
"ENatal... Q,ue.m melholt do que ~ c/tiM9-~ .Mbe 0 que. e 0 Nata.t? 8ta..6 imageY1.6 podeJtiam telt -6.<.do tbta.dtL6 em qu.a1.qu.ett paJt.te do mundo poltque 0 -601t-

wo da..6 c.JU..an.yaJ.> niio tern oMnt~.mM 6QJtam C.C\.pta.dM no Rotjal Voltk Hotel. de Toltonto,dUltante a. outa. de natal do "Fehuval Polttugu~"a. c.aJtgo de

Fltanci6c.o AR..va.ttez e ]o-6e MaJLi.o." A oMta., ltea...Uza.OO ute ano no dia. 5 de Vezemblto, 60,[ pa.lta. a..6 c.ltia.n.r;M poltque n.in.guem,me1.hOlt do que aJ.> c.ltianp.a!; -6a.be

o que. { 0 Natal.

r ANO II NUMERO 7 DEZEMBRO 1976 THE PORTUGUESE COMMUNITY ~EWSPAPER TELEFONE 535-8616 PREVO AVULSO 25c ASSINATURA $7~OO POR ANO

TORONTO EM FESTA.Repensan~o
Esta nota niro pretende ser urna mensagem do
Natal, mas simplesmente ajudar a pensar ou
repensar 0 Natal dentro durna perspecti va
discreta e que me parece Crista tambem.
Mensagens, essas ficam para os po11ticos
que nao vao perder esta oportunidade para
falar de amor e fratemidade, cap tan do
simpatias e poss1veis votos. E claro que
muitos meios de Comunica9ao social tambem
terao a 5 Uil. mensagem boni tinha porque de
qualquer parte pode vir urn assinante ou
fregues. Como e certo tambem que toda a
gente que vive cam outra gente e de 9utra
gente explorara esta quadra para fazer pro
gredir as suas business ou neg6cios.
Isto tudo a tentar dizer que esta nao era
urna mensagem, digamos Comercial. E que 0

Natal Comercializou-se. Toda a gente vende
e compra nesta quadra. Porque aqueles que
vendem querem vender mais, a publicidade
entra-nos pelos sentidos todos, fazendo-
nos gastar mais do que podlamos e deviamos.
Porque as pessoas se to-mam mais perme~

veis e sentimentais,s'1l.o mais facilmente
exploraveis. Nas fcibricas, na limpeza e
onde trabalha a nossa gente, faze m-se festas
oferecem-se bugigangas e tudo se aceita
sem esplrito critico das maos de quem foi
mau e injusto urn ano inteiro. Nurna fabrica
onde trabalhei duran te dois meses, onde se
pagam salarios de fome e onde nunca vi 0

patrao dar born dia a, urn operario, deve es
tar a planear-se 0 party do Natal corn whisky
barato e camaradagem a farta. Oxala que os
meus antigos camaradas de trabalho nao acei
tem a farsa de urn dia que tenta colorir a
injusti~a de urn ana inteiro.
B'o Natal comercial e de mentira aquele que
tenta celebrar-se nesta terra. A alegria
de uns dias a ten tar esquecer a amargura
de urn ano, qual rebu9ado que ~ crian~ se
da para a fazer calar.
Acredi tamos todos que no dia 26 ou 27 de
Dezembro tudo continuara na mesma: 0 maior
continuara'" a olhar para 0 mais pequeno cam
olhos de senhor para escravo, a mesquinhice
a mentira e 0 6dio continuara a reinar;
chorar-se-a porventura 0 dinheiro a mais
que se gastou e a vida sera igual a si
mesma, mon6tona e fria.
Cristamente visto, 0 Natal seria ponto de
paragem, ponto de revisao a vida para acer
tar no sentido do amor aos homens, numa
tentativa de construir fratemidade.

Continua na pagina 3

lUSITANIAr DE

o sport Club Lusitania de Tbronto esteve em festa.
No passado dia 26 de Novembro corn a presen"a de va
rias individualidades canadianas e portuguesas foi
inaugurada a nova sede do clube no 103 da ossington
Ave.

Durante a cerimonia de inaugura~ao varios convida"

MULHERES NEGOCEIAM"
NOVOCOIITRATO

No domin.go, dia. 28 de No vernbit0, urn gltupo de 43
mulheltM polttu.gu~ a..6, a. :tJta.ba1.ha.tt n.a. Limpeza. do
ToltOnto Vomi.n.ion Centelt {BuLtcU.n.g plteto l, Iteuniu
--6 e no -6 a1.5.0 da. Iglteja. de st. stepheY1.6 pa.tta. cU.-6c.LL
tbt a. eh:tJtateg,[a. da.6 negou~ou do plt6x.imo c.ontlta.
to en.:tJte 0 -6in.dic.ato e a. c.ompa.nh,[a. ModeJc.n. BuLtcU.n.g.
Ne~.ta. Itturtiao Mc.ou deudido que aJ.> mulheltu e que
deviam eh c.o.ehelt 0 ,[nteltplte.te e que Y1.a..6 lteun.,[oM fio
-6in.dic.a.to n.a.OO -6 elta deudido -6 ern -6 eIt POIt eh c.JU..to,
e -6 em pIt,[mwo -6 eIt dio c.u.tido en..tlte aJ.> :tJta.balhado-
ItM. Fa,[ 601tma.da. urna. COmM-6aO de c.in.c.a mulheltM
enc.a.ltltega.da.6 de tIta.Mm,[t,[tt 0 que f., e PaJ.>-6 a. a.o ItM to
da.6 :tJta.ba..ehadoItM .

No dia. 1 de Vezernblto 00,[ Itea.lizada. a. pltimeilta.
tteurUfio daJ.> tlta.ba..ehadoltM na. 6ede do -6in.d,[c.a.to,
que teve c.omo objec.t,[vo a. dMC.U66ao e a.pltova.~o

dM pMPO-6ta.6 de a.urnento de 6a.tMio, e outlt06
beneM-uo-6. M mutheltM ehtao deUcU.da.6 a. edgilt
88 c.enta.V0-6 de a.urnento pOlt holta. no peJUodo de urn
ana.

dos de honra dirigiram palavras de saudas:iio e enco
rajamento aos membros da direc!J:ao do clUbe e a toda
a assis~ncia presente. 0 Dr. Alvaro Monjardino,de
putado eleito a Assembleia Regional dos d~ores con
vidado de honra para aquela cerimonia dirigiu ao

Abrandam tensoes
entre Govemo Central
e Governo Regional'
dos A~ores

A decisao do govemo no sentido de cobrir
o saldo negativo do ors:amento da Regiao au
tonoma dos A!r0~s-decis!o tomada na reuniao
do Conselho de Ministros de Segunda-feira,
13-veio abrandar tensOes entre 0 Govemo
CEntral e aquele Governo Regional.

A tensao foi criada pelo facto de 0 Gov
erno de Mota Amaral nao se ter pronunciado
claramente contra b separatismo,nomeadamen
te tarnando a iniciativa de actuar contra a
pUblica~ao Clandestina de "0 Milhafre ..
de que e director urn conhecido separatista,
o dr. Jose de Almeida.
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Nova lei da imigra~ao
Continua9ao cia pagina 8

criados novos postos de ensino superior e re-estru
turados outros. Foram integradas na Universidade, as
es=las de Regentes Agr!=las.

o Instituto Superior de Ciencias Pol{ticas, a Es
cola Superior de Belas-Artes de Lisboa, os Institu~

tos de Contabilidade e Administracao.
Alem disso foram criados os Institutos Universita

rios dos Ac;ores e Madeira, 0 de Psi=logia, os de
formac;ao de professores na Universidade do Minho e
na Faculdade de Pedagogia de Lisboa, os de Medicina
Dentaria em Lisboa e no Porto, e de Nutricionismo no
Porto. Foram tambem criados cursos de Informatica,
Engenharia Sanitaria e Estat:i:stica. Finalmente esta
a ser planeada a Universidade Aberta que util~ara

meios de comunica9ao social para 0 ensino universi
tarioa escala nacional.

fixar-se nas prov:lncias que precisam de imigrantes
e que tenham emprego para lhes dar.Estas pessoas ~

terao que concordar viver e trabalhar nas areas
designadas pelo menos seis meses.No fim de seis
meses de residencia naquelas areas,Obterao a
categoria de imigrantes legais e entaD estarao li
vres de se mudarem para onde desejarem. Mui tos esco
lherao prov~velmente ficar onde primeiro se fixarar
devido a se terem ja acostumado ao seu trabalho e
\ ,.,. "",.

a propr~a .area.

Ministerio dos Negocios e Estrangeiros
Secretaria de Estado da Imigra9ao

Notam-se dois aspectos importantes no divorcio por
mutuo =nsentimento:

I-Nao e obrigatoria a coostitui):ao de Advogado;
-2-Nao e preciso apresentar quaisquer fundc:men·-
mentos para 0 divorcio.

ApOS a recep<;:ao do requerimento, 0 Tribunal convo
cara os cenjuges ( ou os seus procuradores, munidos
de poderes especiais para 0 efeito) para uma confe""
rencia, apoo 0 que sera decretado 0 divorcio provi
sorio. Tres meses depois, os cOnjuges serao con
vocados para nova conferencia e, se mantiverem a
sua vontade de se divorciarem, sera de=etado 0
devO'rQio definitivo.

7. 0 que acontece quando um dos c~njuges se quer
divorciar e 0 9utro se recusa? s6 ha' um caminho a
seguir: 0 divorcio litigiose. Para tal, e necessa
rio que 0 coojuge que pretende divorciar-se possa
apresentar e provar em Tribunal uma das seguintes
razOes para 0 divorcio:

a}Adulterio do outro canjuge;
b}praticas anticoncepcionais ou de aberra<;:ao

sexual exercidas contra a vontade do requerente;
c}Condena~o definitiva do outro c8njuge·, por
crime doloso, em pena de pris~o superior a dois
anos, seja qual for a natureza desta;
d} Condenayao defini tiva pelo crime de lenoc{nio
praticado contra descendente ou irma do reque
rente, ou por homic{dio doloso, ainda que nao
consumado, contra 0 requerente ou qualquer pa
rente deste na linha recta ou ate ao tereeiro
grau da linha colateral;
e)"ida e costumes desonrosos do outro conjuge;

. f) Abandono conpleto do lar cOnjugal por parte
do outro c~njuge por tenpo superior a tees anos;
g) 0 decaimento em aCyao de divorcio ou separa
cao na qual tenham sido feitas imputa90es ofen
sivas da honra e dignidade do outro c8njuge;
h} A separayao de facto por seis anos consecu
vos;
i}Qualquer outro facto que ofenda gravemenbe
a integridade f{sica ou m::>ral do requerente.

Note-se que, no divorcio 1itigioso, e dbrigatoria
a constituis:ao de Advogado. Por outro lado, este
divO'rcio podera ser requerido pelos c'Onjuges com
qualquer idade e tempo de cas amen to , quer dizer,
nao ha os limites mfnim::>s de 25 anos de idade e 2
anos de casamento com::> no divorcio por mutua con
sentimen to.

Dentre os motivos para requerer 0 divorcio acima
enunciados, chamamos especialmente a atenc;ao para
a alinea h} -a separayao de facto por seis anos
consecutivos- por ser uma das mais inportantes al
terayOes introduzidas na lei do divorcio. Corn efei
to, anteriormente a simples separas:ao de facto nao:--...;::
constituia m::>tivo para requerer 0 divorcio, mes-
mo que essa separac;!lo ja durasse ha dezenas de anos
e nenhum dos c8njuges desejasse restabelecer a vida
em cornum. Depois, pelo decreto-lei numero 261-75
passou a ser fundamento do divorcio 11 separas:ao de
facto livremente consentida, por cinco anos conse
cutivos no Simplesmente, a necessidade de provar em
Tribunal que a separagao fora Iivremente consentida
levantou inillneras dificuldades de ordem prct'tica,
pelo que 0 novo decreto lei veio abolir essa exigen
cia.Portanto, presentemente basta provar que a separa
qXo de facto j a dura ha mais de seis anos consecu

·tivos, presumindo a lei -ate prova em contrario-
que 0 outro conjuge, ainda que nao tiv~sse consen
tido livremente na separeJao, acabou por se =nfor
mar e aceitar essa situaqao.

1. As leis portuguesas do divorcio sofreram impor
tantes modifica<;:Oes nos ultimos tempos, atraves das
alterayOes introduzidas por diversos decretos-leis.
Dado que ha muitos emigrantes pertugueses residen
tes no estrangeiro com interesse em regularizar a
sua situac;~o, apontam-se, seguidamente, os aspectos
mais inportantes do actual regime legal do divorcio.

2. As alterac;l'Ses introduzidas na lei orientaram
-se no sentido da simplificac;~o das formalidades
para abter 0 divO'rcio, dando possibilidades a mui
tas pessoas de refazerem a sua vida e acabarem com
situac;l'Ses irregulares geradoras de infelicidade,
desiganadamente no que respeitava aos filhos nasci
dos de casais impedidos de normalizar a sua situa
<;:~o pelo casamento. Claro que, com estas medidas,
o Governo Portugues nao teve em vista fornentar ou
aconselhar os divO'rcios, antes pelo contrario, en
tende-se que seria desejavel a estabilidade no
seio familiar. Simplesmente, em face de situa90es
de rotura irremediavel, e prefer{vel encarar a
questao can realimmo e permitir que os casais de
savindos possam adoptar as medidas adequadas 'as
circunstancias.

3. A medida mais importante foi, evidentemente,
a de permitir o.divorcio as pessoas casadas pela
Igre ja. Ate agora, apenas podiam requerer a se
parac;~o judicial de pessoas e bens, nao se podendo
voltar a casar. Ora, todos os que se encontra."l\
nesta situas:ao, basti?C-lhes-a requerer a ccnversao
da separac?0 judicial de pessoas e bens em divor
cio.
4. fur outro lado, passou a ser permitido 0 divor

cio por mutub consentimento (isto e, aquele em que
o marido e mulher est~o de acordo em requerer 0
divorcio). Anteriormente 0 divo'rcio s6 podia obter
-se pe la cooverslio da separa<;:lio judicial de pessoas e
e bens ou pelo divorcio litigioso (desde que l1aQ se
tratasse de casamento pela Igreja, pois neste caso
nao havia divorcio).

5. Para aqueles que se encontram na situayao de
separados judicialmente de pessoas e bens e mui to
simples obter a =nversao em divorcio. Basta que
dirijam ao Tribunal onde foi decretada a separagao
judicial de pessoas e bens um requerimento -cujo
formulario se encontra ate, em regra, afixado nos
Tribunais- assinado pelo marido e mulher, com as
assinaturas reconhecidas per notario. Nao e
preciso constituir Advogado. Depois de pagas as
custas judiciais - que importam em cerca de
1. 200$00- a sentenga de div6rcio e decretada sem
mais formalidades. Quer dizer: nem sequer e ne
cessario que 0 marido ou a mulher cornpare<;:am no
'Tribunall.
6. Desde que ambos os conjuges estejam de acordo,

o divorcio per mdtuo consentimento e bastante sem
pIes de ob.ter. I Todavia, so' pedem., requerer este di
vorcio os conjuges· casados ha mais de dois anos e
que hajam completado 25 anos de idade. Desde que
estas duas coodigOes se verifiquem, 0 requerimento
para 0 divorcio por mUtuo consentimento sera assi
nado por ambos os conjuges 0;;' pelos seus procura
dores e instruido =m os seguintes documentos:

a} Certidao 00 J;larrativa completa do registo de
casamento;
b}Certid!o de nascimento dos conjuges;
c} Rela<;:ao especificada dos bens comuns, com in
dicac;~o dos respectivos valores;
d} Acordo que haj am ce lebrado sobre 0 exerc:i:cio
do poder paternal relativamente aos filhos meno
res, se os houver;
e} Acordo sobre a prestagao de alimentos ao con
juge que care9a deles;
f) Certidilo de convengao antenupcial e do seu re
gisto, se os houver;
g} Acordo sobre a atribuis:ao do direi to ao arren
damento.

ANO VESTIBULAR ANTES DA UNIVERSIDADE

Aa ensino secundario segue-se um ano vestibular
compesto pelo servico civico e Ano Propedtuti co.

Ao ano vestibular segue-se a Universidade. Foram

,

NOVA LEI DO OIVORCIO EM PORTUGAL

ENSINO EM PORTUGAL
Q·ensino em Portugal mudou muito nestes ultimos

dois anos. Era e ainda continua a ser um sector em
crise per falta de escolas e de professores.

A tendencia actual do ensino da enfase a uma direc
~aQ,ou gestao democratica das escolas e uma expansao
do ensino a todos os niveis, pre-primario, primario
secundario e universitario.

A educaqao infantil continua a ser praticamente
inexistente em Portugal, a nivel oficial. A Jnica
que existe e'particplar, 0 que esta fora do alca~ce
das classes mais desfavorecidas.

A es=laridade obrigatoria e'de seis anos, sendo
quatro de escola primaria e dois anos, actualmente
constituido per duas vias: 0 ciclo preparatorio,
para os alunos que tencionam continuar os estudos,
e as quinta e sexta classes que tanto pede dar aces
so ao ensino secundario como terminar a escola.

o ensino secundario prolonga-se por cinco anos
divididos em curso geral (antigo quinto ano) e
curso cornplementar (0 antigo setimo ano). 0 primeiro
e segundo anos do ensino secundario (antigo terceiro
e quarto anos do liceu) estao agora unificados,
i.e. nao existe diferenciayao de estudos nos primei
ros oito anos de escola.

Os primeiros oito anos de escola sac gratuitos e
as crianqas nao podem trabalhar legalmente antes
dos 14 anos de idade.

-
374 8ATHURST ST.
(perto cia Dundas)

VIAGENS A QUAlQUER

PARTE DO MUNDO

Tels: 363-5501
363-4533

Party Centre
TUVO 0 QUE PREC1SA

PARA UMA BOA FESTA!

287
& 295 College St.

924-5598

VESEJA A TOVOS OS SELLS CLIENTES
E A COMUN1VAVE PORTUGUESA L6If NATAL
FEL1Z E UM ANO NOVO MUlTO PROSPERO.

~ M"'BRO OE I.A.T.'.
lATA

Mexico - 8 DIAS DESDE $ 419.00

Acapulco - 8 DIAS DESDE 311.00

Cuba - 8DIAS DESDE 469.00

Madeirat- 8 DIAS DESDE 381.00
Llsooa

'. •• FPS'" 533-9489

M'II......__....~. telt!fone: 533,-193'

Deseja aos seus estimados clientes, amigos
e a toda a Canunidade Portuguesa as melhores
Festas de Natal e Ano Novo cheio das maiores
prosperidades.

1·~·_··_··!!II············l

SARAGOCA i
home hardware I•

Especializado em reportagens de casamento
e em servico artistico

PIpIeta Photo Studio

DE TODO 0 GENERO

E

GAIOIAS IMPORTADlIS DA EUROPA

BOAS FESTAS

BALLOON KING·

SYBENA TRAVEL LTD.. .

< .,...t'f' .~
A

CoDege Pets,
Poulb-y • Gu-teD

Supplies
PEIXES· ANIMAlS.AVES

306 College St. 929-3575_.......................................
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ELGIN MOTORS CO. LTD. .
Mensagem de Natal

Luis· Gois Figueira
Ernbaixador de Portugal

A celebracao do Natal uaz-nos a &odos a& poftUcue.es
o crato momento de revivennos nos DOS8OS lares a tio lon-·
ca e qUer1c1a tradicio de cODvivio DO seio cia familia. .
, 0 Na&all uma resta de PD. alelFia e reconcHtacio. Ce
lebremos este ano uma vez mais,o BOSSO Natal animados
do espirlto de fratemidade de modo a quli'todos D08 poaa
mos sstir de ruturo mals uDidos.

Portucal precisa de todos oos. E OOS s6 pocIerC!lllOs leS-·

ponder se pUsennllS de lado aqullo que aJc_ vez D08 1IlIS
sa ter separado. AI&n disso, aqui no clUIlldl, uilidos e aem
pre disJlO8tos a ajudar-nos uns aos oullos. saberemos ....
sepir no nosso camlnho paia que a comuDidade 1IClI'taa-
sa neste pais venba a ser cads vez maia reapeitacla.

Na minba qualidade de mals alto retlftsentallte daa nos
sas autorlclades. a todos 08 mell8 cOllllllltriotas quereria fa
zer cbecar a minba mala caloro.. m_leBI de boalI.fesllL

Estou certo de que poderet cOllUiltar a COllW a.Jr.
COIII a d~cacio dos portagueses i n_ P1ttria, decliea
\;10 essa que tern lendo Jl a tio IIOtiveis reallza~es. Pe
la minba parte, a todos ofere<;o a pranUa de uma coopera
(:110 amip e sempre abena aos problemu cia COIIIUDtdade.

Celebrernos., pols. 0 Natal DO espirlto cris&lo de paz
e conccSrdia, fazendo com que todoll DOlI __ maia do
que nUDca.

A todos os portulueses restdelltes BOC~ desejo
Festu Mtdto FeUzes, aD _ &-. lIue a &od08, a..
exc~o, estelltlo os ....s stllc_ vo&o8 •~
para 0 Novo ADO.

a) Emesto Magalhaes Feu
Consul Geral de Portugal

M,nsagem de NalaI

Repensando
Continua~ao da primeira pagina

No pres~pio do EvangeTho tudo se igualou:
Deus fez-se homem, urn dos nossos.
,Pastores e reis, letrados poderosos e
ignorantes pisaram a mesma terra, frater
nizando perante a mesma ideia e abrindo
se ao rresllO anseio de verdade.
Sera que os leitores desta pobre nota vao
saber descobrir a verdade e a mentira des
te Natal, ou ate fazer dele ponto de revi
sac para mais acertada e ltlcidamente viver
o futuro, numa tentativa de fraternidade e
discernimento' Joao Faria

A quadra festiva que atravessamos vem mais uma vez
introduzir no nosso espirito uma nota d,e paz, de amor e de
fratemidade cristii. Apos urn ana de trabalho, de alegrias
e de tristezas, de sucessos e de contrariedades,' a epoca
do Natal traz-nos a todos, crentes ou nao crentes, urn sen~:

timento de solidariedade para corn 0 proximo, de conforma
",ao corn a adversidade e tambem de confian",a no futuro da
Humanidade.

A Mensagem Crista, profundamente enraizada no Mundo,
faz nos sentir com mais intensidade nesta quadra os valo
res fundamentais humanas que, afinal bem simples, se tra
duzem no dever de amar e respeitar 0 proximo.

Como Festa da Familia, e no Natal que se sente maiS a
falta dos entes queridos ausentes, 0 que para os portugue
ses aqui residentes significara uma maior comunh~o daFa
milia Portuguesa com a Patria distante. Que 0 Natal de
1976 abra caminho a uma maior solidariedade entre todos
os portugueses do Ontario e os seus irmaos de Portugal,
num gesto de uniao, de fratemidade e de auxilio mutuo!

Em meu nome e em nome de todos os funcionarios do
Consulado-Geral, desejo sinceramente aos portugueses re'"
sidentes nesta Provincia um Natal cheio de felicidade, e
que 0 Ano Novo lhes traga a concretiza",ao das suas jus
tas aspira."oes.

Nota da Redac~ao

Mulheres negoceiam novo contrato
Continua~ao da primeira pagina

A c.ompanJUa, e.n.bte.ta.n.to, j c£ 6e.z MbeJt que.
na.o devUa ma.u, de. 10 poJt c.e.n.:to de. aurne.n-to ou 0 e.ja
33 c.e.rt.ti.moo et haM plVta urn pwodo de. do,u, anoo.
Adualme.nte. a;., mu1.he.Jtu e6tao c.orn urn oai.c£!Lto de.
3 dOllVtu e. 27 pM hoJta.

No cita 14 it6 10 hoJta;., da. ma.n.ha Jte.a.liz ou-0 e. a plU
meA-ita Jte.uni5.o eJLtJte. Co Jte.pJtu e.n-ta.n..te.6 da c.ompa.n.fUa
e. do f.>.mcitc.a.to. A lte.pJtu en~iio do f.>.mdi.c.a.to {
c.ompMta poJt 2 rnu.1:heJtu e. 2 home.n6 .btabaihadoJtu.

o c.ontJr.a.to dLU> :tJta.baihadolr.a;., do ToJton-to Vom.m.<.on
Ce.n.:te.Jt, que. e.nvolve. 200 muiheJtu, e.m 3 e.di.6..tu06,
.te.!U1I.ma no cU..a 1 de. JaneM.o de. 1977.

A c.ompa.n.fUa. ModeJtyt Bu.Uding te.ve. qUa6~ urn milhao
de. fucJWf.> no a.n.o de. 1975, f.> oma que. C.On6.:t.Uui urn
aume.n.:to de. 25 a 30 paJt c.e.ntoc.ornpaJta.rtdo c.om Of.,

fuc.Jtof.> do ana aJ1.-te.Jl.ioJt. Um gJtupo de mu1.heJtu Mm
a .te.ntlVt obteJt 0 apo.<.o e. a f.> o-UdaJUe.da.de. de. .todLU>
a;., .btabaihadoJta;., a Mm de. obte.JteJn urn Ilai..t1JU.o a.cei
tdve.t.

No noticia "Victoria do Parti Quebecois" na
ultima edi~ao 0 nosso jornal deixou passar urn
erro sobre 0 numero de lugares obtidos pelo
Parti Quebecois. En vez de 29 lugares dever ler
-se 70 lugares. Eis 0 texto corrigido "Este
partido, que tern coma objectivo levar Quebec a
independencia se 0 povo de Quebec assim 0 desejar
atraves de urn referendo ma.cado para-daqui 2

anos, ganhou 70 lugares dos 110 da assembleia
provincial.

j~

r ·'. ,Jf ~
;~ .. J

Estando a Vlrgern
• borda do riG,
lav8ndo M panlnhos
do MU bento f1lho,
a Vlrgem IDava,
SIo J0e6 Mtendla,
Menlno chonIY.
COIn 0 trio que tlnbL
Ca I MenIno,
c 0 amor,· .
1810 ala lIaval .
que cortlllll dor.
A V1rgem ao peltO.
o foI conchegar,
logo 0 Deus Menlno
delxou de chora,.

Corafai> oposto ao mundo,
Como 0 familia e verd4de!
Meu pensamento pro/undo,
Estou sO e sonho saud4de.

data!

,ESUS,
MAIJA
E 'lsl

Nafal ... Na provincia neva.
Nos lares aconchegados
Um sentimento cORServo
.Os sentimentos passados.

E como e branca de grOfa
A paisagem que nao sei,
Vista de tras da vidTUfa
Do lar que nunca terei.

JOEDA~A

DAVID

JOHN FERREIRA

. ,~)~

CABRAL '~
DENTISTA CIRURGIAO

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

DescjatIlO£> atodos urn
Na0l muito ale8fe e um
feltz e Dr6spero
Ana· Novo

E

UM NATAL MUlTO FELIZ

DESEJA A TODOS OS SEUS CLIENTES

E AMIGOS DA COMUNIDADE PORTUGUESA

UM ANO NOVO CHEIO DE PROSPERIDADES

DESEJA COMPRAR CARBO DE FAMOSA MARCA?
DIRIJA-SE A

John Ferreira e Jose da Costa, representantes de Elgin Motors.

636-655 Bay St. corn Dundas TEl: 597.1300

,~,-~.•~~

~~"J' DR.

l _
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oBANCO E0 SEU DINH,EIRO. I!I •

Inspecc;6es Anuais

- pagamento de contas de agua, 1uz, etc.
- ordens .de pagarnento (mooey orders) pagaveis ern

quase todas as moedas
- transferencias de fillldos
- hipotecas
- a1ugue1 de cqfres de seguranca (safety deposit

boxes)

CARLOS RAPOSO', BMk. MMageJt

Este seguro beneficia os depositantes dos bancos e
outras institui95es ateum maximo de $20.000. por
pessoa corn a seguintes excepcoes?

1- depositos que nao sac p~gaveis no Canada' ou
ern moeda canadiana

2- depositos nos quais 0 Governo do Canada tenha
preferencia

3- depositos a prazo feitos a partir de 17 de A
bri1 de 1967 que tenharn um prazo de mais de
cinco anos e sem previsao para 0 1evantamento
do dinheiro antes do prazo

Normalrnente no banco nao se faz este ultima moda
1idade. No entanto falo de1a porque ~m eposs!·
vel fazer-se visto estar regu1arnentada.

Este seguro e- ap1icave1 a todas as forrnas de de
posita do banco e tambem a cheques certificados,
cheques de viagem e ordens de pagamento. Outro pon
to que tarnbem merece ser mencionado quando se con
sidera a seguranca dum deposito, eo exce1ente ca
dastro dos banco-;; e 0 seu contfnuo progresso que
sem duvida fazem do sistema canadiano um dos me1ho
res do mundo.

Para terrninar quero ainda informar que todos os
bancos sac inspeccionados pe10 menos urna vez por
ano. Os proprios bancos fazem inspeccoes internas
durante as quais todos os 1ivros sac inspecciona
dos, 0 dinheiro e contado e a rotina e verificada
para '1'le nao 5 e criem maus habi tos. En fim, tudo e
inspeccionado por pessoa1 especia1mente treinado.

A1em de emprestimos e deposi tos os bancos tarnbem
tern urna variedade de outros servicos, a1guns dos
quais menciono abaixo brevemente:

Quando urn c1iente decide que precisa de urn em
prestimo dirige-se ao gerente da sucursa1 do banco
onde tern a sua con ta que e quem de cide da acei ta
caD ou nao do requerimento. Para 0 efeito 0 geren
te tern de averiguar acerca de toda a inforrnacao
recebida e considerar se 0 rquerimento pode ou nao
ser aprovado. o. emprestimo so nao sera feito se ne
realidade 0 cliente nao oferecer as condicoes re
queridas.

Emprestimos Pessoais
Desde sempre que os bancos fazem emprestimos pes

soais. No entanto so depois de 1930 e--que 0 Cana
dian Bank of COmmerce primeiro estabe1eceu um de
partarnento ern Toronto para 1idar somente corn esta
especie de emprestimo. Antes do fim do mesmo ano
departarnentos seme1hantes forarn inaugurados ern Ha
1ifax, Montreal, Winnipeg, Ca1gary e Vancouver.
Geralrnente os emprestimos fei tos por in termedio
destes departamentos sac baseados no caracter do
indiv{duo e na possibilidade de e1e fazer os paga
mentos mensais necessarios. Era costume obter pe10
menos um fiador e 0 banco ainda era protegido par
um seguro na vida do devedor no caso de e le mo
rrer antes de acabar de pagar 0 emprestimo.

Hoje ern dia estes departarnentos ainda existem e,
se bem que os requerimentos sejan fei tos nas sucur·
sais e os sisternas estejarn muito mais modernizados
as suas funcces basicas sac as mesmas. Tarnbem a .
bem dizer as mesmas sao as bases em que os empres
timos sao fei tos actualmente, a nao ser que fiado
res nao sao requeridos corn tanta frequencia, mas
no caso de uma pessoa casada, a ssinatura do espo
so ou esposa e gera1mente necessaria.

Os emprestimos sac feitos para ajudar os paga
mentos de entrada na compra de casas, para a com
pra de automoveis, barcos e mobilia. Tambem para
concertos a sua casa, despesas de viagens e ferias
etc.

o quantitative e prazo de cada emprestimo varia
corn a necessidade de cada urn e corn a possibi1idade
de fazer 0 pagamento requerido. Non entanto, ern
todos os casos os pagarnentos sao feitos mensalmen
te e, na maioria dos casos, incluem juro e proprio

Como obterum Emprestimo7

Emprestimos de Fundos
A1em de receber depositos coma ja foi menciona

do, uma outra filllcao importante dos bancos eo em
prestimo de fundo~. Na execuyao· desta funs:ao os
bancos fazem emprestimos a governos, tanto federal
como provincial, a munic:lpios, a esco1as, a com
panhias e·a indiv{duos'. Parece-me no entanto que
possivelmente sac os emprestimos pessoais que serao
de mais interesse nesta ocasiao.

Outros
Servi~os

1-· 0 custo de quaisquer cheques passados
2- cheques corn 0 nome e a direc9ao do cliente j~

tamente corn uma carteira p1astica que contem
um livro para manter 0 saldo da conta ate' que
o ba1anco fornecido pelo banco seja recebido

3- transferencias de dinheiro
4- pagamento gratuito de contas de agua, luz, te

lefone, etc.
5- cheques para viagens e ordens de pagamento

(travellers cheques and money orders)
6- chargex
7- emprestimos corn juro reduzido, presentemente

par . '4%
8- faci1idades· de levantamento de dinheiro 24

horas por dia (24 hour cash dispenser)

Para que um banco possa progredir e imperativo
que consiga obter depositos. Para este fim, 0 pan
to mais importante e sem duvida criar confianya no
banco por parte dos depositantes que se pretende
atrair. Antes de mais nada 0 depositante quer ter
a certeza de que 0 seu dinheiro esta"seguro e de
que 0 pode 1evantar quando queira. Para estar ern
posi9ao de 0 assegurar neste respeito, 0 banco tern
que fazer os seus emprestimos e investimentos corn
cuidado e manter nao so reservas em numerario su
ficientes, rnas tarnbem investimentos que possarn ser
convertidos em nurnerario quando necessario.

A seguira seguranca 0 depositante quer conve
ni~liIcia·: •. Ele deseja ~ banco que esteja a urna dis
~nciil ~razoavel 0 da sua moradi·a ou do seu serviso,
quer ser atendido prontarnente, cordia1mente e acirna
de tudo eficientemente. Isto quer dizer que a ad
ministra9ao do banco e todos os seus empregados
tern que estar sempre a1erta para m<7nter e, tanto
quanto possi've1, me1horar a qualidade do servi90
prestado.

Na area de seguran9a, a1em do valor representado
pe10s proprios bancos que e mui to considerave1 e
do facto que 0 u1. timo banco que fa1iu no Canada
foi ern 1923, ha ainda um seguro provido pe10 Gover
no do Canada que foi estabe1ecido ern Abril de 1967.

CONl'AS DE POUPANCA,

Contas de poupan9a (savings) sac estabe1ecidas
para deposi tar dinheiro que se pretende economizar
e par isso nao se pode passar cheques nesta conta.
o dinheiro so' pode ser 1evantado pessoalrnente pe10
deposi tante. Presentemente 0 jura e~ de 8% ca1cu1a
do sabre 0 sa1do mfnimo mantido cada mes e page
ao fim de abri1 e de Oltubro todos os anos. Uma
variedade do Savings e~ 0 ~enior Key Account"que
e" uma conta que so' pode ser aberta par pessoas de
60 anos de idade ou mais. Esta con ta oferece gra
tis basicamente os mesrnos benefi'cios do Key AccOilllt
corn duas exceps:oes I..

1- nao ha"" custo abso1utamente· nenhum
2- ern Dezembro de todos os anos ha urn ajustamen

to automatico do juro pago para ref1ectir 0
aumento no custo de vida durante 0 ano ante
rior.

Este segundo panto e' sem duvisa importante, es
pecialmente para pessoas que vivem de rendimentos
fixes tais corno pensoes, refoDllas, etc.

COntas co=entes sao basicarnente 0 rnesmo que as
contas pessoais que acabo de descrever excepto que
o custo de cada cheque nao eo mesmo e estas con
tas sao geralrnente usadas por companhias comerciais
e industriais e par profissionais tais como den
tistas, egenheiros, etc. No entanto qua1quer pes
soa que queira pode abrir uma conta corrente.

Ainda ern con&tas pessoais ha 9 chequing savings
que sao contas nas quais· se podem passar cheques.
o juro e de 3% por ano e e- ca1cu1ado sobre 0 sa1do
mfnimo mantido em per{odos de seis meses, ca1cu1a
dos de Abri1 a Outubro e novamente de Outubro ate
e- Abri1 seguinte. Cada cheque passado nesta conta
custa 20 p. excepto que um cheque gratis sera per-
li tido por cada $100 do sa1do mfnimo da conta du
rante 0 per:lodo ern questao. I.evantarnentos pessoais
sao gratis.

Contas Correntes'

Prazo de Depositos
Estas sac as contas mais frequentemente usadas.

Tambe'm se pede deposi tar dinheiro a pra=s de 30
dias a 6 anos em quantias a partir de $5,64 e a
render juro, que como nao podia deixar de ser, va
ria corn 0 prazo do deposi to. Tambern exis·tem depo
sitos especiais, apenas usaveis ern determinadas
condis:ees, que podem ser deduzidos do vencimento
anua1 quando da preparas:ao do "income tax". Estas
depositos sac comp1exos e nao posse exp1ica-10s ern
porrnenor aqui. No entanto qualquer pessoa interes
sada pode obter inforrna9oes em qualquer banco.

Seguranc;a dos Depositos

Nao ha duvida que uma das maiores causas do desen
volvimento dos bancos no Canada ate -e n:lvel a que
hoje se encontram eo sistema de sucursais espal
hadas por todas as partes do pais, desde os gran
des centros metropolitanos 'as mais pequenas comu
nidades rurais de so umas pocas centenas de habi
tantes. Num pais tao vasto cano 0 Canada e can
uma popula9ao re lativamente pequena, e di fi'ci 1 de
imaginar outro metodo que pudesse ter tido 0 mes
mo sucesso ou serv'ido 0 Pa:lS tao bem.

o sistema de sucursais traz os recursos e facili
dades das grandes insti tui<;:Oes bancarias 'as vilas
e aldeias mais remotas e da aos seus habi tantes 0
senso de seguran9a que eles gozariam se lidassem
corn as sedes dos bancos •

Individualmen te tIlla sucursal nao tern que se preo
cupar se os seus deposi tos serao suficientes para
cobrir a procura de emprestimos ou o--que fazer
com 0 excesso de depOsitos. De acordo corn este sis
tema, as sucursais que tgm depositos em excesso
das suas necessidades imediatas simplesmente trans
ferem esse excesso, por intermedio da sede, para
as sucursais onde a procura de emprestimos e maior
do que os depO'sitos. As sedes de cada banco por
sua vez tomam conta do investimento do excesso de
fundos de deposi tos sobre emprestimos, mantE!m as
reservas necessarias de acordo com a lei e desem
penham tamb an todas as outras fun90es de adminis
tras:ao .

Una sucursal sem as respoosabilidades que acabo
de mencionar, pode ser operada muito mais econOini
ca ·e eficientemente do que um banco pequeno inde
pendente.

COIIl sucursais em diferentes partes do Pa:lS, 0
banco pode diversificar os riscos dos seus empres
timos e n'll:o esta tao exposto a perigos tais coma
emprestimos a agricultores falidos porque a colhei
ta foi pobre devido ao mau tempo ou outros desas-·- .
tres locais, riscos estes que se tornariam mui to
mais graves se todos os emprElstimos desse banco
tivessem sido fei tos na- mesma are a.

As sucursais tambem oferecem aos empregados dos
bancos a oportunidade de receber treino mais com
pleto e de serem Golocados em posi9oes mais de a
cordo can as habilidades individuais.

Atrave's do contacto fntimo mantido pelas sucur
sais COlll as canunidades em que estao localizadas,
o banco em si mantem-se em dia corn as condis:e5es
economicas e sociais dessas camunidades e do pa:ls
em geral. .".1'"
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Diversos

Tipos ,de Contas Bancarias
Nao ha duvida que de todos os serviyos ofereci

dos pelos bancos aqueles que sac m ais usados sao
as diferentes variedades de contas individuais, de
canpanhias, de sociedades, etc.

Os bancos estao autorizados pelo Governo do Ca
nada a receber depoSitos de todos os indiv{duos,
qualquer que seja a sua idade ou ocupas:ao. A re1a
9ao entre um banco e 0 seu deposi tante e~ a de de
vedor e credor. For outras palavras, dinheiro de
positado passa a ser a propriedade do banco e 0
depositante passa a ser um credor.

As contas mais frequentemente usadas sac as se
guintesi'

1-contas pessoais (personal chequing and che
quing savings accounts)

2-contas de poupan9a (non chequing savings ac
counts)

3-contas correntes (cu=ent accounts)

PubP.~o.amo!.l a !.leguUt wn Ite!.lwno da c.on6eJt~n0i.a.

COMO USAR 0 BANCO" da.da pelo geJten:te de wna !.lUc.uJt
!.l al do CMacU.M ImpeJt<.al Ba.n.k. 06 CommeJtc.e, no cUa
2 de O'utublto, NO YMCA. E!.>ta. c.on6elteneta 60;' oJzga
n;'zaeJa. pelo joltrtal COMUNIVAVE.

Sistema de Sucursais

Contas Pessoais

o que lhes vou dizer nao cobrira de maneira algu
ma todos os aspectos dos servi~os ofere cidos pelos
bancos no eanada. nii'o so porque tomaria mui to teIlt'"
po, mas tambem porque eu nao estou habilitado a
falar sobre todas essas fun9oes. Tambem pareceu-me
que um grupo como este possivelmente estaria mais
interessado nos servicos comunee do dia a dia e

J

nao tanto nas fun90es de maior especializayao.

Personal chequing sac contas que, como· 0 nome in
dica, sac usadas so por indiv[duos para passar che
ques para fins pessoais tais cano 0 pagamento de
agua, 1uz, gaz, hipotecas, etc. Estas contas nao
recebem juros e cada cheque pass ado custa 16 c. A
conta tern a vantagem de que 0 c1iente recebe os
seus cheques cance1ados uma vez por mes juntamente
cam urn ba1anco da sua conta. Ulna variedade do PCA
e' 0 que chamamos 0 ~ey Account'; que e basicamente
a mesma coisa. No entanto, em vez do custo de 16 c.
per cheque que mencionei it pouco, tem um custo de
$2.50 par m~s que inclui 0 seguinte :
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57.00
25.00
20.00

5.00
5.00
5.00

57.00

'Pagamento Igual Por Trabalho Igual'

MULHERES
DESISTEM
DOPROCESSO

o grupo de mulheres portuguesas e uma indiana de
quem temos falado a respeito da sua luta contra a
companhia Modern Bui lding Cleaning, recentemente tomo'
a importante decisao de nao continuar corn 0 proces
so contra a ~ompanhia.Apos longa deliberacao corn a
advogada que as representou e outras pessoas conhe
cedoras do assunto,foi decidido desistir do recurso
em que se procuraria mudar a decisao do "Employment
Standards Branch"de que a companhia nao tinha ido
contra a lei do Pagamento igual por trabalgo igual.

Esta decisao foi tomada em face da impossibilida
de de encontrar algumas das testemunhas e tambem em
face da maneira como a presente lei esta feita pois
e verdadeiramente urn lei minima,que pouco ajuda nos
casos mais complexos,como 0 das mulheres.Os dois
primeiros casos (corn 0 Labour kelations Board,por
a companhia ter despedido as mulheres que queriam
uniao, e corn a Human Rights Commission, por terem
sido descriminadas em favor dos homens)foram,porem,
ganhos e 0 caso sem duvida constituiu urn grande pas
so em frente.

Como os leitores se devem lembrar,tinha sido for
mada a Comissao de Apoio pelo Salario igual para
colher fundos a firo de pagar as despesas legais na
sua luta.Forqm recebidas para 0 efeito as seguin
tes dadivas:

Diversas pessoas(anoniroo)

TAANSPORTES
AEAEOS PORTUGUESES

Diversas pessoas(anonimo)
Portuguese Democratic Association
Dr.Tomas Ferreira
Valter Lopes
Filomena Moreira
Fernanda Gaspar

Total 117.00
Este dinheiro foi usado para pagar 0 trabalho de

preparacclo do processo legal pela advogada Michelle
Suenarchilck.

o exemplo destas mul~res decididas,decerto dara
coragem a outras mulheres e homens para defenderem
os seus direitos.As condicoes de trabalho na indus

..; tria da limpeza sao das piores e os ordenados, dos
?l", mais baixos. .

A comunidade portuguesa e das mais interessadas
em melhorar esta situacao pois ela afecta tantos e
tantos de nos.

Este jornal esta a disposicao de todos os leito
res para mais esclarecimentos e informacoes sobre
estes assuntos.

. .",.
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os seus
Vlagem ao

Confie
pIanos de
seu agente.

Ele tambem cola
boraconnosco para que
a ~ua proxima viagem
seJa

IfA viagem de portu
gueses corn portugue
ses·a Portugal."

Volte a sua terra
connosco porque con
nosco a sua terra estara
mais perto.

A sua gente. A sua
lingua. E a simpatia da
assistencia TAP viajarao
consigo a bordo dos
nossos avioes.

Quatro vezes por se.
mana! Directamente para
Lisboa,. via Santa Maria
ou Terceira

a suacasa.

Volte.8.suaterra
semdeixar

TAP 0 abra~o arnigo entre
o Canada e Portugal. .-----1

Musica e folclore r>
o

FESTIVAL PORTUGUES

DUAS IMAGENS DA FESTA DO NATAL ORGANIZADA
PELO PROGRAMA TELEVISIVO "FESTIVAL PORTUGUES"
NO PASSADO DIA 5 DE DEZEMBRO NO ROYAL YORK
HOTEL.PARTICIPARAM NO FESTIVAL:O TRIO BOREAL,
SHEGUNDO GALARZA E CRIANCAS DE VARIAS ESCo
LAS ENTRE AS QUAIS A 00 FIRST PORTUGUESE E
A DO CANADIAN CENTRE OF CULTURE AND EDUCA
TION
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Not icias da TAP

OF TORONTO

ser de particular regoz~Jo para a COmunidade portu
guesa e acrescentou: Iil A vinda do Dr. Monjardino 'a
inaugura<;:ao deste clube significa que as autorida.
des portuguesas mostram interesse no que se passa
entre as canunidades imigrantes ". E falando do imi
grante portugues no Canada sublinkou a necessidade
de Portugal ajudar 0 imigrante a proteger a cul tu
ra portuguesa entre a sociedade canadiana.

o Presidente do CllJbe Sr. Teixeira fez urn apelo
aos orgaos de informa<;:ao presentes para ajudarem 0
Lusi tania de Toronto a tornar-se mais "urn baluarte
da nos sa comunidade".

o jornal Comunidade pOe as suas paginas a dispo
siylio do clube para todo 0 tipo de informaCao que
seja de interesse para a Cbmunidade.

i corn muito prazer que anunciamos a nomeas;ao do.Senho
Nick de Boothby coma Director Distrital de Vendas
da TAP para 0 Qeste canadiano.
Recentemente chegado ao Canada, donde e natural, 0
Senhor Nick Boothby viveu durante 33 anos em Africa.
Ai: decorreu a sua vida profissional, sempre no domi
nio do estudo de mercados, tendo nomeadamente des
empenhado as fun90es de Director ~o Planeamento de
Marketinq ::la TAP para a Rodesia e 0 Malawi.
Alem de te r frequen tado urn curso de Direi to, 0 Senhor
Ni·ck Boothby possui urn diploma de administras;ao pUb'
lica, e larga experiencia como homem de negocios e
conferencista.
Possui igualmente ampla experiencia no dOm1nio da
Radio difusao, pelo que teve ja oportunidade de par
ticipar em varios programas sobre a Rode'sia na Radio
e Televisao Canadianas.
Ao senhor Boothby, desejamos as maiores venturas no
novo encargo que iniciou.

SPORT CLUB LUSITANIA

Continua~ao da pagina 10

Clube Asas do Atlantico

o Dr. Alvaro Monjardino corn 0 nosso Director durante a recepcao

~[W .OOlliQ)[n1]Q)

No passado dia 27 de Novembro teve lugar no
Ukranian Hall a cerimonia de elei<;:!b da Rainha
dos A<;ores. Organizada pelo Clube Asas do Atlan
tico, a elei~~o foi presenciada por uma audi~ncia

entusiasta que nao se cansou de aplaudir as con
correntes. Maria de Lurdes que representou a
ilha da Graciosa foi eleita a Rainha dos A90res,
seguida da representante da ilha de Santa Maria e
das Flores que ficaram em' segundo e terceiro lu
gar respectivamente.

p6blico presente palavras cheias de esperanc;;a quan
to a situa9ao do povo portugues nos A<;:ores, elogian
do ainda a comunidade imigrante de Toronto pe:j.o seu
portuguesismo.

o Sr. Dr. Magalhaes Feu,COnsul geral de Portugal,
disse depois de ter agradecido as individualidades
canadianas a sua presen<;:a, fez men.,ao daquela noite

muito interessante, sern se meter em porcarias, sern
se meter em roupa suja, sernpre corn a intens:ao de ir
aos problemas de trabalho, de organiza~ao da nossa
vida neste pa{s. Ha pessoas que discordam de mim
dizendo que 0 Comunidade nao dala na situa9ao em
Portugal. Eu ate estou de acordo, pois recebem-se
jOrI'.ais de Portugal todos os dias. Porque e que e'
preciso 0 jornal Cbmunidade falar de Portugal?
Mas falar dos nossos problemas P. muito mais impor
tante como faz 0 jornal Comunidade que , a seguir ao
Luso-Canadiano tern sido a coisa mais interessante
que tenho visto na actividade de jornais portugueses
neste pais, de informas:ao, incluindo todos os meios:
de in forma~:!(o.

~

---
PORTUGUES DESPEDIDO

J. FaJr.i.a

En;tltM pe.la NIl6-6 au. pe.lo lado 0e.6 -te., e.nc.O-6
-tM 0 c.aJtJto a qua1.q ue.Jt -6mo c.om !UJ., c.0 de.
ci.nc.o d6laJte.6 -6e. a 6am&tta Jtonda pll6-6M, vi
JtaJl. a diJte.i-ta na AugU6-ta a.:f£ e.nc.on-tJtaJt 0 c.a
6{ da e.6 quina c.om mo n-tJta gJtande. pa/ta a Jtua
c.hei.a, abJtiJt be.m 0-6 OR.hO-6 e. 0-6 (1uvidO-6 a. c.oJt
e. ao -6om da ge.n-te. poJt-tugUe.6a que. pe.lo dolaJt
;tIto c.ou a pac.a-te.z do -6 e.u. Jte.can-to, e: panoJtama.
humano mai-6 que. -6 u6ici.e.n-te. pMa ob-6 e.Jtva~ao
de. -61ibio p-6ic.ologo ou poe..ta-de.-6im-de.--6e.ma
na, que. nao -te.m mai-6 nada pMa daJt -6e. nao 0
amoJt a e.6ta ge.n-te. -6imple.6 e. boa que. e: a 11.0-6
-6a.

Ge.n-te. -6imptu e. boa que. c.on-!>;tItoi e.popei.a
c.om a -6impUc.idade. de. que.m vu CL vida. "Quan
do vim paJta ca' 6u.i pMM a IR.ha do Pte-lnc.ipe..
PU6-6e.Jtam-me. a ;tIta-tM de. ba-ta-tll6, a unica
c.oi-6a que. -6abia e. podia 6aze.Jt. Vavam-me. pao
c.om qu.alque.Jt c.oi-6 a de.n-tJto dUIl6 ou;tltu ve.
Ze.6 ao dia, c.om -6audadu da c.omida da minha
-te.JtJta. 0-6 me.6~· PIl6-6aJtam -6e.m cheque. e. -6e.m
nada, a-te que. urn dia, poJt ac.e.no-6, c.On-!> egu.i
0-6 pJtimei.JtO-6 c.e.m d6laJte.6 do Canadc£. Quan-
do pude. e. -60ube., Jtll6pu-me.. Com a Jtoupa e.
-6 em dolaJtu. Ah! que. e.m 19 54 nao e.Jta c.omo e
ho je.. Pe.nava--6 e. que. e.u. -6 U la:... Se.m urna pa
lavJta de. Inglu ... Cam 0-6 6iR.h0-6 e. a mu..e.he.Jt
rJa/ta alime.n.taJt e.m PoJt:tugal ... S6 Ve.U6 -6abe..
fJ.dou a le.mbJtM-me.: -todo-6 0-6 doming 0-6 , al-ta
rnanha, 0 pa-tJtao e. 6amftW., -6 o.1.am. Le.m b Jtu
me. que. .talve.z 60Me.m a miMa 0 que. e.u. gO-6
-tava de. 6aze.Jt .tambirn. Sabe.m 0 que. 6iz paJta
me. 6aze.Jt e.n-te.nde.Jt? Ajoe.R.hei.-me. e. be.nzi-me.
nao -6U quan-taf.> ,ve.Ze.6, a-te que. 0 pa-tJtao e.n.
-te.nde.u 0 que. e.u que.Jtia. vo.1. pa/ta 0 6u.-tu.Jto
c.omrmc.u a iJt -6 e.mpJte. a. mi-6-6 a aM doming 0-6 que.
pMa i-6-60 0 pa-tJtao e.Jta bom. PMa pagM e. que.
MO."

SiLo u -t1l6 hi-6to!1.i.1l6 1l6-6 im que. -tem 0 v aloJt
de. e.popUa-6, c.on-6-tJtuidll6 c.om -6 uoJt e. -6angue.
poJt e.6-te.6 VIl6 C.0-6 -da-Gama do -6 ec.ulo vin-te. que.
a 60me. e. a mi-6 riJtia ge.Jtou.

0-6 ou.-tJtO-6 de. mJ...e. qu.inhe.n-to-6 -tinham pe.la
pJtoa 0 pobJte. -6 e.lvage.m e. ao me.nO-6 e.6 pe.Jtavam
glo!tia. £6-te.6 vie.Jtam e.nc.on;Ot/Vt 0 c.apdali-6
mo oJtganizado a Jte.quin-te., -6angUe.6-6uga vO!W.Z
p1ton.ta a de.voJtaJt 0 -6 angue. ao pJtime.iJto inc.au
to que na.6 9aJtJtll6 R.h e. c.aiJt.

Quem naMe. -6u6ic.ie.n-te.me.n-te. Mgu.:to e. -6Ilbio,
capaz de. u c.Jteve.Jt a -6 ublime. e.popua du-ta
gente que. vai 6aze.n.do a -6 ua hi-6 tOJUa. ne.6-te.
noJt-te. gelado, pMa orzde 60i a-tiJtada pe.la 60
me e. pela e.6 pe.Jtan~! Ou pode.JtO-60 lide.Jt c.apaz
de. -tomM a diante.iJta e. apon.:taJr. uma mane.iJta
de C.On-6ttuWt We.Jt-ta9-lio!

At,him, ( .6 0 e.6 ta 11.o.ta .6imple.6 e.6 c.Jti.ta na
AugU6ta e.m manha. de. Stl.bado-de-nada-6aze.Jt, a
-te.ntaJr.. !teveJt 0 pon-to de. miJta a0.6 olho.6 e. Cl.
vida no .6 en-tido do amoJt a e.6-ta 9 e.n-te. pobJte.
e boa, va-6c.o.6-da-gama do he.c.u.lo vin.-te. que. a
6om e e. a mi-6 eJUa 9eJtou.

~lianRanaJluiJu8fa'

Jaime Monteiro: A nossa comunidade tern uma neces
sidade de estruturacao, de afirmaCao, Era necessa
rio que se criasse uma lideran9a seria, de pessoas
que tomem a resol us:ao de prob lemas, mas pens ando
sempre nos outros e no beneficio que a resolu<;:ao dos
prcblemas possa trazer a comunidade. Os portugueses
mais esclarecidos, mais capaci tados deviam pensar
nesse aspecto. Ha aqui urn elogio que eu tenho de
fazer ao jornal COmunidade. Tirando 0 Luso-canadi
ano, que foi urn jornal extraordinario na vida das
comunidades portuguesas deste pa1s, a seguir apare
ceu 0 jornal Comunidade, que embora sendo urn jornal
pequeno e can poucas paginas tern fei to urn trabalho

I

I

INCOME TAX. .

FACA 0 SEU INCOME TAX,.

AULAS DE INGLES
NA

St. Stephen's Community House
91 Bellevue Ave

Para principi<r1tes
COME9AM NO DIA 13 DE JANEIRO.

A PRECOS ESPECIAIS,.

Os alunos tern de comprar urn livro que custa 3
d61ares.

Horario: 7:30 - 9:30 da noite

931 College St. Room 204 Tel 535-8616
Para intennediarios
CCME<;AM NO DIA 11 DE JANEIRO

Os alunos tern de comprar urn livro que custa 4
dolares.

ABERTO DAS 7 AS 9 DA NO/TE.
Horario: 7:30 - 9:30 da noite

Inscrit;ao
Va pessoalrnente a casa de Santo Estevao das 9
as 5 da tarde, ou telefone para Almerinda _
925-2103.



SIMPLE TRANSPORT SERVICES LW

TELEFONE-NOS A QUALQUER HORA QUE SE QUEIRA
MUDAR PARA QUALQUER PARTE DE ONTARIO.

...

-
7 .

BUS.

RES.

J.A. TAVARES

• ~';I

~}\537·5397

'"~

A.J. SOUSA

BUS.

531-3651 RES •

VUAS CASAS PARA 0 ME LHOR SERVIR:

TINTAS PARA, GLIDDEN

lUSTRES, VIDROS, ESPElHOS

E FERRAMENTAS ElECTRICAS

363-1132

MUDANCAS-

PARA MAIS INFORMAC;:OES
TELEFONE HOJE MESMO

GREGORIO BETTENCOURT 366-0185

GREGORIO
BETTENaOURT

Desenhador
De Construc;ao Civil

PLANTAS de CASAS

GARAGENS E

BASEMENTS

•••••••••••••••••••••••••
• •

Cabral Home Centre!

• •Deseja Boas Festas! .. ' i
••••••••••41 5 co LLEGE STREET •

368-6332 77 95 VUNVAS STREET W. :

368-0803 535-2106 •
BATHURST & COLLEGE VUNVAS li OSSINGTON =

•••••••••••••••••••••••••

INFORMA<;AO UTIL

Se precisar de qualquer informa~ao, se precisar
de preencher impressos ou alguem para interpre
tar venha pessoalmente ao Centro de Informa9ao
Util, 931 College St. ( canto com a Dovercourt)
ou chame pelo telefone 535-1473.

Quadras Populares
Do assiante do nosso jornal, Antonio Rodrigues, re

cebemos as seguintes quadras que a seguir publica
mos.

Mw/.; am-i.go, mw c.ompanhw.o,
Ate a. v.i.1>ta. , 6elic-i.d.a.deA ,
Po.i.1> e lLt-ta.n.do
~e -6e c.onqu..i.1>tam M libeJtdadeu.

PerLVtam, algo Rite;., dou
PtVta. banquete de c.ha.c.iU6;
Vou-me emboka, vou ~,
Vejo eAewUdtto a miU6.

Vou-me -LromdO, vou p~,
Vejo un-tdo/.; gali6o.£~

~e pltoc.uJtam PM-i.9-0e-6
PtVta. nO/.; daJtem a .en. z
Que j O!Vl.a do.6 .6 eu..6 c.anhoeu.

Nao te 6-i.eu c.ompanhw.o
Ml:Li.h no.6 ve.eho.6 pltec.onc.e-i.to.6
Ha mu.-i.to ult!tapM.6ado.6;
~em deAeja a -i.gua1dade
Nao CltUa.6 eutaltem palta.do6.

AntOvt.-W RociJr.-i.gueu

. LISBON GUlF'
SERVICE STATION

339 Colle"e St. Augulta Ave. tel. 962-5169

Manuel Santos

MEcillCOS PROASSIOI"S
sen~ garlltidos, rapidos e seguros

SERVI~O DE REBOQUE

. ..· ~ .• Cupao •• •• DESEJO SER ASSINANTE DO "COMUNIDADE". •• •• ENVIO $7 DOLARES EM CHEQUE OU MONEY •

• •• ORDER PARA UMA ASSINATURA ANUAL. •

• NCME •• •
• MORADA •• •• CODIGO •• •• TELEFONE •

: Pagamento ao MOVIMENTO CCMUNITARIO :

• PORTUGUES , 931 Co'.lege St. Tor. Onto •• ••••••••••••••••••••••••

..
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25 DE DEZEMBR
PARA MUITA GE

Eum facto que dezenas de milhares de canadia
nos, na cidade de Toronto, n~o festejam 0 Natal
como um acontecimento religioso.

Ha cerca de 125 mil judeus em Toronto e, recen
temente, tem vindo milhares de familias nao-cris
tas --mu~ulmanos, budistas, hindus e outros gru
pos -- para a nossa cidade. Mesmo nas comunida
des cristas, nem todas as pessoas festejam 0 dia
de Natal a 25 de Dezembro. Mais de 100 mil pes
soas celebram 0 nascimento de Cristo a 6 de Ja
neiro. Entre estes encontram-se canadianos de
origem Ucraniana, macedonia, bulgara, belo-russia
e servia. Pertencem as igrejas que aderiram aos
ritos ortodoxos e ao catol icismo oriental.

Para tais pessoas 0 Natal e 13 dias mais tarde
porque seguem 0 calendario jul iano, 0 qual deixou
de ser usado nas igrejas do ocidente. No seculo
16 a maior parte dos parses do mundo adoptou 0

calendario gregoriano.
Para os imigrantes de famil ias cristas que vi

vem no Canada, os costumes e as tradi~5es de Na
tal sac tao diferentes como as suas proprias 1rn
guas e culturas. 0 pai natal, 0 jovial e tradi
cional velhote que traz brinquedos e presentes as
crian~as pela epoca do Natal, nao e conhecido em
mu i tos (la (ses .

Na Grecia S. Bas(\ io e quem traz os presentes de
Nata 1, nao na vespera de Nata I, mas na vespera do
seu dia de festa, a 1 de Janeiro. Neste dia fazem
paes e metem uma moeda na massa de cada pao. Ao
partir 0 pao, a pessoa que ficar com a fatia que
contem a moeda, passara um ana muito bom, segundo
a tradic;ao.

Voula Proestos, de 15 anos, esta no Canada ha
cinco meses. Disse que e costume lanc;ar um cru
cifixo a agua na Epifania, dia 6 de Janeiro, e
as criancas mergulham para 0 apanharem: " 0 padre
atira-o a agua e aquele que 0 apanhar sera muito
feliz nesse ano", disse ela. A pessoa que encon
tra a cruz percorre a vizinhan~a batendo as por
tas. As pessoas dao dinheiro ao portador da cruz,
porque a visita as suas casas traz-lhes boa sorte
para 0 Novo Ano.

Para Maria Mej ia,. com 18 anos, da Colombia, as
festividades do Natal consistem em fogos de arti
ffcio, ~m boas comidas e em arvores decoradas com
as luzes do Natal: " E na Colombia nunca faz frio .

B
ORIENT,
CARAVELLE,
WITTNAUER,

Etc.

POPULAR JEWELLERS
•

'The Crossways Plaza
2340 Dundas St. W.. corn a Bloor
534-9860

-CONSERTOS EM RELOGIOS E OURO

CRISTAIS, OFERTAS,

PERFURAMOS ORELHAS POR $8.00

• I' ~-'=" ~-. ~. ~' .. '! ~ ~ ~ 4" ,,'~ .'.', .. (-" r ~ ~
• to ... ; • ~ I ~, ! ., • " t • , ! ". t r ••.

• • • • " ••• , , •• " • ~ 4. ... to ..... "
I.~_I - -.~") '._ '..... - t " i~';" _ • '. ' •
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Direc~ao das Escolas Catdlicas

Stevenson; Bairro 3 - Nagle; Bairro 4 -nom Frasca.

Bai rro 1 - Edward Boehler (padre); Bairro 2 - Aidan,
Manning; Bairro 3 - Nick De Angelis (padre) ;Bairro :
4 - Frank LoFranco; Bairro 5 - Carl Mathews (padre).;
Bairro 6 - Charles Arsenault (padre); Bairro 7 -'1hq
mas Day.

David

RESULTADOS EM TORONTO

REPRESENTANTES CATOLICOS NA D'IRECcAO ESCOLAR P6BLICA

Escolares

ANAus.E DAS ELEICOES
BAIRROS 4 ~ 6

Bairro 1 - Vincent Ci trini ti; Bairro 2 -

Representantes

No p~ssado d~a 4 de DezemPro foram
eleitos os seguintes representan
tes para a Camara Municipal de
Toronto. Foram eleitos dois re
presentantes para cada Bairro. 0
que ficou em primeiro lugar tem
o direito de participar no gover
no do Conselho Metropolitano de
Toronto.

VEREADORES
Presidente da C~ara - David Corn

Crombie; Bairro 1 -Elizabeth Eayrs
e David WHite; Bairro 2- Tony
O· Donohe; Bairro 3 - Joe piccinini
e Richard Gilbert: Bairro 4 -Art
Eggleton e George Ben; Bairro 5 
Ying Hope e Susan Fish; Bairro 6
Dan Heap e Allan sparrow; Bairro
7 - John Sewell e Janet Howard;
Bairro 8- Fred Beavis e Tom Cli
Clifford; Bairro 9- PatSheppard'
e Thomas Wardle; Bairro 10- John
Bosley e June Rowlands; Bairro 11
David Smith e Anne Johnston.

Bairro 1- - Mary Fraser e Alexan-:,
der Churnak; Bairro 2- Evelyn Cotter.
e Irene Atk inson ; Bairro 3- Ed
Brown e ~arold Menzies; Bairro 4
June McDowell e Jan Mydynski; Bairro 5 - Judith Ma
jor e Jim Lemon; Bairro 6 - Dan Leckie e Bob Spen
cer; Bairro 7 - Douglas Barr e Sheila Holmes ; Bairro
8 - Arnold Hancock e Denis Colby; Bairro 9 - Sheila
Meagher e David Moll; "Bairro 10 - Andrew Paten e
Charlotte Maher; Bairro 11 - Judith Jordan e Timo
thy Rutledge.

,

I•• el'e mel no Canada...el'e.m~
Elei~oes

Municipais_ . "".
f . ! • t I'?' ,~., .._. :',. t f » \' . '(' t ~'.. i

,N

NOVE MILHOES
;-.,-

PARA NOVE MEDICOS

6MULHERES
ORDENADAS

SACERDOTES

Os dez Primeiros-Ministros das Provlncias do
Canada foram a Ottawa para discutir corn 0 Primeiro
Ministro, Pierre Trudeau assuntos financeiros nos
dias 13 e 14 de Dezembro. Ottawa e as provincias
ja andam ha sete meses a discutir a maneira de
transferir mais imposto e mais poderes para as
provincias, 0 que em ultima analise se transforma
numa luta pelo poder politico.

Foi revelado, no inlcio de Oezembro, que 9 me
dicos da Provincia do Ontario cobraram urn milhao
de dolares cada urn ao Seguro de Saude (OHIP) no
ano"de 1974-75. Foi revelado tambem que, no mes
me ano, 812 medicos cobraram acima de 100 mil d6
lares cada ao mesmo seguro. A legislatura apon
tou uma Comissao mixta para analizar se chegou a
haver fraude nestes avultados pagamentos. E~ta

Comissao,porem, encontrou alguma resistencia
quando desejava obter os documentos do OHIP corn
os nornes dos medicos a quem tais somas dizem res·
pei'to. A Associa~ao Medica do Ontario requereu
ao Supremo Tribunal do Ontario para que este im
pedisse a revelacao dos nomes dos medicos em cau
sa. Este pedido porem nao foi aceite. Entretanto
o deputado Ed Ziemba do HOP entendeu passar essa
informa~ao aos jornais que a publicaram na Inte
gra, causando a indigna~ao do governo Conservador,
que exigiu a sua demissao.

Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, 6 mulhe
res canadianas pertencentes a Igreja Anglicana do
Canada foram ordenadas sacerdotes. A ordena~ao

destas mulheres para exercer 0 ministerio sacer
dotal foi considerada urn acto de grande significa
do hist6rico para a Igreja Anglicana.

A

CONFERENCIA
ENTRE AS 'PROVINCIAS
EOTTAWA

Embora 0 Ministro das Finan~as Donald MacDonald
ainda diga que 0 foco principal da politica
econOmica federal e lutar contra a infla~ao, tern
havida uma mudanca evidente nas ultimas semanas
para medidas cujo fim seja aumentar a produ~ao e
diminuir 0 desemprego.

As provlncias querem mais dinheiro para finan
ciar hospitais, seguros medicos e educa~ao post
-secundaria. Por outro lado Ottawa nao quer
baixar muito 0 imposte pessoal (income tax) por
que tern uma dlvida de $5 bilioes de dolares ate
ao fim de Mar~o.

o GOVERNO FEDERAL
PREOCUPADO COM
o DESEMPREGO

-

-

fubUCJlCdo dt. /oIov.un1!ll.to

COllllJLi.tdlLio· PO~lLto

Abuso de Crian~as

PARTE DE TEMPO, para trabalhar num programa de
pois das quatro na escola Charles G. Frazer, as
segundas, quartas e sextas das 3:30-5:00 da
tarde. A pessoa deve saber Portugues e Ingles.
De preferencia, pessoa corn interesses especiais.
Chame Martha Lee, 922-7738.

.preclsa--se

No ano passado foram re feridos 769 casos de abuso de
crian9as no Q1tario. Pontos de assisamcia pensam
porem que a situas:ao e muito pior e elevam esse nu
mere para entre 1. 600 a 2.000 por ano. segundo
estes, a maioria desses casos nao If! revelada. 0
abuso da crians:a defina-se por urn mau trato fisico
severo das crian9as, de m:>do a causar-lhes ferimen
tos corporais.
o governo provincial, atraves do ministerio dos ser
vi90S sociais, esta a desenvolver m~todos para dete
ctar, evitar e tratar casos de abuso da =ians:a em
oito comunidades no Q1ta:rio. Dais desses estudos
serao feites em Toronto. crians:as que n!o se desen
volvem normalmente, e tem menos peso, sac as mais
frequentes V:l timas de abuso.

urn ul tra-conservador. Tal como Peter Budd, George
Ben recebeu apoio de alguns comerciantes portugue
ses, especialmente ligados ao sector da Real Estate.

Os candidates progressistas do Bairro 4 Joe Pan
talone (NDP) e Lee zalosfsky, dividiram 0 voto e
deste modo perderam a oportunidade de inporem urn
can(didato progressista.

No Bairro 4 concorreram tambem dois portugueses,
o senhor Lino de S~ Pessoa, para representante es
colar da Direcs:ao das Escolas Cat:6licas, e Sidney
Pinentel, para vereador. Ambos tiveram uma percen
tagem fraca de votes, 0 que mostra que 0 voto por
tug~s por si so nao tem forc;a suficiente para im
p6r urn candidato.

o jornal CCMUNIDAIE nestas eleic3es nao apoGlou
nenhurn candidate em particular. mas publicou os co
municados de todos os candidatos que enviaram a
sua literatura, para esclarecimente dos eleitores.

o GoveD10 do Ontario negociou com a Insurance Bureau
do Canada urn programa para ensinar a conduzir , 0

qual baixarcl: substancialmente 0 pres:o do seguro aos
condutores com menos de 25 anos. Neste programa
os condutores corn menos de 25 anos que completam
os cursos poderao pagar apenas 173 dolares em vez
de 307 dolares num seguro que cobre prejuizos pUbli
cos. Novos condutores com mais de 25 anos obtedlo
urna redu9ao de cerca de 16 por cento~

Os pre)'os baixos continuar~o desde que estes conduto
res niro tenham acidentes. urn seguro de prejuizos
pUblicos (public liability) cobre apenas danos ou
ferinentos de outros motoristas e outros passageiros.

As eleic5es para as Ctunaras Municipais no Ontario
realizaram-se no dia 4 de Dezembro. Os resultados
obtidos na cidade de Toronto nao mudaram muito 0

balans:o das forcas em presenya. Os representantes
eleitos da linha progressista que defendem os in
quilinos, transportes pUblicos melhores s~o em n~-

SEGU~O MAIS BARATO
PARA NOVOS CONDUTORES

Os cursos de condus:ao devem incluir pelo nenos 25
horas de tempo de aulas, 6 horas de experi@ncia na
experiencia na estrada em carros automaticos e duas I

horas em carros nao automaticos.
o insurance Bureau do canada reconhece os cursos
dados nas escolas secundarias da Prov{ncia. Alem
disso, reconhece tambem os cursos da Ontario M:>ter
League e Pr6 Drivers Cburse.
A Motor League oferece cursos na Yonge e Finch e na
Dundas e Kipling. 0 custo e de 125 dolares para
aprender a conduzir urn carro automatico e 135 d6la
res para urn nao automatico.
Pro Drivers e urn curso oferecido em conjunto pela
Pol!cia, pela Ontario Safety League e pela estac;ao
de radio CFRB. 0 custo e de 125 dolares. Para mais
informas:ao chame a linha do serviyo da comunidade
do Departamento da pol{cia, 967-2181

mero de 11, sendo portanto 0 mesmo nmnero dos re
presentantes conservadores, que alinham em geral
corn as grandes companhias de construyao civil e os
proprietArios de terrenos comerciais.

No Bairro 6 foram re-eleites Dan Heap e. Allan
sparrow, dois candidatos da linha progressista.
Peter Budd, 0 candidato dos comerciantes, embora
gastasse 50 mil d61ares na sua campanha eleitoral,
nao conseghiu desaloj~-los.

No Bairro 4 tambem nao houve mudan9a, tendo sido
re-eleitos Art Eggleton e George Ben. Art Eggleton
e urn liberal moderado e George Ben e considerado

13/12/76)(Globe and Mail

Estas mudan~as ocorrem porque 0 Governo esta a
sentir uma pressao maior dos patroes, das
provincias, dos partidos da oposi~ao e dos sindi
catos no sentido de iniciar uma polltica de
cria~ao de trabalhos.

° numero de desempregados subiu para 708,000 em
Novembro, enquanto a inflayao num perlodo de 12
meses desceu para 5.6 por cento, 0 mais baixo em
quatro anos.

Eis algumas das medidas do Governo orientadas
para a cria~ao de trabalhos:

Quotas na importa~ao de roupa corn 0 fimde
manter a competi~ao de baixo custo corn a
industria domestica ao nivel de 1975.

Redu~ao de juros do Banco do Canada para
9 por cento, 0 que ajuJou a desvaloriza~ao

do dolar Canac;liano em rela~a() ao dolar
Americano.

, ..: ...
A dota<;ao de mais 150.J:.lhces de dolares
para urn programa anunc~ado 0 mes passado
para refor~a~ 0 Programa de Iniciativas
Locals, corn 0 fim de criar 40 mil postos de
trabalho durante 0 inverno.

° Canadian Construction Association pediram
para 0 Governo fazer consideraveis redu~oes

no imposto de salarios, na ordem de 2
bil;oes de dolares, a fim de estimular 0

investimento.
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COMUNIDAOE: Tem ma,i..,o a1.gurna c.o-i...6a a d.i..zelt?
Continua na pagina 6

edo..de Canad.i..a.na urna peMoa nao pode pVtdelt urn .tJta
ba.l.ho POIt JUJ.ZOe-6 poUUc.a.6 ou ltelig-i..o-6 a.6 • IM 0 e
de-6 CJWn-U1a.t;.ao .
Jaime Monteiro: Mas 0 codigo dos Oireitos Humanos
do Ontario nao preve pol.Ltica. Estive na Hurnan
Rights Commission, .durante duas horas corn urn ofi-'
cial, lemos 0 codigo, e vimos que nao esta nada pre
visto no aspecto pol.Ltico. Tambem estive em conta
cto corn a Civil Liberties Association. As estru
turas da sociedade Canadiana estao muito a margem
das consequencias destes actos.

COMUNIDAOE: Ac.ha que e-6-6 a -6oti..d.aJUe.do..de podetui
ajudalt 0-6 vendedolte-6 de OubtM 6-i..JunM a OIlga.n.i..zM
urn -6.&td.<.c.lLto a. n'<'vel.. Pltovinc.-i..a1., ou me-6mo nac..wnai.?

COMUNIDAOE : Uma ve z que peltdeu ~:te :tJto.ba1.ho, que
peYlha f,azelt 1190JUJ.?

Jaime Monteiro; Eu nao vou procurar urn patrao por
que vou estar sujei to a mesma coisa. Coma tenho a
profissao de contabilista, vou procurar abrir urn
escritorio de contabilidade, fazer urnas escritas
e ten tar ganhar a minha vida dessa maneira.

COMUNIDADE: Se e-6uve-6-6e a tAa.ba1.haJ!. nurna c.ompq
nh-i..a. olide houve-6-6e urn -6-U1rU.c.a..to, e urna mtUolt -6oLt
daJUedo..de entlte. 0-6 :tJto.ba1.hadoltR.J." pe.YL6 a que podeJUa.
-6 Vt del> ped.i.do pall. wna. JUJ.zo..o tao -6-impte-6?

Jaime Monteiro: 0 que era preciso, era que, por
exemplo, a partir deste meu caso houvesse urn impa
cto na imprensa, nos meios de imformas:ao, que hou
vesse urna movimentayao a n.Lvel dos vendedores.
Mas acontece que os jornais de maior circulayao que
tenho abordado, dizem-me palavras muito bonitas,
mas nao publicam. Eu tenho estado a espera que 0
Globe and Mail saia ca para fora corn alguma coisa
de uma interven<;:~o que a Associas:ao Democratica fez
mas 0 Globe and Mail ainda nao cisse nada. A limi
tayao de ideias dentro da sociedade canadiana nao
vai favorecer os vendedores de carros que tern urna
necessidade premente de terem urna organizayao que
os possa proteger.

Jaime Monteiro: Citei ha pouco que eles nao tern'
obtido muito sucesso nessas campanhias que tern uni
&!s exactamente por essa solidariedade, operaria.

Na quest30 dos vendedores de carros eu fiz urna expe
riencia mui to curiosa. A parte urn ou outro caso ("1

noteiuma solidariedade bastante grande entre os 25
vendedores da ontario Crysler. Os vendedores de
carros n~o tern protec9ao de especie algurna, nao tern
salarios, nao tern uniao e os patr<5es fazem tudo pa
ra impedir que eles se associem e tenham a sua uni
ao. Eu ate remotamente posse pensar que 0 vice-pre
sidente da canpanhia tera tido talvez este pensa
mento: que eu poderia ser urn elemento propulsor de
ideias para essa uniao que os vendedores de carros
ha muito pensam nela, mas nao conseguem ter porque
aao de tal maneira manietados pelos "car-dealers"
que nao conseguem associar-se e por isso sac v{ti
mas de urna exploras;ao e urna prepotencia. Ate em
muitas casos alguns se quiserem sobreviver t~m de
roubar 0 cliente, coisa a que eu nunca me prestaria,
nem muitos se prestam. Devo prestar justi9a a muita
coleqas meus que nao se prestam a rou~ar 0 cliente.

Na seguinte entrevista 0 jornal COMUNIOADE revela
urn caso, que a pessoa visada conta por suas propri
as palavras. 0 senhor Jaime Monteiro veio para 0

Canada no dia 28 de Maio de 1963, estiilielecendo-se
primeiro em Montreal. Segundo nos disse, emigrou
por razOes poll ticas e tambem economicas. Em Por
tugal exerceu a profissao de professor no Extemato
O. Egas Moniz em Estarreja.

COMUNIDAOE: Pode d.i..zelt 0 que -6e paMou c.oyL6~o?

COMUNIDI'.OE: TOta. -6-i..do apeYUU> 0 teR.ef,onM. ou tetUam
-U1voc.ado OubtM ltaZOe-6 rxuta 0 de-6 pedUtem? Na -60U-

PORTUGUES AFIRMA SER-DESPEDIDO POR RAZOES
;

IDEOLOG leAS

Jaime Monteiro: For9ado a fechar 0 meu pequeno co-

mercio de mobilias procurei urn trabalho e consegui COMUNIOAOE' A -6oa do.. H R<. h;tt, "
errprego na Ontario Chrysler cano vendedor de auto- nao c.o~'e " 6pe/.> .J_?urnan 9 COImI-Ul-6A..on
.' Or ' h 'v~ gc.uu azVt nauu..rrovel.s. a, para urna pessoa que nunca tl.n a ven- J' M '

dido automoveis, creio que ate estava a vender mui- al.me. onte~ro:•. A senhora que me atendeu mostrou-
to bem. Vendi dois no primeiro mes, que foi em Maio, -se mw.to sl.mpatl.ca corn 0 meu caso, abriu urn "file"
e em sete meses vendi 62 carros, na maioria a por- esc~veu tudo 0 q~ the narrei e disse ,que ficaria
tugueses nao t d eu no chamado "floor" a a- arqw.vado e que mw.to possl.velmente a Human Rights

, ,es an 0 , Commission viri a debr - bpanhar os cll.entes, coma acontece can outros ven- a us:ar se so re esses proble-
dedores. Estava no andar superior, na minha sec~e- mas, mas que de momen.to n.lro podia fazer nada. A
taria, a fazer as minhas chamadas para os clientes mesma reaposta me deu a Civi 1 Liberties Association

t pelo telefone. Eu acho que 0 facto de urn indiv{duo
per ugueses. , " ser despedido por razoe 1" ., ,o manager a quem devo prestar Justl.<;a e uma pes- 5 po l.ticas ou l.deologl.cas

, , " A',. deve ser considerado no cOdigo da Coml.·ss- d 0' .soa bastante sl.mpatica. Passado mes e mel.O, dol.s ao os l.rel.-
A " , tos Humanos desde que a pessoa na~o 5 ' t'meses, vel.O dl.zer-me que recebl.a telefonemas : "James, " eJa urn ac l.

, Vl.sta que possa preJ'udicar as estrut d 'o que se passa? Urn gropo de pessoas esta a telefo- uras a SOCl.e-
. . dade. Trata-se no meu caso de urn proble hnar-me e dl.zem-me que temas um "grande comunl.sta" _. " , ~ ma umano

a trabalhar aqui. .. " Eu dizia-lhe:" Nao prestes a~ nem eN urn problema po1l.tl.CO- um problema de di-
.. . , rel. to ao pao que acho que tern de ser' 1 'daten<;ao, P0l.S ha mw.ta gente que procura , , " l.nc Ul. 0 no

prejudicar a vida de outras pessoas." Codigo dos Ol.rel.tos Hurnanos.

Ora, como nao obtivessem suoesso corn 0 manager,
resolveram saltar para 0 vice-presi~ente e gene
ral manager da companhia, que quanto a mim e urn

reaccionario e urn explorador, e entaD a.L tiveram
imediatamente exito. Ele deu ordens ao manager pa
ra me mandar embora, explicando mesmo as razOes. 0
manager chamou-me ao seu gabinete, mandou-me fechar
a porta e disse-me:" James, eu tenho nottcias mas
para te dar. Eles chamaram Bob Harrington, 0 vice
presidente e ele deu-me ordens para te lllandar em
bora. Lamento muito, aprecio muito as tuas qualida
des. Estas a fazer urn born trabalho, es honesto e
trabalhas muito." E ate me disse mais: "Nao importa
o que ele pensa ou fa~a. Se quiseres estar por aqui
ate ao Natal --porque eu conhe90 os vossos senti
mentos cristaos, estou convencido que voces portu
gueses tem urn sentimento cristi!io -- pode,;; usar 0
teu cargo'de demonstra9ao. Mas a situa9ao e esta,
e le e que manda."

Acontece porem que urna semana ou duas ante 5 , urn I

desses indiv{duos que eu considero coma fazendo par
te des:;e grupo, e a quem eu chamo The Po.rtuguese
Western Guard, tinha estado la a fazer 0 que se po
de dizer, uma especie de"inspeC9aO"aO local. .Oiri
giu-se ate urn colega meu cam quem esteve a falar,
e depois dele abandonar 0 "show room" eu perguntei
a esse men co~ega, John White, 0 que e que aquele
indiv{duo queria. oisse ele: "Deve ser maluco. Ele
ao fim e ao cabo nao sabe 0 que quer."

Portanto esse indiv{duo deve ter ido fazer uma
inspeC9ao ao local, e ate deve ter ido ver os nomes
nos gabinetes. No dia em que eu fui chamado ao ga
binete do manager para me ser comunicada a decis~o,

eu vi-o sair antes do meio dia de la, estando eu na
parte de cima. Por volta das 3:30 fui chamado ao
escrit6rio do manager. Esse indiv{duo chama-se Li
no Carvalho, dizem que e done de um taxi, e foi urn
dos dois indiv.Lduos que uma noite foram ao estabe
lecimento que eu.tinha na College para me baterem.
Ele, na companhia de de urn tal Germano Sousa Hen
riques, que foi condenado a revelia em Portugal,
mas isso nillo interessa para 0 caso, e foi legaliza
do aqui corn papeis falsos. Todo 0 seu "dossier" de
condena90es a revelia esta no consulado de Portugal

devidamen te arquivado depois do 25 de Abril. Por
urna casualidade enorme acabaram por bater mui to

no senhor Jose Rafael. A pel.Lcia enterpos urna
aC9aO contra esses indiv{duos mas 0 tribunal disse
que nao conseguia entregar a contra-fe a esse Ger
mano Henriques, por nao conseguir encontra-lo. 0
Lino Carvalho foi a tribunal, mas urn advogado mui to
hclbil conseguiu que ele fosse absolvido. Essa gen
te foi refor9ada. por uns elementos que vieram de
Angola e de Portugal, ex-agentes da PIOE e outros
indiv.Lduos corn passado criminoso ate,podemos dizer.
i essa organiza~ao que faz os telefonemas. Alias
os telefonemas t~m sido feitos para outros lados
onde trabalham portugueses progressistas, coma a
John Inglis, Massey Ferguson, a Mopar, Te~aco.

Acontece que a.L eles nao tern tido mui to sucesso por
causa das unioes. E digam 0 que disserem das uni
Oes, estas ainda servem para algurna coisa. A uniao
nao permite que essa gente va para a rua por causa
:ias suas convic<;:Oes pelfticas, e que alguns, coma
no meu caso, ate nem t~m filias:ao partidaria. Eu
~este pa.LS nunca estive filiado em nenhurn partido
?ol.Ltico. Sou membro da Associas:ao Democratica,
~ue e uma organiza9ao unitaria, englobando,cornunis
tas, socialistas, liberais e sociais democratas, e
~te estive fora da organizasao uns anos.
Pois eles fizeram e continuam a fazer telefonemas
~os patrOes desses portuguesesprogressistas corn a
inten~ao de os prejudicar no seu trabalho, no pao.

Edif.Lcio com
x 127' com 3

Pede-se $71,900
rendimento mensal

precjsa-se
Empregada(o) de escritorio

o Departamento de Desenvolvimento Urbano
da Camara de Toronto, necessita de um(a)
funcionario (a) para trabalhar num escri
torio de uma area da Cidade, sob a juris
dics:ao da Oivisao de Renova9ao Urbana Comu
nitaria. Alem da compeuencia para desem
penhar servis:o de escritorio, o(a) apli
cante devera gostar e, ser capaz, de trab
alhar corn grupos de residentes e, estar
disposto(a) a trabalhar 0 m.Lnimo de urna
noite por semana.
A(O) aplicante tern de ser fluente nas l.Ln
guas Portuguesa e Inglesa e, ser capaz,
de preparar e dactilografar relat6rios e
memorandos. Toma-se em conta alguma ex
periencia que 0 candidato tenha em traba
lho cornuni tario.
o salario e de $173.60 por 35 horas de tra
balho semanais.
Cbntacte 0 Oepartamento de Pessoal no andar
17 da Torre mais baixa, camara Municipal,
Toronto.
Esta posi9ao esta aberta a candidatos de
ani:los os sexos.

Duas senhoras aoeitam trabalho de limpezas.
Qualquer tipo de limpezas: escri t6rios,
bancos , ou lojas depois das 5: 30 da tarde
de segunda a sexta-feira. Se esta interes
sado em negociar urn contracto corn estas
senhoras, depois das cinco da tarde, te'le
fcne: 923-5576

precjsa-se

LIMPEZA

Trabalhador Comunitario

Ordenado de 1977 (Sujeito a aprovacao A.I.B.):
Sem grau universitario:$10,900-$15,700
Corn grau Universitario:$13,300-$15,700

Em ambos os casos,num contrato de 10 meses.

A competi<;ao acima mencionada· esta aberta
para candidatos dos dois sexos. Fas:a 0 re
querimento por escri to ate ao dia 5 de Ja
neiro de 1977 para 0 seguinte endereco:

Staff Relations Officer
Personne 1 Division
Toronto Board of Education
155 College St.
Toron to , entario
M5T lP6

1. Ser fluen te na l.Lngua
pertuguesa e conhecer bem a comunidade e
cultura portuguesas.

2. Saber escrever e falar
fluentemente a l.Lngua inglesa.

3. Expe rien cia em desen
volvimento comuni tario e essencial.

4. Born conhecimento de gran
des escolas urbanas.

5. Pelo menos 3 anos de
experiencia de trabalho.

Habi li ta9CSes :

A Oirec<;:a'o Escolar de Toronto que como par
te do novo programa multicultural criou
um departamento escolar de Rela<;:Oes Escola
Cbmunidade, precisa de mais um trabalhador
cornunitario.
Este empregado auxiliara as escolas no des
envolvimento e execu<;ao efectiva de contac
tos cornunitarios e grupos de referencia;
ajudara a desenvolver programas de receP9ao
e orienta9ao; servira de interp.rete quando
for necessario trabalhar corn gente de lin
gua portuguesa.
Urn contracto oficial pode ser exigido. 0
emprego e para 10 meses. Tambem podera
trabalhar 2 meses no verao can urn ordenado
ao n1vel do outro de 10 meses.

ZONA COM'ERCIAL
Area da Coxwell e Queen Sts.
13 divisoes num lote de 50'
apartamentos independentes.
por este Edif.Lcio que da um
de $600.00.

Chame Peter Calandra
pelo Tel. 751-4212
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362-0583

(JAC) JESUS CORRfIA
~e.P'tu~e. de. ve.ndaJ,

HOQAN PONTIAC BUICK CO. LIMITED
348 Danfarth Avenue

~-

,RU: 537-6103

~: 461-3561

L~J CARRUSCA

EUROPA FURNITURE
- - --

AND APPLIANCES'
409 College St. com a lippincott

. .

. :
. ~

APRENDA INGLES
- .

A NOllE

CafilRAMCl; , VENIEMCl; E TROCAMCl; MOBILIAS
NOIlAS E USADAS.

Conv.i.damo/) a c.otonia poJLtugu.ua a vihi..:talt

04 tJr.v, anc1a.Jl.e.ll de. mobJ..Li.a6 da nOb/) a io j a.
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II Aproveite os especiais de 1976'
I Venha hoje mesmo fazer-nos uma

I visita.

I

a.
Confie os: .seus

'pIanos de viagem ao
seu agente.·.

Ele tambem' cola
ooraconnoscopara!que
a sua proxima;. viag~
seja

"A viagem de portu
gueses. corn portugue
ses a PortugaL"

Morgentaler livre

A AsseniJleia Geral das Na9&s Unidas no
passado dia I de Dezembro admitiu Angola
C01llO membro por 116 votos, cam a absten9~o

dos Es tados Unidos.

Mais de 20.000 pessoas desapareceram ou
foram mortos na Guatemala durante os ulti
mos dez anos, de acordo cam urn cOllllJIlicado
da Organizas:ao dos Direitos do Homem "Am
nistia Internacional~

Afirma 0 COIIIunicado que a ooda de crime
come90u em 1960, sob a capa de combate a
insurrei9~0 ou anticamunisme. Inclui-se
ainda cita90es de testemunhas que dizem
terem encontrado corpos mutilados em diver
sos locais. Segundo 0 mesmo comunicado, es
ta onda de crime continua com 0 coohecimen
to ou ate secreta colabora~ao do Governo.

A Guatemala e urn pequeno pats da America
do SuI com seis milhoes de habitantes.

Guatemala
Dissidentes Politicos Mortos

Angola
Membro das das Na«;oes Unidas

o novo Ministro da Justi~a de Quebec decidiu pa
rar a persegui~ao ao Dr. Henry Morgentaler, inclu
indo as restantes 8 acusa~oes relacionadas corn
abortos n~o permitidos na lei do Canada. 0 Dr.
Morgentaler, de 53 anos, e de origem polaca e tra
balha na cidade de Montreal. Este medico defende
que todas as mulheres t~m direito a aborto em con-
di~oes sanitarias e admite que ja realizou mais de
6.000 abortos na sua clfnica.

o Dr. Morgentaler foi acusado pela primeira vez
em Junho de 1970, tendo sido considerado inocente
num julgamento de juri por tr€s vezes. 0 tftbunal

de Apelo do Quebectod~~ia nao aceitou a senten~a
dos jurados e condenou-o a 18 meses de prisao dos
quais ele serviu 10 meses.

. -

Volte a sua terra
connosco porque con
noseD a sua terra estara
mais perto.

asua

A sua gente. A sua
lingua. E a simpatia da
assistencia TAP viajarao
consigb a hordo dos
nossos avioes.

Quatro vezes por se «

mana! Dir~ct~mente para
Lisboa,. v'ia SQnta Maria
ou Terceira

TAP 0 abra~o ami'go entre
o Canada e Portugal.

o que val POI' esle "uDdo••~

535-8616

LlGUE PARA ESTE NW.U'RO

SE QUISER RECEBER' ESTF JO!tNAL EM SUA. CAS"\-

.

Volte ,8 suaterra
d
· '.', '. '.. . .

sem e·IX''Br' _"~"~'tn:;:l::::.':. . ~ .;~\;~~I~~~~[~i~~i~~~~i~j1~~~~~1~i1;i:;j~:
, . .'

No passado dia 15 realizar~se elei90es
parlamentares na Jamaica, tendo ganho 0
socialisme de Manley contra 0 prO-capita
lismo de Edward Seaga. De acordo com noti
cias n~o oficiais, dezasseis pessoas foram
mortas durante a campanha eleitoral classi
ficada come a mais violenta depois da inde
pendencia da ex-colooia Bri tanica em 1962.

Jamaica

Victoria ~" Socialista Manley

EleicOes nas autarquias locais
No passado dia 12 realizaram-se em Por

tugal as e1eis:6es para as Autarquias IDcais.
o cidadao portug~s foi convidado a esco
lher quem iria orientar a vida pol:Ltica a
n:Lvel de I"reguesia e Cbnoelho. CS orgaos
de freguesia sac a .Assembleia e a Junta,
enquanto que no Concelho sao a Assembleia
e a camara. 0 primeiro nome votado nas lis
tas seria 0 presiden te da Junta de Fregue
sia ou da Camara.

Desta vez 0 nllinero de eleitores dimi
nuiu, havendo 35,5% de abstenyOes. Nao hou
ve altera9ao essencial no que respeita a
irnplanta~o de partidos en percentagem
quer a nivel local

Os partidos mais votados foraun: PS 33,
24%, PSD (PPD) 24, 27%, FEPU 17,69%, e CPS
16,61%.

Das elei90es saiu mais refor9ado 0 gover
no socialista de Mario Soares, uma vez que
os resultados foram praticamente iguais ao
das e1eis:l5es para a presidencia da RepUbli
ca.
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