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Segundo 0 presidente do Congresso Canadiano do
Trabalho, Joe Morris " 0 dia nacional de protesto
sera observado por pessoas que estao pertubadas e
frustadas pel~s injusticas do programa anti-inflacio'
n~io do governo, que controla os salarios sem real-
mente controlar os pre90s~ ,
~ presidente do CLC pede que nao so os trabalha

dores s~ndicalizados, mas tambem os nao sindicali
zados, os estudantes devem observar 0 dia de protes
to no dia 14 de OUtubro.

Entretanto 0 CLC e as direccoes dos ~indicatos

estao a trabalhar afanosament~ na organizacao do dia
de protesto para 0 qual planeiam piquetes de mass a
em lugares pUblicos, paradas, reunioes de trabalha
dores e demonstracoes, incluindo a completa parali
za~ao do trabalho.

Os maiores sindicatos canadianos ja afirmaram a
sua adesao ao dia nacional de protesto do dia 14
de OUtubro, e esperam a adesao de 1 milhao de
trabalhadores.

A MULHER
PORTUGUESA
EO
TRABALHO
NOCANA

SAO DIVERSOS os PROBLEMAS DA MULHER PORTUGUESA NO TRABALHO. NA GRAVURA, DA ESQUERDA PARA A DIREITA

SIDNEY PRATT, IDALINA AZEVEDO, LEOPOLDINA PIMENTEL E FERNANDA GASPAR, PARTICIPANTES NA ANALISE DES

SES' PROBLEMAS EM MESA REDONDA. LEIA REPORTAGEM COMPLETA NAS PAGINAS CENTRAIS.

CASAS DE EMIGRANTESIDITORIAl
Quem Vtabalha rt0.6 -6eJtv-U;.0.6 -60U!U..6 de ..i.rt60ltma

r;M -6abe quan:to-6 mill.aJr.e-6 de poJt.tugUe-6e-6 plteu
Mm e ltec.olUtem a e-6te-6 -6eJtv..i.~0.6 pMa ped..i.Jt -<-rt601t
ma~M de todo 0 tipo.

Urt-6 VM ao e-6 CJt..i.t6w pOIt c.auM 1e pltemc.heJt 0
c.aJttM de -6egUlto de de-6elt'p'tego, ou:t!W-6 poltque 60

'Jtam de-6quili6-<-c.ado-6 e rtaO Mbem poltque.i UM vfio
pMa VeJt -6e Itec.ebem urna"c.o.<.-6-<-rtha do WeI6Me", ou
Vt0.6 palta ltequeJteJt a peMM poltque jd c.hegMam a.
.<.d(Jde delai urt-6 pMa -6e quuxaIt do modo -<-rtjU-6to
c.omo 60ltam Vtatado-6 rtO Vtabalho pelo ertc.altJtegado,
ouVtO-6 pOIt c.au-6a dM m.<.l e urna-6 c.omplic.ac;oe-6 da
"Com~ert-6aUOrt" i Urt-6 pOIt c.au-6a de rtaO .:teJt que c.o
meJt em c.Ma, ouVt0.6 poltque 601tam abartdortado-6 pe
lo mM.<.do, pela e-6POM, ou pelO-6 6.<.lh0-6i Urt-6 pOIt
que -6e veem a6Wo-6 paltd. pagM 0-6 "molttgage-6" e
0-6 jUltO-6, oubtO-6 poltque 60ltam ertgartado-6 rta c.om
pJta.

Em todo-6 e-6te-6 c.M 0-6 -6 e enc.ortbta urn elemertto de
,{,grtOltMUa, de an-6-<-edade e -606Jt.<.merlto. Ne-6ta cJU-
-6e hci urn c.otUteJt pM4 qualqueJt lado a p'wc.Ulta de
ajuda, de -60luc;.cio. Vci-u.ertMm.uma de-6oJUertta9-ao
p-6-<-c.oldg..i.c.a pOIt rti!o -6abeJt 0 que 6azeJt.

o joltrtal COMUNIVAVE lan~a urn apelo aO-6 rt0-6-60-6
IUto"..e-6 pMa que vmham dJ.> pale-6btM de. -<-rt601t
maq.a.o anUrtUadM rte-6 te rtllmeJto, palta Mc.Mem a -6 a
beJt 0 que 6azeJt numa -6,UuaC;M de c.JU-6e, ou pO-6-
-6am ajudM algue1n que yYtewe. '

E6tM pale-6VtM , embolta rtaO lte-6olvam todO-6 0-6
yYtobleinM, -6eJtM urn pM-60 .<.mpoJttartte pMa c.omba
teJt a -<-grtO~rtUa, a c.ompleta depmdertua e a -<-rt
-6egUltanc;.a que ex.<.-6te ertbte mdhMe-6 de poJt.tugue-
-6e-6 que -6e e-6tabelec.eJtam rte-6ta tetUta.

Vertham, poJttarlto, e -6eJtlW bemv-<-rtd0.6.

Com a pUblica~ao do Decreto-Lei n~ 583/76 de 22
de Julho, cessa a suspensao das aCyoes e execuqoes
de despejo com processo comurn ou especial gue te
nham por base 0 disposto na allnia a; do n- 1 do
artigo 1096 do Codigo Civil, quando sejam autores
ou exequentes emigrantes que, ao regressarema Portu
gal pretendem ocupar casa propria que haviam arren
dado.

Carta De
Conducao. .

mais dificil'l
A Liga de Seguran9a do Ontario (Ontario Safe

ty League) disse a um comite selecionado a estu
dar 0 problema de seguran9a nas estradas que os
exames de condu~ao deviam ser mais dif1ceis, que
as escolas de condu~aQ deviam,ser governadas
por certas leis e que as cartas de condu9~0

deviam ter a fotografia da pessoa. A OSL tam
bem recomendou inspec95es periOdicas nos carros
velhos e naqueles com modificayoes mecanicas
e muitas milhas. 0 presidente daquele liga
afirmou que os exames de conduc;.3:o nao sac sufi
cientemente exigentes e as escolas de conduy~o

deviam ser governadas per leis e regulamentos
uniformes para eli~nar aquelas escolas que n!o
s~o competentes.

Globe and Mail, Sept. 16/76

Er.c0ntram-se abrangidos por esta disposigao legal
somente os emigrantes que regressem definitivamente
ao Pats e obede9am aos seguintes requisitos legais:

- Serem propriet;rios da casa ha'mais de 5 anos.
- Nao terem na ~ea das Comarcas de Lisboa e Por-

,to e suas lim{trofes, ou na respectiva localidade
quanto ao resto do Pats, casa propria ou arrendada
ha mais de urn ano.

- Nao terem usado ainda esta faculdade.
A indemnizacao a prestar ao arrendat~io ; a equi

valente a doi; anos e meio de renda: perem se 0

senhorio nao for habitar a casa no prazo de 60 dias
ou a tiver devoluta durante mais de urn ano sem moti
vo de for9a maior, 0 inquilino pode reocupar 0 pre
dio e tem direito a mais urna importancia equivalente
a dois anos de renda.

vaicomprar
uma casat·
tem queixas
dotrabalho t

COM 0 FIM DE DIVULGAR CONHECIMENTOS NECESSARIOS

E UTEIS AOS PORTUGUESES RESIDENTES ill TORONTO, 0

JORNAL "COMUNIDADE" CONVIDOU ALGUMAS PESSOAS POR

TUGUESAS PARA FAZEREM CINCO PALESTRAS SOBRE AS-

continua na pag. 2
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METROPOLITAN TORONTO POLICE
FALL RECRUITMENT PROGRAM

Avoid The Dally Routine

ACT NOW!

o Advogado
VALTER PETRYSPY~I

REP
DA
RUA

RTER

JANARDO JUNIOR

1976 Salary Under Review

POLICE CADETS

POLICE OFFICER·

..

l'oroa&o_ :
Telefoae; 332.6....

1130 Qaeen st. W.I
(Perlo da Lislllr)

Graciette Levy
e Filomena Moreira
Portuguese Free Inter
preter Service

4 DE NOVE~~BRO - ~n~10 O~TEP n SEGIIRQ DE
7 HORA~ DESE~PPEr,O

11 DE NOVEr1~PO- COMO IRATAR Os ppnPLE-
7 HORAS j1!\S DA COMPENSACAO OPE

MRIA

o jornal Comunidade esta neste momento a fazer
uma reportagem sensacional sobre os imigrantes
ilegais que vivem neste pars.
Este trabalho esta a ser feito em cooperayao corn
urn reporter do Toronto Star que dentro de uma
semana publicara urna serie de artigos que sac
o resultado de tal estudo. A razao por que nao
publicamos a reportagem nesta edi 9ao e que 0

trabalho ainda ngo esta completo. No proximo
numero publicaremos casos chocantes de exploragao,
testemunhos verdadeiros de vidas diflceis vividas
no medo das autoridades, situayoes terrlveis de
pessoas que s~o exploradas por gente sem escr~

pulos.

Jose Henrique Borges
Trabalha na Uniao dos
Trabalhadores Acidenta-_____SliBS _

IMIGRANTES ILEGAIS NO CANADK

QUe. pert.6a. da. Comun-tda.de. POJt:tugu~a.?

Bern ,0 povo portugues esta' ha' pouco tempo neste pa{s.
Forma uma comunidade nova e eata a sofrer 0 proble
ma de integraqao na vida canadiana coma qualquer
outro grupo durante os primeiros anos. A comunidade
portuguesa tern reputacao de ser trabalhadora e ho
nesta. A estrutura familiar e muito solida. 0 povo
portugues nao se envolve em grandes problemas por
que esta sempre ocupado e trata da sua vida.

Agencia Portuguesa 'de Viagens

Fa.£.e.-rtO~ um pouco do ~e.u bta.ba.£.ho . .• Tern mU-UM
cLi..e.nt~ po~gu~e.~?

sim tenho muitos. 0 meu escritorio antigo estava
localizado na area da Bathurst e Queen que antiga
mente era,na sua maioria,urna area ucraniana. Agora
sao quase todos portugueses.

~
.. ~.;.,\1i.".,.:,:,<CARSIL
~ ""'- ~;;fj~..~rzl'Jl':J3!/":.',. '~~ ,~.

Q!.Le. :t<.pa~ de. yYtob.f.erna.6 e. ca.6M .f.he. a.yYt~e.yt.tam o~

po~gu~~?

Trato de assuntos gerais. Imigracao,negocios,pro
blemas familiares,e claro, os casos mais comuns ~e

venda e compra de propriedades. Se aparecem proble
mas demasiado complexos eu mando 0 cliente a urn
advogado especialista de minha confianca.

Uma. Qu~:tM QUe. mU-Uo yYte.o c.u.pa. a po~guet, -im-i-gMnte
e.' 0 p~e.).o e.l..e.va.do QUe. o~ a.dvoga.d06 cob~am pe.lo ~ eu
tJta.ba1.h.o. IM.o e um pMb.f.ema. que ]a vem de. Po~ga.£.
onde. mu-tto~ a.dvoga.do~ e.xp.f.o~a.va.m a povo, cam ~to~

e.xoJWUa.nt~. Toda. a. ge.nte. Mbe. QUe. e.' yYte.eu.,o :t0t
mU-Uo d,tnhuM p~a. "M md~ cam a.dvoga.d06". S~a
QUe. ~:to e'de.v-tdo 'a. -igno~McUa. ou ha.v0ta.'m~mo uma.
6a..e.ta. de. co~ola no~ yYte.~o~ do a.dvoga.do?
A lei e uma coisa complexa. Aqueles que n~o a estu
dam acham-a misteriosa. Nao h; dUvida qc.e ha' advo
gados que levam dinheiro a mais. Mas 0 cliente no
Canada estaprotegido contra isso. Se ele achar que
o seu advogado Ihe levou dinheiro a mais pelo ser
vi~o prestado deve dirigir-se ao Taxing Officer. 0
trabalho deste funcionario do governo e~rever os
recibos e as contas do advogado que tern de se justi
ficar devidamente perante 0 tribunal.
Se 0 cliente nao conhece 0 advogado, deve procurar
saber 0 pre90 do trabalho. Alem disso tern direito
a saber coma e que 0 advogado se paga? Leva tanto
a hora? Depende da importancia ou dificuldade do
caso? Etc.

.~

Fernanda Gaspar
Human Rights Officer

Manuel Azevedo
Agente da Real Estate

('0 ISAS QIIE DEllE S/.Il~EP

AtJIES E DEPn TS nE ror~

PRII R Ilr~A ,AS/I.

Carlos Raposo
Bank Manager

PALESTRAS DE,., .

INFORMACAO

- C0["10 IRATAR DE OllEIYI\S
SOBRE PROBI Er~AS NO
TRABALHO

continua~ao da pag. 1

21 DE OUTUBRO - corm lUll TZAR n B8:KO
7 HORAS NO CAtIADA'

28 DE OI!TUB~O

7 HORAS

14 DF. OUTU~rn 
7 flORAS '.

o Sr. WaIter Pefryshyn e urn advogado canadiano
que fala portugues. Fomos encontra-lo no seu escri
torio novo no 602A da Bloor St.W. Sabemos que des
de 0 princfpio tivera clientes portugueses e qui
semos conhecer urn pouco melhor a sua situa9ao.

Coma na.6ceu em ~-i- a -i-nt0t~~e. pe.la. comun-tdade. po~
gu~a.?

Desde ha muito que tenho acompanhado, atraves da
imprensa canadiana, os problemas das varias comuni
dades ~tnicas,i pois eu proprio participo nas activi
dades da comunidade ucraniana.Soube que a comuni
dade portuguesa era nova e tinha falta de profissio-
nais que falassem a Ifngua. Por isso, h; cerca de
3 anos decidi aprender 0 portugues.

Ortde. a.yYte.nde.u a. lingua. pa~gu~a.?

A minha primeira tentativa foi inscrevendo-me nurn
curso de Ifngua portuguesa em Kingston na Queen's
University. Depois fui a Portugal frequentar urn
curso para estrangeiros na Universidade de Lisboa ..•
Passei ainda tres meses no Brasil praticando a lin
gua,incluindo urn mes numa vila ucraniana em Pruden
topolis no estado de Parana.

SUNTOS DE INTERESSE COMUNlTARIO.

ESPERAMOS QUE 0 LEITOR APROVEITE ESTA OPORTUNI

fADE UNICA PARA SE INFO~ E :SCLARECER SOBRE OS

SEUS DIREITOS. POIS TERA OCASIAO DE FAZER PERGUN=·

TAS E PEDIR CONSELHO SOBRE OS SEUS PROBLEMAS.

AS PALESTRAS SERAO AS QUINTAS FElRAS' NO YMCA.

931 College Street (canto corn a Dovercourt).

T'AM'NITES
AlIIE"
I'OIITfI'''EIESToR'

F~na.rtda. Ga.6P~: - Mas ha pessoas corn muita escola
e educac;:ao que nao sac capazes de transmitir isso
as pessoas.

loan Me.d~o~: - Ao encerrar esta conversa muito
interessante quero agradecer as pessoas que partici
param na mesa redonda e espero que as sugestoes de
aCyao sejam prosseguidas para benef{cio das traba
lhadoras portuguesas.

Durante os primeitos 3 meses deste ano vieram
para 0 canada 32.359 imigrantes em comparaqao
corn 43.448 no mesmo periodo do ano passado. A
descida de 25% e 0 resultado das medidas toma
das em 1974 pelo Governo Canadiano para contro
lar a vinda de imigrantes conforme as necessida
des de trabalho neste pais. A ideia de que 0
Canada e urn pais altruista recebendo gente de
todo 0 mundo e urn pouco enganadora. Se analisar
mos a historia da Imigracao para 0 Canada repa
ramos que desde 0 principio 0 Canada tern recebi
do gente con forme a necessidade de mao-de-obra.
Durante petiodos como este, em que os trabalhos
se tornam mais escassos, 0 governo torna muito
dificil a sua entrada. A provincia de Ontario
continua a atrair 0 maior nurnero de imigrantes
tendo registado 15.790 durante 0 periodo acima
mencionado, seguida de Quebec corn 6.023.

S-i-dne.y P~a.tt: - Por que e que a Fernanda nao va~ a
televisao e a radio para falar sobre esse assunto,
porque voce trabalha la dentro.

Imigrac;ao Desce 2510

Continua9~0 da pagina 5

presentes, - pessoas que percebem, veem, tern 0 dese
jo de ajudar - e as treinassemos sobre os direitos
dos trabalhadores, depois transmitiam a outras 20,
etc.

A MULHER
'E 0 TRABALHO'

Plan your future with a career that has (I chal/enge,
involvement, good salary, and benefits. Stand out in 0

crowd, become a

METROPOLITAN TORONTO POLICE
Employment Office

590 Jarvls St., Toronto, M4Y 2J5

TEL: 967-2391
Monday. Friday 8 a.m•• 4:30 p.m.

Appointments made for out-of-town applicants
upon receiving prior notification.
It will not be necessary for previous appli
cants to resubmit their application.

17·21 years of age. Grade 12 (27 credits at ley~1 4 or
higher) with other requirements similar to Police Officers.

$10,085 to $11,922
For further information write, collar attend,

F~na.nda. Ga.6P~: - Peqam ao meu patrao, mas eu penso
que quem devia ir tambem, e a senhora Leopoldina e
a senhora Idalina.

Must be a Canadian citiz,," or 0 British subject. Minimum
requirements: Between 21 and J5 years, 5'8", 160 Ibs.
Grade 11 in the level four or five year school program
(21 credits at level 4 or higher). Pass the required medi
cal, physical and visual tests. NOTE: vision required;
tested without the use of visual aids. Not less than 20/25
in both eyes and nat less than 20/40 in one eye. If
20/40 in one eye, 0 certificate of refractive error to be
produced. Normal calor vision. (This allows us the oppor
tunity of accepting applicants who wear glosses). Be of
good moral character and habits and hove on Ontario
driver's licence with 0 good driving record.

Ida.t-tna. Aze.ve.do: - Ja~fui uma vez, mas estava muito
nervosa. Embora contemos a verdade, nao temos.
aquele saber para dispor as nossas coisas. Sabe eu
saf da escola corn 11 anos.

loiC Me.d~o~: - Entao corn 20 ou 30 pessoas far-se
-ia 0 abaixo-assinado. Tenho a impressao que dev{a
mos tambem falar corn os centros portugueses interes
sados e por essa ideia a funcionar.

Le.opo.e.d-i-na. P-ime.nte1.: - Se eu soubesse, gostava de
explicar ao homem que me telefonou. Tive tanta pena
dele.

Fe.nna.nda. Ga.6P~: - Podiamos fazer'urn apelo atrav~s
-oest" jornal para arranjar urn grupo de pessoas que

peqa ao Ministerio do Trabalho para enviar pessoas
para servir os portugueses nos centros de informayao.
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TELEFONE •••••••••••• CODlGO POSTAL ••••••••••••

MORADA •••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 •••••••••

NO}ffi ••••• ~1 •.•.••••• "•••...•...••••. ~ ••••••••.•
Transportes de bagagens ,documentos legais,

Income Tax, '. '" ,," i6tmf'
. . 801 Dlmdas' St. W,~:"Torarl'tlo.rOIltari.0.' ,u. t!'f;. . . . " -., ," -;

SE,NHOR
SANTO CRtSrQ

PESSIr1AS INSTALA~crES ESCOLARES

... ~soLMAR TftAVI\:,

Num comunicado a.imprensa, os mernbros da Comissao
Directiva de Pais da Escola do Senhor Santo Cristo
anuncia~ uma.reuniao a realizar no Domingo dia 26
de Setembro, na Igreja de Santa Cruz entre os pais
e Rass McLellan, 0 representante do NDP, da Bell
woods. A finalidade da reuniao e'para discutir a
resposta do Ministro de Educagao Thomas Wells que
declarou ter dificuldade ern encontrar fundos para 0
projecto, neste perlodo de crise financeira.

Ross McLellan e de opiniao que "as condi<;oes da
Escola do Senhor Santo Cristo nao seriam toleradas
em qualquer outra comunidade desta provincia."

A Escola do Senhor Santo Cristo foi construida
ern 1974 na Humbert St. entre a Dovercourt e Ossing
ton ao SuI da Dundas, corn material pre-fabricado,
e corn a inten9ao de ser instalada uma escola perma
nente. A escola come90u corn 246 alunos e actual
mente tern 780. Segundo 0 comunicado as crianyas
encontram-se apertadas ern instalac;oBs inadequadas. '

A escola consiste inteiramente de salas pre-fabri
cadas, espalhadas em tres lugares diferentes e se
paradas por arterias de trafico coma a Dovercourt
Road. As crianc;as tern de atravessar a Dovercourt
8 vezes por dia, corn grave risco de seguranc;a.
Muito tempo de ensino e'perdido na mudanc;a de sala
para sala. Alem disso urn tergo das salas,estao
super lotadas, pois foram feitas para acamodar 20
criancas e tern 35 cada. Uma biblioteca para servir
8 classes esta a servir 28 classes. Nao existe
area de recreio adequada. A sec9ao da Igreja esta
mal aquecida e isolada, tendo as ternperaturas des
cido ate 50 ~aus F. Os quartos de banho sac total
mente inadequados. Eis como Ross McLellan descre
veu a situaq~o da escola ao Ministro.

Os9ais esdl'o zangados corn a dernora da const:=uqao
da escola. As casas ja foram expropriadas e demoli
das para dar lugar a construcao, mas ainda MO foi
nada decidido sobre isso. '

$10.00
25.00
10.00
10.00

corn a assinatura:

Mov.<men:to
ComurU:tdJU..o PoJttu.gUe6

Public.a.e;-iio de

OFER'mS
Mandaram ofertas para 0 jornal

Clarencio Melo
J. H. Parker
Florinda Azevedo
Jaime Monteiro

NovoS Assil1anles

~

ESTE MES
l\el1ovaram a Assinatura

POlnUGUESE COMMUNITY NEWSPAPm

c)31 COLLEGE ST. TORONTO

Belmira Amaral; Fernando Pinguelo; Jose Betten
court; Armando Goncalves; Jose Sobral; Gil Melo;
Victorino Mendes; Guilherme Estragadinho; Domingos
Pinto; Francisco da Silva; Clarencio Melo; Jose
Pereira; Armando Duarte; White Eagles Enterprises;
Elias Ramos; Maria Alice Faria; Joaquim Jorge
Geraldes; Manuel Carrabau; Jose Augusto, Maria
Isabel Furtado; Dimas da Costa; Florinda Azevedo;
Antonio Mendonca; J. H. Parker; Humberto de Sousa;
Feliciano Estragadinho; Jose Carvalho, Joao Borges:
Francisco Azevedo; Amadeu Rebelo; Teresa Correia;
Angelo Almeida; Joao de Borba; Jose Dutra, Dr •
Tamas Ferreira; Jose da Rosa; Almeiro da Fonseca;
Edmundo Freitas; Herminio Borges; Rogerio Alves;
Lucia Amaral; Fernando Andrade.

Filomena Moreira; Ilda Furtado; Marcie Pontes;
Almerinda Rebelo; Joao Silverio; Maria da Concei
cao Bettencourt; Antonio B. de Jesus; Angelo Simas;
Eurico Nunes; Maria Joao Ferreira; Valdemiro
Ormonde; Damingos Farias; Eduarda Fernandes;
Donaldo e Daniela Marques.

A todos os que renovaram a sua assinatura e aos
novos assinantes querernos agradecer e dar as boas
vindas, dizendo-lhes que as paginas deste jornal
estao a vo,sa disposicao para assuntos que achem
de interesse comum.

Colaboraram neste jornal:

Domingos Marques, Jorge De Mendonca, Joao Faria,
Lilia Almeida, Herran Medina, Carlos Ferreira,
Nuno Medeiros, Filomena Almeida Medeiros, Joao
Medeiros, Esmeralda Sousa, Gilberto Prioste.

Educ.a~ao

Saude

Trabalho

Cultura

Leis do Canada

Desporto

'Servi~os

de Informa~ao

"
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PREENCHA E ENVIE PELO CORREIO COM 0 PAGAMENTO AO
"C 0 M U N I DAD E ", 931 COLLEGE ST., TORONTO

SE QUER SABER

o QUE SE PASSA
SOBRE

TAANSPORTES
AEAEOSPORTUGUESES

os' seus
vlagem ao

Confie
pIanos de
seu agente.

Ele ,tambem eola
bora eonnoseo para que
a sua proxima viagem
seJa

/I A viagem de portu
gueses corn portugue
ses a Portugal./I

TAP 0 abra~o amigo entre
o Canada e Portugal.

Volte cl sua terra
eonnoseo porque eon
noseD a sua terra estara
mais perto.

Cineo vezes por
semana! Direetamente
para Lisboa; via Santa
Maria ou Tereeira.

A sua gente. A sua
lingua. E a simpatia da
assisteneia TAP viajarao
eonsigo a bordo dos
nossos avioes.

,

asuacasa.

Volte.8 suaterra
•semoelxar
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Le.opo.e.clina P.<me.n-te.t:- 'As vezes ].·sso t b Ide.t.<.na Aze.vedo:- Para as bossas serem boas paraaeon ece so retu-
do porque 0 trabalho nao esta bem dividido. elas.

INTRODUCAO. .
Joao Med~o~:- 0 meu papel nesta mesa redonda sobre
-Problemas da Mulher Portuguesa no Trabalho- ~ de
moderador. Estava planeado ter outra pessoa para de
sempenhar esta funqao, mas a ultima hora, soubemos
que essa pessoa se tinha ausentado de Toronto, por
motive de ferias e, ·portanto, nao pode estar presen
te. Gostaria de propor a considera~o do grupo al
guns topicos que iremos abordar nesta conversa, es
tando aberto a quaisquer outros propostas dos pre
sentes. Penso que dev{amos come~ar por definir que
tipo de trabalho fazem as mulheres portuguesas e on
de trabalham. Depois dev{amos falar sobre as condi
qoes de trabalho e os salarios que estas obtem. Sa
bendo isto deviamos concentrar a nossa conversa nas
tentativas de organiza9ao das mulheres trabalhadoras
e das lutas dai derivadas. Urn ultimo aspecto a con
siderar seria a lei e os direitos nela consagrados
no que respeita a organizacao dos trabalhadores.

Portanto·para come~ar a ~inha pergunta e esta:
onde trabalham as rnulheres portuguesas?

Le.opo.e.clina p.unente.t:- Muitas trabalham na limpeza.

Id~a Aze.vedo:- Em fabric as de roupa, de oiro, de
chocolates ..•

~ne.y P~att:- Na fabric a de brinquedos, onde habi
tualmente dao "layoff" antes do Natal, porque nessa
altura os brinquedos estao feitos.

Porque sera que as mulheres portuguesas trabalham
em tac poucos sectores?

Le.o po .e.dina P.<me.n-te.t: - Porque ni"o sabem ingles.

Idatina Aze.vedo:- Tern de trabalhar fortemente pelo
seu cheque e para agradar ao patrao.

JOaD F~a: Eu trabalhei numa fabrica de material e
lectrico em que cerea de 50% da mac de obra era fe
minina.

JaM Me.d~o~: - Seria trabalho de mulher?

JOaD F~:- Pelo esfor90 que exigia acho que nao e
ra trabalho de mulher. So 0 que era de mulher era 0
salario geralmente inferior a tres dolares por hora.

temos um intervalo de urn quar~o de hora.

I.e.da F~tado:- Muitas vezes esse quarto de hora e pa
go pelo trabalhador que tern de comeqar mais cedo ou
largar mais tarde.

JaM Me.dUM~:- Ja ouvi que muitas vezes 0 trabalho
e'tanto que nao h; tempo para 0 lanche.

I.e.da F~o:- 'As vezes a uniao faz muito pouco. Por
exemplo, a "Modern" faz 0 que quer corn as trabalha
doras relativamente ao trabalho e pagamento.

Idafina Azevedo:- Muitas vezes e'preciso pedir muito
para a uniao fazer qualquer coisa.

Joao Med~o~:- Portanto, em geral, as condicoes de
trabalho na limpeza nao sao boas. '

Jvao FaUa: - Equal e a funcao dos "bossas"? 0 que
fazem? Como tratam as trabalhadoras?

Le.opo.e.clina p.une.n-te.t:- Na "Modern" as "bossas" eram
rnulheres e exigiam muito. Ate me mandaram lavar a
parte de baixo das mesas. Agora na Queen's Park sao
homens e tratam-nos melhor, desde que tenham confian
c;a na gente.

If.da. F~.tado:- Ha.' muitas senhoras que trabalham mui
to depressa e podem coni+ibuir para que os /'bossas"
distribuam trabalho demasiado.

Joao Med~o~:- Algu~ ja fez limpeza de casas par
ticulares?

Le.opo.e.clina P.<men-te.t:-Eu fiz tres semanas a substituir
a minha nora. Nao quis continuar.

I.e.da F~o:- Como se encontra esse trabalho?

Idatina Aze.ve.do:- Quase sempre e at~av~s de amigas,
no autocarro, etc.

Ilda F~ado:- Como e que pagam?

Idatina Aze.ve.do:- Estao a pagar muito bern, $20.00

Depois ia tudo ver a oferta.
Muitas vezes as bossas ficavam corn a sua casa

cheia pelo Natal.
Por mim nunca pude dar ofertas e parece-me que

nao .; preciso dar ofertas para que as "bossas". nos
tratem bem.

Joao Me.d~o~:- Porque e que as 12essoas dao ofertas?

Ilda F~tado:- Isto tambe~ era costume de Portugal.
Lembro-me que a minha mae dava ofertas as professo
ras.

Joao Med~o~:- Isto e' sinal da inseguranya das
pessoas. Dao-se ofertas para receber f~vores.

~ne.y P~a.tt: - Urna sociedade assim so cria escravos.
Dar ofertas para receber aquilo a que se tern direi
to .••

Idalina Aze.ve.do:- Muitas vezes urna senhora dava urn
pao de massa sovada e apanhava a sua "·floor". Se
nao dess~ nao conseguia.

Saeos Sujos
Joaa Me.d~o~:- Agora poder{amOs falar no aspecto
de organizayao. 0 que se tern feito nesse sentido?

Em muitos lugares a mulher portuguesa ja luta pe
los seus direitos.

Temos aqui dois exemplos de luta corn as senhoras
Pimentel e Azevedo cujos casos gostar{amos de ou
vir.

Id~a Aze.ve.do: - Trabalhava num "building" em 1974
e a Companhia come90u a distribuir sacos sujos pa
ra trabalharmos, 0 que era injusto. Os sacos larga
yam mau cheiro, algumas vomitavam. Urn dia fizemos
uma reuniao corn 0 Mr. Dan Heap, urn doutor de saude
e corn a uniao. Corn 0 meu fraco Ingles perguntei 0
que deviamos fazer para acabar corn aquilo. Disse
ram-nos que nog e que deviamos lutar. N<io foram to
das a reuniao. Apenas 25 ou 30. A uniao disse-nos
que dissesemos que nao podi"amos trabalhar corn os
sacos sujos. No outro dia disse as minhas colegas
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is- Le.opo.e.dina p.une.n-te.t: - Ht alguma desuniii"o ~s vezes
por causa da inveja.

Joao Me.d~o~:- 0 que acham entaD dos sal~rios?

I.e.da Fu.~o:- Ha ainda salarios mais baixos, habi
tualmente onde nao ha uniao.

eondi~Des de trabalho

Sindiealiza~ao

que nao deviamos trabalhar 0 que se conseguiu. Em
cerea de 200 senhoras s6 oito foram trabalhar. veio
a "bossa" e eu disse porque e que nao {amos trabal
har naquela situayao. 0 "bossa" chamou dois guardas
que nos mandaram embora. Eu disse que nao {amos sem
ver 0 Mr. Dan que uma colega chamou ao telefone.
Chamaram depois a pol{cia. Vieram seis policias.
Perguntaram se quer{amos trabalhar 0 que respondi
mos que fariamos corn sacos limpos. Viemos embora e
no outro dia t{nhamos sacos limpos. 0 assunto foi
para tribunal e ao fim de tres meses fomos chama
das para urna reuniao. Ao fim de pouco tempo apare
ceram sacos sujos. Chamamos a uniao, houve outra
reuniao e ficou resolvido que quem gastasse 10 sa
cos nurna noite, fossem 7 limpos e 3 sujos. Depois
sa! por causa da minha vida, mas sei que os sacos
sujos acabaram.

Sidney P~a.tt:- Gostaria de dizer qualquer coisa a-

Leopoldina Pimente.l:- Tudo comec;ou corn a admissao
de uma "bossa". Esta tirava quartos de hora afir
mando que ou se chegava tarde ou isto ou aquilo.
Porque ela tinha saido de outro lugar quando a u
niao entrou, resolvemos tambem meter a uniao.

Porque nao sabiamos nada, come~amos a tomar nota
dos nomes das que queriam a uni.io. Escreviamos os
nomes em papelinhos e em segredo.

Urn dia 0 "bossa" soube e mandou-me embora. Algu
mas "bossas" tambe'm colaboravam mas eu quis ficar.
corn as culpas todas. Fiquei corn as listas todas,
que levei para casa.

Telefonaram-me para casa para eu dar a lista dos
nomes. Foram a minha casa tres "bossas" e eu dian
te deles rasguei as listas.

No trabalho estavam as mulheres presas e obriga
ram-nas a assinar urn papel em como nao queriam a
uniao. Nessa noite, porque algum as nao se calaram,
mandaram embora mais oito.·No outro dia aconselha
ram-me a ir ao Departamento do Trabalho e a{ come
~aram a ajudar-me. Fomos para a Corte e a Uniao sem
pre entrou.

Nos fomos todas admitidas no trabalho e eles pa
garam-nos os dias em que nao trabalhamos. Tiveram
que mandar embora as que estavam em nosso lugar.

Joan Med~oh:- Podfamos ouvir agora 0 caso da Sra.
Pimentel.

Ofertas

Le.opo.e.clina p.unente.t:- Trabalhei em casa de uma que
nao trabalhava~ Passava todo 0 dia corn 0 telefone
na mao. Louvado seja Deus. 0 que Nosso Senhor cria
neste mundo. Uns trabalham tanto e outros nada.

~ney P~:- Muitas vezes quando nao precisam,. "
pedem-me para telefonar a trabalhadora. Respondo
que a pessoa esta a contar corn esse dinheiro •.

Se me pedem que encontre uma pessoa apenas para
ir uma vez ou outra, digo que devem pagar mais por
que, nesse c aso, 0 trabalho emaior.

Ha'tempos telefonaram-me para arranjar pessoas
que fizess~ a limpeza de um escritorio que estava
muito sujo. 0 contractor no princfpio dizia que
queria pagar corn justi9a para fazer essa limpeza
mas ao fim e ao cabo 0 que se pretendia era pagar
menos, apezar de se dizer 0 contrario. Arranjamos
uma reuniao em que 0 encarregado perguntou quanto e
que as mulheres queriam ganhar. A isto urna obser
YOU "Quanto e que 0 senhor ganha?", ao que ele res
pondeu corn custo.

No fim fez-se 0 contrato e ganharam muito bern,
embora fosse um trabalho duro.

Quando e' urna vez sO', 0 trabalho e'mais duro e de
ve ser mais bem pago.

ldal.<.na Aze.vedo:- Depende das pessoas. 'As vezes sac
exigentes e as vezes as trabalhadoras sac malandras.

e os "tiquetes~

JOaD Med~o~:- E quem sac essas pessoas?

Joao Me.d~o~: - Sao muito exigentes?

Ilda F~o:- E{ muito a diferen9a de classes que
existia em Portugal. Muitas vezes dao-se ofertas as
bossas. As que dao sac mais bem tratadas.

Ide.t.<.na Aze.vedo:- Onde trabalhei, pelo Natal cada
uma dava 5 dolares para comprar uma oferta 'a "bossa"

Joao Med~o~:- E quais as relaqoes entre as tra
balhadoras portugues~s e as de outras nacionalida
des?

pagam a voces?

Le.opo.e.clina P.<me.n-te.t:- 0 servico de limpeza e todo
igual. Portanto, devia ser pa~o corn salario igual.
Se ao lado do Queen,s Park estao a ganhar $4.00,
porque eque nos ganhamos so $3.00, sendo tudo do
governo?

A Companhia contractou 0 trabalho e paga como quer.

Salario Minimo

Idafina Aze.vedo:- Muito pouco para 0 custo de vida.
A maior parte das mulheres ganha 0 salario m{nimo e
pouco se pode comprar corn $2.65.

I.e.da F~.tado:- Muitas mulheres a ganharem 3 dolares
por hora, 0 que e pouco, trabalham durante cinco ho
ras, fazendo 0 trabalho que era feito em oito horas.

Sidne.y P~att:- H~ muita diferenya de pagamento rela
tivamente ao mesmo trabalho. Conhe90 uma senhora que
agora trabalha nurn hospital e ganha $4.25 a hora,
fazendo 0 mesmo trabalho que noutro lugar epago
corn $3.00.

Porque e que 0 mesmo trabalho tern tao diferente
pagamento?

Joao Me.d~o~:- Falemos desse aspecto - os sal~rios.
Voces acham que as mulheres estao a ganhar bem? Es
tao a ser bem pagas nesta sociedade?

JaM Me.dUM~: - E as condi9(;"es de trabalho?

Le.opo.e.clina P.<me.n-te.t:- Nos trabalhamos cinco horas e

Le.opo.e.dina P.<me.n-te.t:- Estamos a ganhar a $ 3.00, ape
sar de termos lutado para ganharmos tanto coma as
trabalhadoras ao lado.

Sidne.y P~att:- "Globe and Mail" conta que uma senhora
pagou 700 d61ares para ter um trabalho em que ganha
va menos que 0 salario minimo. Era uma portuguesa.
Tenho 0 nUmero do telefone dela. As pessoas fazem
to por ignorancia.

JaM Me.d~o~:- Que sal~io



Comnnidade 5

Informacll

Leopo.tcUna. P.<mente..t: - Sim!

Leo po.tcUna P.<mente..t: - Esta semana, quando estava a
fazer a limpeza, 0 telefone tocou. A secretaria que
atendeu perguntou-me se eu era portuguesa. Eu disse
que era e ela pediu-me para atender 0 telefone por
que estava ali urn portugues para falar comigo.

Fetr.nMda. GahpaJt: - Ha urn aspecto de inforrnaGao, de
educaGao, mas tambem e precise organizaqoes interes
sadas em melhorar a situaqao dos trabalhadores, as
quais devem fazer pressao sobre os governos, sobre
os representantes politicos (MPs) das areas, porque
sac esses que fazem as leis. E facil organizar gru
pos, falar, por exemplo corn 0 MP, e perguntar porque
e que fechararn 0 escritorio da Major.

S.<.dney P~: - Foi 0 que 0 pessoal fez no Queen's
Park, quando soube que ia acabar 0 contracto. Foram
a casa do Dan Heap e este convocou urna reuniao do
conselho (caucus) do NDP e la foram os representan
tes Ross McLellan, Tony Lupusell~ e varios outros.
Os que nao puderam assistir mandaram os seus ass is
tentes.

Joao Mede.btol.>: - Ha ai urn aspecto de educa9ao e de
informaqao de que ja falamos. Como poderia isso ser
realizado na comunidade portuguesa?

- Isso nao e bem por causa de orga
o que nos estavamos a falar e que

Fe~na.nda. Gahpa.n:- 0 Estatuto de Relayoes de Trabalho
(LabouL Relations Act) que regulariza as rela90es
entre os patroes e as unioes e urna lei muito com
plexa, que a maioria de nos nao percebe.

S.<.dney P~: - Esta escrito em portugues?

cher! Sao uns dez papeis, corn umas vinte linhas, tudo
em linguagem tecnica! Urna pessoa nao pode! Porque e
que a senhora Pimentel nao ha-de poder entrar no
escritorio e escrever na letra dela: - eu quero fa
zer uma queixa contra tal companhia. Fui despedida
pelo Sr. fulano tal por ter querido organizar uma
uniao. Assinar, entregar, e 0 governo depois fazia

Fetr.na.nda. GiUlpaJt:- Nao, nem em frances. Corn respeito 0 que deve fazer. I

ao que nos estamos a falar, em Ontario todo 0 tra- Quando ha uma uni.3:0, a coisa ja nao e tao m~, por-
balhador tern 0 direito de se organizar em unioes que 0 primeiro problema ja esta vencido. Mas e ape-
ou associa~oes que os trabalhadores achem melhor, nas 0 primeiro passo, porque muitas vezes arranja-se
e nenhurn patrao pode despedi-Ios ou discriminar con- uma uniao e aparecem problemas. Depois 0 trabalhador
tra eles. Todavia na pratica isso acontece. ~s ve- . ainda tern que lutar contra 0 patrao e contra a uni~o!

zes nao se trata de despedi-Ios. Basta fazer press~o, 0 que interessa e p6r 0 trabalhador nurna posi9~ que
dar outro trabalho, mudar da "floor" melhor para a ele saiba as leis que ha e 0 que e que ha-de fazer,
pior, dizer que esta a faltar muito, etc. Os pa- e fazer pressao sobre os sindicatos para os defender
troes nao podem fazer estas pressoes, pois isso e coma deve ser.
.ilegal. Todavia isso acontece coma no caso do Queen's
Park: as mais activas foram despedidas, outras fo
ram transferidas e todas comeyaram a trabalhar a
noite.

A lei coma existe, para ser executada depende do
trabalhador. Este tern de fazer a queixa que emuito
complexa. Nao ~ do genero de entrar no escritorio
e dizer:eu tenho urna queixa contra esta companhia.
Alias, escritOrios como da Major St. onde estive

a trabalhar, nao existem. aa apenas 0 escritorio
geral do governo.

Leopo.tcUna P.<mente..t:- Esta semana telefonaram para
minha casa para contar urn caso parecido corn 0 meu.
Perguntaram por si, mas eu disse-Ihes que ja nao ou
rO falar disso por aqui. Essa pessoa trabalhava no
edifIcio do jornal Sun". 0 encarregado era grego.
o marido teve urn acidente e ela teve de faltar urn dia
para ir corn ele ao medico. Por causa disso, 0 enca~
. regado telefonou-Ihe para casa a dizer que ela nao
viesse mais naquel~ semana. Ela disse-Ihe: mas para
que e'que eu vou ficar urna semana em casa se preciso
ganhar? E foi . Ao chegar este disse-lhe que nao
tinha trabalho para ela. Ali nao havia uniao.
~

Fetr.nMda.GiUlpaJt:
nizar uma uni~o.

os trabalhadores tern 0 direito de entrar ou de orga
nizar urna uniao e ninguem os pode despedir por causa
disso. Podem despedi-Ios por outras coisas, as ve
zes, mas por causa de organizarem urna uniao ou de
as pessoas tern de ir apresenta-Ias ao Labour Relations
Se vissem por exemplo os documentos que tern de preen-

soluc;o~S

Leopo.tcUna P.<mente..t:- Corn medo de perder 0 seu tra
balho. E born que todos saibam 0 que passamos para
se decidirem e terem coragem.

Fetr.YU1YI.da. GiUlpaJt: - Porque e que as pessoas nao se
decidem senao corn custo a aceitar a uniao?

cerca da fabrica dos peugos. A fabrica tern 40 anos
sem uniao, coma diz 0 patrao corn orgulho. Exigiram
que as pessoas trabalhassem no dia a seguir ao Na
tal. Pagaram a uns e nao pagaram aos outros. Entao
convidaram a uniao a entrar. Conseguiram-se as assi
naturas e esta tudo resolvido. Mas as pessoas tern
medo e as amea~as sac tantas. Inclusivamente 0 pa
tronato andou a conseguir assinaturas para nao en
trar a uniao. Alguns corn medo assinaram essa lista
embora ja tivessem assinado a nossa.

Mas 0 patronato tern concedido muitos benefIcios
depois de saber que a uniao estava para entrar: au
mentou os sal&rios, intervalos para cafe, parte do
hospital pago, etc.

AIguns trabalhadores come9am a dizer que ja nao
precisam a uniao. 0 patronato e esperto, ma~ nos
continuamos a dizer aos trabalhadores ~al 0 recto
caminho de reivindicar os seus direitos.

Gostaria de dizer ainda que ha unioes que so'agem
quando sac empurradas. Portanto, e' necessario saber
escolher a uniao.

Fetr.nanda. Gahpa.n:- 0 que temos de fazer e ter urna
reuniao todas as semanas, aqui, em todo 0 I ado , em
que as senhoras contern 0 que aconteceu para as ou
tras aprenderem.

Fetr.nMda. GahpaJt:- Devemos ter muito mais crises ..•

Sidney P~a.tt:- Estamos a falar de tres crises em lu
gares diferentes que fizeram movimentar as mulhe
res nurna aC9ao conjunta: a crise dos sacos sujos
no Dominion Centre ha tres anos; a crise do despe
dimento das mulheres sem justa causa e 0 primeiro
contrato de trabalho corn a uniao; e agora, na fabri
ca de peugos McGregor, a tentativa para sindicali
zar as trabalhadoras.
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Itda. F~a.do:- Muita gente pertence a uma uniao,
mas nao sabe 0 que isso e, quanto mais a lei. ..

Joa.o Mede.btol.>:- 0 que pensam da le.i do trabalho?
Estao os trabalhadores conscientes do direito que
tern de se sindicalizarem?

IdaLi.rta. Azevedo: - Quando era "3teward" no caso que
referi, falava sinceramente, mas no fim ainda fala
ram mal de mim e das outras ~stewards". Mas nao me
importei corn 0 que disseram. Posso dizer porem que
de duzentas mulheres, apenas 8 foram trabalhar, por
tanto a maioria estava pelo nosso lado.

Fetr.nMda. GahpaJt: - Mas ha urn problema nisso. i preci
so ver que na maioria dos lugares de trabalho nao
existem apenas portugueses. 0 resto dos trabalhado
res pode nao gostar que os portugueses se isolem.
Nao e born para os portugueses, nem e born para os ou
tros que haja urna divisao entre os trabalhadores.
Os portugueses tern problemas especiais, assim como
os outros, mas e precise ter muito cuidado em nao
dividir a massa dos trabalhadores. As '~tewards' em
especial representam nao so as portuguesas, mas to
das as pessoas.

Continua9ao na pagina 2

- Olhe, senhora, vai ajudar-me aqui a resolver urn
problema.

- sim senhor, faz favor de dizer.
- Olhe senhora, e porque a minha esposa nao recebeu

agora 0 dia de "holiday".
- Nos recebemos aqui, disse eu.
- Oh, receberam!? •• Entao, 0 patrao dela tem de

pagar aquele dia.
- Porque e que 0 senhor nao vai ao Departamento

de labourers, disse-lhe eu.
Oh que raio, eu pensei que estava a falar corn 0

departamento de labourers!
- Nao, disse eu, 0 senhor nao esta a falar para 0

departamento de labourers, mas para os escritorios
do Queen's Park.

- Deram-me este telefone, entaD onde e que vou
achar isso?

- Senhor, eu tarnb€ffi estou na mesma. Antigamente
estava na Augusta, agora nao sei.

Fetr.nanda. GiUlpaJt: - Aqui esta urna ide:i.a para come9ar:
Deviamos preparar urn livrinho pequeno, simples, ern
portugues corn os nUrneros de telefones de varios
departamentos. Outro problema tambem e os nomes
que as pessoas usam. Chamam ao departamento de
labour, 0 que e oficialmente 0 Ministerio do Traba
lho.

Joan Mede.btol.>: - Eu penso que as "Stewards" deviam
ter 0 nurnero de telefone dos diversos departamentos.

Fetr.na.nda. GahpaJt: - Urn grupo de 20 ou 30 pessoas 
todos pagamos Op nossos impostos - podia fazer urn
baixo-assinado ao Ministerio do Trabalho para man
dar urn representante deles para alguns centros de
informayao existentes na Comunidade Portuguesa em
diversos dias da semana. Por exemplo no Centro de
Sta. Helena as sextas-feiras, no YMCA as segundas
e no Portuguese Free Interpreters Services as
quartas. Estes sao passos pequenos que podern facil
mente conseguir-se.

Se arranjassemos 20 pessoas como as senhoras aqui

Leopo.td.<.na. P.<.mente.t: - se e~ses nomes estivessem es
critos nurn livrinho ja'a gente sabia qual era a
diferen9a.

Fetr.nanda. GahpaJt: - 0 Departamento de Labourers e
onde a senhora foi ao tribunal.

•

Fetr.na.nda. GiUlpaJt: - Mas de que Departamento? Ha ins
pectores do Labour Relations mas nao ha inspectores
que venham as f~ricas e digam: AIgurna vez teve algurn
problema por querer organizar urn sindicato? Nem vao 'a
fabrica fazer reuniao corn os trabalhadores e dizer:
Ha'esta lei no Ontario, isto e assim e assim.

Se houver queixas como os casos a~ui mencionados

Iscritori OS

andarem a falar ou a recolher uma lista de nomes pa
ra meter a uniao, nao podem ser despedidos. E a
maioria das pessoas nao sabe isto.

A lei existe no Ontario, e, pelos vistos, e urna
das melhores do Canada. A lei em si nao e ma. Ago
ra 0 problema, na minha opiniao, e'como e'que se ha
-de trazer essa lei que esta ali, as pessoas, que na
maioria nao falam ingles, e mesmo que falem ingles,
e'tao~ificil que muitos nao a conhecem nem sabem on
de ha 0 escrit~rio.

Leopo.td-i.n.a. P.<.mente..t: - Exactamente, por que?

Fetr.na.nda. GahpaJt: - Ha varias coisas que urn grupo como
este pode fazer. Urna coisa e compreender 0 que e' a
lei; e verificar que nao esta acessivel a massa dos
trabalhadores, e pensar 0 que e que se ha-de fazer
para esta lei ser mais acessivel? Uma das rnaneiras
e'ter escritorios pequenos locais, que respondam as
necessidades das comunidades. Por exemplo , se neste
lugar moram espanhois, e rnais facil ter urn escritorio
onde as pessoas falam espanhol, em vez de ter urn es··
critorio longe onde ninguem sabe onde fica. OUtra
maneira seria que houvesse inspectores que visitassem
os lugares de trabalho que viessem falar corn as pes
soas, em vez de pessoa ter de ir fazer a queixa.

Fetr.nMda. GiUlpaJt: - Ha falta de urna rnaneira simples em
que os trabalhadores possam queixar-se e usar as leis
que est·ao ali para eles.

Joan Med~ol.>: - Segundo ouvi recentemente ha cerea
de uns 70 inspect~res de trabalho no Ontario .•.

Joao Med~ol.>: - Porque e que 0 minist;rio acabou corn
o escrit6rio da Major se havia muita gente a usa-Io?

Joan Med~ol.>: - Ha'escritorios suficientes?

nao dao 0 braco a torcer
{

casa e pensam que a "ste-

Si.dney P~a.tt:- Talvez, Fernanda. Mas gostava de pro
per uma outra coisa. Em cada ramo da uniao ha urna
"steward" (representante da uniao tal coma a Sra.
Leopoldina e a Sra. Idalina), e coma elas ha muitas

.. ; .' t'

outras stewards . As stewards sao as pessoas mais
responsaV'eis para educar os membros das unioes en
tre as crises. Chegando a hora da crise as pessoas
nao estao prontas para agir, porque tern medo, estao
cansadas ou tern pouco tempo, etc. E a preparacao en
tre as crises que vai influenciar 0 jogo. Dev~mos
saber primeiro quem sao as "stewards" nos lugares
de trabalho e como podemos propagar urna escola para
todas as "stewards" que falam portugues, para que
elas fa9am mais pressao nas unioes a fim de que es
tas actuem melhor em bene.fIcio. dos trabalhadores e
para que ensinem aos trabalhadores os seus direitos.

lei do Trabalho

Fetr.nMda. GiUlpaJt: - Muitas
ali, mas depois vao para
ward" tinha razao.
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Nos dias 13 e 14 de Novembro, no 252 Bloor St. West,
e com UIlI programa vasto que vaj. das 10 da max\.ha as
quatro da tarde, vao realizar-se conferencias sobre
os aspectos legais que podem interessar a Comunidade.

Todas as pessoas qu& quei~ participar mediante. . ~
J.nscrJ.9ao •

Entao, de volta a Portugal, em Ferias?
Optima ideia. Claro que os momentos mais
emocionantes serao ver a sua fam11ia,os
velhos amigos e os lugares conhecidos .

DEPOIS DAS
REUNIOES
FAMILIARES
HA MUlTO
MAIS PARAVER

Mas, uma vez la chegado, ha muito mais
para ver. E que variedade. Ha corn certe
za partes de Portugal Continental ou da
Madeira que tern sempre estado nos seus
pIanos visitar, mas que nunca chegou a
faze-loo

Ou entao, visite 0 pessoal amigo e soli
cito do

o seu Agente de Viagens portugues pede
oferecer-lhe agora varios programas de
ferias, por baixd preco. Consu1te-o e
depois, por poucos d6iares extras, des
cubra mais de Portugal nas suas pr6ximas
ferias.

Descubra urn Algarve inundado de Sol,
o excitamento duma Lisboa bu1icosa, 0
glamor do Estoril, 0 encanto de Cascais.
Visite Fatima, a Cova da Iria, de fama
mundial. Veja 0 Porto, corn 0 seu famoso
vinho e a Ponte de D.Maria Pia.
Mas cremos nao ser necessario termos de
Ihe dizer do tanto que ha para ver na
nossa patria.

Ferias
eRl Portugal?

DO UWl($~

Pat Case, UIlI tipOgrafo de 26 anos, vai candida
tar-se para representante escolar do Bairro 4, nas
proximas elei90es municipais em Dezembro.

Pat case, ja concorreu ~s eleiyoes em 1974 no
mesmo Bairro, tem estado envolvido no movimento dos
inquilinos, no Movimento para a Reforma Municipal
e na Organiza9ao Comunitaria do Bairro 4.

Na proxima edi9ao falaremos sobre a sua plata
forma eleitoral.

Realizou-se no S~bado, dia 18 de Setembro da 1 da
tarde a 1 da noite, 0 primeiro festival da Kensing
ton, com UIlI programa de variedades, comidas e bebi
das. Este festival foi organizado pela Associa9a'0
dos Residentes da Kensington e pela St. Stephen' 5

Community House. 0 nosso jornal teve urna mesa na
rua. Cerca de 2.000 pessoas passar~ por este
acontecimento festivo.

VOLUNTARIO~

.
C(JfEROCIA 91BRE AS LEIS

QUE HffiRESSAN ACCMJNIDADE

KENSINGTON FESTIVAL

Bloor Bathurst Information Centre em 896 Bathurst
St., Toronto, precisa de voluntarios que falem
Portugu€s e Ingles e, que possam dar pelo menos
tr~s horas por semana do seu tempo livre, para
ajudarem a comunidade portuguesa.

o Centro tambem tem uma Cl:fnica de Ajuda Legal.
As Quintas Feiras tem servi~o de .interprete em
Portugu€s para aqueles que precisam de aux{lio,
com problemas legais. .

Se pode oferecer os seus servi~os de voluntario
ou, se precisa de aux{lio, entre e~ contacto com
Clara ou Aletha-S3l-46l3

~ .

NOTICIAS

[!(W OO(3Q)[r)~Q) a
bloor-bathurst Pat Case

information centre

'UI••"~J561

3;:.537·'103

--------------------------

os especiaJ.s de 1976
mesmo fazer-nos uma

CENTRO DE TURISMO
DE PORTUGAL NO CANADA

HOQAN PONTIAC BUICK CO. LIMITED
348 Danforth At'enue

390 Bay Street, Toronto, Ontario,M5H 2V2
Te1efone: (416) 364-8133

49 Frontenac, Place Bonaventure
Montreal, Quebec, H5A lE8
Telefone: (514) 861-4765

- Cartas Escritas ..•••.••..........•.....•.10
- Sessoes de fazer velas •.•••••••...•.•.•.• 8
- SessOes de filmes ...•.••••.•....••••.•..• 8
- Aulas de Ingles ...••.••.....•..••••..•••• 6

Total de pessoas que vieram ao Clube para infor-
mac;ao e ajuda ••.•••..•...••••..•..•...•.•. 148

- Total de pessoas que vieram ao clube para
recreio ..•........••.••••...•..•••....•.•••. 364

Todas as pessoas que usam este c1ube para recreio,:
informayac ou preenchimento de formas devem ser
membros. 0 membro :r;ecebe urn cartao com 0 nmnero
e paga apenas $5. dolares por ano ou 50 centimos
per mes.

Pede-se 0 ravor as pessoas portuguesas que tenham
roupas em born uso e que nao precisem de1as, para as
oferecer ao Clube Recreativo dos Idosos Portugueses
Ac~ita-se todo 0 tipo de roupa. Telefonem para
Rosa Marques, 535-1473.

Aproveite
jVenha hoje
Ivisita.

••
•Ii
•
•.~.. - ~.

ClACK) ~SUS CORREIA •

Rep'esent-'te de vendes I

• •
L ~

o Clube Recreativo dos Idosos Portugueses esta a
comeyar 0 seu programa de Outono. A Senhora Rosa
Marques, jamuito conhecida entre os idosos, voltou
das suas fe~ias em Portugal e comecou a trabalhar
de novo no clube do meio-dia ate a~ 4 horas.
A senhora Rosa vem com muita energia para iniciar
programas novos, mas como esta sozinha e tem muito
trabalho a dar informa9ao, faz urn apelo a senhoras
que tem tempo para a ?judarem urn pouco nos programas.

Visite 0 c1ube, de 0 seu nome como voluntar~a e
vera' como podera' ser dtil na comunidade portuguesa.

Contacte com 'a Rosa pelo telefone 535-1473.

RELATORIO DO PROGRAMA DE VERAO,

Ainda ha lugares vagos.
Registe 0 seu filho quanto antes.
Telefone para Joao Medeiros 536-1166

CWBE PARA IDOSOS

\ AUL.A.S DE PORTlJGUE~
PARA CRIAN~AS

ADS SABADOS

Pereira, Carlos Pereira e Roberto Machado.
Ainda haalguns lugares vagos. Se quiser inscre

ver-se telefone para Joao Medeiros 536-1166.

* 0 YMCA da Metropole de Toronto realizou a' sua
123 Reuniao Anual, no dia 21 de Setembro no Inn on
the Park Hotel.

o programa de verao iniciou no dia 28 de Junho e
terminou no dia 10 de Setembro de 1976. Muitos dos
membros do clube ::oram a ferias: A presidente do
clube Sra. Esp{nola foi com 0 marido passar ferias
a ilha do pico e 0 Sr. e Sra. Brazil (os celebres
cantadores populares terceirences mais conhecidos
por Charrua e Turlu) foram a California. Agora ja'
estao de volta e recome~arao as actividades recrea
tivas normais.

Trabalhou no Clube durante 0 verae a menina Ilda
Augusto, que voltou de novo a universidade para fa
zer 0 seu quarto ano.

A Ilda fez muito trabalho nestes escassos dois
meses em que esteve a trabalhar a parte de tempo
como podemos verificar pelos nurneros seguintes:

Inqueritos atraves do telefone .....•.• ~ .. 63
Preenchimento de formularios .....•••....• 54

- Informa9oes Directas ..••..••••.....•.•••. 45
- TradU90es ..•...•..•....••••..•...•••..•..18

Franco Savoia
Director do West End YMCA

VAI DAR AO UNITED PAY?

No YMCA existe urn Departamento de Programas portu
gueses. Alguns dos nossos leitores japarticiparam
certamente nos programas de Aulas de Ingl~s, no Clu
be Recreativo dos Idosos Portugueses, nos Programas
de Cultura e Recreio para Crian9as, etc. Estes pro
gramas 56 sao po:s:fveis atraves do dinheiro recolhi
do na campanha anual do United Way.

A meta a atingir na campanha deste ana e de cerca
de 16 milhO'es e meio de dolares. E muito dinheiro.
Mas ha muitas necessidades a fazer face na metropo
le de Toronto. Este objectivo sera apenas atingido
com a participac;:ao de cada urn. Cada um pode dar al
guma coisa. Nao se trata de UIlI imposto••• mas apenas
UIlIa oferta livre para ajudar 0 nosso semelhante.

Portanto, quando formes abordados pela pessoa vo
luntaria, oferec;:amos conforme as nossas posses. Des
te modo tornarnos possivel a continua9~0 de programas
e de ser7i90s que nos beneficiam e as nossas comuni
dades.

se tiver algumas perguntas sobre a campanha nao
hesite em chamar 0 YMCA, 536 1166 ou 0 Comunidade.

Aulas de Ingles
* As aulas nocturnas de Ingles para adultos, ofere
cidas nas escolas St. David, 486 snaw St. e na
Gladstone Public School, 118 Gladstone, iniciaram
no dia 20 de Setembro.

Os professores sac Margarida Aguiar, concei9ao

Urn dia, durante 0 mgs de OUtubro ou princ[pios de
Novembro, uma pessoa vOluntaria ir~ pedir-lhe para
contribuir para 0 United Way.

Vai perguntar provavelmente.a si mesmo 0 que eo
united Way. 0 United Way e UIlIa organizacao que re
aliza uma campanha anual de recolha de f~ndos para
diferentes grupos comunitarios e associayoes que
oferecem os seus servi90s a diversas comunidades. A
comunidade portuguesa tambem beneficia. Ha cerca de
70 associa90es e grupos que participam e que preci
sam da nossa ajuda.

Uma destas associa9oes e 0 YMCA da COllege e Dover
court. 0 jornal COmunidade tem 0 seu escritorio
ali. Atrav~s dos anos 0 YMCA tem oferecido diversos
programas as comunidades que sucessivamente tem re
sidido nesta area.
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Segur'o de Ca rr 0

o Fundo de Reclamacoes por Acidentes com Vei
culos Motorizados Nao e urn Seguro.

Motoristas e donos de automoveis devem pensar
duas vezes no risco que tomam quando pagam $60
ao Fundo de Reclamacao por Acidentes com Veicu
los Motorizados.

Porque?
Porque 0 Fundo criado pelo Governo de Ontario

para compensar vitimas inocentes de danos cau
sados por motoristas sem seguro, NAO PROTEJE 0

done ou motorista.
E, quando urna vitima inocente recebe compensa

caD do Fundo, 0 done ou motorista sem seguro, em
nome de quem dinheiro e pago, tern de devolver
cada centimo. Se for necessario suspende-se a
carta de conducao dele ou dela ate se chegar a
urn acordo de pagamento de todo 0 julgamento e
custos.

Urn acidente grave pode ter como resultado urn
julgamento de mais de $50.000. Isto quer dizer
que 0 done ou condutor sem seguro estao a por
em risco todas as suas economias, propriedades
e muitas vezes urna grande parte dos seus orde
nados no futuro.

So se pode proteje contra a possibilidade de
urn reclame extensivo, que resulte de urn aciden
te em que seja culpado, se tiver seguro adquado.

Traduzido de INTERACTION April/76
Newsletter from Ministry of Consumer and Commer
cial Relations.

COMUNICAOO

doutorado em Artes e fala
Italiano, Espanhol, Frances epode ler portugues,
tern-se interessado pelas lutas dos trabalhadores
e e'membro activo do NDP.

Os dois temas principais da sua Campanha sao:
1) - A necessidade dos trabalhadores se organiza

rem na defesa dos seus interesses e direitos.
2) - Luta pelo estabelecimento dos serviqos gpver

namentais de modo a servir 0 povo do Bairro 4.
Para mais informa9oes, Chame Lee: 536-1773.

De Lee Zaslofsky recebemos urn Comunicado, anuncian
do que sera Candidato a Vereador para 0 Bairro 4 de
Toronto, nas eleiqoes de 6 de Dezembro. No Bairro
4, que se estende da Dufferin a Palmerston e da
Bloor ao Lago Ontario, residem muitos portugueses.

---- ------- --._-- ---

Foi criado 0 cargo de Coordenador' Geral do Ensino
de portugues junto das Embaixadas de Portugal na
Fran9a e Alemanha.

As fun90es do Coordenador Geral, entre outras, sac:
Coordenar 0 ensino de Portugues a nivel basico e
secund~rio e dilegenciar a integrag~o do ensiono da
lIngua portuguesa nos esquemas escolares dos pa{ses

v .
onde exerce as suas fun~oes.

INTER CITY LEAGUE

aJffiDENI\OOR GERIt 00 ENSI[) DE ffiR1UJUES

Desde que Jose Anib~b deixou a Associacao Acoreana
a equipa tern dado mostras de uma acentuada melhoria,
mais bem organizada, confiante, etc.

A prova esta na concludente vitoria (2-0) frente
a forte equipa do GaIt Oriental. Acreditamos pois
que a turma representativa de Toronto venha a figu
rar nurn dos lugares cimeiros 3a classificacao geral.

Nuno Medeiros

Senhores dirigentes vao atentando na capacidade de
urn individuo corn 0 nome de Joao Resendes.

o Ferma e 0 Academico de Brampton preenchem os lu
gares secundarios da IV divisao.

dade de Tbronto para alunos das escolas secundarias
validos para 0 ano de 1977.

o candidato deve ter os seguintes requisitos:
1. Possuir 0 grau 13 completo de urna escola secun

daria.
2. Uma recomenda<;:ao da escola secundaria a respei

to do sucesso provavel nos estudos universit~rios.

3. Urn relatorio das notas dos tres ultimos anos
da escola secundaria.

4. As notas mfni~s para entrar na universidade
devem ser 60% em media.

5. Pode ser requerido ao estudante urna prova de
cidadania ou 0 visto'no momento da admissao.

Ao entrar na Universidade de Toronto no programa
de Artes e Ciencias 0 aluno e" registado nurn dos 9
colegios universitarios que fazem parte da universi
dade: Erindale (Mississauga), Innis, New, St. Micha
el's, Trinity, University, Victoria e Woodsworth,
Scarborough. A Faculdade e os seus 8 colegios tern
urn total de 30 departamentos que constituem cada urn
o seu ramo cient{fico.

Custos para Frequentar a Universidade.
As propinas variam de cole'gio para colegio. Em

geral cada curso custa 115 d61ares, nos programas
nao graduados. Urn estudante paga por ana entre
675 a' 835 dOlares de propinas por ano.

Urn estudante que frequente a universidade fora
de casa gasta cerea de 2.700 a 3.000 dolares por
ano. Os estudantes que vive~ em casa poderao gastar
entre 1. 400 a 1. 700 d~lares~

A re'sidencia e comida na Universidade pode custar
entre 1.300 a 1.500 dolares, sendo 700 dolares para
livros e outras pequenas despesas.

Premios de Admissao e Assistencia Financeira.
Todos os anos a Universidade oferece 0 premio de

admissOes ~ universidade. Alem disso, os estudantes
do Ontario corn necessidades economicas podem receber
assistencia atraves do Ontario Student Assistance
Programme.

922~6161

Carros Novos
e Usados

@~!!f110

1001 Bay St.Toron~.

Jalme Montelro

IV DIVISAO

T. Italia •••••••..• 37
Panhellenie .......• 33
F. Portuguese •••.•• 29

NATIONAL SOCCER LEAGUE

Faltam apenas dois jogos para 0 termo do campeona
to e a armada do Vitoria continua invencivel e corn a
subida de divisao practicamente assegurada. 0 gran
de culpado e urn tecnico que sem dar nas vistas se me
afigura dever figurar (em Toronto) no lote dos cimei
ros.

TORONTO and DISTRICT - I DIVISAO
Corn 0 campeonato quase a findar duvidamos das pos

sibilidades do Benfica House, subir mais do que urn
sexto lugar, posicao que actualmente ocupa.

Ha muitas universidades no Ontario e duas das
maiores estao situadas na cidade de Toronto: a Uni
versidade de Toronto atras do Queen's Park e a Uni~
versidade de York, ao norte de Toronto na Keele e
Steeles.

As universidades sao as escolas que ensinam pra
ticamente todas as profissoes que envolvem uma de
terminada especializa9ao nos ramos das ciencias
sociais, ( sociologia, psicologia, antropologia)
pol{tica economia~ ciencias ffsicas, (engenharia,
biologia, medicina, etc.) hurnanidades (l{nguas,
historia) e artes (musica, pintura, etc.)

Entrada para a Universidade

-INFORMACAO DESPORTIVA

Os criterios para ingressar em estudos universita
rios podem variar de universidade para universidade.
Os'estudantes em geral transitam das escolas secun
darias para as universidades, embora haja possibili
dade de aa~ltos entrarem na universidade.

Aqui vao os regulamentos de admissao da Universi-

Terminaram os campeonatos de futebol junior em que
estiveram envolvidos dois c~ubes da nossa comunidade
o First Portuguese e a Associacao Acoreana, ambas as
equipas nao conseguiram melhor do que urn quinto lu
gar que nao deu para disputarem a fase final (play
-offs) .

Foi ma classificacao? Foi boa?
Em nossa opiniao nao foi ma embora possamos pensar

que poderia ter sido melhor.

PRE'CISA SE.

LlIlIIIII:: 1l111l1l::::1 III lllllllllllllllllllll! Illll! 11111 Ill! 11 1I:11111::::1I:1I::::::::11:::::::lllll:::::::::ll:1 ::::: 1::1:: 11 ::::::ll::'·

grande .
• oporlWlidade!

o CWBE AUm,W'VEL MAIS PROORESSIVO VO CANA1JA ABRIU RECENTE

MENTE UMA VIVISAO PORTUGUESA EM TORONTO VEVIVO AO EXTRAOR

VINARIO AUMENTO VE SOCIOS. ENTRE OS PORTUGUESES VA COMUNIVAVE.

PRECISAMOS VE REPRESENTANTES AMBICIOSOS NUMA CARREIRA QUE~

ASSISTAM MOTORISTAS, RECRUTANVO-OS PARA SOCIOS. GRANVES

GRANVES FOSSIBILIVAVES,TOVA A LITERATURA EM PORTUGUES,SEGURO

VE GRUPO,SALARiO E COMrSSAO, TREINO VE VENVAS, ETC. SOMENTE'

AS PESSOAS QUE PENSAM StRIAMENTE NUMA CARREIRA AMBICIOSA

VEVEM FAZER REQUERIMENTO PARA ESTE TRABALHO. POVE GANHAR

PARA CIMA VE 15.000 VOLARES FOR ANO. PARA APONTAMENTO CHAME:

MARQUE 0 SEU APONTAMENTO PELO TELEFONE 869-3455

"'"CIRURGIAO

PRECISA DE ADVOGADO?

EM
NEGOCIOS ~

PORTUGAL?

IDENTISTA

SUITE 712, TORONTO DOMINION CENTRE
(Commerce Union Tower- entre a York e a King)

Homem ou senhora que fa1e portugues com boa a
presentacao para servico de vendas numa compa
nhia fundada ha 20 anos. Salario e comissao ate
7%. Prefere-se pessoa com licen~a de Real Estate.
Sherwood Ltd Rltr, 383 Roncesva11es Ave. 534-7911

DOUTOR JOSE DAVID CABRAL

--------------------------.I
I
I
I
I
I
I
I
I

Contacte: Tito da Costa I
• a . IRua Joao Mendonya, 27 1- Esq. B. Ave~ro. J

~-----~-------------------

Mr.W.Pankiewich ou Antonio Pimenta
102 Eg1inton Avenue East
Suitfi 102
Toronto ,Ontario

Telefones 482-9277
482-9278

*COMPLETO SERVI90 DE VIAGENS
AERIAS E MARfTIMAS

~

*ALOJAMENTO E ALUGUER DE CARRO
.EM CASO DE EMERGENCIA

*MAPAS E LITERATIJRA

*SERVI~O DE ESTRADA

*SERVrs;O DE AMBULANCIA

*CONSELHO E DEFESA LEGAL

*FIAN~A

PARA OS NOSSOS SnCIOS
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MAI~ TRP'ilRES NA ll~LL~

Pequenos tremores de terra fizeram-se sentir no
Norte da Italia durante 0 mes de Setembro, deixando
mais 20.000 pessoas sem abrigo. Em Maio passado, co
mo noticiamos, urn tremor de terra abalou aquela re
giao matando cerca de mil pessoas e deixando 100.000
sem casa.

•••
DESEMPREG0 NOS ESTADO~ UNInO~

o que vai por esle lDundo
F.AZE~~-~E PAD.~ES PAPA E"ITAR P~P()STOS

-------~------------------------~~" -"" ~~---

I·

FISPO RPAZILEIpn E~p~NCADn NA "UA

programa que dara aos pretos da Rodesia 0 poder da
.qui a 2 anos, mas a maioria dos chefes das nac5es
Africanas veem no programa urna tentativa dos Estados
Unidos para assegurar 0 poder aos grandes senhores
brancos racistas.

o Futuro Da Africa

A parte tracejada do mapa
'mostra as na9~es Africanas
a volta da Rodesia que re- ~
jEitaram 0 pIano.

o nurnero de desemprego nos Estados Unidos aurnentou
pela terceira vez consecutiva durante 0 mes de Agos··
to. 0 aurnento para 7.9% significa 7 milhoes e meio D. Adriano Hipolito, urn bispo brasileiro que se
de americanos sem trabalho. Mas George Meany, presi- tern distinguido por ter lutado a favor dos direitos
dente da AFL-CIO, diz que estas estatisticas minimi- hurnanos e dos pobres, foi encontrado nu, espancado,
zam 0 problema: "Uma conta honesta, que inclua aque- ferido com 0 corpo pintado de vermelho nurna rua dos
les totalmente desiludidos para procurar emprego e suburbios do Rio de Janeiro. Quatro horas antes ti
outros que sao forcados a trabalhar "part-time" por- nha sido raptado juntamente com urn sobrinho por pis-
que nao ~onseguem trabalhos a tempo inteiro, essa toleiros que os atacaram perto da Catedral do Rio.
conta diziamos, nao existe. Porque se existisse mos-Aquele bispo tem sido incansavel em denunciar a Es
traria que ha hoje nos Estados unidos mais de 10 mi- quadra da Morte, urn grupo de pOlicias que tern sido
Ihoes de desempregados." acusado de matar 3.000 pessoas que cometeram peque-

Toronto Star, Sept. 4/76 nos crimes nos ultimos 12 anos.

r------------------------------------------------------
i J I ,. _ r t r Tl.Jr- " ~__ J._ 1_

Indios brasileiros
autoexterminam-se

Centenas de proprietarios no ~stado de Nova Yorque
estao a associarern-se a urn movimento religioso para
ver pe conseguern evitar pagar impostos. Ordenados
por George McClain de 41 anos de idade que era urn
"plumber" e tirou urn curso por correspondencia para
ser bispo da Universal Life Church, aqueles propr£e
tarios pensam conseguir assim isencao de impostos
nas suas propriedades. Tal decisao foi tomada em pro
testo contra 0 facto de que naquela area urn quarto
das propriedades no valor de 21 milhoes de dolares
pertencem a Budistas, Escuteiros, Frades do Tibete
e outras organizacoes religiosas que usam os servi
cos do governo e nao pagam irnpostos.

(Globe and Mail, Sept. 23/76)

(Globe and Mail, Sept. 22/76)

o jornal brasileiro "0 Globo" publicou no fim de
Setembro uma reportagem chocante explicando que uma
tribe de indios do norte do Brasil, os Maiurunas,
estavam a matar os filhos a fim de exterminar a ra
ca devido a invasao do homem da civilizacao moderna.
Ha quatro anos que a tribe teve os primeiros conta
ctos corn 0 homem moderno e desde ai varias calamida
des tem atingido os Maiurunas. A tribe que ha 3
anos tinha 2 mil pessoas esta neste momento reduzi
da a 400. Muitos morreram corn doencas apanhadas do
homem branco e outros fugiram atraves da fronteira
para 0 Pera.

Pensa-se que ha entre 50.000 e 180.000 indios
primitivos na selva fto Amazona, muitos deles em con
flito corn os novos colonos e exploradores que avan
cam para 0 interior a.medida que 0 Brasil se yai
expandindo.

I NOTICIAS DE PORTUGAL I

o secretario de Estado dos Estados Unidos Henry Milhares de trabalhadores negros da Africa do SuI
Kinsinger fez urna visita a alguns paises da Africa corresponderam ao apelo de greve geral de 3 dias
do SuI numa tentativa de ganhar tempo na situacao (13, 14 e 15 de Set.) para protestar contra as pri- l
explosiva da Rodesia e da Namibia. soes de centenas de lideres pretos durante os tres 1

Os resultados conseguidos n~o satisfazem· gregos meses de protestos contra 0 regime racista branco. 1
nem troianos. Foi anunciado na passada semana urn A luta entretanto continua. 11L _
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No dia nove de Setembro

morreu Mao Tse-Tung com

82 anos,talvez 0 homem

deste seculo que mais

influencia teve nos des

tinos da humanidade •.. PORTUGAL/MOCAMBIQUE ACORE~ jr>1@E Tp.~,

-
Foi ele nao so 0 arquitecto da revolucao socialis

ta~ mas 0 seu lider, profeta e educador - 0 homem

que milhoes de chineses aceitaram com fe como a fon
te do renascimento do seu pais.

Soldado, organizador dos camponeses e filosofo
marxista, Mao Tse-Tung era urna crianca quando 0 vas
to reino da China estava dividido, fraco, sem espi
rito, urn pais que era entao presa facil para coloni
zadores estrangeiros. Agora que morreu deixou a Chi
na unificada, urn pais que recuperara 0 orgulho per
dido e e hoje urn dos grandes paises do mundo.

Omundo em 21inhas

* Cerca de 30 estudantes foram presos no Pana-
• - rma durante uma demonstracao contra a polltica

do G0.erno do General Ornar Torrijos.

* Uma mina do norte do Canada (Yukon) pagou urna
multa de $49.000 por ter poluido urn lago corn
produtos qu!micos que· intoxicaram 0 peixe.

* Uma alianca de comunistas, socialistas e mo
derados que apoiavam 0 Presidente Makarios ga
nharam toqos os 35 lugares do parlamento de
Chipre.

* Urn espect~culo de televisao corn Nadia Coma
n~ci - a extraordinaria ginasta da Romenia 
sera visto na CBS a 8 de Novembro.

* A regiao do Niagara (Ontario) produziu 78
mil toneladas de uva canadiana durante este
ano, mais do que vai ser possivel vender.

-'* 0 vaticano decidiu aprovar a celebracao da
Missa PUblica para cristaos nao catblicos. 0
decreto veio derrubar uma lei que proibia tal
desde ha varios seculos.

* Os Social Dernocratas que governaram a Suecia
por 44 anos conseguiram apenas 160 lugares no
parlamento contra 180 dos partidos nao socia
listas.

Segundo noticiou a agencia ANOP, a Embaixada da
RepJblica Popular de Moyambique dever~ estar comple
tamente instalada em Lisboa em fins de Outubro, sendo
assim a primeira Embaixada que aquela RepJblica ins
tala nos pa{ses ·com quem mantem rela90es.

BOlSAS DE ESTUnO PAPA E~Ir,RANTES

A secretaria de Estado da Emigraqao abriu Concurso
para a Concess~o de ·30 bolsas de estudo, destinadas
a Emigrantes ou seus filhos que desejam prosseguir
os seus estudos no enpino medio ou superior em Por
tugal.

As bolsas serao de 35.000$00 e podem habilitar-se
a elas os estudantes de nacionalidade portuguesa,
corn born aproveitamento escolar, de 18 a 20 anos,
cujos estudos os habilitem ao estudo me~io ser supe
rior.

Canada
Uma sondagem a opiniao publica canadiana mostra

que 0 partido Liberal deca!u em apoio popular de 48
por cento em Setembro de 1974 para 29 por cento.

o partido conservador subiu para 47 por cento e
NDP manteve 17 por cento. Esta queda de apoio po
pular e interpretada como urn aviso do descontenta
mento do pove canadiano em relacao ao controle de
salarios e a pOIltica bllingue do governo.

* 0 Reverendo Bruce MacLeod, antigo chefe da Igreja
unida do Canad~, num discurso dirigido a 60 l{deres
religiosos no dia 2 de Setembro apela para que as
Igrejas "saiam dos seus cub{culos" para as ruas para
lutar contra ~ discrimina~ao racial.

* 0 Canadiano media gasta 65 a 7~ por cento do sa
lario em objectos e servi90s nao cobertos pelo
controle de pre90s, disse David Archer, presidente
da Federayao do Trabalho do Ontario.

* Segundo Mark Gayn 0 Canada' podera' fazer parte do
Conselho de Seguranca no proximo ano. 0 Conselho
de Seguranya e 0 ex~cutivo das Na~oes Unidas. Dos
seus 15 membros cinco sao permanentes - Fran9a, os
Estados Unidos, a uniao Sovietica, a Inglaterra e
a China - e tern poder de veto. ·Os outros sao selec
cionados por turnos.

o Presidente da Republica empossou os ministros
da Republica nos Acores e Madeira, respectivamente,
General Galvao de Figueiredo que desempenhava ante
riormente 0 cargo de Vice-Chefe do Estado-Maior do
Exercito, e 0 Coronel piloto-aviador Lino Miguel,
que era professor na Escola Superior ·~a For)a Aerea,
em Sintra.

Ao Ministro da Republica compete a Coordena9ao da
actividade dos servigos centrais do Estado no que
respeita ao interesse da regiao, dispondo para isso
de competencia ministerial e tendo assento no Conse
Iho de Ministros nas reunioes onde sejam tratados
assuntos de interesse da respectiva regiao. Compete
-lhe ainda a nivel regional, a superintenden-ia nas
fun90es administrativas exercidas pelo Estado e a
Coordenayao das mesmas corn as que sao proprias e
exclusivas dos arquipelagos.

Tomaram tambem dos seus cargos os Comandantes mili
tares das Regioes da Madeira e Aqores - brigadeiros
Duarte Silva e Ferreira de Lemos.

Sao j: conhecidos tamb~m os nomes dos Chefes do
Governo das referidas Regi083 Autonomas: Engenheiro
Ornelas Canada (Madeira) e dr. Mota Amaral (Asores).

DEu~r.!\nOs DE FH r. R.~l;AO

Os emigrantes podem contactar corn a Secretaria de
Estado da Ernigra9aO, atraves das suas delegagoes,
para todo 0 tipo de informayoes de que necessitem,
e ainda para darem sugest~es e criticas. Indicamos
as moradas e os nomes dos delegados que trabalham
nas delegayoes:

CANADA

Jose Carlos Ferreira e Sousa

Delega9ao de S.E.E. - Consulado de Portugal
159 Bay Street, Suite 520
Toronto, Ontario

Ili"dio Guerra

Delegacao da S.E.E.
4920 Boulevard Maisonneuve W
Suite 405
Montreal 215, Quebec




