
aategoria dos desorganizados, dos menos Rrotegidos,
enfim, dos mais abusados. A Ylossa condl90-o de emi
grantes, em parte incultos, em parte mal informados,
em parte abusivamente enganados,forqam-nos a perten
cer a essa categoria. So a nossa uniao,o conheci-
mento dos nossos direitos, e a compreensao das nossas
condiqoes nos poderao trazer melhores dias.
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Joao ~edeiros, urn dos colaboradores do jornal
"Cemunidace", recebeu 0 diploma de Mestre em Estu
dos do Ambiente (Master in Environrr:ental Studies),
no clia 7 de Novembro, na Universidade de York, es
pecializandc-se e~ Or~aniza~ao Co~unitaria.

Jo~o ~edeiros, natural de ~. Pedro de Nordesti
nho, Sao ~1i gue1, A~ores. encontra-se no Canada des
de 1971. Mo primeiro ana de Canada co~pletou 0 seu
bacharelate e~ Teologia, come<;ando a trabalhar no
YMCA co~c Orqanizador Comunit~rio em 1972.

E~ 1973 entrou para a Faculd8de de Estudos do
Ambiente, na Universidade de York.

Joao Medeiros encontra-se de nove a trabalhar a
tempo i~teiro r.o Y~CA, sendo Director do Programa
Comunitario tOrtu0u!s.

Vluva
Continuaqao da prim~ira pagina

b i 1 i .la pe 1a vi nda da mae, dos' i rmaos e i rmas ma i 5

novos. Estes perderam 0 pai ha tres anos. Sao por
ta"nto, onze filhos, 4 raparigas ma·is velhas, e 7
rapazes. N

A Margarida, como nao podia deixar de ser,
sente-se muito preocupada por causa da enorme res
ponsabilidade que tomou, ao trazer para esta terra
uma taG numerosa famflia. A mae tem 44 anos e para
cuidar de tanta crian~a nao podera trabalhar. De
filhos, apenas duas irmas, fora a Margarida, tem
idade legal para trabalhar. A Margarida pensa arran
jar-lhes trabalho 0 mais cedo possfvel.

Mas nao ~ so a Margarida que se preocupa. Os
seus ayes tambem se sentem preocupados, embora com
esperan~a de tuda se resolver pelo melhor. 0 sr.
Artur Lerias ja conta 71 anos e desde que entrou no
Canad~, ha quatro anos andou sempre a trabalhar.
Mas ha'dez meses 0 trabalho acabou e agora encontra
se desempregado. doente e ainda nao recebe pensao,
embora esteja a tratar dos pap~is para 0 efeito.

So para as passagens sac necessarios $5.112
d~lares e a rend a de casa e de $260 dolares por mes.
Alem disso os onze filhos precisam de roupa, cal~a

do e comida. A casa precisa tambem do mobiliario
indispensavel tal como camas, roupas de cama, mesa
de jantar, loi~a, foga"o, etc.

Se os nos sos leitores puderem e quiserem aju
dar esta fam[lia, telefonem para 0 nossa jornal e
dar-lhe-emos a direc~~o.

lEt! J/EJO f'EI?'FBlA#tiVlE CL.4e4 A 51TLlACAO
£)0 1#IGA'A#7E m~TLl6t/i!;... '
... E G05TO £)AO{///() Qt/E //EJO!//

11'01Tl'aaeaa c

Segundo Ed Broadbend, 0 NOP opBs-se ao programa
pelas se~uintes ra7~es: Pri~eiro, 0 pronrarna ir.no
ra CO~[JletamentE 700.000 pessoas desempregadas no
Canada. Fle e de opini(o que os salarios vao ser
controlados, mas seri d{ficil controlar nanhos de
rendas, rlivicendos, juros, ganhos de capital, as
centas dos profissionais, etc.

'Usar percentagens para controlar 0 aumento de sa
l ari os, er: vez de ser ul'1a quanti a oeterf'li naca de
delare.s P. intr{nsicarr:ente in-iusto eaDenas servira'
cara exarcebar os sentimentos existentes sobre a
desigualdade disse Ed Broadbent. E continuou
'uma pessoa aue oanha aaora 0 salario 1'11nimo sera
li~itada a receber UI'1 aumento at~ $60C dolares: mas
os que teIT1 um salario aci~a de $25.000 per ano, 00
derao receber 52.tOO. ft in-iusti<;a f evidente. E
a ouantia de $600 dplares, lemgrel'1-se, nao e um au
mento qarantide. E apenas 0 maxi~o permitido a0ma
pessoa que ganhe abaixo de $6.000 dolares por ano.

n facte e que a maior parte dessas pessoas nao
estil'sinricalizada, e portanto, a rnaioria nem is'so
recebera~ , ,

Eroadbent esta convencido que os pre~os nao serao
controlados. Este proqrama F apenas para controlar
os salaries.

,
CONVIVIO
00 IICOMUNIOAOE"
Realizou-se no pnssado dia 25 de Outubro, no salao

do YMCA, 0 prirneiro conv{vio dos assinantes e pes
soas que trabalhaw no jornal cemunit~rio e sUnS fa
n'{l i as. Compareceram cerea de 7e adul tos e cri an
~as na festa que se prolonpou das 7 a meia-noite
co~ diversas partes.

Foi apresentado primeiro u~a s~rie de diapositi
vos sobre Portus? 1 se9ui do_rle UJT:a i nterven<;ao 5ebre
IIp f.lECESSIOA.OE DE If':FOR~lA.~P,O NP, COtilLNIDAOE" por
Dominges Marques. Na sua interven~ao, Dominqos
r1arques frisou Que a informa~ao cor;pleta {: muito
impertante, mas que isso ainda nao existe ne: nos sa
comunidade portuauesa. (l jornal "Comunidade" terr
como objectivo apresentar u~a informa~ao Que tenha
interesse imediato para os portuqueses de Toronto,
falando sobre cs seus problemes. Per fim fez u~

ap!lo aos presentes para cooperarem nas v~rias ta
refas do jorna 1 e na sua distribui<;ao. Pparecerar:
muitos voluntarios, alquns dos Quais se prontifica
ram a levar jornais consiqo para distribuir aos
seus lUQares de trabalho eu na sua rua.

Das 10 em diante, heuve mCsica e dan~a-. Rolos,
favas e refrinerantes foram servidos a urn precc
muito baixo. Muitas pessoas exr.rimira~ 0 seu"dese
jo destes conv{virs fa~iliares sere~ realizados
mais vezes.

Continuaqao Ca pr-imeira pagina.

tratalh8.dores, As ccmpanhias arrc>njarao manei
5 para safar-se ~as leis impestas.
Joe Morris, presidente do Conqresso Canadiane de

Trabalhc (Canadian Later Connress) prometeu usar
tedos cs rleios para fazE::r falhar 0 procIraITla do ~o

ver'no para controlar se~arios e pre<;os. J:s sindi
catos quere tambem lutar centra a inflac;ao, Plas nao
concorram corr os m~todDs usa dos peln noverno.

David Archer, presidente da Fecera~ao dE Trabalho
~o Ontario dir~aos neaeciad~r€s dos sindicatos cara
iqnorarem os ccntreles'e reoociare~ come se eles' nio
existissel11.

Entretarto, por causa da cr{tica forte Due Trudeau
tem recebido, Ottawa anunciou no dia 21 de Outubro
uma revis10 ao proqrama. ~m trabalhador pode aanhar
ate $3.50 per hera, se~ ser sujeito aos limites im
postos [Jar lei.

(EDITORI!\L)

Os TRABAlHADORIS

ea CRISI ICONOMICA
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A SAUDE E ALIMENTOS NATURAIS
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APRENDA INGLES EM SUA CASA
APRENDA A FALAR,A LER E A ESCREVER

TELEFONE PARA 537-8763 OU ENVIE 0 CUPAO PARA LIVRO
GRAnS, PARA

INSTITUTO L1NGUAMATICO ARLlNGTON

o

@t

•

•

•

que sac
saude.
do Norte,
demasiado.

hil:bitos
a nossa
Ameri ca
e'comer

Ron's Healt'h

Food Store

Domingos Marques

Centro de Informacao Port ugues,
de CAMBRIDGE

o Centro de Informa1do Portugues de Cambridge
foi oficialmente inaugurado no domingo, 19 de
Outubro de 1975.

Num comunicado a imprensa explica-se como foi
estabelecido este centro: 11 A abertura do Centro
e fruto do trabalho de um grupo de lfderes da

""comunidade portuguesa e pessoal de instituicoes
de servi~o social e de saude, que organizar~m h~
um ano uma Conferencia Intercultural Portuguesa em
Cambridge, GaIt. Ha 10,000 Portugueses em Cam
bridge, cerca de um sexto da populayao da cidade,
e a maior parte chegou dentro dos ultimos dez anos.
A finalidade da conferencia era dar a conhecer a
hist6ria e a cultura Portuguesa, ao pessoal de
sa6de, servi~os sociais e departamentos do governo.
Na conferencia reconheceu-se 0 problema da lfngua,
ea comissao organizadora tomou a responsabil idade
de resolver esse problema. Mais tarde, dois
question~rios confirmaram a existencia do problema,
e mostraram tambem que os Portugueses usavam pouco
os servi~os oferecidos pela comunidade e que ao
procurar as varias institui~~s, 0 cliente Portu
gues e que tinha a responsabilidade de providenciar
o seu interprete ou tradu~ao.1I

Depois de uma reuniao com a comunidade Portugue
sa em Junho de 1975, foi decidido formar um centro
comunitario para inform~ao, referencia e tradu7;0.
Organizou-se uma Direcyao composta pelos membros
da Comissao organizadora que trabalhart durante um
ano, ao fim do qual sera eleita uma nova Direc7ao
numa reunia'O da comunidade.

o Centro recebeu ja
l

um subsl'dio de $8,000. dol£
res do Departamento da Secretaria de Estado, e
estl a tentar arranjar outras fontes de fundos.
o espayo para 0 escrit6rio e' oferecido pela Cidade
de Cambridge sem pagar renda ate ao fim,de 1975.

SELECr;AO COMPLETA DE ALIMENTCS NATURAIS

EQUIPANENT08 PARA EXERCICIOS DE GINASTICA

2949 e 3417 da Dundas St. W.,

Telefomes 766-9311 e 763-5381

N6s somos for~ados a viver com
maus para 0 nosso organismo, para
Um dos piores habitos do homem da
e em especial de nos portugueses,
N6s comemos demais.

Segundo alguns medicos portugueses da nossa comu
nidade, a maior parte dos1nales dos nossos doentes
sac causados pela irregulariedade, demasia e ma 0

rienta~ao dos alimentos. Os nos sos avos e pais fo
ram ensinados a encher a barriga as
crian~as quer queiram quer nao. Um menino gorducho
e'para muitos um men;no saudavel. Uma pessoa magra
e s;nonimo de doen~a, fraqueza e pouca saude.

Outro problema e'o que se come. Os mercados es
taG cheios de toda a porcaria. As nossas crian~as

comem tudo 0 que edoce e tem gosto. Come-se tudo
a toda a hora. 0 desporto favorito e 0 exerc{c;o
diario de alguns e/encher'a barriga a todo 0 momen
to. 0 nosso or,ganismo nao foi feito para suportar
tanta carga. E verdade que a nos sa sociedade de con
sumo, 0 sistema economico em que vivemos exige que
fa~amos isto. Somos condicionados a comer muito e
a por muita coisa no lixo para, que 0 capital e 0
lucro do sistema aumente. Mas e necessario que pen
semos urn pouco em n6s. Comer menos e procurar ali
mentos naturais com 0 mlnimo de misturas e efeitos
da civiliza~ao. Depois e precise fazer exerclcios
flsicos, andar a pe, enfim olhar por caca um de n6s.

Golden Temple Conscious Food

Oma organizacao singular, -

A prop6sito o.e alimenta~ao de produtos naturais
visitamos um qrupo de jovens que faze~ parte duma
organiza~ao chamada 3HO D-:ealthy, Happy and Holly
Organization), orqaniza~ao dos 3H que procura viver
uma vida saudavel, feliz e santa atraves duma nutri
~ao de produtos naturais.

Este grupo despertou-me a curiosidade pela sua
maneira esquisita de vestir - roupas completamente
brancas e uma especie de turbantes na cabe~a. Falei
corn urn dos membros e descobri nao so urna serie de
factos curiosos, mas tambEm um gelado de mel que
foi a coisa mais deliciosa que comi na minha vida.

Este grupo vive numa especie de cornuna em duas
casas da Palmerston Blvd, praticam uma especie de
ciencia relacionada corn 0 Yoga e tem uma l6ja de
"alimentos naturais" na Harbord St. '

Um dos membros desta organiza~ao explicou-me que
nesta loja (afinal descobri que h~ muitos destes
estabelecimentos deste g~ne~ es£alhapos por Toron
to) ven~e-se produtos que sac, nao se gostosos cu
mo tCimberr, bons para a saude.

- A maior parte dos produtos alimentlcios hoje a
venda no mercado foram tratados corn qufmicos e pre
servartivos que nao fazem nada bem.

P~ra aceitar esta afirmacao como verdadeira ou
nao, ,nao e/ necessario pertencer a esta ou outras
o~ganiza~6es semelhantes. 0 que e certo e os nos sos
habitos de viver hoje em dia, habitos su{cidas. Va
mo-nos matand~ aos poucos. E/preciso Jem duvida co
rner menos e so 0 oue faz bem. 0 aue e que faz bem?
Pergunte ao seu medi co. El e di r-l'he-a/.

a1imentos naturais
bar de sumos

sorvete de me1
1ivrcs da Era de Aquario
numa atmosfera amigave1. confortave1

Vamos falar um pouco de saude. Toda a qente sa be
como el importante ter-se saude. Porem, somente quan
do estamos doentes, sabemos apreciar 0 que e ter
saude.

Comecemos par exemplo com uma coisa simples como
a constipa~ao. Desde pequeninos ouvimos dizer que
nao se devia molhar os p~s, apanhar frio, e nao sei
que mais, senao ficarlamos constipados. 0 que e en
tao uma constipa~ac? Oualquer coisa que veio de fo
ra que nos atacou, a1go que nao podemos controlar.
Fomos condicionados a pensar um microbio ou germe
nos atacou; ele e que nos trouxe a constipa~ao, a
doen~a. Qual a solu~ao? - Tomar comprimidos que vao
destruir esses micr6bios. E 0 mercado esta cheio de
les. Cada um diz ser melhor do que outro.

E dores de cabe~a? Como se curam? Tomam-se com
primidos ou outros remedios que vao ctestruir 6 mal,
o microbio" 0 germe, etc, que esta' a causar a dor,
a doen~a. E verdade?

E todas as outras doen~as, como se curam? Inven
tarn-se co~pri~idos e nais'rem~dies que destruam 0
mal, 0 qerme, 0 causador da doen~a. ,

Isto foi 0 que nos ensinaram atraves dos tempos.
Fomos habi t~lados a pensa r que os IT'e'di cos i nventam
venenos que vao matar os nossos n1e,les, as constipa
~ees, as dores de cabe~a e do cora~ao. Entao sentir-

-nos-emos outra vez fertes e corn saude.
Nunca fomos ensinacos aver todos os nossos pro

blemas de saude, todas as nos sas doen~as e males
tem origem dentro de nos proprios devido a maneira
como vivemos e aquilo que comemos.

Todos sabemos ;;: vicia cue vivemos numa civiliza
~ao complexa, dentro duma cidade coma Toronto, nao
eo ambiente ideal para 0 nosso corpo. Afinal nos
somos seres humanos, corn urn corpo aniwal Que presi
sa de respil'a,r ar puro, uma alimenta~ao natural,
um descanso certo. Quantos de nes ja esqueceram 0
q~e e' i sso? Quantos de nos jar esquecemos 0 que e'
p1sar a terra, 0 verdadeiro solo, a areia, as er-vas,
tl:de isso que faz parte da natureza e que os homens
por causa do dinheiro e em nome do ptagresso cohri
ram COlT' cimento e alcatrao?

em 3 meses'

fAU INGL£S P(HUIIO

Ze:pois e claro: e ~u estou decicico. Nao cpm
pro casa agora, a nao ser Due 0 meu salario
aumente, ou as casas venham para u~ preco
razoavel. Nao estou para trabalhar como-um
burro para dar 80 mil dOlares por uma casa
e pagar 0 dobro ao fim duns tantos anos com
os juros'a 13 por cento. s6 faria tal coisa
se perdesse a cabe~a:

1726 Eg1inton Avenue West, Toronto M6E 2H5

Mr.
Mrs.
Miss----------------------------Idade--------

Morada-------------------------Apt.---------
Cidade-------------------------Te1.----------

Snl'. Ze:Tenho ida com 0 agente da "real estate", mas
olha Tonim, eu tenho ca para roim que se ven
dessemos e comprassemos as casas nos propri
os pagavamos muito menos.

Tonim: r'1as entaD porque, Sr. Ze?

Snl'.

Snl'.Ze:Como esta's, Tonin? Ja nao sei ha quanto
tempo nao te vejo:

Tonim' Everdade: Ja la vao dois meses que nao fa
, . lamos. Deve ter muita coisa para contar-me.

Snl'. Ze:Bem, nao sei se sabes que ando para comprar
uma casa ... e isto esta 0 diabo. Nunca vi 0
pre~o das casas taG exagerado como agora: E
uma coisa desavergonhada. Palavra de honra,
nao sei para que temos um governo, se este
nada faz para controlar isto: As casas tem
subido de uma maneira que ja ninguem lhes
pode chegar. Eu pelo menos nao posso:

Tonim: Quer comprar casa aqui em Toronto, ou fora?
Parece que ha muitos portugueses a co~prar

casas ali para Mississauga.

Snl'. Ze:Isso e verdade, muitos tem 0 bico fino e
vao para esses lados comprar~"ban(Ja16s" no
vinhos do trinco. Mas isso nao e para mim.

Tonim: Mas porque nao, Sr.ze?

Snl'. Ze:Ha muitos motivos Tonin. Claro que 0 rrir1ei
ro e 0 dinheiro. Essas casas sac uma loucura
nada menos de 80 a lOG mil dolares: Tal pre~o
para mim nem pensar. E muito alto para os
meus fracos ganhos. Sabes que trabalho na
constru~ao, e num apice apanho "lay-off".
E por isso que tenho que me limitar aver
umas casas por aqui a volta. E olha que mes
mo por aqui os pr€~os sac de arripiar os ca
belos, considerando que muitas destas casas
sac vel has e se encontram em mau estado de
conserva~ao. Sabes quanto pedem por uma ca
sa mais ou menos arranjada, e com uma "cela"
em condi ~oes? nada menos de 70 a EO mi 1 ~

Snl'. Ze:E bem. Os agentes ganham a 6 por cento nas
casas que vendem, e portanto tern tOGO 0 in
teresse em vender uma casa cara. Muitos de
les enfiam por af cada barrete as pessoas,
que Deus nos livre:

Tonim: Entao so ha uma possibilidade: e vender a
cas a em privado. Isso eliminaria esses 6 por
cento, e de certo modo faria a casa mais ba
rata.

Tonim: Nesse'caso vale mais comprar u~a casa nova
em Mississauqa ou noutro lugar.

Snl'. Ze:A; e que te enganas: para efeitos de rendi
mento, impostos e tUGO, as cpsas de Toronto
sac mais economicas. Arrenda-se 0 "flat", €

os "alpisteres", se os ha, € isso ja ajuda
a pagar as "r:1aortgages". tlos "banga16s" nao
se po de arrendar nada.

Tonim: Portanto esta decidido a comprar casa?

Snl'.' Ze:Ja estou quase decidido e a nao comprar.

Tonim: Como tem visto as casas?
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Ao domingo ° homem levantava-se, dava ao bur
ro uma ra~ao de favas corn vinho e a~ucar, ia a missa
corn 0 fato do casamento, comia 0 jantar melhorado
que a f11ulher preparava e a tarde ia para a taberna
da aldeia jogar a sueca aos quartilhos de vinho
branco.

Um dia, um amigo de infancia do homem, que
emigrara ~ Uf11 ror de anos, veio visitar a aldeia,
ver os amigalha~os, passar umas holadeias, coma ele
dizia. Apertava 0 bacathau a toda a gente,falava dos
tempos que passara no estrangeiro e todos ficararn
muito bem impressionados. Mas depois, 1entamente ,
come~ou a mudar. Urn dia em conversa, disse que a
aqua do chafariz, donde toda a gente bebia, devia
ser de~infectada corn cloro, ou nao sei que. Ora
isto nao caiu muito bem quem 0 ouviu, porque as
pessoas da aldeia tinham urn orgulho muito especial
na aqua do chafariz, que brotava da rocha fria de
partir dentes. Disseram ao senhor que emiorara que
ate 0 presidente da camara tinha vindo a inauqura~ao
do chafariz e tinha dito no discurso que fizera que
aquela agua era muito cristalina. Mencionaram ainda'
o caso dumas pessoas da cidade que tinham uma vez
passado pela aldeia e dito que aquela agua tinha

coisas minerais e tinham levado aos qarrafoes cheios.
Nada disso convenceu 0 senhor que e~~grara, que m~~:
to altivamente afirmou que pessoas civilizadas de
viam desinfeciar a agua que bebiam.

Doutra vez durante urn jogo de sueca na taber
na, 0 senhor que emigrara afirmou que 0 regedor d9
frequesia devia ser eleito democr~ticamente.Ni~ouem
sab~a muito bef11 0 que aquilr. queria dizer, mas nao
quiserarr per~untar. 0 regedor era um antigo comba
tente da pr,imeira guerra, que perdera uma vista a
lutar nas Africas, e que toda a gente sabia era 0
melhor homem para reoedor. E todos ressentiram que
quem saira de terra h~ tanto tempo quisesse aqora
vir mudar aquilo oue eles desejavam ter sem mudan~a.

IIpesar das 'ma's irnpressoes que 0 senhor que
e~igrara estava a causar, 0 homem aue tinha 0 burro
ficou bastante admiraoo quando uma vez @le the disse
que la' no estrangeiro nao se usavam burros de carga,
mas sJf11 umas maouinetas chamadas tractores, que fa
ziam 0 trabalhc de vinte burros de .carga em metade
do tempo.O homem gostava muito do seu burro, mas
trabalho e trabalho, um burro e urn burro, e vinteN
burros sempre eram vinte bur~os. 'Ta bem que ele nao
tinha trabalho que chegasse para vinte burros, mas
~s vezes era preciso, e pelo que disse 0 senhor que
emigrara, os tais tractores sd corniam quando traba
lhavam, pelo que nao daria grande despesa quando
estivesse parado. Durante dias 0 hOf11em andou a mati
nar na ideia. ·At~ que urn dia ao regressar do traba
lho encontrou-se corn 0 senhor que emigrara, e resol
veu-se a perquntar-lhe se seria muito dif{cil conse
guir u~ dos tais tractores. D sephor disse sue nao,
que ate havia quef11 os cornprasse as presta~oes, que
iam paqando cam 0 dinheiro que iam fazendo com 0
trabalho. Tudo estava a convencer mais e mais 0 ho
mem que devia ir buscar urn tractor. Quando chegou a
casa disse ~ mulher que tinha resolvido ir h. terrd
donde viera 0 senhor que emigrara, buscar urn tra
ctor. A nulher ficou doida. Que ja sabia··que as mas
companhias davam sempre nistd, dianhos carreqassem
o senhor que erniorara que nao podia deixar estar
quem estava, para que ~ que era precise um tractor
se nem sequer havia trabalho que cheque para 0 burro
Nada disso convencia 0 homem, que achou que se nao
houvesse trabalho naquela aldeia haveria noutra, e
cpmo disse 0 senhor que emigrara, 0 progresso ~ que
e importante. Raios partam 0 proqresso, se para 0
conseauir e preciso um homem deixar mulher e casa
e filho, e se ele tinha vivido sem progresso ate
agora e nunca tinha passado fome ... a mulher con
tinuou ate se cansar. 0 homem tinha. resolvido emi
grar, e dali foi falar corn 0 senhor que emigrara,
par~ 5?ber o· que era preci so fazer. M 1· I 15.1

aru'1.'l.O ~ I va.

A historia do emigranie ~/~gna Zonga historia.
Sac Zongas as historias de todDs os que ;;'''::~·2raram.
Nos pr6xi.mos numeros do Comunidade continuaremos
com a jzistdria do emigrante, do burro de carga, e
do pa'/.s dos tractores.

FRIGORIFlCOS
~ -

RA 01 OS
e FOGUES

MOBiLlAS

Como jornaZ mensaZ, Comunidade dedica-se mais
a cr{tica e ensaio, do que propriamente a pura no
t{cia, que seria desactuaZizada em caca ediqa~.
Como jornaZ de entretenimento e instruq~, pv~Zica
mos aquiZo que achamos interessante e utiZ, em vez
daquiZo que mais jornais venderia. ~ I

Neste nUmero in{ciamos a pubZicaqac duma histo
ria que se proZongara por var1:as ediq~s. Da auto
ria de Martinho H. SiZva, a historia c~ emigrarote,
do burro de carga e do pats dos tractores, e uma
historia para crian'9as, e para os pais das crianqas,
e para os aVGs das crianqas que emigraram.

AJUDA
I

L------- ..
o jornal "COMUNIDADE" i feito apenas corn

o~trabalho e dedica~~o de pessoas volunti
rias. Todavia nos temos mais trabalho que
mao-de-obra. Pedimos os nossos 1eitores
que queiram ajudar~ mesmo que seja umas
horas por sernana ou por rngs para entrar em
contacto connosco. Se tivermos mais pes so
as a ajudar faremos urn traba1ho me1hor.
H~ coisas muito diferentes a fazer e todo
o tipo de ajuda e necessario.

Contacte Domingos Marques pelo te1efone
535-8616 das 7 as 9 da noite ou venha as
reunioes da 4 a feira as sete horas no
031 College St.

Era uma vez urr homem que vlvia nurra aldeia
distante, tinha uma mulher e um filhc, e vivia de
seu trabalho, ocupado e alecre. n homem tinha taffi
bem u~ burro de carga que o· ajudava nas suas tare
fas e que de vez em ouando fazia fretes para os vi
zinhos. Era uma especie de Taxi-burro. 0 homem e
o burro traralhavarr em harmonia. 0 burro sahia 0
~ue 0 honem Queria feito e fazia-o. Quando 0 homem
Se zanqava ele fazia ore\has de burro. Mo fim do
trabalhc, 0 hurro, oue ja sabia 0 caminho, levava 0
~mem a casa, as ccstas, e 0 homem, que tinha confi
an~a no' burro ia passando pelas brasas no ca~inho.

o burro entretanto ia depenicar.do nas ervas, u~a

especie de aperitivo para 0 abundante jantar de pa
lha que 0 esperava.

GRANDE SALDO

de Trabalhadores

• i

CONCORD FURNITURE STORES- Ltd.

GrqQlI DESTF JOP.NAL? DIU-NOS ....

Jose Henrique Borges

No passado dia 28 de Dutubro, realizou-se uma
manifesta~ao da U. 1. W. (Uni ao dos Traba 1hadores Jl,
cidentadosl, que luta pelos direit6s dos trabalhado
res acidentados. Estes entretanto foram reprimidos
pela pal {cia, . .

A manifesta~ao marcada para a abertura da Le~is
latura, no Queen's ParK, as 14 horas, tinha par fim
apenas manifestar 0 desejo de mudan~a nas leis da
Compensa~ao em beneflcio d~ trabalhadores. A mani
festa~ao estava prevista para ser durante a parada
que se efectua todos os anos na abertura do Parla
menta, 0 que nao se verificou este ana. Entretanto,
os trabalhadores acidentados pediram para falar corn
o ministro do Trabalho Bette Stephenson, mas, nunca
chegou'mensagem nenhuma aos 300 manifestantes, pelo
que eles come~aram a gritar que se 0 ministro do
trabalho nao viesse ca for~ eles iriam la dentro.
Coma osedificiosdo governo sao do povo e os pol{ti
cos sao'pagos par todos nos, incluindo os imigran
tes, os manifestantes acharam que tinham 0 direito
de conseguir uma resposta, e, avan~aram paclfica
mente de encontro a uma barreira de cerca de 50 po
llcias que empurraram alguns trabalhadores acider.
tados.

Devido a interven~~o da pal {cia cinOQ trabalha-
~dores acidentados foran feridos e receberam assis

tencia medica no hospital: Urn trabalhador indiana,
urn polaco, urn italiano, Uf11 pqrtugues, urn espanhol
e urn checolovaco;.

Urn dos trabalhadores acusou a pollcia dizendo
que 1he tinha dado pontapes e p~saoo un' pe; outro
disse que tentou tirar urn comparheiro que estava
deitado no chao entre a pollcia e que a pal {cia
lhe torceu uma pe~na; ainda outro declarou que ji
tinha estado em muitos palses e que nunca tinha
vista brutalidade coma aquela. Acrescentou que um
polfcia tinha pegado nas algemas para dar UIT' soeo
num tfaba1hador.

A manifesta~ao era conposta par muitos tratalha
dares principalmente Italianos, Portugueses e de

tt outr;os grupos etnicos. .
E urn facto que existe uma grande p~rcentagerr de

acidentes entre os trabalhadores imiarantes.
/"-' I"

D que hao se compreende E que os trabalhadores
sejam feridos quando apenas pretendian' falar pacl
ficamente sabre os se us problerras corn 0 ministro
do trabalho. A prova e que ~uanoo por fi~ 0 minis-
tro do irabalho apareceu para falar aos trabal~ado-

·res nao houve a minima violencia, 0 que provou que
se 0 ministro do ~rahalho tivesse enviado uma/men
sagem aos trabalhadores nao teria havide qualcuer
violencia. ,

Mais uma vez os trabalhadores e que sofreram~

..
~-------------------------I

PORTUGUESE GIFT STORE & ELECTRONICS
CA~~RAS * RADIOS * GP.AVADORES * PORCELANAS

Agora corn venda e repara~oes de relooios e

artigos de prata e aura.
e AtlILDE MANATA

924 BlOOR ST. W. TEL. 533-6341 848 DUNDAS ST. W. Tel. 368-9572

~-------------------------~
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o lascismo insta/a-se nas i/has

T!W.iM cJte.vem0-6 wna ywuua -60btz.e. a f.J..uuacao YWf.J
Ac.otz.e.f.J, vind,a no V-UVuo de. NOUUM (30-10-75),
em que. f.J e. da c.on.-ta da 6aLta de. ube.tz.dade. naf.J ilhaJ.,
de.vido a ac.c.ao dof.J f.Je.p~taf.J.

I

Progre~~i~ta~ dm A(ore~

OIganizam-~e na clande~tinidade
SEPARATISTAS BOICOTAM VENDA DE JOR·
NAIS DO CONTINENTE

•

•

•

•

o

VISITA

T U 0 0

A.Magalhaes
GAZETA DO SUL

H 0 M E M

SUA

Comissao de ~:~oaiho

2:::'s~ Borges

A

I S A

I,~ELHORES

ur~ I DADE!

E A P R E C I A, M 0 S

IJIilaIm

E B E M - V I N D 0

QUE U M

VEND E M0 S

P R E ~ 0 S

'
P R E C

A 0 S

uma cIa 5 5 eel it: 5 t a que enferma dum c e r t 0

complexo de superioridade, consequencia 10
gica do sistema selectivo intelectual-bur-
9 u e 5 don d e pro vem. To d a 5 a 5 9 ran de's rev°1u
r;oes sociais deixaram para' trois grandes
escritores que, a princlpio, estavam com
elas, mas que as nao puderam acompanhar
porque as I inhas que foram obrigadas a
seguis tiveram forrosamente de ser outras,'
que nao as que esses intelectuais lhes ha
viam previamente e ideal(isticamente-tri:lfado.
Gorki, por exemplo, que,foi um dos grandes (It
escritores da Revolurao Russa, a dada altu-
ra perdeu muito da sua crence inicial na

~ I

dita revolu<7ao, certamente por ela ter de
seguir por caminhos que a ele, escritor:
artista extraordinario, repugnavam. As
grandes transformayoes sociais exigem sempre
uma dinamica propria, vigorosa, nada contem~
plativa, que so certos esp(ritos especial
mente dotados para tal lhe conseguem impri-
m i r.

H~ intelectuais capazes de produzirem uma
ob r a 1 i t era r i a 0 u f i 1050 f·i ca ex t r a 0 r din ar i a ,
mas de falharem redondamente na chefia duma
revolu~ao social. Na arte e na filosofia
entra muito de subjectivo e de abstracto,
toda uma carga de ideal ismo e de labor espe-.
culativo. Na revoluyao estao em presenya
dados concret~s, problemas economico-sociais
conseqentes de estruturas pol(ticas que se
pretende modificar ou corrigir.

Oaf 0 cepticismo de muitos. intelectuais
ante um processo revolucionario que teri de
avan~ar saindo foryosamente da e~trada

branca do idealismo para seguir 0 caminho
cheio de curvas, de perigos, de emboscadas
-o'caminho pr~tico, real, objectivo, de
todas as revolu r oes.

Tel. 536-7256

588 College St. (Esq. da Clinton)

Os que perdem 0 comboio

rnillrnrnffirnrn~ill

Promessas do Governo Provincial

o parlamento provincial abriu no dia 28 de Outu
bra para a primeira sess!o depois des elei~oes . 0
governo minoritario de William Davis, prometeu urn
programa ainda vago para controlar as rencas, pro
grama este que sera retroactivo ate 30 de Julho
passado. Relacionado com esse pro9rama havera uma
lei que dara mais seguram;aao rendeiro, e UfTl sub
sldio de renda para pessoas idosas necessitadas.
O ld '" I' .utras a~eas a ac~ao do governo sera um SUbSldlo
de 500 dolares em tmpostos para pessoas que estao
a pagar casas com juros acima de lOt por cento.

Os ~onservadores tern 51 lugares dos 125 no Parla
mento. 0 Imp, 0 partido oficial da cposic;ao tell' 38
lugares, e 0 partido Liberal 36.

o comboio da revolu~ao est~ em marcha e
vai avanyando mas nem sempre numa corrid~

regular e serena. 5abemos que por vezes ha
solauan(os,travagens, demoras, mas que tudo
isso e inevitavel em todas as revolucoes.
Exigir a perfeicao no processo revol~cio
n~rio portugues'seria exigir 0 imposs(vel.
A historia dos povos que ja passaram por
ldentico processo diz-nos claramente que
e assim.

Ha, porem, muita gente que, embora entu
siasmada nos primeiros dias da revoluyao ,
vai ficando para tras tolhida por um certo
pessimismo. Talvez por nao poder compreen
der toda a complexa engrenagem que uma revo~

lurao poe em movimento , sobretudo quando
se trata duma revoluyao como a nossa em que
se procura substituir uma sociedade velha,
vincadamente capital ista, ainda com resfdu
os feudai~ ~or uma sociedade nova de carac~

ter socialista. Dai os solavancos que 0

"comboio" tem foryosamente de dar para
poder continuar sobre os carris. A 1 inha
tem curvas perigosas, e nos sas curvas ha
muita gente apostada em colocar obstaculos
que entravem ou fa<;:am descarrilar 0 "com
boio", cuja marcha os incomoda ou prejudica:
sac as foryas re~scionarias que, por um ou
outro processo, nao cessam as suas investi
das, pois sabem muito bem que perdida i
batalha desta hora estara perdida para
sempre.

No ~Jmer~ ~ns gue vao ficando para tsas,
que Ja pt._deTam 0 "combo i 0" da revo I ucao ou

est a0 e m v i a 5 de 0 per i::I er, con t a m- 5 e, t ~ mbem,
muitos, idealistas, cuja concepyao revolu
cionaria e puramente utopica. Embora '
tenham anseios duma sociedade mais justa,
nao concebem outros meios de a alcan~ar se
nao os da v i a 1 i bera I onde-merc~ dum
processo evolutivo do homem transformativo
da sua mental idade, ainda, digamos, feroz-
~ente e ,egocentrica-o almejado fruto do
soc~ial ismo caia no regayo da sociedade como
um fruto m~durinho que cai no chao do pomar.

As revolucoes sac processes que nao se
real izam id~almente, isto e', QlJe ".3'0 se -v

co~seguem apenas porque 0 nos~o desejo de 'Durante as primeiras ~di~oes ~o jornal
justiya' ou de transformacao 0 quer: mas sim "COMUN~DADEII foram pubZ7-cadas varias
porque entram em jogo f~ryas que nao se entrevlstas, testemunhos de ~rabaIhad~r~s

compadecem com 0 ideal ismo de ca6~ um e vao e trabaIhadores que foram obJecto de InJus
exercer a sua accao transformativa por tipa nnS Iugares ~nde traba~ham nas fabri
vezes ferindo ou traumatizando muitas ;'esso- cas , nas constru9oes, nas Ilmpezas, etc ...
a 5 que 5 a0 ma i 5 5 e n t i men t 0 d 0 que r a z a6 . 6n de, 0 5 Pa't roe sou 0 S 11 b°s sas 11 ab usa r a m
Oaf as revoluro~s nao atrelarem muito ao aa sua dignidade de pessoas humanas ...
seu carro as simpatias dos intelectuais ~2ig import ante do que as nossas entre -
provenientes da burguesia-escritores vistas e' que os trabalhadores se reunam ou
poetas, artistas-que sao, como todos' saoem formem grupos e comissoes de trabaIhadores

~os Iugares onde trabalham e nos escrevam
scbre as injusti9as"as lutas por urn sala
riD decente, sobre os contractos colectivos
e as g~eves (strikes), na seguran~a e
condi9oes de trabalho. As cCU'tas podem ser
entregues ou enviadas para 0 Jornal Comuni-
dade,Secqao de Trabalhador.

Lembre-se que os trabaIhadores imigrantes
fazem os trabaIhos que mais ninguem quer
tazer: que os trabalhadores imigrantes
ganham salarios ~{nimos, sac operirios nao
especializados sac os que mais sofrem corn 0

desemprego e corn 0 aumento do custo de,vid&
A faIta de medidas de seguran~a nos tra

balhos provoca acidentes que d~ixa os
trabaIhadores'sem dedos, sem brayos, muitas
vezes inutiIizados para 0 resto da vida!

Acabemos corn os abusos!
Lutemos pe la dignidade de pessoas huma
nas ~os locais de trabaIho!
Trabalhemos pela unidaae dos trabalha
dores:

11

UTIISSIRVI~OS

INJURED WORKMEN'S CONSULTANTS( Consultores de Traba
Ihadores Acidentados)
432 Dundas St. East Tel. 861-1260
(Segunda a sexta-feira das 9am as 4:30pm. Ter~a-fei

ra ate as 8~

Este servi~o e gratuito e trata de problemas rela
cionados corn acidentes e compensa~ao, tais como
ap@los, reabilita~ao, avalia~ao de Pensao, permutas
de pensa'o, etc.
PARKDALE COMMUNITY LEGAL SERVICES ( Servi~os Legais
da Comunidade de Parkdale)
1267 Queen St. West, Toronto Tel. 531-2411
Este servi~o e gratuito e oferece ajuda e conselho
legal em disputas familiares, pequenas reclama~oes,

crimes e audi@ncias na imigra~ao.

Horario: De Segunda a Sexta-Feira das 9am as gpm
Ter~a- Feira da Ipm as 7pm e S~bado das 10 am as 2pm
PROBLEM CENTRAL (Centro- Problema)
46 High View Cr. Toronto Tel. 535-1520
Este servi~o gratuito analiza 0 problema da pessoa
e aconsell.ha quem melhor deve tratar 0 case. Falam
varias linguas.
Hor{rio: Segunda a Sexta Feira das 10 am as 4 pm.
Horario nocturno: 7:30 - 10
COMMUNITY LEGAL ASSISTANCE CENTRE (C~u~ro de Assis-
tencia Legal Comunit~r;~\ '
University ~~ roronto-L~~ School
~4 St. Ge~rge St. 2nd Floor Toronto Tel. 928-6447
Servi~o gratuito, oferece ajuda legal e conselho
sobre Compensa~ao, imigra~ao, pequenas rp.clama~oes,

acordos de separa~~o, Testamentos, assuntos do tri
bunal distrital e supremo.
PEOPLE AND LAW (0 Povo e a Lei)
362 Bathurst St. Toronto, Tel. 362-7758
Sc(inclui pagamento mtnimo em programas de treino.
Oferece treino acerca de assuntos legais, educa~ao
legal para a comunidade, pesquisa e reforma legal
c~nseiho e refer@ncias como consequ@ncia destes se~
Vl~OS.

SERVICES FOR WORKING PEOPLE (Servi~o para Trabalha
dores)
357 College St. Toronto, Tel. 920-6403
Este servi~o e gratuito e oferece informa~ao, con
selho e processamento de queixas em assuntos de di
reitos humanos relacionados corn 0 Ministerio do Tra
balho:

"Acaba de surgir na ilha Terceira uma organiza
~ao clandestina denominada Liga de Ac~a'O Patribtica
dos A~ores (L.A.P.A.), que ha tres dias fez uma
ampla distribuiyao de panfletos onde se lia: "Somos
contra 0 separatismo e a exploracao dos trabalha
do res e' somos pe Ia 1i berdade e p~ Ia democrac ia".

o caracter clandestino da organizayao que se,
apresenta como um movimento unitario e apartidario
e que conta j; com largos milhares de aderentes,
deve-se a situacao polftica que actualmente se
vive no arquipefago dos Acores, que, na opiniao de
alguns elementos progressistas, lie terrive'lmente
pior agora do que no per(odo da feroz ditadura
salazarista".

A venda de jornais progressistas de Lisboa foi
completamente boicotada pelos separatistas, que
apenas permitem a venda de jornais raccionarios e
do "Diario de Notfcias", e este pela simples razab
de possuir um suplemento publicitario que serve a
sociedade de consumo, tornando-se rid(culo permitir
apenas a venda do suplemento.

o 'clima de terror e tal que os jornais que sac
recebidos directamente por assinatura pessoal,
r: : _~ I am de mac ~m mac na ma is r igo rosa cl andes t i
nidade.

Enquanto a popula~:o vive apavorada_e privada de
esclarecimento politico dada a expulsao dos parti
dos progressistas do arquipelago, os bandos separa
tistas gozam da mais ampla liberdade.

Apos a distribuiyao das tarjetas de apresentayao
da Liga de Accao Patriotica, os grupos fascistas
andam armadas pelas ruas e a noite efectuam turnos
de vigilancia aos progressistas, a quem fazem cons
tantes telefonemas anonimos com ameacas de morte.
Enquanto a distribuicao dos panfleto~ da L.A,P.A.
ja'se estende a tOdolO arquipelago a Radio e Im
prensa local continuam a ignorar a sua real exist~n-
cia. ,

"No arquipelaao dos Acores, a C.I.A e 0 E.L.P.
d';0-S8 as m~~s ~om urn absoluto ~-vontade e impres
sionante desfa~atez, para toda a qual idade de mano
bras e pIanos que a F.L.A., C.D.S. e P.P.D. execu
tam com a mais felina'desenvoltura", revelam ainda
as mesmas fontes."
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Instituto Clark Bislciria de I_i.ranles
INTRODUCAO,

o Instituto Clark ~ um hospital como a maior
parte dos hospitais, porem especializa-se num tipo
de doen~a mental. 0 Clark fica situado na College
St. a Este da Spadina. Tem capacidade de 153 camas
para doentes em residencia e observa um quarto de
todos os doentes em Ontario, nao-residentes. Estes
doentes sac vistos semanalmente.

As pessoas que trabalham no Clark tem notado
um aumento no numero de doentes imigrantes que re-.
querem a sua ajuda. Quando os interrogamos acerca
das razoes para 0 aumento, disseram-nos que nao era
que os imigrantes se encontrassem numa situayao
pior do que antes, mas sim que tinham mais conheci
mentos da ajuda que lhes ?odia ser prestada no Ins
tituto. 0 Clark "nao e' so para as pessoas que esta'o
malucas", mas tambem para pessoas com medo da ve
lhice, pessoas com problemas conjugais e pessoas
que que'rem simplesmente falar com alguem. 0 Clark
publica imensos panfletos com informa~oes, com a
intenyao de ajudar as pessoas antes que os seus pro
blemas se tornem tao graves que seja preciso inter
na-las. 0 Instituto Clark pode ajudar crian~as, ado
lescentes, adultos, casais e familias inteiras. Mas~

e necessario que as pessoas contactem 0 instituto
o mais cedo possfvel, para assim impedir que aconte
~a aloo serio; e por esta razao que 0 departamento
de do~ntes externos e de tao grande capacidade .

Presentemente, a maior parte dos doentes sac
adultos. Ha varios aspectos que podem levar uma pes
soa a precisar de ajuda : problemas em casa; ma' co
munica~ao devido ao problema da lfngua, preocupa
yoes acerca do futuro, e a tensao de viver numa so
ciedade nova, num mundo diferente daquele a que es
tavam hab it uados. Uma vez que a pes soa nao pode re"
solver os seus problemas sozinha, em geral, precisa
de ajuda. Quando alguem sente a necessidade de ser
ajudado, deve ir falar com 0 medico de famflia ou
com 0 paroco, e pedir-lhe uma carta de referencia
para 0 Instituto Clark. Esta pessoa deve entao le
var a carta e dirigir-se a empregada que esta'na
sec~ao de admissoes (porta do oeste), a qual chama
ra um doutor. 0 Clark tem um inconveniente, e isto
e', nao tem suficientes interpretes empregados, mas
com um pouco de paciencia, pode arranjar-se alguem
que traduza se a pessoa na~o fala Ingles.

Uma vez admitida ao Instituto Clark, a pessoa
fica sob a responsabilidade dum grupo composto de
uma enfermeira, um assistente social e um psicolo
gista. Cada grupo (ou equipe) e responsavel por um
certo numero de pessoas. Depois'de internada, se a
pessoa desejar sair, ele ou ela 50 precisa de assi
nar um papel de safda. No entanto, se um doutor a
char que a pessoa pode causar dano a si propria ou
~ sociedade ele pode dete-la no Instituto durante
30 dias. Isto raramente acontece, e mesmo que acon
te~a, a pessoa pode arranjar um advogado e conse
guir uma revisao e apelo do seu caso.

o Clark e subsidiado, como 05 outros hospitais,
pelo governo e a maior parte das despesas sao cober
tas pelo O.H.I.P. ( Ontario Hospitalization Insuran-
ce Plan ). ,

No caso de alguma emerg~ncia, 0 Instituto esta
aberto 24 horas por dia e e' 50 levar a pessoa neces
sitada ao Clark!

Para mais informacoes ~ favor telefonar a Mrs.
Barwick do "Community Resources", 924-6811, esten
s~o 610. Visitas ao Instituto Clark podem ser arran
jadas se for necessario.

A. Jorge de Mendon~a

499 Colleqe St. Tel. 967-0791

Para sua informa~o va ao

MUDANCAS de CASA

As crianqae usavam casacos com mangas demasiado Zon
gas para os pais na'o aomprarem outro no proximo ano.

OS PAIS CHORAVAM
,_ I

Estas sac as lembrancas historicas e reais de uma
famllia imigrante Portuguesa em Toronto.

Nao e de admirar ouvir dizer que os pais choravam,
quando chegavam a casa cansados de urn dia de dez
horas de trabalho, de uma semana de sete dias, e
encontravam os filhos adormecidosatras da porta, ou
corn a televisao acesa. Ou choravam e lamentavam-se
quando as festas da fam{lia como 0 Natal, a primei
ra comunha~, eram passadas sem os pais pre~~~~~;.

T~mb~~.n~o e de admi~a~ que 0: ~als que deixavam
as.faml Ilas e~ Portu~:, uessem muitos presentes ~s
~rlan~a~ ~:; Tamilias que encontravam cd e as bei
jassem como se fossem seus filhos.

De admirar foi a resistencia que eles tiveram de
aguentar corn trabalhos duros. longas horas, falta
de Ingles) isolamento e solidao. Resistencia essa
que foi flsica e mental, embora muitos adultos e
crian~as tenham ficado marcados para sempre.

w

JOAO MEDEIROS

As mudanc;as de casa eram frequentes e afectavam
por vezes as crian~as. Esta fam{lia mudou de ca~a
nada mais nada menos de 11 vezes ate comprar uma
casa propria. tAuitas amizades duradoiras se forma
ram entre os donos e rendeiros, e entre as crianC;as
da vizinhan~a, portuguesas, italianas, chinesas.
Ter amigos para as crianC;as era muito importante,
pois era uma maneira de passar 0 tempo em brinca
deiras agradaveis, enquanto os pais estavam ausentes
no trabalho. Muitas vezes as crian~as choravam
quando os pais diziam que se iam mudar, porque iam
para longe e assim iam perder os amigos.

Uma fotografia revela algo sobre a vida das pes
soas numa certa (:'poca. Nesta fotografi a de Janei
r~ de 1958 veem-se tres crianc;as Portuguesas. Es
tao a passar 0 primeiro inverno no Canada. E um
inverno frio, gelado mesmo. A neve caiu e ficou
dura coma pedras. Sao precisos agasalhos diferen
tes, casacos grossos com capuchos pqr~ cubrlr a
cabeC;e e as orelhas. SaQ pr~tlsas·botas. Os casa
cos sac granq~~ demais, ouase nao se ve as maos das
~r~&~~as. Porque? A mae 'diz que as filhas estavam
a crescer e jaos comprava de tamanho maior para
evitar comprar um casaco e hotas no ana seguinte.

Os homens que nao tinham a fam{lia no Canada,
viam nestas crianC;as a figura dos seus filhos dei
xados em Portugal 'e por isso a maior parte das rou
pas e brinquedos eram oferecidas por eles. As rou
pas para os pais no principio foram recebidas na
Scott Mission. Ali ia muita gente buscar roupa.
o marido passou 0 primeiro inverno do Canada sem
sobretudo, porque nao tinha meios para 0 comprar.

A bebida que se bebia mais era sumo de laranja em
po~ A cerveja s& era bebida nas festas porque era
rara.

Nessa altura nao havia senao uma mercearia portu
guesa. A padaria Lisboa foi a primeira padaria a
aparecer na Augusta e a fabricar pao portugues no
Canada. No dia que receberam 0 p~o portugues pela
primei ra vez, toda a gente em casa come' mui to pao,
e a mae lembra-se de ter comido um pao inteiro em
sopas de 1eite.

Passaram-se alguns anos a fio em Que as criancas
nao tiveram a presenc.a dos pais no dia~de Natal:
por terem de trahalhar no hospital e nao haver pos
sibilidade de folga aos sabados e domingos. No
dia da Comunhao Solene das filhas os pais tiveram
de pedir a pessoas de familia para acompanhar as
filhas a igreja por nao poderem estar presentes.

A certa altura a filha mais ~lha tinha de tomar
conta da mais nova em vez da mae. Aos nove anos
j~ tinha de cozinhar para um tio. Acontecia que
quando fazia arroz para acompanhar cerne, se este
ficava muito aguado e salgado, ela para encobrir 0
erro, pun ha a~ucar e canela, imitando arroz doce,
para agradar ao tio.

A fam{lia era de quatro, pai, mae e duas crian~as,
uma de cinco e outra de tres anos. Vieraw. no ana de
1957 para 0 Canada' - wr. risco - pois quase ninquem
se atrevia a trazer a mulher e filhos, nesse tempo,
pela priMeira vez. I

Foram morar para a ~.Iassau St., etras do \-Jestern
Hospital, nas aquas furtadas (0 terceiro andar) de
uma casa de judeus. 0 espa~o nao era mais que um
quarto para toda a famflia, e com muita sorte,
porque ninguem queria arrendar cas'ts a fam{l ias .
Nesse quart9 havia duas camas, foqao e tudo 0 mais
que uma famllia precisa, excepto 0 quarto de,banho.
Ness tempo, podiam cantar-se pelos dedos 0 numero
de familias portuguesas em Toronto. 0 que se via
mais era homeps casados que tinham deixado mulher
e filhos atras. Tamh~m os havia solteiros. Estes,
quando aparecia 0 inverno e 0 desemprego. recolhi
am-se nas cidades e habitavam aos dois e aos tres
num quarto de renda, fazendo eles proprios muita
vez a sua comida e lavando a sua roupa,
Voltan~o ~ nossa~familia; C fuarid6 ~uando chegou

ao Canada estev~ ~~u~ menos de um ana sem trabalhar.
Nao hav~~ maneira de encontrar trabalho, nem havia
a quem pedisse. Nos fins dos ana 50 e nos princl
pies dos anos 60 houve uma arande crise de trabalho
no Canada. Muitos imiqrantes relacionam esta crise
do trabalho com 0 governo conservador de Diefenba
ker.

Amulher imiqrante Portuguesa einda hoje e quase
obrigada a trabalhar fora de casa para ajudar 0
salario do marido. Nesse tempo mais necessidade
havia para a mulher trabalhar, visto que nto era
raro 0 marido Eassar metade do ana sem arranjar
trabalho. A mae foi para um hospital trabalhar sem
saber uma palavra de Ingles e sem ter escola para
aprender. 0 hospital exigia pessoal Que soubesse
a lingua e deu-lhe umas semanas para aprender Ingles
Se nao aprencesse punham-na fora.

Foi sob essa pressao oue a m~ aprendeu a Jfngua
no trabalho €,conseguiu manter 0 seu trabalho, na
cozinha. Trabalhou nesse hospital anos e anos, das
7 da manha as 7 da noite, incluindo sabados e do
mingos, sem interrupc.ao. Esse horario de dez horas
incluia "full-time" e "part-time". 0 marido, quan
do trabalhava, tambem safa cedo e voltava tarde.

Os pais, portanto, nao estavam em c~s~ cum as
c~ianc;as quase tempo nenhum. Estas ficavam em casa
sozinhas a brincar ou aver televisao. Os pais a
n~ite ao.entrarem em casa, abriam a porta ~~vaga

rlnh~ pOls,era frequente en~n!rar ~; crian~as a
dorml~ at~as da porta. A ~~~ logo de manha antes
de salr tlnha sempr~ 0 cuidado de deixar 0 pequeno
almoco E 0 ~~;~~o' prontos. Has as pequenas tinham
de a~~ecer a comida e servir-se a si pr6prias

CRI SE de TRABA LHO

CRI AN <;:AS POR SUA CONTA

I

Os Portu9ueses come~aram a emigrar para 0 Canada
oficialmente em 1953. Ate entaD ja havia urn ou ou
tro Portuques no Canada, 'vi ndc, por outras vi as.
paru ca a presen~a portuquesa fez-se sentir at •
de uma contratac;ao directa de hornens para trahalhar
nas linhas de ferro e nos campos do Canada~

A.hist6ria dos primeiros tempos da imiqrac;ao,por
tuguesa para 0 Canada ainda nao foi escrita. E im
portante que essa historia seja recolhida. falando
corn as pessgas que chegaram ca'nos primeiros anos,
pois eles sao os autenticos pioneiros da imi9rac;ao
~ort~guesa no Canada.

Ja falei com muitas dessas pessoas e devo confes
sar que fiquei bastante chocado com os dramas huma
nos, vexames e penurias per que passarem. Esses ho
rlens e fa~{l ias foram' como que naOfraqos, arreme'ssa
das por uma temp~;tade para uma terra desconhecida,
se~ lingua e se~ prepara~ao profissional. Vieram
para um pals praticamente desconhecido de imigrantes
portugueses, impelidos apenas por urn desejo demelho.
rar as condic;oes de vida e oferecer outro futuro aos
filhos, que Portuqal por rafoes varias, lhes neoava
por mais que trabalhassem. J

Nao yOU falar agora da historia qeral dos priMei
ros imicrantes cue vieram para a Canada. Vou antes
narrar aexperie'ncia viva c1e urr:a das primeiras fami
lias portuguesas que veio viver para Toronto, che
gando a este pals em 1957. A historia do que aconte
ceu a esta tami li al nao pode ser general i zada, de ma
neira nenhuma.~ Todavia P. provavel Due outras farr.{
lias tenham passado por esperiencias semelhantes.

Pela narrative podemos sentir 0 drama por que esta
famflia passcu devido a toda uma serie de limita~oes
falta de Ingles, falta de trabalho, sal~rios baixos,
sem casa, etc. Claro que metidos nesta situa-
~ao nova nao forem apenas os pals que a sofreram.

Os filhos foram desde tenra idade absorvidas por
tais condiC;cles.

Nos, por aqui, podemos ver que 0 Canada nao e 0 tal
mar de rosas, delares e riqueza que as pessoas em
Portugal sonharam. Este sonho muita vez se desfez e
e se tornou na dura realidade, que nem laqrimas e
humilhac;oes poupcu. '

368-4923

~

;URONTO, ONT.

~lIlI!'!'~

iberia furniture
CASA PORTU~~:S~ Ut MOBfLIAS

PROP. JAIME MONTEIRO
547 COLLEGE ST. PHONE:

TORONTO, ONT. M6G lA9 967-5630

BRASIL PORTUGAL BUTCHER
~~~~~~~~~~~~~~~~~r

PRECOS ESPEC IP.! S PARA CASAtAENTOS
E BAPn ZJlDOS •

CASAMENTOS: $165.00

254 Augusta Ave,

Especializado: Leitao a bairrada,
inteiro e a retalho.

Frango no espeto, e na brasa.
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quanto maior nu~ero nos formos mais

~

A UNIAO FAZ A FOR~A

Pensa,

de trabalho.

Para mais informa~oes telefona para: 536-7224

protege os trabalhadores imisrantes e em geral.

Precisa-se

CENTRO

Se deseja ajuda nos seus casos de Compensa~ac.

Se deseja mudar uma lei de Compensa~ao oue nao

possibilicades temos de qanhar a nos sa luta de

~elhores pensoes e condi~6es de vida para os

trabalhadores que foram vl.timas de acidentes

PARA IDOSOS

"UNIAO DOS TR/\8ALH.enORES fl.CIDENTADOS"

fl Comissao de Mulheres Portuguesas que se reune
no YMCA, decidiu fazer um projecto para empregar
mulheres portuguesas e ao mesmo tempo beneficiar as
pessoas idosas da comunidade portuguesa. 0 governo
aceitou a sua proposta e, por isso, vai iniciar-se
um projecto no dia ,1 de Dezembro para visitar pes
soas idosas e ajuda-las nos seus mUltiplos problemas.
Ao mesmo tempo sera aberto um centro de recreio no
YMC~ (931 C?llege St.) onde todas as pessoas idosas
serao bem-v~das.

Trabalharao neste projecto 6 senhoras portuguesas
a tempo inteiro, e uma secretaria a "part-time".

o custo do projecto sera de $28,000.

Precisa-se ainda de 3 pessoas do sexo feminino pa
trabalhar no Centro de Pessoas Idosas. Estas pes
soas devem saber falar Portuoues e falar e escrever
bem Ingles. .

Uma destas pessoas trabalhara Cl)lenas "part-time"
como secretaria, e para isso tera de saber escrever
~ maquina, e um pouco de contabilidade.
Telefone para Joao Medeiros, 53E-1166.

PARKDALE COMMUNITY
LEGAL SERVICES

Jf MOSTROU ESTE JOPMPL AOS SFU5 p~Iros?

(\~.N\ Ih': ,J "- .,.n..J ". ....,,, i,j A InL "l f\ q)1l "'"~~ 0A

iV\lrVll\MAN ~ ~ JWMAM:fIJL~ ~ &"w~~q,w,uI

AN ,UU.niM- 'LQ, ~_

~, ,fWl~ ttn«>.
vt'l1t~ J{; D

-~wtk, ;Qh {ut AUt ~lotn>
!3£GUII.bA fE/RII, /7de lYovetnbro,8f/'1.
PAR'KDALE PUBLIC LIBRARY

~ ~~~ Queen St West (at Cowan)

R :.- t .. I',.
MQI~Uu~~.~~

o ediffcio do YMCA onde se realizarao osprograma~pa

ra estudantes e pessoas idosas.

EXPLICACOES,
PARA ESTUDANTES

o prcjecto, que tera uma dura~ao de 20 semanas,
tera 5 explicadores/as que vao contactar as escolas
e os pais para organiza~ grupos de 3 a [, estudantes
para receberem explica~ao. Eles tencionam fazer
explica~oes na pr6pr~a cas a dos estudantes.

o proorama come~ara no ~ia 17 de Novembro e espe
ra-se que beneficie cerca de 120 estudantes. 0 cus
to do projecto sera de $22,500.

Pede-se toda a coopera~ao dos pais, cujos filhos
venham a ser recomendados pelos professores para
participar no programa.

Este projecto tem a finalidade de ajudar estudan
tes imigrantes (Portugueses, mas nao so) que se en
contrem atrasados no programa escolar devido sobre
tudo a falta de conhecimentos solidos da lin~ua
inglesa. .

Beneficiarao deste programa estudantes que aten
dam as escolas secundarias especiais do Oeste: Hey
don Park, Bickford, Brockton e West Park.

o YMCA, atrav~s da sua sec~ao portuguesa recebeu
dois subs{dios do Proorama de Iniciativas Locais
(Local Initiatives Program) do Governo Federal.

~
~

526 QUEEN ST. W. - PHONE 363·6833

Ca1J.a do !Benfwa de. fJ07.onto

Durante 0 ver;o a Casa do Benfica de Toronto trans
feriu-se oficialmente para a nova sede no 526 da
Queen Street West. Esta nova sede tornou-se uma ne
cessidade quando 0 numero de socios aumentou, fazen
do pequenas as instala~oes antigas situadas na Co
llege Street. Desta maneira os responsaveis da Ca
sa do Benfica esperam ser capazes de melhor servir
e desenvolver as actividades do clube.

* No prbximo dia 8 de Novembro a noite esta organi
za~~o leva a efeito um jantar ~ara comemorar 0 sexto
aniversario da fundayao daquele clube.

* No dia 15 de Novembro sert 0 grande baile de S.
Martinho.

A entrada para a sede da Casa do Benfica faz-se
pela Ryerson .. A entrada para a sala de baile e pela
Queen.

" A Casa do Benfica est~ aberta aos seus socios to
dos os dias uteis das 4 as 9 da tarde e aos sabados
e domingos a partir das 3.

Durante este tempo as pessoas convivem, jogam bi
lhar, as damas e outros jogos.

Comlcio de SOllDARIEDADE

CLUBES

-ASSOCIACOES e

da COMUNIDADE

CABELEIREIRA DE SENHORAS

1066 Dundas St. ~'est(Esq.da Shaw) Tel.534-0446

Na noite do dia 1 de Novembro realizou-se UM "co
micio de solidariedade a favor dos Patriotas A~ore

anos expulsos da sua terra pelo terror fascista",
segundo foi anunciado. 0 com{cio come~ou as 8:30
Gom a presen~a de cerca de 50 pessoas na Anglican
Church, 40 ~estmoreland flve.

Depois de uma curta i~tro9u~ao foram passados
diapositivos relacionados com as gra~~eS desi~ual

dades sociais em Portugal. Falaram a seguir Jai~e

Monteiro e Jos~ Borges, sobre a situa~ao dos A~ore

anos que foram obriqados a sair dos A~ores ~evido

ao terror de grupos separatistas. Neste momento
encontram-se cerca de 100 a~oreanos incluindo al
guns padres, no continente, muitos deles a viver na
maior miseria, segundo uma reportagem recente de urn
jorr al diario.

Houve um debate bastante vivo sobre os problemas
actuais a~oreanos e a ac~ao dos movimentos separa
tistas. Fizeram um pedit6rio para auxiliar as v1ti
mas ~ foi decidido mandar um telegrama aoPresider
te ~ Republica para the dar conta e protestar pelo
que' e esta a passar nos I\~ores.

NATALIA Beauly Salon

PA.,A TODA A FAr¥1ILIA
Esta a rea 1i za r-se um programa de recrei 0 e pass:! tem
po para famllias portuguesas no Y.M.C.A., 931 Colle
ge St. (College e Dovercourt).

Este programa e feito durante os domingos de
'"",prno, quando esta frio e nao ha luoares para on-Ill. _ Jf' • ...

de sair com ~ f~m'l,a.

Para crian~as: futebo~, ~~ckey, tenis de me~q;
nata~ao e jogos de mesa. . I
Para adultos: voleibol, basquetbol, badminton, ~;;:
nis de mesa, nata~ao e exerc{cios flsicos (nao e
ctiqatorio participar nestas actividades).
~ instrutores para todos os jogos.

0' rio e cas 2 as 6 da tarde
Pa.. se inscrever telefone, quanto antes, para

Joao ~'edeiros--536-1166 das 10 as 5 da tarde.

Quepemos pedip a todos os clubes e opganizayoes da
omunidade poptuguesa papa contactapei:1 DomiYlflos Mar

ques pelo telefone 535-8616 ou 961-0813 ate ao dia
30 deste mes, caso estejam interessados em usar es
ta sec9ao do jor17al pam informal' a comunidade das
actividades do seu clube ou opganiza9aD. 0 sepvi90
e gratuito, desde que nao tenha aspecto vincadamen
te comepcial. Este joPnal e de todos aqueles que es
tao intepessados em fazep algo de positivo papa me
lhopap a situayao do imigpante e elevap 0 n{vel da
nossa comunidade.

* Entre as muitas actividades sociais que este clu
_ be continua a exercer destacam-se as visitas aos

sbcios doentes e 0 cabaz de compras de Natal para
uma famflia pobre.
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• SERVICO, '*de INTERPRETES A lei que nos govel'na

QUEt~ Sm'10S?

SER~ UM, SEREI EU, SEREMOS TODOS?

Ja algum dia chegou a casa e encontrou as suas
coisas postas fora do seu apartamento? Isto acon
tece frequentemente em Toronto,Apesar de tal ser
contra a 1ei. Sob 0 "Landlord and Tenant Act", 0
senhorio s6 pode expulsar um inquilino,obtendo no
tribunal uma ordem para posse do local, recupera~ao

de renda atrasada, se alguma, e os seus custos de
tribunal. 0 inquilino sera avisado da data do jul
gamento e deverd aparecer para se defender. A pri
meira vez que comparecer, sera perante um funciona
rio do tribunal, que marcara uma audiencia com um
juiz. Se 0 inquilino perder a causa, 0 tribunal
passara uma ordem de posse requerendo q~e 0 xerife 
se apodere do local. Se 0 inquilino nao comparecer
ao julgamento, 0 senhorio dbtera a ordem de posse
na mesma. 0 xerife exigira que 0 inquilino abandone
o local num determinado periodo de tempo, e, se es
te, nao obedecer, ele vira, para 0 expulsar a for~a.

-
Multiculturalismo

Real izou-se uma conferencia sob re Multicultura
lismo e Educayao, de 20 a 24 de Outubro, no Queen's
Park, a qual assistiram ~O delegados, de Universi
dades Direc~6es Escolares, Escolas, Sindicatos e
Comunidades da Provincia do Ont~rio,

Esta conferencia foi organizada pel0 Ministerio
da Educac~o do Ont~r~o e tinha como objectivo fazer
recomend~roes para que as instituiroes de ensino e
os professores se tornem muito mais conscientes
das diversas heranras culturais dos grupos etnicos
que formam a maior parte da Sociedade Canadiana.
~oje e aceite que a Sociedade Canadiana nao e ape
nas constituida por uma ou duas culturas, mas por
muitas outras culturas.

Todavia na pr~tica do ensino, os professores em
geral apresentam a cultura anglo-saxonica como a
unica e a superior, chocando muitas vezes as cri
anyas, quando se referem de maneira negativa aos
costumes dos pais, ou entao pela sua ignorancia,
quando n~o referem que tambem em outras culturas
ha homens que fizeram grandes contribuicoes para 0
progresso da humanidade. '

Chegou-se ~ conclusgo que nao ha culturas supe
riores, e que os costumes e heranca cultural de
todos os grupos.~tnicos ja sao parte da Cultura
Canadiana, e portanto devem reflectir-se nos pro
gramas de educacio. Ha' escolas em Toronto onde
existem lado a Jado crian~as de 20 ~acionalidades
diferentes e todas essas crian~as tem direito a
que se respeite as suas culturas e sobretudo a
cultura e normas que os pais trazem consigo.

Os professores devem ser treinados para respeitar
e conhecer as diversas comunidades de onde vem 05
seus alunos e a melhor maneira para atingir isso e
envolver as comunidades na orientacao que se deve

• - Idar a educayao.
Nesta reuniao fez-se tamb~m um esquema para um

curso de verao, no qual 0 estudo das culturas e
das comunidades ~ inclu(do.

CONTRACTOS DE ALUGUER

Se ha um documento legal que a maioria das pes
soas ja encontrou ... e 0 contracto de aluguer (lease)
~uitas pessoas no entanto nao compreendem perfeita
mente_o que significa assinar este contracto.

E um acordo entre um senhorio e um inquilino
para a posse de determinado local. Pode incluir
quaisquer condi~oes nao pr~ibidas pelo "Landlord
and Tenant Act" do Ontario. Este proibe par exemplo:
que 0 senhorio exija um deposito de seguran~a con
tra prejuizos, ou que pe~a cheques adiantados para
a renda. 0 inquilino podera ter que paqar ate um
mes de renda em avan~o ... mas pode desconta-lo do ul
timo mes de renda ... epode exigir do senhorio 6 por
cento de juro no fim de cada ano. 0 inquilino pode
sub-alugar 0 local ... mas 0 contracto pode requerer
que ele obtenha consentimento do senhorio. Este nao
pode negar 0 consentimento sem razoes validas. Quan
do a quanti a de renda a pagar esta escrita no con
tractq 0 senhorio nao pode aumentar a renda ...

E sempre util ler 0 contracto cuidadosamente
antes de 0 assinar ...A maior parte dos contractos
sao em impressos que favorecem 0 senhorio ... por isso
certifique-se que·o documento que assine nao contem
quaisquer destas clausulas ilegais.

Para mais informa~oes telefone para:
PARKDALE LEGAL SERVICES Telf. 531-2441

Porques

UMA VIDA FEITA DE SONHOS, PARA
~

QUEM NAO PODE VIVER DE SONHOS,

POROUE?

NUMA TERRA ESTRANHA, COSTUMES

ESTRANHOS, LfNGUAS ESTRANHAS,

PORQUE?

AS ESPERMI~AS CADA VEZ MAIS

DEI3EIS,

ESFlJt.1ADAS, DESTRUIDAS,

ESCAQUEIRADAS, ES~HGJl.LHJl,DAS,

PORQUE?

qualificarem para 0 Fundo de De~emprego por falta
de contribuiroes. Parece-nos incongruente~que,
numa altura em que muitos trabalhadores vao
enfrentar as dificuldades do a8arelho burocratico,
o governo nao esta'na disposi~ao de continuar a
subsidiar os servi~os para imigrantes. Podera
talvez dizer-se que 0 onus esta nos imigrantes
cesta provincia em aprender a lingua do hospede.
'Tc:vez convenha lembrar aqui a experiencia dos fun
cionarios publicos ao tentarem aprender 0 frances;
co~clui-se que 0 sucesso nao SE obtem do dia para
a noite. 0 imigrante luta pela melhoria da su~ vida.
A existencia de servi~os orientados em direc~ao ao
conceito de comunidade e efectiva quando se trata
de auxiliar os imigrantes a se familiarizarem com
a nova sociedade que os rodeia e com urn novo siste
ma de governo. No ,ISSP, os imigrantes trabalhadores
temporariamente desempregados, feridos em acidentes
de trabalho ou com outros problemas de igual impor
tancia, recebem ajuda no preechimento de documen
tos do governo, da Junta de Compensa~ao do Traba
lhador, tem pessoas Qualificadas que os acompanham
aos hospitais, aos locais de trabalho ou a uma es
cola para so mencionar alguns dos mais importantes
servifos de acompanhamento de clientes. 0 ISSP e'
constituido par interpretes qualificados e pessoal
competente que ajudam os imigrantes a ser melhor
informados acerca da sociedade canadiana a fim de
poderem mais eficazmente participar na sua nova
patria. Pomos em questao os criterios usados pelo
Governo Provincial no desenvolvimento da estrate
gia em rela~ao as necessidades dos imigrantes; na
convic~ao de que muito embora comida e daDSas pode-,
rao ser uma pitoresca e inofensiva expressao de
pluriculturalismo, perguntamos s~ nao sera'talvez
mais importante maior aten~ao dada pelo governo de
William Davis aos servi~os de caracter social.

o QUE OUEREMOS, SE NEM SABE~OS BEM

SE 0 CONSEGUIREMOS, QUANDO,

E PARA QUE NESSA ALTURA?

ba,lhos aumente duranteL5 n,tSE~ de inverno. ]1uitos
trabalhadores, portanto, estao em risco de nao

No dia 8 de Outv~ro, realizou-se na escola
da Kensington v~a confer~ncia de imprensa seguida de

uma reuniao de apoio aos serviqos de interpretes
gratuitos, que nenhv~ apoio teem recebido do governo
provincial. Na reuniao estiveram presentes muitos
representantes politicos do NDF, do partido Liberal
e da Camara Municipal. A presenqa de pessoas da co
munidade, estimada em cerca de 500 pessoas. No fim
da reuniavo foi feita uma marcha de protesto que ter
minou no Queen's Park. T,anscrevemos aqui 0 comu
nicado que transpareceu da reuniao.

"TJl coma Qutras agencias que prestam ser
vi~os aos emigrantes,o ISSP esta a beira da extin
~ao. Recebemos $26,925 do Manpower &Immigration,
$3,000 do Governo Municipal de Toronto. Do Governo
Provincial nem um centimo: Com os presentes fundos
s6mente poderemos funcionar ate ao fim de Dezembro
de 1975. Estamos convencidos de expressar a preocu
pa~ao de outros servi~os sociais ao exigir que os
difer~ntes n{veis de governo ~ em especial 0 Gover
no do Ontario tomem uma posi~a0 definidc e~ rela
~ao p polftica de sucslcios necessarios a manter
de pe servi~os cong~neres. Os imigrantes destas e
doutras paragens pagam os seus impostos e estao,
portanto na posi~ao de exigir que os grupos comu
nitarios e as agencias sociais oferecem servi~os
qualitativamente superiores. Estes servi~os sac
particularmente necessarios numa ~ltura em que
devido a situacao presentemente atravessada pela
i~dustria da constru1ao civil cada vez um maior
numero de trabalhadores se ve a bracos com 0

/ ~

desemprego. Muitos trabalhadores portugueses nao
conseguiram arranjar trabalho durante este verao.
Parece-nos pouco provavel que 0 nu~ero de tra-

•

•

•
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A~ANHA E PRECISO VOLTAR AO TRABALHO ...

POROUE? EXPERIMENTE MISTURAR 0 VINHO PARA OS SEUS FILHOS

com
POEMA DE MARTINHO SILVA MONTAGEM DE DOMINGOS MARQUES

Refrigerantes: gasosa, cola e laranjada

Sia BeveragesLtd.
•

Ceriz Jewellery
CONSERTOS GARANTIDOS EM RELOGIOS E OURO

1211 Dundas Street West (ENTRE. OSS'NGTON E OOVERCOURT)

(JweWe4aua
e

;r:d4joaua'P~a
531 - 6543

78 SUMMIT AVE. TORONTO, ONT. Tel. 651·3871
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Continuagao !la primeira pagina.
companheiras, corn medo de ele ver 0 nome delas, di
ziam a senhora que foi chamada para par os papeis
no lixo ou entaD arruma-los bem. Esta decidiu arru
ma-los.

Ao v~-la entrar 0 encarregado disse-lhe num tom
furioso: "Que estcis a fazer?", e deu-lhe imediata
mente "fire": "Vai-te embora, "right now"!" Isto foi

_no dia 9 de fevereiro de 1975. A senhora veio para
casa despedida. Ha meia noite, porem, urn encarregado
portugu~s telefonou-lhe e pediu-lhe para ir a casa

,I

~
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falar corn ela. Assim fez, vindo acompanhado corn ou
tro encarregado portugues. Entretanto a senhora j;
tinha picado muito miudinho as folhas corn os nomes
prevendo que ele vinha atras delas. 0 encarregado
come~ou por dizer-lhe que ela estava a roubar cen
tenas de contos a companhia corn a sua ac~ao e per
guntou-lhe pela lista dos nomes. A senhora mostrou
-lhe os papeis picados e ele tomou-os todos, lamen
tando que estivessem picados.

Entretanto no trabalho, nesse mesmo dia, "pren 
dera~' as mulheres todas e persuadi-las a assinar
urn pape1. As primeiras mulheres perguntaram: "Mas
para que queres que assinemos este papel?" Os encar
regados, recusavam-se a responder e coma 0 tempo j~
estava a passar, todas assinaram 0 papel, sem saber
porque, excepto uma que se negou sempre a assinar 0

nome. Mas isso nao evitou que 0 encarregado (manager)
tomasse a caneta e assinasse por ela!

No dia seguinte, reuniram de novo todas as mulhe
res na cafetaria 2B e exigiram-lhes que assinassem
urn papel a dizer que nao queriam sindicato, s6 duas
se recusaram a assinar e por isso foram despedidas.

As mulheres que foram despedidas so por tal moti
vo foram procurar os seus direitos aos "Servi~os

para Trabalhadores" (Services For Working People)
na College. 0 assunto foi levado ao tribunal do
trabalho que obrigou a companhia a pagar-lhes todos
os dias que elas ficaram em casa e a readmiti-las
no trabalho.

Entretanto, as mulheres continuaram a recolher
~mes das colegas, desta vez pelas suas casas, para
juntar-se a urn sindicato que ja lhes dera 0 seu pr6
prio cartao. Quando chegou ao tempo da vota~ao as
que ~ueriam juntar-se ao sindicato, ganharam por
dois votos. -

Apos tudo 0 que sucedeu as mulheres acham que
afinal 0 sindicato a que se juntaram pouco as tern
ajudado nos seus problemas corn a companhia. Mas co
mo Ihes indi~~ram este sindicato, e elas pensassem
que todos os stndicatos fossem empenhados em defen
der os seus trabalhadores, nao estiveram a procura
do melhor.

\:;;
:i

Ao fim da reuniao foi anunciado que 0 pessoal
seria readmitido e receberia urn salario de $2.90
por hora, passando a receber em Janeiro $3.00 dola-

res. e em Junho $3.15. Esta oferta nao foi negociada
pelo sindicato e menDs do que as mulheres deseja
Yam. Elas queriam urn salario igual as trabalhadoras
de limpeza do Parlamento, que estao actualmente corn
$3.74 a hora.

Ha ainda muitos problemas a resolver, urn deles e
saber se 0 sindicato continuar~ ou nao. Presentemen
te estao a acontecer algumas coisas estranhas que
sac diflceis de explicar: a companhia introduziu
mais 20 mulheres novas sem haver mais trabalho. Corn
que inten~ao ? Urn encarregado tern 0 descaramento de
dizer as mulh~res que a companhia e quem paga as co
tas ao sindicato. 0 representante do sindicato, por
outro lado nao e' capaz de dizer ainda se 0 sJridica
to continuar~ e a~isou as mulheres que ainda podem
ser despedidas ate Dezembro.

o que ajudou mais as trabalhadoras na sua luta
foi a unidade e determina~ao de continuar de urn born
grupo de mulheres: foi ter quem falasse a lingua in
glesa; foi ter controlado os votos quando estavam a
fazer 0 contrato.

------J

•

...

Como estao as coisas agora ?
As trabalhadoras pensam que 0 seu futuro esta

-ainda muito incerto. A nova companhia- nao queria
aceitar de maneira nenhuma 0 pessoal antigo. Este
pessoal criou muitas -dificuldades a outra companhia
na opiniao do seu vice-presidente.

Na segunda-feira, dia 3 de Outubro, dia em que
todas as trabalhadoras deviam ser despedidas, estas
reuniram-se em frente do escritorio e mandaram re
presentantes falar com 0 patrao para saber se pode
riam continuar a trabalhar e em que condi~o~s.

Pessoas simpatizantes, tais coma Sidney Pratt e
a advogada Michelle, tamb~m ajudaram imenso sobre
tudo na realiza~ao de reunioes com 0 sindicato, con
ferencias de imprensa com os jornais, radio e tele
visao e corn oS representantes do governo.

As trabalhadoras estao determinadas a c6ntinuar
a sua luta se a companhia fizer 0 mesmo que a ante
rior.

JOAO MEDEIROS

•

Trabalho nao falta no Canada
Para juntar lixo e po,
Mas 0 salario, ami go,
E de meter do

Limpeza na casa
E no monumento
Limpeza na rua
E no apartamento

..

..
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Jost COflHO de CASTRO

distribuidor de pao port~ues
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POR QUE COMPRfl,R DE VESPERA, SE TODAS AS f~NHAS

o COELHO PODE ESTAR A SUA PORTA CO~ A SUA PA

DARlA M1BULANTE, CHEIINHA DE PAO DE mLHO E

DE TRlGO, ~ASSA CEVADA, PASTElS DE LARANJA,

FElJAO OU COCO,_ !:lAO DE LO, NJlTAS E SUSPlROS ...

precisarem de trabal~o? Se nao saber.' preencher
estas aplica~oes co~o irao preencher as aplica~oes
que os encarregados cas cempanhias e empresas; vas
i rao dar?_ .

Respcnde um rapaz: - "Ha Jruitos trabalhos onde
nao se precisa de faljr com ninquem, nem preencher
formas."

- Talvez ... mas vo~es querem fazer desses~tra

balhos? Querem ir trabalhar para a constru~ao,

limpar casas, varrer as ruas e ser explorados tan
tas vezes. porque nao se podem defender par falta
de conhecimento da lingua -inglesa? Querem passar
o que os vossos pais passaram por falta de instru
~ao e de conhecimentos?

Por outro lado, se continuarem mais alguns an os na
escola ate serem capazes de escrever e falar bem a
lingua, poderao mais facilmente arranjar trabalho.
Sem 0 grau 10 e quase impossfvel conseguir urn empre
00 decente.
- Esta foi a hist6ria que aconteceu hamenos de uma
se~ana. Agora meditemos urn pouco.

E verdade que,muitas crian~as nao querem continu
ar na escola. E verdade que muitos pais precisam
da ajuda financeira dos seus filhos ~ fim de pode
rem viver sem muitas dificuldades. E verdade que
par vezes os pais-estao a atravessar uma crise eco
namica taG grande que tern de tirar os filhos da es
cola. Mas sera 0 caso desta duzia de rapazes e
raparigas? Sera que todos eles tenham necessidade
de viver na ansia de os ver cheaar a idade de sair
da escola? -

Sejamos francos. Todos nos sabemos que muitas
destas crianl;as estao "fartas" de livros e profes
sore-s. Porque? Porque -nunca receberam uma pal avr.:..a
encorajadora do_ pai ou da mae. Porque desde cedo
se habituaram a olhar para os irmaos e vizinhos que
ja tern urn carro que ate faz fumo e uma namorada que
pinta os olhos de todas as cores. Os pais nao se
preocupam par lhes mostrar 0 futuro que os espera a
todos, nesta terra de lingua e gentes diferentes,
onde os que nao se sabem defender serao para sempre
espezinhados. "

Vamos la. E tempo de acordar-mos e ajudar aque
les que par ignorancia estao a criar urn futuro
negro e sem esperan~as aos filhos. Mais iarde lhes
agradecerao o: ,

t as autoridades, QS responsaveis, os que tern po
der para fazer decisoes? Quando se decidirao eles
a ... ?

Continuagao d.a primeira pcfgir.a.

Pals iano ..aal:es

ida

si

ea

Nao ha 1impeza nem brilho
Em qualquer parte do mundo
Na~o ha,
Como em Toronto
E no Canada

Na limpeza a mulher e preferida
E os velhinhos tambem
A companhia paga menDs
E eles trabalham bem

Para a I impeza ser bem feita
o encarregado deve ser portugues
E 0 resto do pessoal
Nao deve falar ingles

Ha muitos poetas populares que admiro imenso, sen
do urn deles ~ntonio Aleixo, porque sabem dizer em
poucas rimas aquilo que 0 povo vive e sente. A poe
sia, quanto a rnim, deve falar mais do que da vida
do poeta, deve falar do povo e do tempo em que este
vive. Deve ser a express~o da vida do povo.

N~o sou poeta, embora goste de poesia. Tenho pena
de nao saber exprimir em poucas palavras e corn graFa
artfstica urn sentimento ou uma ideia. Sei porem que
ha muita gente na comunidade portuguesa que tern gei
to e arte para fazer quadras. Pois ea toda esta
gente que fa~o urn convite para deitarem mao a urn pa
pel, escreverem algumas quadras e manda-las para 0

nos 50 jornal. Se os inspirados responderem bem a es
te convite, organizaremos mais tarde urn concurso
para seleccionar as melhores quadr~s.

Aqui atiro eu a primeira poesia, envergonhado cla
ro, porque nao sou poeta. Mas tambem e born tentar ...

Joa'o Mede i ros Domingos Marques 858 COLLEGE ST.(junto da Ossington) Tel.536-1877
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MORRERAl1 PELA PATRIA

PERGUNTA: PARA QUE CIDADE DE PORTUGAL CONTINENTAL
ERAM CONTRATADOS ESTES TRABALHADORES?

•

MANAGING DIRECTOR F', VAZ
CONSERTOS EM OURO

E RELOGIOS

~~ RUBY JEWELIERY6
~ .
~ UjlAS DE PORTUGAL 0

o nosso jornaZ in{cia hoje um concurso mensaZ que
ira dar ao Zeitor nao sd a oportunidade de ganhar
Zindos premios J mas tambem a possibiZidade de co
nhecer aZguns dos aspectos mais cvyiosos e por
vezes esquecidos da vida e costumes cib. gente da
nossa raqa espaZhada por todo 0 mundo.

Em cada ediqao deste concurso aparecera um trecho J
focando certa actividade caracter{stica duma regi
ao portuguesaJ quer seja do Continente ou das IZhas.

Para se habiZitar ao concurso J ter~ de responder
acertadamente a pergunta apresentada no fim~o tre
cho. Caso apareqa mais do que vm concorrente com a
resposta certaJ 0 premio sera atribuido mediante
sorteio.

Envie a resposta ate ao dia 25 de Novembro, para:
CONCURSO POVO PORTUGUES
Movimento Comunitario Portuques,
931 College St., / 2nd. floor,
Toronto, Ontario

Picavarn leivas, rebaixavarn rnuros, plantava, rnais
tarde 0 arroz. Tinham doze e treze anos. Doze anos
amarelos de quinino. Treze anos enrugados de lodb.
Todos os anos partiam, na "contrata" para AQUELA
TERRA. OS homens: 30$00. As mulheres: 20$00. Eles,
os de doze e treze anos: 15$00. Se um era mais ra
pido, ladinG e aprendiz "ganhava 0 mesmo que as
mulheres". Tinham orelhas que pareciam avioes de
papel. Macs que nunca seguravam flores: Enxada.
Era a Enxada a eterna flor que empunhavam. E 0

dedo, este, 0 indicador, espetando 0 sabugo na la
ma, buraco-viveiro-buraco. Dedo sem unha. S~
sabugo.

Eramos amigos. Dizia-lhes versos de Joao de
Deus e de Carlos Queiroz e eles, flor-enxada entre
as maCs, escutavam-me: "Contigo tinha tanto que
aprender" ...

Urn ana foram, adoentados, na camioneta. Da "con-,
trata". Acenaram-me. Prometeram, como sempre, que
me trariam 0 chapeu de palha que usassem durante
"0 tempo". Ati1:'a-lo-iam, rasgado mas colorido no
alegre dia do regresso. Que nao houve: Ficaram
l~, seus treze e catorze anos, num cemiterio de
mosquitos.

Podia por aqui seus nomes e dedicar-lhes urn poe
ma. Prefiro escrever que morreram pela patria.

(a) DesenvoZvimento de Meios de Comzmicaqao;
(b) Funqao da Orientaqao;
(c) Assistentes Sociais e ConseZheiros-Inter-

pretes.
Durante os seus estudos J 0 Grupo de TrabaZho
verificou que os pais de crianqas imigrantes
tinham pouca infcrmaqao ou compreensao reais
das suas escoZas Zocais ou do sistema e que a
escoZa tambem pouco sabia ou compreendia acer
ca da sua comunidade etnica. Verificaram tam
bem uma grande necessidade de se meZhorar a re
cepqao e os meios de avaZiaqaoJ a fim de se
evitaJ.' a"cc:naZizaqao" de criant;;as etnicas em
programas escoZares secun&lrios de baixo niveZ
e paraevitar a coZccaqao de estud.antes em si
tuaqoes que diminuam as possibiZidades do seu
sucesso academico e 0 seu sentido de reaZiza
q20 dentro do sistema. As secqoes BJ C. e D
desta parte do Relatorio fazem recomendaqoes
relativas aos meios de co~mnicaqao para pais
e professores, melhoramentos r~s fLmfoes dos
conseZheiros de orientaqao e nas dos assisten
tes sociais e conseZheiros 1:nterpretes em Ziga
qao com 0 Departamento de ReZaqoes da Comzmicib.
de Escolar, que a Direcqac estabeZeceu recente
mente.

o Grupo de TrabaZho concordou que os Governos
FederaZ e ProvinciaZ tem uma responsabiZidade
naturaZ de assistir os.imigrantes, incZuindo
os seus fiZhos, a se adaptarem e a 8ucedey' nos
seus esforqos para estabeZecer uma vida'razoa
veZmente produtiva no seu novo pa{.s. PortantoJ
esses n{veis de Governo partiZham com a Direc
qao EscoZar de Toronto a pesadn responsabiZic.a
de de fazer vm esforqo deZiberado para promo
ver 0 sucesso educativo da criant;;a imigrante.
As recomendaqo£(s nesta secqGo saG para os dois
n{veis de GoveY'no fOY'necer urn suporte financei
ro extra para programas e pZanos de pessoaZ e
reorganizaqao que 0 Grupo de TrabaZho sente se-

rem necessarios para se assegurar que as crian
qas imigrantes tem uma oportzmidade iguaZ a
das outras crianqas para desenvoZvimento acad~
mico e pessoaZ durante as suas carreiras esco
Zares.

ASSUNTO 6 SENSIBILIZAr;AO DO SISTEMA

As recomend.aqoes nesta secqao saD destinadas
a ajudar os directores de escoZas J profe$sores
e 0 sistema em geraZ a compreender quais sac
as diferenqas e entid.ade cuZturaZ dos outros
e 0 que as mesmas significanl para eZes J bem
como a ser sensitivo as diferentes necessida
des educativas de estud.antes com antecedentes
raciais e ~ulturais diferentes.

ASSUNTO 7 RELAr;OES DA COMUNIDADE ESCOLAR E A SOCIE
DADE MULTICULTURAL:

ASSUNTO 8 0 PAPEL E AS RE8PONSABILIDADES DOS GOVER
NOS SUPERIORES:

Para cU0Prir estes requisitos tao
quanto poss{veZJ a Direcqao aprovou as
contidas nas Secqoes de Assuntos 1

J
2

J

boqo do ReZatorio do Grupo de TrabaZho
mas MuZticuZtvYais.

Ao mesmo tempoJ anteriores reaqoes sontrover
siais ao Esboqo do ReZatorio fOY'naram evidente que
muitas das outras secqoes de asszmtos necessitavam
vm periodo de temp~ mais proZongado ppra estudo e
consuZta. A DIRECr;AO PROLONGOU 0 PERIODO PAFA MAIS
REACr;OES AS RESTANTFS SECr;OES ATE 24 I5F OUTUBRO DE
Z975.

As restantes secqoes sac:

1- MeZhoramento e mais ampZa distribuiqao de In
gles como um Programa de ~unda L{ngua para
crianqas imigrantes e seus pais J assim como
mais suporte para os professores desses pro
gramas;

Para evitar que as crianqas percam a sv.a origi
naZ heranqa cuZturaZ e identidadeJ 0 Crupo de
TrabaZho recomenda que as escolas respondam
aos pedidos das suas tJomunidades para progra
mas BiZingues-BicuZturais e que a Direcqao co
Zabore na obtenqao de fundos dos ministerios
apropriados para suporte de tais programas.

(a) Uma Zingua de Instruqao J e
(b) Uma discipZina de Instruqao.

Na sua rezmiao de Z9 de Jzmho de Z975 J a Di:
recqao EscoZar para a Cidade de Toronto recebeu 0

Esboqo do ReZat6rio do Grupo de TrabaZho sobre Pro
gramas MuZticuZturais. A Direcqao aprovou as reco- •
mendaqoes de certas secqoes de asszmtos para imp Ze
mentaqao tao cedo quanto possivez. A. base dessa de
cisao da Direcqao foi as primeiras reacqoes ao Es
boqo do ReZatorio terem indicado uma aprovaqao ge
raZ aqueZas secqoes seZecionadas para impZementa
qao imediataJ por um ZadoJ e um vincado sentido de
urgencia evidente nas reacqoes tanto das escoZas
como da comzmidade em geraZ J por outro. Proticamen
te todos aqueZes que apresentaram exposiqoes sV.l'1a
rias ou que estiveram presente as audiencias concor
daram que 0 cumprimento imediato dos tres requisi
tos fzmdamentais era absoZutamente necessario para
o sucesso do sistema escoZar de Toronto:

3- Um programa de re Zaqoes entre a esco Za e a co
munidade bem definidoJ consistente e bem or
ganizado J que promova a criaqao de uma asso
ciaqao significativa entre pais e professores
para a educaqao das crianqas.

ASSUNTO 3 MANUTENr;AO DA CULTURA E LINGUA ORIGINAIS

2- EstabeZecimento de' programas de aperfeiqoc
mento de certas discipZinas para fiZhos de
imigrantes de paises once a Z{.ngua nacionaZ
e 0 ingZes mas cujas oportunidades de educaq{{o
eram irreguZares e/ou fragmentadas;

~

•

•

..

ASSUNTO 4 A TERCEIRA LINGUA COMO: 670 COLLEGE STREET BUS. 537-5390
Extraido de urn panfleto da Direc~ao Eecolar de

Toronto

~

...

•

Ha sete recomendaqoes no ReZatdrio-do Crupo de
TrabaZho para programas escoZares que v~em a
Zingua originaZ dos estudantes etnicos para
instruqao e como uma discipZina de instruqao.
EZas sac apZicdveis a programas escoZares tan
to eZementares como seczmaarios J os quais se
seriam estabeZecidos a pedido das comunidades
~tnicas. 0 fim des sas recomendaqoes e 0 de oju
dar 0 progresso escoZar dos estudantes J 0 quaZ
seria interrompido por causa da barreira da
Zingua J e J para dar aos estudantes a oportuni
dade de estudar as suas Zinguas originais.

ASSUNTO 5 MULTICULTURALISMO E 0 cURiacULO GERAL
Este asszmto diz respeito anecessidade dos es
tudantes verem as suas heranqas cuZturais re
fZectidas nos seus cursos reguZares J sempre
que possiveZJ e nas coZeqoes das bibZiotecas
escoZares e noutros cursos destinados a ajudar
os estudantes a conhecer as suas heranqas cuZ
turais originais assim como 0 papeZ que eZas
tem na cuZtura canadiana. Todas as recomenda
qoes nesta secqao sac destinadas a causar a in
cZusao naturaZ das varias identificaqoes cuZtu
rais atraves do curr{cuZo escoZar dos estudan
tes.

CUPAO
Desejo ser assinante do :'CCMUNIDADE"'.
Envio $5 d6Zares em cheque ou money
order para uma assinatura anuaZ.

Nome _

Enderello--------------------_.-

TeZefone

Pagamento ao
Movimento Comunitario Portugues
931 CoZZege StreetJ Toronto J Ontario
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(Between Beatrice &Grace) RES. 223-1975

EXERCICIOS FISIC~S S~O CAOA VEZ MAIS,ESSENCIAIS 'A SAUOE FISICA E MENTAL OA
PESSOA HUMANA. NAO SAO APENAS NECESSARIOS AOS JOVENS' COMO,MUITA GENTE PENSA.
TOOA A GENTE CRIANCAS, JOVEN~ E AOULTOS OEVIAM FAZER EXERCICIOS FISICOS E
PRATICAR OESPORTOS COM FREQUENCIA.
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"<1 Este cupao vale C~-<:r~

~ 50~ quando usado para ~= 0 ~~ pagamento de $10.0 de <:r.>-:;; In ""cearl" no "FAIR DEAL", ~
~ r na semana de 9 de Novembro. ~= ~
~ <:r.>-
~ ~= 0'" ~/R .l)EA£ 5U?E/f?/>;!-''1RkJ:.TMONe, . ~
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~~---u-
~~ Este cUI

~ Ir 50~ quando usado para I ~
~ pagamento de $10.00 de ~
~ Mercearias no "FAIR DEAL", ~
~ na semana de 16 de Novembro. ~
l.~ Roo

....J:l. ~

~ "<:I).

~ f-A<'~})EN. 5r.H"e!2IV1ARUTNolY'£Y ~
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im-v- . ~
~ \r Este cupao vale U~
~ 50~ quando usado para ~

~ pagamento de $10.00 de . ~

~ Mercearias no "FAIR DEAL", ~

.~ na semana de 23 de Novembro. ~= ~
'" <:r.>-= ~
~ ,;;j/R JJEAL SvPE/?NJ4R/<ET /WONOi'( ~
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i~--o- - i
'C;>~ Este cupao vale i 0

~ \I~ 50~ quando usado para ~
~ r pagamento de $10.00 de ~
~ Mercearias no "FAIR DEAL", ~
~.. na semana de 30 de Novembro. ~
-<:r~ 0
~ ~

~ MrR.aEAt- 5UP£/YIt"rRJ<£T /'<70NEY ~= <:r.>-
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AL SUPEmARHET

PARA
PRESENTE

COIII cUlllprilllentos do

FAIR

FIQUE MELHOR SERVIDA(O).

DA AREA DA BLOOR E OSSINGTON.

\
~

VENHA VER-NOS. AO PRECO OUE AS COISAS ESTAO, $2.00) .

NAO SE PODEM DEITAR FORA. E QUEM SABE, TALVEZ

/

FAIR DEAL SUPRMARKET E 0 MAJOR SUPERMERCADO PORTUGUES

NOS VISITE.

AO VISITAR-NOS TEREMOS 0 MAlOR PRAZER EM REDIMIR OS

CUPONS JlmTOS, UM POR SE~ANA, COM $10.00 DE COMPRAS,

PAP~ UM TOTAL DF $2.00 DE MERCEARIAS GFATIS.

PARA LHE PODERMOS DEHONSTRAR. TAL QUEREMOS QUE

NESTE SUPER}ffiRCADO ACREDJTAMOS QUr. os NOSSOS SEFVI~OS,

QUE OS DO LOCAL ONDE ACORA FAZ AS SUAS COMPRAS.

~

PRECOS E PRODUTOS SAO COMPETITHOS OU MELHORES DO
J

UIVI
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