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administra9ao da SATA fo
ram assumidas por unanimi
dade pelos tres administra
dores,incluindo,portanto, 0
representante do Governo
Regional.

Etitretanto a TAP cance
Iou quatro v60s que tinha
na quarta-feira,um para
Montreal corn escala em
Santa Maria e tres para Pon
ta Delgada. Nos A90res, a
SATA cancelou todos os
seis v60s escalados para 0
mesmo dia.

A recusa dos pilotos da
TAP de "tocarem"os A90res
mesmo apenas em escala,
levanta problemas aos v60s
para 0 Canada e Estados
Unidos, uma vez que os avi
6es estao presentemente a
descolar de pistas mais cur
tas no Aeroporto de Lis
boa (em virtude de obras
na pista principal) e neces
sitarem de fazer uma esca
la de reabastecimento por
partirem corn combustivel
insuficiente para 0 v60
directo.

Diario de Noticias

625 DUFFERIN ST. TORONTO

Como tern sido noticiado
pela imprensa portuguesa,
comissarios e assistentes de
bordo da SATA reivindicam
condic;:6es especificas de
prestac;:ao de trabalho iden
ticas as praticadas na TAP,
a revisao das tabelas salariais
e a modificac;:ao da regula
menta9ao interna da com
panhia, nomeadamente no
que diz respeito aos limi
tes de aterragens,as horas
extraordimirias e ao regime
de espera.

A administrac;:ao -dois
representantes da TAP e
urn do Govemo Regional
-tern recusado anuir a sa
tisfac;:ao das reivindicac;:6es,
alegando a dificil situac;:ao
financeira daquela empresa
publica, e 0 impedimento
legal de negociarem corn os
sindicatos antes de terminar
a vigencia da Portaria Regu
lamentadora, saida em Feve
reiro e vaIida por urn ano.
Entretanto, foi anteontem
esclarecido que, ao contra
rio do noticiado, as decis6es
ate agora tomadas pela

[C FIRST CLASS MAIL 11 ~\>\
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Desde 0 mes de Setem
bra, os estudantes de 12 es
colas secundarias foram in
troduzidos ao pIano 2-34-5.
Seis destes refeit6rios (Bloor
Collegiate, Eastern - High
School of Commerce, Hum
berside Collegiate, Jarvis Co
lllegiate, Parkdale Collegia
te, e Riverdale Colleget)
servirao 'unicamente alimen
tos nutritivos, aonde as ou
tras seis (Bickford Park High
School, Central High School
of Commerce, 'e Oakwood
Collegiate), irao gradual
mente oanir a chamada
"Junk Food" num certo pe
riodo de tempo. No seu
lugar, alimentos .que contri
buiem para uma boa -saUde
serao introduzidos.

Urri menu num ciclo de

Continua na pag 10

Melhores
refei«;oes
nas
escolas

'-,

Devido a f,{reve
na SATA e na TAP

A~ores sern liga~oes

aereas interilhas e corn
•o contlnente

Em consequencia da greve
dos pilotos da Sociedade

",. Ac;:oreana de Transportes
Aereos (SATA) e da TAP,
a Regiao dos A90res en
contra-se sem liga96es aereas
interilhas e corn 0 conti
nente, desde terc;:a-feira,dia
26 de Setembro.

No dia seguinte entrou em
., greve tambem 0 pessoal de

voo - comisscirios e as
sistentes de bordo - da
quela companhia a90reana,
paralisando assim a activi
dade todo 0 seu sector de
v60. A recusa dos pilotos da
TAP em voarem para aque
las ilhas fundamenta-se nu
ma atitude de solidariedade.

*'

gera grande comoc;:ao",
afirrtla, "e por essa razao
esta fadado a dividir as
pessoas numa hora em que
existem prot-Iemas mais
urgentes para serem solucio
nados."

Resumindo, 0 Primeiro
-Ministro transformaria 0
Governador-Geral em chefe
de eStado,_ agindo por conta
propria c, nao coma mero
representan'i! da Rainha.
Os imen$os rn~s inutilizados
poderes delegaQ:s a C6roa

Contint.:a na pag 7

a Ideia de que "a institui
9ao da monarquia corn a Ra
inha liderando 0 pais sem
pre foi de grande utilidade
para 0 Canada...dessa manei
ra, os canadianos nao deve
riam tentar modificar uma
situac;:ao que funciona da
forma m,ais ~rfeita ..."

James Ma(;?'n;:'I~~n, r'Tl)
fessor de cireito constitu
cional Ja Universidade de
Victoria acha que a ques
tao da monarquia nao deve
ria gef levttl1 tada neste mo
mento. "E urn assunto que

•

A MONARQUlA
EM DEBATE

~
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Corn 0 Outono chegou 0 tempo da apanha da fruta como que a lembrar-nos que e tempo
de recolher iJ toca, porque 0 inverno vem ai. Mas enquanto ele nao chega gozemos os ul
timos dias de sol quenie como. este em Streetsville no "farm" Rivie~a...

(Panorama Canadense)-A
amea9a a unidade nacional
trouxe consigo 0 que ja
se esperava tentativas de se
modificar a constitui9ao ca
nadiana. 0 Primeiro Minis
!,ro i rudeau f'lv}k<; ,varias

, '-'ft:soluc;:6es nesse sentid~

, que deverao ser submetidas'
ao Parlamento para aprova
9ao. Algumas delas se re
lacionam corn a questao
da monarquia, 0 que nao
passa de uma contradic;:ao as
palavras do proprio ministro
que ha quatro anos defendia

'-
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No dia 13 de Novembro deste ano voltamos a ter elei~Oes municipais. A zona 4 que compreende a area entre a Bloor eo Lago, Palmerston
ate a Dufferin e a area onde se concentra a comunidade portuguesa de Toronto. Mais do que nunca precisamos de urn Vereadof que se inte
resse pelos nossos problemas. Candidatos niio faltam. Compete-nos a nos, que temos 0 voto decidir de uma vez para sempre se temos ou
nao algum poder nesta sociedade democrlitica. Iniciamos hoje uma serie de entrevistas corn os candidatos da zona 4. Visitamos primeira:
mente a Sede de Joe Pimentel e Manuel Garcia no 870 Dundas Sf. W.

......

por Marijo

o Prato
da Semana

WARD 4'

Pagamento ao Comunidade
625 Oufferin St. Toronto,Ontario M6K 282

Para receber 0 lornal em sua casa recorte e
envie este cupao devidamente preenchido

Nome .

Morada .

Postal Code........................ Tel .
'-o ASSINATURA DE 3 MES~ $03.00

o ASSINA'E'8A DE 6 MESES $ 6.00

LJ ASSINATLJRA ANUAL $ 12.00

~ • • ~ G a •

Manuel Garcia

OESEJO SER ASSINANTE DO JORNAL

Na esquina da College e Crawford ali mesmo perto da sede
do First Portuguese Club, flca 0 CaIdo Verde Snack Bar
-Restaurante. Gosto de experimentar, principalmente quan
do se trata de urn restaurante novo. Decidi entrar para urna
refei~ao rapida.

Logo que me sentei e ainda antes de ter tido oportuni
dade de ver 0 que oferecia 0 menu, aproximou-se de rnim
uma velhinha sorridente e disse·me baixinho: "They make
fantastic soup here". Agradeci-Ihe 0 gesto e corn curiosidade
abri 0 menu. Na secc;ao "Soups", apenas figurava caldo ver
de, naturalmente. Como "entree", aescolha 0 prado do Dia,
Bife a Caldo Verde, Bitoque na frigideira, OmoIete aPortu
guesa.

o Prato do Dia era Chocos fritos e passados por ovo
corn arroz de tomate a acompanhaI. Decidi-me por ele. 0
CaIdo Verde realmente era born; lembrei-me da velhinha e
sorri. Os Chocos estavam uma delicia.

Tive oportunidade de conhecer 0 proprietario deste
Snack Bar 0 SI. Luis Mendes, que me contou coma em 5 me·
ses este Snack Bar se tornou urn ponto de reuniao para mui·
tos imigrantes portugueses retornados do ex- Ultrarnar. Por·
que 0 nome de CaIdo Verde? E tipico. 0 ambiente era agra·
davel e eu estava fascinada corn a hist6ria que 0 SI. Mendes
contava sobre a sua vida artistica. Olhei para 0 rel6gio. 0
tempo voara. Em segundos agradeci a atenc;ao do SI. Mendes
e sal.

Recomendo 0 Caldo Verde para urn petisco ou uma
refei~ao. Os prec;os sac razoaveis e a cornida boa. Mas nio
fa9am coma eu que me esqueci de paga! a conta e meia
hora mais tarde tive que la voltar...

o CaIdo Verde
Snack Bar/Restaurant 718 College S1. Toronto. Ontario

No dia 27 de Setembro
no 348 College St. inaugu
rou-se a abertura do Kensin
gton Counselling and Infor
mation Centre. Este vem
substituir 0 Major Street
Counselling Centre.

A nova organizac;ao
incorpora the Immigrant
Women's Center, Employ
ment Services for Immigrant
Women, Women Working
with Immigrant Women,
Kensington Fammily Plan
ning Clinic, Chinese Ser
vices, Rape Crisis Center,
Nutrition Workshop e the
Doctor's Hospital Commu
.nity Health Services.

o
Voce conhece 0 escrit6rio
do Instituto Nacional Ca
nadense para os Cegos que
flca mais pr6ximo asua re·
sidencia? Sabe 0 enderec;o
ou 0 telefone de la? Esta ao
par dos servic;os fornecidos
para as pessoas cegas do
Canada? Conhece quais os
servic;os que fornecem no
campo de precauc;ao e pre
venc;ao da cegueira. Conhe
ce tambem as muitas manei
rs em que voce poderi.2 aju
dar? Se voce deu :z Lesposta
"nao" a qualql'" r destas per
guntas, poro·.1e nao entre em
contacto c,mnosco?

J oe Pimentel

ANUNCIOS PARA 0
SERVIc;O DO PUBLICO

manter urn servic;o regular
de manutenc;ao e limpeza
de estradas e "Ianeways".
Toda a gente sabe coma
estao os canos de esgotos
na zona 4. Gostariamos
de ver dm servic;o constan
te de reparac;ao e substitui·
c;ao de canos.
Ha falta de parques de es
tacionamento e os comer
ciantes sac os que sentem
isso mais. Se as pessoas
nao podem estacionar em
frente dos "stores" coma
vai 0 negociante fazer a sua
Vida?' .

sentarem quando se reali
zam festa, nao tern "drin
king fountains", etc. A zo-

na 4 tern sido abandonada
e esquecida e ja e tempo
de se mudar esta situa~ao.

Garcia: Sabe, no meu neg6
cio eu podia ganhar 40, 50
ou 60 mil d61ares pGr ano
se eu fosse do tipo de nao
querer ser pertubado por
pessoas corn problemas.
Mas eu nao sou desses.
Quando me aparece alguem
a pedir ajuda, fecho a por
ta e la yOU resolver 0 pro·
blema gratuitamerlte. Assim
nao fac;o 40 mil d61ares
por nao.. Portanto, se eu for
eleito passe ajudar as pes·
soas e ser ao mesmo tempo
pago pelo trabalho. Ao
mesmo tempo sentir-me-ei
mais realizado...
Por que decidiram concorrer
juntos?
Pimentel: Ha dois anos eu
concorTi para Alderman na
zona 4 e 0 Garcia foi 0

meu "Campaign manager".
la nos conheciamos ha cin
co anos e a experiencia que
conseguimos vai-nos ajudar
nestas eleic;oes.
Qual e0 vosso programa?
Pimentel: Sao cinco os pon
tos principais.
I·PropOr dois anos de con
gelac;ao nas taxas de casas e
neg6cios. Uma vez que
formos eleitos a pressao pu
blica vai ser tao forte que
outros Alderman terao que
aceitar a nossa proposta.
2-Apoiar todos os projectos
que criem trabalhos. Por
exemplo se uma companhia
quiser construir urn grande
arranha-ceus na zona 4 n6s
nao devemos manda·los em
bora, mas sim tentar arran
jar urn acordo entre os re
sidentes os comerciantes e
a cidade. Qual e 0 senso de
termos urn parque maravi·
lhoso corn mil casas a vol·
ta se nessas casa vivem 500
pessoas desempregadas? E
melhor perder urn pouco de
terreno do parque e montar
ali urn neg6cio, "a nice
business". Serao assim cria
dos empregos atraves da
constru~ao de edificios e,
urna vez construidos, atra
yeS da sua manutenc;ao.
Garcia. 3. Acabar corn as de
moras de obter licenc;as de
construc;ao. Urn "pyrmit"
para urn trabalho grande de
ve obter-se em 3 meses e
nao 4 anos. Da mesma ma·
neira urn "permit" para urn
trabalho pequeno deve con
seguir-se em I ou 2 semanas
e nao em 3 ou 4 meses.
4-Apoiar a venda controla
da de cerveja no estadio da
CNE. A maior parte das
pessoas na cidade gosta de
beber urn copo de vez em
quando. Nos estidios isto
poderia ser controlado de
tal maneira que cada pes
soa bebesse s6 uma ou duas
cervejas. Assim 0 especta
dor teria certas areas desi
gnadas para se beber cerveja.
Pimentel: 5-Reinforc;ar e

Por Mareie Ponte

,....
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I Parte

Gostariam de se apresentar?
Pimentel: Joe Pimentel e 0

meu nome. Tenho 37 anos,
sou casado e tenho 2 fillios.
Nasci nas Bermudas e os
meus pais sao imigrantes dos
A~ores assim como a minha
esposa. Vivo no Ward 4
M' 12 anos. Sou contabi
lista de profissao e depois
de ter trabalhado para uma
firma canadiana, ab'ri 0

meu neg6cio de contabili
dade e guarda-livros ha dois
anos.
Garcia: Sou Manuel Garcia.
Tenho 34 anos e vim para
o Canda ha 14 ou 15 anos.
Sou casado e tenho 2 filhos.
Trabalhei como soldador,
carpinteiro e "cabinet ma
ker" ate que consegui amea
lhar dinheiro para ir para a
escola. Estudei tres anos
no George Brown College
e a seguir no Ryerson Ins
titute onde estudei Archi te
ctural Design. Porque havia
falta de trabalho no meu
campo trabalhei no Work
men's Compensation Board.
Ao fim de 3 anos montei
o meu pr6prio neg6cio ti
rando "building permits".
Estiveram envoIvidos na Co
munidade?
Pimentel Logo que cheguei
ao Canada participei duran
te dois anos seguidos nas
Festas do Senhor Santo
Cristo corn 0 SI. Padre
Cunha.
Eu tenho sido ate certo pon
to urn Assistente Social,
pois durante os dois anos
em que trabalhei no meu ne
g6cio lidei corn a comunida
de portuguesa. 90 por cen
to dos meus c1ientes sac
portugueses e tenho servido
de interprete em casos rela
cionados corn 0 "Unem
ployment Insurance", Ca
nada Pension, etc. Todo
este trabalho tern sido gra
tuito embora por vezes as
pessoas me deem urn peque
no donativo pelo meu traba
lho.
Garcia: Eu tambem tenho
feito muito trabalho desse
genero. Tenho ajudado pes
seas a resolver problemas re
lacionados corn 0 "drive
way", recolha do lixo, etc.
Estive envolvido nos pIanos
para 0 monumento do High,
Park a comemorar os 25
anos da comunidade portu
guesa no Canada. Fui pre
sidente do Comite para os
Refugiados Portugueses que
se envolveu na tarefa de
ajudar os refugiados de An
gola e Mo~ambique a esta
belecerem-se no Canada.
Por que decidiram concorrer
a Vereadores?
Pimentel: Porque M 12 anos
que tenho estado envolvido
na Comunidade e acho que
a conhe~o assim como 0

que e necessario modificar.
A Z.ona 4 em compara~ao

corn outras zonas e uma a·
rea pobre. 0 parque Bell
woods por exemplo nao tern
luz suficiente, nao tern·
bancos para as pessoas se
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Nesta coluna caotiea existem
dez porcas (roscas) misturadas
corn <> resto dos objectos. 1::
eapz de encontra-las?
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TE L. 532-6067

597-1300

o nossa horario:
das 9 as 9 da noite
todos os dias,
a Sexta Feira e
Sabado, ate as 6 da
tarde.

l~~~
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Planeie corn 0 seu agente de
viagens a sua ida a Portugal.
Nota: ATAP voa para e de: Llsboa - Faro
Porto Santo - Bragan<;:a - Chaves - Porto
Covllha - Portimao - Sines - Vlla Real- Viseu
S, Mlguel- Sta, Mana - Tercelra e Funchal.

TRANSPORTES '
AEREOSPORTUGUESES

JOE DA COSTA

no para por em execuyao autonoma, almirante Silva
alguns dos passos necessa- Horta, afirmando nomeada
rios a concretizayao da re- mente que os Ayores insis
gionalizayao de certos ser- tern na necessidade de urn
viyos centrais. dialogo permanente entre 0

Ainda em Belem, Mota ministro da Republica e 0

Amaral salientou a expecta- Governo Regional, diaIogo
tiva corn que e aguardada esse que deixou de existir
nos' Ayores a actuayao futu- nos. ultimos tempos da'

- ra do novo ministro da Re- actuayao de general Galvao
publica para aquela regiao. De Figueiredo.

'(DE PORTUGAL [U.

Entao V3 na TAP
Transportes Aereos
Portugueses - que
voando para 34
cidades de 20 paises
em quatro continentes
e no mundo inteiro a
Companhia de Aviac;ao
que mais Voos tem
para Portugal.
E nao admira pais, coma voce,
somas portugueses.

Par isso 0 podemos levar corn a
amizade e carinho bem tfpicos da
nossa gente a15 aeroportos de
outras tantas cidades em Portugal
Continental, Madeira eAcores.

Par isso a sua terra, onde quer
que seja, nunca estara muito
longe de um dos tais 15
aeroportos aonde a TAP 0 podera
levar. Ede la evidentemente
traze-Io de volta a casa no Canada.

c:
J:::

e
'"J:i
"a.

6~5 BAY STREET (NORTE DE DUNDAS)
(OS MAIORES VENDEDORES FORD)

(TAMBEM ALUGAMOS)

COM MAIS DE 500 AUTOMOVEIS,
FORGONETAS E CAMIOES NOVOS E USADOS

A VENDA ATRAVES DOS SEUS
REPRESENTANTES.

JOHN FERREIRA

A MAIOR SELE<;:AO '

DE CARROS FORD

e as maiores facilidades
de pagamento, ah~m dos
precos sem concorrencia~~-~. - -.-:

o presidente do Governo
Regional dos Ayores, Joao
Bosco Mota Amaral, afir
mou a semana passada, a
saida do encontro que man
teve corn 0 Presidente Ra
malho Eanes, que 0 Gover
no da Republica considera
coma dentro do ambito das
suas funyoes e aprovayao de
alguns decretos destinados a
passar a pratica certo~ aspe
ctos da regionalizayao de
serviyos daquela Regiao Au- _
t6noma. •

Esses aspectos, acerca
dos quais ja se teria chegado
a acordo durante a vigen
cia do 11 Governo, sao,
entre outros, os relativos ao
sector da Agricultura e Pes
cas e ainda a problemas li
gados ao Equiparnento e
Obras publicas.

Por outro lad-a, Mot~

Amaral confirmaria ter de
batido corn 0 general Rama
Iho Eanes 0 problema do
novo acordo a celebrar corn
os Estados Unidos relativo a
Base das Lajes, depois de na
parte da manha ter declara
do aos jornalistas que essa
questao "se arrasta· ha mu;"
tos meses e nos temos neces
sidade urgente de ver as ne
gociayoes concluidas".

Essa urgencia fundarnen
ta-se, nomeadarnente, no
facto de se "estar a contar
nos investimentos prograrna
dos para 0 ano de 1979 corn
a contrapartida econ6mica- e

financeira, previsivelmente
incluiveis neste tratado en-

E tre Portugal e os EUA".por anes .-De manha, 0 dirigente
ayoriano esteve em S. Bento

e Nobre para urn de~ora~o en.c~ntro
corn 0 Pnmeuo-Mmlstro,

d C Nobre da Costa, tendo sidoa osta tratados, coma atras se re-
, fere, problemas relativos a

competencia deste Gover-

Mota
AInaral
recebido

)-4<>-
,00 0<;,:

~)-~~-"1~
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I ~ISBON
PUBLICATIONS
PORTUGUESE PRINTING SHOP

625 DUFFERIN ST., TORONTO, ONT.

o Jornal Comunidade nasceu em Toronto a
15 de Julho de 1975. Durante estes tIes anos muitos
foram os que dedicaram 0 seu tempo livre (e muitas
vezes 0 nao livre) para que os imigrantes portugue
ses espalhados pela varias comunidades do Canada
fossem esclarecidos acerca das leis e costumes deste
pais que adoptaram. 0 jomal Comunidade la esteve,
sempre corn a preocupa~ao de informar, na fulsia
de tomar menos ardua a carninhada de integra~ao

numa sociedade estrangeira e complexa coma e a
nossa.

Agora fmalmente 0 Comunidade rejuvenescido
vai aparecer todas as semanas em casa de quem quiser
ter urn amigo todas as sextas, sabados ou domingos
depois da faina exaustante do trabalho. Urn jomal
que informa, que ajuda a viver, que entretern, que
une, preserva e divulga a cultura e lingua portugue
sa em terras canadianas.

Sera possivel? Se olharmos as estatisticas do
passado, urn jomal portugues no Canada s6 tern pos
sibilidade de sobreviver comercialmente quando se
agarra a tesoura e, cortando aparece as vezes taG bem
arranjadinho que a gente ate pensa que nao e copiado.

o Jomal Portugues de Toronto tentou ha cerea
de 10 anos fugir a tent~ao (ou necessidade?) da te
soura, mas acabou em serias dificuldades fmancei
ras. 0 Novo Mundo, talvez 0 melhor jomal portugues
publicado em Toronto no que respeita aoriginalidade
do conteudo, segiu 0 mesmo rumo por se ter recusado
a seguir 0 caminho facil.

Olhando a estas experiencias passadas, 0 jorn~

Comunidade tambem tern os dias contados, Mas
porque sabemos que os portugueses no Canada ja
sao hoje uma figura indissol6vel; porque acreditamos
que uma nova gera~ao de gente luso-canadiana come
~a a marcar a sua presen~a; porque ainda alimenta
mos urn pouco de idealismo taG diffcil de se manter
vivo nesta sociedade materialista e enflID, porque co
nhecemos a vontade de trabalhar daqu~ies que nos
apoiam, temos fe de que urn jornal comunitario,
escrito para aqueles que se interessam pelas coisas
das gentes portuguesas espalhadas pelo Canada, tern
aqui urn lugar mais ou menos garantido. .9s italianos
em Toronto tern urn jornal diario que da trabalho a
cerea de 140 empregados. Eles estao ca ha mais tem
po e ja ultrapassam urn quarto de milhao, mas n6s
chegamos ha 25 anos e 25 anos SaG urn quarto de
seculo.

Os contactos que fizemos durante os 6ltimos
tres meses foram' bastante encorajadores. 0 nosso
pIano, reconhecido embora como bastante ambicio
so, foi recebido corn extradordinario entusiasmo.
Contamos ja neste momento corn 18 pessoas sin
ceramente cometidas a dar urn pouco do seu tempo
livre para que 0 Comunidade esteja na rua todas as
semanas corn notfcias frescas da nossa gente e dos
nossos vizinhos, deste pais que nos recebem e da
quele que tivemos de deixar. Alguns corn experien
cia jornalistica outros a procura da mesma. MuitoS
corn uma vontade enorme de trabalhar e todos corn
a cren~a de que ja e tempo de nos sentirmos orgu
Ihosos de sermos quem somos, portugueses, mhos de
portugueses, imigrantes fdhos de imigrantes, cana
dianos, uma comunidade grande corn uma palavra
a dizer quanto ao futuro desta n~~o.

Precisamos de uma voz.
o jornal Comunidade podera ser essa voz.

(EDITORIAL I~
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Urn dia na vida de Toronto paralisado

Como e do conhecimento
dos leitor, houve em mea
dos deste mes a greve dos
empregados do T.T.C.(trans
portes publicos de Toronto)
Os servi90s publicos de tran
site afectam-nos a todos,
corn bo.ns resultados para
os vendedores de bicicle
tas e sapatos e maus para
os que necessitam de teans
porte para 0 seu dia a dia
de trabalho. 0 Comunidade
foi para a rua (de bicicleta)
ouvir a opiniao de algumas
pessoas.

A Sra. Dulce Lopes que e
natural de Coimbra e esta
no Canada ha 3 anos, tra
balha na fabrica "Shiffer
Hillman" na Spadina coma
costureira. Foi ali mesmo
.a saida que ele nos disse.

-Os trabalhadores do
TIC devem continuar a ter
direito a greve me~mo que
nos incomode desde que es
tejam a serem mal pagos.
Como resolve ela 0 proble
ma da falta de transporte?

-0 meu marido tern que
me vir trazer e buscar todos
os dias apesar de Ihe flcar
fora de caminho.

A Sra. Celeste Gavino du
rante a greve ia e vinha
todos os dias a pe. Ela acha
que a greve nao devia ser
permitida porque traz pro
blemas a muita gente. A
Sra. Gavino natural de A
touguia da Baleia esta no
Canada ha 8 anos.

A sra Silvia Freedman que
normalmente usa 0 "metro"
durante a greve teve que se
por a boloeia. "Os traba
Ihadores do TTC devem lu
tar para 0 melhoramento
das suas condi90es e por is
so apoio a greve", disse
-nos ela ao sair do escri
torio onde trabalha.

Na opiniao da Sra. Maria
Henriques, natural da Ilha
da Madeira e aqui ha 22
anos, "a unica razao para a
greve e so para chuparem
mais dinheiro de todos nos.
Os trabalhadores do TIC

_ja estao bem pagos."

Encontramos as Sras Maria'
Pacheco(esquerda) e Maria
Quieto na esquina da Queen
e Spadina. Ambas moram na
area da Bloor e Grace e vi
nham a pe para a baixa' da
cidade. A sra.Pacheco traba
Iha ha 7 anos na limpeza
do Toronto Dominion Cen
tre e a sra Quieto ha 3 anos
num edificio da Queen e
Bay.
Mostraram como e natural
o seu aborrecimento corn a
greve. "Nao ha direito que
nos tenhamos de pagar os
ordenados do TTC e agora
nos fa9am andar a pe para
o trabalho.
Eram quase 5 :30 da tarde,
hora de come9ar 0 traba
Iho. A noite ao regressar a
casa, urn grupo de mulhe
res da limpesa juntam-se e

por Gilbert Prioste

alugam urn taxi que as leva
a casa. 'A compallhia paga...

E as crian.;as?

o que elas

p'ensaram~

JOHNNY VI.ERA-ll anos,
grade 7, S1. Patriek. "I think
its lousy because there's too
much traffic and we ean't play
street hockey".

TIEGO FERREIRA-13 anos
grade 7, at Ryerson "I think
ists bad because I can't go to
n'ly sisters.or soccer practice.

BENNY F ARIA ·-11 anos, grade
5, Ryerson "The Goverment
should force them back because
a lot of people have to go to
work and my brother has to

. take my father to work."

DINO PEPE-l I anos, grade
6, St. Lucy "I think the strike
is no good, they have no right
to strike".

JOE FREITAS-ll' grade
6, St. Patrick "Its awful becau
se everyone ·has to walk to
school and I can't go to
Lusitania Club on Saturdays."

A minha escola era diferente

o verdadeiro Outono come~a mais cedo no Canada.
Setembro marca 0 fim do Verao quente, hfunido e curto
-Verao caIiadiano. A marcha dos trabalhadores no Labour
Day, em meio de fanforras e cartazes de prostesto, prenun
cia noites frescas, aqueda das folhas do acer,juncando ruas
e jardins, 0 reactivar de fornalhas, a corrida as uvas da Ca
lif6mia para 0 vinhc caseiro. Toronto da os primeiros
passos para os oito meses de longa invernia. A temperatura

. desce e tudo se recoIhe adentro das paredes. Acabam-se
os piqueniques e os passeios distantes aos parques e praias
do Ontario. Regressam os "turistas" das suas terras de ori
gem, imigrantes de retorno, corn saudades acalmadas e
montes de coisas para contar. Chegou ao fim 0 ciclo das
festas e procissOes. A Exibition buli~osa e ex6tica emude
ce.

Come~a 0 novo ano escolar. Milhares de a1unos, revi
gorados por dois meses de ferias, enfiam-se de novo, ou peIa
primeira vez, dentro de quatro paredes. Quantos entram
jubilantes corn uma sede de descoberta? Quantos abando
narao a escoIa por falta de estfmulo dos pais e dos professo
res? Estatisticas falam de 50 por cento na cidade de To
ronto. Vma calamidade, que deveria inquietar muitos
pais, responsaveis da educa~aoe toda a socjedade. -

De todos os alunos que entram na escola este ano, a
minha simpatia vai para 0 Tony e a Sandra, de 4 anos, no
Kindergarten. A escola e para estes urna experiencia nova.
PeIa primeira vez deixam a mae, ou a babysitter para passa
rem 3 horas numa sala atapetada e aquecida, cheia de brin
quedos,: escadas e cazinhas, Iivros corn figuras, passaros e
ratos em gaiolas, ftImes e mlisica. '

o jardim-escola -e urn mundo de fantasia, centro de
jogos, descoberta de amizades, a1argamento de rela~oes

pessoais, introdu~ao ao gosto peIas letras, artes e numeros.
Nao frequentei 0 Jardim-Escola na miilha infancia.

Nao existia tal coisa onde nasci. Tinha 7 anos ja feitos,
quando entrei na escola em 1952. 0 edificio escoIar era,
como tantos outros pelas a1deias de Portugal, urn casarao
antigo, corn todos os tra~os de ter pertencido a uma fami
lia mais abastada. Havia s6 duas professoras, uma para
os rapazes outta para as raparigas. Cada uma tinha de carre
gar corn as quatro classes da instru~ao primaria, cerca de
sessenta a1unos e uma barulheira infernal.

Os rapazes tinham 0 seu patio para recreio nas traseiras
do edificio. Era de terra batida e servia para tudo: lan~ar 0

piao, jogar a"barra ca e la" ou ao hotao e, apesar de curto
e inclinado, era ali que se desenroIavam os mais anirnados
desafios de futebol, corn boIas de trapos, feitas peIos a1unos
mais habilidosos. .

No canto norte, havia umas retretes com urn telhado
esburacado e sem quaisquer condi~6es higienicas. No lado
oposto, independente do edificio escoIar, erguia-se uma
cozinha que os grandalhOes de quarta c1asse, utilizavam nos
tempos de recreio, para fazer as suas acrobacias, penduran
do-se das traves, ou para treinar a sua poritaria, estilha~ando
a pedrada os'poucos vidros que ainda restavam nos caixi
Ihos das janelas. Corn 0 andar do tempo, e por falta de me
Ihores instala~oes sanitarias, 0 chao desta cozinha transfor
mou-se na retrete nao oficial. 0 telhado desaparecera e
apenas permaneciam quatro paredes de pedra s6lida, para 0

topo das qUais, 0 "Fernao de Magalhaes" subia, de vez em
quando para decIarar corn urn gesto largo e voz grave: "A

terra e redeonda". Joao Medeiros

cont. no proximo numero

Na fila de traz Tony Vivei
ros, loe Viveiros (as costas)
Dominic Paiva, Tony Men
donya.

Na fila da frente .
lohnny Viera, Tiego Ferrei
ra, Peter Fa{ia, loe Frei
tas, Dino Pepe e Benny
Faria.
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antes de eles deixarem 0 seu pais

542 Atwater Ave
Mississauga, Ontario
L5G 2A5

AVISO IMPORTANTE
Se e ou conhece alguem

que seja " res idente perrnanente"
do Canada Osto e, urn imigrante
que nao seja cidadao canadiano)
e esta a planear ausentar-se do
Canada por mais de 183 dias
em qualquer perfodo de 12
meses, pode necessitar de uma
Licenlfa de Retorno para
Residentes (Returning Resident
Permit) para entrar novamente
no Canada. Para mais informa
c;Oes contacte 0 Centra de
Imigralfio do Canada mais
proximo.

•
"*- Employment and Emploi et
...,... Immigration Canada Immigration Canada

Bud Cullen, Minister Bud Cullen, Ministre

Rev. Eduardo Resendes

Tel. 274-0893

Comunicado
Como ja vem sendo costume nos ultimos dois

anos, 0 CONSELHO PASTORAL PORTUGUtS da
Arquidiocese de Toronto realiza no dia 15 de Outu
bro proximo, no LAMPORT STADIUM em Toronto,
uma Celebra~ao Eucaristica Comunitliria em houra de
Nossa Senhora de Flitima. A Celebra~ao Eucaristica
deste ano, que serve de testemunho cristao em Ac~ao

de Gra~as pelos 25 anos da chegada dos primeiros
imigrantes portugueses ao Canada, sera p~sidida por
Sua Eminencia, 0 Cardeal de Boston, D. Humberto
Medeiros, que sera coadjuvado pelos Bispos de
Toronto e pelos sacerdotes presentes. A Assembleia
sera constituida \por membros das doze Paroquias
corn servi~os em portugues na Arquidiocese de
Toronto e por todos aqueles que, convidados por
este empreendimento de caracter religioso.

Para todas as informa~Oes relativas ao conteudo
deste Pedido de Comunica~ao, era favor contactar
corn

:-:.:.:::::::-

:~:~:~:

M. Silva

RESERVATIONS, (51~) 861.0911
TICKET OFFICE, (51~) 861.557~

ADMINISTRATION, (51~) 861-4783

ai".,li

TA'THE AIRliNE OF PORTUGAl

que eles precisem.
Pode obter informa<;5es em

qualquer Centro de Imigra<;ao do
Canada. Ou diga aos seus
parentes e amigos que contactem
a Sec<;ao de Vistos da Embaixada
do Canada do seu pais. A
verdade nao custa dinheiro.

A Lei de Imigra<;ao do
Se nao tem, poderao ter Canada foi actualizada. E agora

de regressar para por tudo em rrais justa e mais facil de
ordem. E isso poderia ser a compreender. Se tem duvidas
maior desilusao da vida deles. sobre os efeitos da nova Lei em

E nisso que voce pode rela<;ao a si, parentes e amigos,
ajudar. Eles confiam em si. informe-se no Centro de
Certifique-se que eles estao _~ nformacao do Canada mais
devidamente informados antes de proximo.
deixarem 0 seu pais. - La estao prantos a auxilia-Io

Envie-Ihes, portanto, tudo 0 em tudo 0 que puderem.

o Canada tern agora uma
lei de Imigra<;ao nova.

E a verdade e que todas
as pessoas que queiram imigrar
ou visitar 0 Canada para fins
de estudo ou trabalho, tem de
ter tudo em ordem antes de dei
xarem 0 seu pais.

da vida deles

Ajude-os a evitar
a maior desilusio

Diga-Ihes a verdade a~erca da nova 'Iei

de Imigra~io do Canada

Conseguir desabituar 0 corpo de dorrnir no poleiro,
seria outra solu~ao a investigar, mas que diabo, uma
pessoa nao vai assim destruir uma tradi~ao familiar
so porque algum director, que nao sabe dos bene
ficios do sono, quer informar a c~munidade canague
sa.

Esta semana pelo menos, tomou-se mais facH
escrever 0 raio do "Melro" do que arranjar uma des
culpa. Se os leitores tiverem sugestOes, de descul
pas que eu possa dar, ou ate, ainda melhor, se pu
dessem escrever ao director, a expliccar as mil e uma
razOeS porque 0 melro nao devia ter esp~o no jor
nal, eu ficaria muito grato.

Enquanto 0 director continuar corn esta mania
que eu tenho que es'crever todas as semanas...o caso
esta mal parado.

Meus Senhores e Mmhas Senhoras:
Nao ha nada melhor que dormir no poleiro.
Passatempo favorito de todos os melros da

minha familia desde que os Mouros invadiram a
Peninsula Iberica, eu, conscio das minhas tradi~oes

familiares, mais do que nenhum dos meus antepassa
dos, gosto de passar 0 meu tempo, bico debaixo da
asa, urn olho meio aberto, nao venha algum cum
heiro de espingarda de pressao estragar a beleza har
moniosa das minhas hem compostas costelas.

Tiio acerbada e a minha paixao por esse tradi
cional passatempo, que ha dez anos (fez no dia onze
de Agosto), quando se come~ou a constar que a mi
nha sonolenta personalidade estava para ser inspeccio
nada, vacinada, treinada e enviada para 0 Ultramar,
onde teria de trocar a sesta em carvalhos ou silveiras
por outras arvores corn nomes que ate fazem dobrar a
lingua, decidi botar voo ate ao Canada. E olhem que
foi decisao santa. Matei duas minhocas corn uma bi
cada, como diria a minha comadre, que era uma espe
cialista em apanhar minhocas naquelas noites de ven
to em que so as desesperadas andam ca fora, sempre
agarradas, aos pares...

Ao vir para 0 Canada, nao so evitei a chumbei
rada que andava la pelos tropicos, como ainda vim
para onde era possfvel trabalhar 8 semanas e depois
estar 40 semanas, bico debaixo da asa, as minhocas
enviadas pelo correio directamente da "Unemploy
ment Insurance". Qaro que de vez em quando ha
greves nos correios, a "coisa'" toma-se urn pouco
diffcil, mas corn uns emprestimos dos amigos la se
vai equilibrando a barca ate que 0 sol volta a brilhar.

Tudo isto nao tern nada a ver corn 0 assunto
que hoje me traz 0 cora~ao aos pulos, que e 0 "Co
munidade" passar a semana.

Estava eu a gozar a soma, em pleno 1975 quan
do me disseram que uma imita~ao de jomal ia ser
lan~ado por meia d6zia de gatos pingados que que
riam dizer aos Canagueses 0 que se passava ca na terra
dos Canadianos. Eu nao gosto muito de gatos, que
me consta eles e que gostam de melros, mas estes
eram gatos "pingados", e eu tambem nao digo que
nao a pinga, la foi, meter a minha bicada. Imita
~ao de jomal requer imita~o de reporter, e era esse
precisamente 0 curso que eu tinha tirado, la andei
corn 0 meu diploma, corn uma inscri~ao em latim a
dizer "IMITATIS REPORTATIS", a impressionar
Editores, e todos os que tivessem tempo ou pacien
cia para me escutar. A minha colabora~ao era uma
vez por mes, nao custava nada, e ate valia a pena,
porque podia dizer a familia que envolvido corn 0

"Comunidade" 0 que dava aminha pessoa urn presti
gio incalculavel. Ate alguns tios meus ficaram corn
a impressao que eu era 0 redactor principal, outros
pensavam que eu era 0 editor, a minha prima pensava
que eu era 0 dono do jomal.. .ImpressOes erradas
esta claro, mas que eu por faIta de tempo nunca
pude devidamente esclarecer.

Por sua vez no jomal, pensavam que eu esta
va envolvido no servi~o secreto da policia do Cana
da, pois sempre que a policia era encontrada a es
piar nalgum partido separatista, ou nalguma agencia
noticiosa radical, ou nalguma uniao demasiado activa,
eu aproveitava para niio escrever nada nesse m~s,

dando ao "Director" uma historia muito confusa,
onde mencionava duas ou tres vezes "seguran~a

nacional"... e la ia andando, corn ar importante em
casa da prima, e na redac~ao do jomal...

Agora caf quase caf do poleiro, quando me dis
seram "0 Comunidade vai ser semanal". Porque
isto de jomais semanais, nao da para dormir no po
leiro. Fui logo falar corn o'director, a quem contei
a historia do meu bisavo que tinha tido urn jomal
semanal, e que nao tinha aguentado nem urn mes,
porque nao havia gente que chegue para arranj3l'
material, a historia niio deu resultado, fui tentar
convencer 0 Editor, mas mudei a historia um pou
co, dizendo que 0 meu pobre bisavo nao tinha ~ido

gente que chegue para fazer a circula~ao ...Nao valeu
nada. Os "tipos" sao teimosos. Corn ou sem ma
terial, corn ou sem gente, corn ou sem circula~ao, 0

jomal vai sair, diz-me 0 director, mais tarde repetido
pelo editor, redactores, reporters, fotografos, colu
nistas, artistas, criticos de revistas, e outros chupis
tas que vivem it custa do jomal...Fiquei corn a alma
negra. Que isto de ter' que arranjar uma desculpa
todas as semans para justificar porque e que nao
tenho "0 melro" pronto vai ser diffcil de conseguir.

o Melro
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NOTE:
o Centro r-ecreativo de
crianyas do West End
Y.M.C.A. tambem oferece
cursos de natayao, danya
moderna e bai1ado, ginas
tica olimpica, e urn torneio
de basketball para crianyas.
Os membros do centro re
creativo de crianyas benefI
ciam de urn desconto de 50
por cento no preyo destes
cursos.
Para mais informayao telefo
ne para 0 Centra Recreativo
de Crianyas 536-1166. Se
preferir, peya para falar
corn uma pessoa portuguesa.

jogos de mesa, trabalhos ma
nuais, danya folcl6rica e
cantico coral.
Alem destas actividades ha
vera uma sala onde as crian
yas que queiram poderao
estudar, ler ou fazer os seus
trabalhos esco1ares.

Centro Recreativo de Crian~as

INSCRI<;AO
Pode inscrever os seus fI
!hos, chamando pelo telefo
ne 536-1166, ou indo pes
soalmente ao West End
Y.M.C.A., 931 College St.
(esquina corn a Dovercourt).

Manuel Tome Pires ao acordeao

PAGAMENTO
Cada crianya para $10.00,
por mes, ou $90.00 por
10 meses. Duas crianyas
da mesma famIlia benefIci
am de urn desconto de 20
por cento e tres ou mais
crianyas tern 30 por cento
de desconto.

Nao sabe 0 que fazer corn
os seus fIlhos depois da
escola? 0 West End
Y.M.C.A. c6meyou urn novo
programa para c:ianyas corn
desportos, actividades edu
cacionais e boa supervisao.
Crianyas de 5 a 14 anos de
idade podem participar num
grande numero de activida
des, da segunda a sexta-fei
ra entre as 4 e as 8 da noite,
e aos sabados, das 10 as
2 da tarde.
o programa comeyOU no dia
5 de Setembro e termina
no dia 30 de J unho. As
ferias de Natal e da Pascoa
estao incluidas neste pro
grama, corn urn horario es
pecial das 9 as 4 da tarde.

ACTIVIDADES
As actividades incluem di
versos tipos de desportos,
torneios, natayao na pis
cina interior do Y.M.C.A.,

OF
TORONTO

Inscricoes

Clube de Lingua
Inglesa

Para pessoas que ja sabem
algum ingles mas desejam
melhorar a sua conversa
~ao num conVlvIo arniga
vel corn pessoas canadia
nas. Este Clube reune-se
uma vez por semana. Os
membros pagam$10 por
ano. Para mais informa
yoes telefone para Marcie
Ponte, 536-1166.

Para inscrever-se telefone a
urn dos professores ou para
o West End YMCA
536-1166.
Estas aulas sao oferecidas
pelo West End YMCA em
colaborayao corn Toronto
Board of Education.

"AULAS DE INGLES

GLADSTONE PUBLIC
SCHOOL:
118 Gladstone Ave (entJe a
Dundas e a Queen)
Teryas e Quintas, das 7 as
9 da noite
Inicio. Dia 19 de Setembro
Classe Principiante: Prof.
Carlos Pereira- 535-6103
(depois das 5)
BLOOR COLLEGIATE
INSTITUTE:
1141 Bloor St. W. (canto
corn a Dufferin)
Teryas e Quintas, das 7 as 9
da noite
Inicio: Dia 19 de Setembro
AULAS DURANTE 0 DIA

WEST END Y.M.C.A.:
931 College Street (canto
corn a Dovercourt) Sala 205
Teryas e Quintas, das 9 :30
as 11 :30 da manha
Inicio: 26 de Setembro
Classe Principiante: TeI.
536-1166

FEZ ANOS 0 FIRST PORTUGUESE CANA
DIAN CLUB. A FESTA DO ANIVERSARIO
FOI A 22 DESTE MES. PRESENTES ESTI
VERAM OS MEMBROS DA DIRECCAO,
ASSIM COMO MUITOS OUTROS CONSO
CIOS E AMIGOS QUE EM CONJUNTO
FESTEJARAM 22 ANOS DA VIDA DE UMA
DAS PRIMEIRAS ORGANIZACdES POR
TUGUESAS NO CANADA.

Ainda nao sabe Ingles?
Quer aprender Ingles de
uma maneira mais facil? Os
nossos professores terao to
do 0 cuidado em explicar
-lhe as coisas mais dificeis
em Portugues. Vera como,
no fun do programa, podera
falar Ingles.

Aulas nocturnas

HEYDON PARK S. CHOOL
11 St. Anne's Road (na
Dovercourt entre a Dundas
e a College)
Ter9as e Quintas, das 7 as
9 da noite.
Infcio:Dia 19 de Setembro
Classe Principiante: Prof.a
Fernauda Pereira-759-9052
(depois das 5)
Classe Intermedia: Prof. a
Maria Salome- 925-0813
(depois das 5)

(EM TORONTO I
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(NO CANADA ·IIJID
Amonarquia

elll debate

....

em jantar de gala que fora
anunciado atraves do Ward
4 corn 0 nome de Sept.
Affair.

{)
Abertura

oficial da
sede de
campanha
de

Bill Moniz
candidato

a Alderman
na Zona

• • • •
A fim 'de angariar fundos
para a presente campanha
eleitoral Bill Moniz e os seus
amigos juntaram-se no Que
en Elizabeth Building de
Toronto' confraternizando

o sol apareceu a aquecer
as flores e as pessoas. Era sa
bado, dia de compras. A a
zafama dos comerciantes,
das donas de casa e dos
peoes em geral foi inter
rompida por urn grupo
diniimico de 30 pessoas
que desfilaram atraves da
College St. corn cartazes,
b.aloes e prospectos refe
rentes ao programa eleito
ral de Bill Moniz,um. dos
candidatos a Vereador
pela Zona 4 nas proximas
elei90es municipais de To
ronto.

-I'm Bill Moniz and I'm
running for City Hall. If you
would like to join us at our
office...Today is the official
opening." E ia apertando a
mao das pessoas que pas
savam ao mesmo tempo que
falava e escutava e sorria.

Havia baloes no ar e as
crian9as vieram para a rua.
Foi uma experiencia extra
ordinaria. Houve momentos
de em09ao, calor e entusias-

Bill Moniz no acto simbolico

moo As duas da tarde che
gou 0 cortejo ao 896 da
College. 0 Bill exausto
cortou a fita simbolica
e 0 resto do dia passou-o
a conhecer novas caras.
Calcula-se que cerca de 300
pessoas tenham visitado a
sede de Campanha Eleitoral.
Os trabalhadores do comite
tinham-se prevenido corn re
frescos,bolos e petiscos. E
nao faltaram os sorrisos na-

Gasolina de
Arvores

(Panorama Canadense)-A
Universidade de Toronto
esta realizando uma serie de
pesquisas para descobrir a
praticabilidade da produ9ao
de gasolina corn alcool de
madeira. 0 trabalho esta
sendo supervisionado pelo
professor Donald MacKay e
David Boocock e financiado
pelo Ministerio Federal da
Energia.

Segundo 0 professor
MacKay ninguem duvida
que a gasolina custara muito
mitis do que hoje em dia.
"Entretanto, acrescenta,
nao estamos apenas preocu
pados corn seu alto custo,
mas tambem corn 0 facto de
que as suas fontes secarao.
As aIVores sao recursos
renovaveis."

Para produzir essencia da
madeira, e necessario com
primir a polpa da arvore
corn a agua para catalisar
niquel e hidrogenio. 0 cus
to do produto e superior ao
da gasolina comum, mas 0
mesmo podera ser reduzido
consideravelmente, 0 da ga
solina do petroleo so tende
a aurnentar. '

Vikin~s antes

de Colombo
(Panorama Canadense)-To'
dos sac da opiniao que na
epoca que Colombo chegou.
cl America, 0 continimte ja
tivera sido visitado por mui
tos outros navegadores.
Nao se concorda, no entan
to, no numero dos visitan
tes pre-colombianos, mas os
aqueologos encontraram in
dicios .da presen9a de explo
radores vikings e, mais re
centemente, Thor
Heyerdhal provou que mari
nheiros do Mediterriineio
poderiam ter chegado cl
America corn suas embar
ca9Qes. supostamente fra
geis.

Urn grupo de irlandeses
provaram que marinheiros
celtas do seculo XV cruzou
o Atlantico Norte. 0 lider
do grupo , Tim Severin, nar
rou a aventura no livro "The
Brendan Voyage".

A embarca9ao que serviu
de uso para a viagem era
chamada de "The Brenda"
inspirada no nome do mon
ge irlaI1des Sao Brendan que
deixou manuscritos sobre
viagens realizadas nos
Faroes, Isliindia, Groeliindia
e Labrador. A embarca9ao
era de madeira, med ia cerca
de 60 pes e era movida a
remo. Tim Severin e sua

. tripula9ao construiram urna
replica da embarca~ao de
Sao Brendan e seguiram a
rota descrita nos manuscri
t0S. A viagem levou dois
anos, durante os quais a tri
pula9ao teve que enfrentar
tempestades, baleias e ice
bergs. Os contratempos
eram aliviados por recep90es
fraternais nos portos que
chegavam, inclusive no de
St. John, na Terra N,ova.

Sodioe a carne

o Nitrato de

(Panorama Canadense)-0
governo federal decidiu abo
lir restri90es sobre 0 usa de
nitritos no processamento
de carnes, apesar de que
estudos nos E.U. e na Ingla
terra provaram possiveis
concec~oes entre 0 nitrito e
o cancer.

o Ministro da Saude e
do Bem-Estar, Monique
Begin, afirmou que urn dos
objectivos a 10ngo termo de
seu ministerio e eliminar 0
uso de nitritos e nitratos
nos alimentos. Entretanto,
sua meta e impossivel antes
da descoberta de alternati
vas para a preserva9ao de
carnes defumadas, processa
das ou enlatadas.

Begin ressalta que 0 em
prego do nitrito no bacon
e outras carnes processadas
impede 0 desenvolvimento
de organismos pordutores
do botulismo que e uma
doen9a muitas vezes fatal.
Deve-se avaliar entre a certe
za do desenvolvimento de
uma doen9a fatal e a possi
bilidade teorica de outra
doen9a fatal. Sem 0 nitrito,
o consumidor nao poderia
adquirir produtos coma 0
bacon e carnes.

o emprego do nitrito no
processamento de peixes foi
abolido por lei em 1959.

Em 1975, a utiliza9ao de
nitritos foi reduzida para
200 unidades por milhiio.
As restri90es continuam.

teria as tradi90es canadianas
inteiras, e poderia desenvol
ver urn verdadeiro naciona
lismo.

Urn centro de
Literatura
nas Pradarias
(Panorama Canadense)-A
Universidade de Galgary
oferece urn voto de confian
9a a literatura canadense.
Vem lan9ando uma cam
panha corn a finalidade de
colecionar manuscritos, car
tas, anota~oes e outros ma
teriais relacionados corn es
critores do calibre de Hugh
MacLennan, Brian Moore,
W. O. Mitchell, Earle
Birney, Mordecai Richler e,
mais recentemente do poeta
quebequense Chf'ude Pelo
quin. A universidade espera
reunir urn· grande numero
de mostras para corn elas
fundar urn grande centro de
estudos de literatura cana
diana. Esse e urn passo que
mostra a distancia dos dias
em que nao se considerava
a literatura canadiana vaIida
para ser levada a serio.

continua~iio da la. pag.
nao diminuiriam na verda
de, mas seriam regalias do
Governador-Geral e nao da
Rainha que seria considera
da apenas Chefe da Comuni
dade Britanica de Na90es.

Segundo 0 Senador Euge
ne Forsey semelhante dis
posi9ao seria perigosa e con
fusa. Por urna razao, ex
plica, 0 Governador-Geral
seria apontado pel0 Primei
ro-Ministro e nao pela
Rainha, Nessas circunstan
cias 0 chefe do governo
seria apenas urn instrumento
do partido do governo que
poderia dispensa-l0 em ca
sos de desobediencia. Por
outras palavras, a salvaguar
da tida no facto de que 0
chefe-de-estado e imune as
influencias politicas seria
automaticamente abolida.

As propostas referentes
a monarquia nao deverao ser
adoptadas na presente for
ma. Foram denunciadas
por todos os premiers
provinciais e criticadas por
autoridades constitucionais
at raves do pais enquanto 0
Senado teria todas as razoes
vaIidas de rejeita-las coma
opostas aos desejos dos ci
dadaos. Entretanto, apenas
por ter levantado tal ques
tao Trudeau come90u urn
debate que demonstrou que
o papel da monarqui no
Canada nao e compreendid
do.

Os que se opoem a mo
narquia sao da opiniao de
que e anti-canadiana e rejei
tada pelos que nao sao de
origem britiinica. Na ver
dade, a monarquia e tao
canadiana coma 0 castor e a
folha do "Maple". Desde
o dia da chegada do pri
meiro pioneiro 0 territo
rio viveu sob sistema monar
quico frances, britanico e,
hoje canadiano. Prova disso

e que recentes inqueritos
mostram que 60 por cento
de canadianos sao favoniveis
a monarqui corn 28 por
cento contra. 0 senso tam
bem descobriu que a maio
ria dos imigrantes deseja
mante-la: 52 por cento.

EXiste mais substiincia na
teoria de que 0 Canada de
veria possuir urn chefe-de
estado que fosse unicamente
canadiano. Como tal cir
cunstancia seria possivel,
ainda nao se levou em con
sidera9ao. Em teoria, urn
chefe-de-governo deveria ser

escolhido por merito e nao
por partidos politicos. Urn
pres dente eleito pelo povo
necessariamente representa
urn partido. A alternativa

. seria uma monarquia canadi
ana, a maneira das monar
quias escandinavas. Se
guindo 0 exemplo das mo
narquias sueca e norueguesa,
a casa real poderia come9ar
numa familia real ja estabe
lecida. Tal institui9ao man-
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Estudantes"
Port,,~ueses

Nova Bedford, EUA
Quarenta por cento dos alu
nos diplomados e"ste ano pe
10 Liceu de Nova Bedford
.sao "de origem portuguesa.

A col6nia portuguesa,
de Nova Bedford, calculada
em cerca de 50 roil pessoas,
constitui urn ter<;:o da sua
popula<;:ao e esta organiza
da em diversas colectivida
des culturais e recreativas.

Santa Cruz
das Flores

Santa Cruz das Flores
Por iniciativa de urn grupo
de Florenses, interessados
na protec<;:ao do patrim6
nio hist6rico, cultural, ar
tistico e nognifico da Ilha
onde nasceram, e corn 0
apoio da esta<;:ao Francesa
de telemedida aqui existen
te manifestou-se, recente
mente, certo empenho na
recolha de documentos de
varia ordem no sentido de
se completar a hist6ria das
Flores e dos seus habitan
tes.

Assim 0 grupo esta actu
almente a proceder ao res
tauro de uma antiga ins
tala<;:ao artesanal de extra
<;:ao de 61eo de cetaceos
pelo processo de fusao em
caldeiras de feno, tal coma
fizeram no passado os povos
mais primitivos"

Curso de
In~les avan4(ado

o West End YMCA vai 0
ferecer 0 segundo curso de
Ingles Avan<;:ado para pes
soas interessadas em melho
rar 0 seu Ingles, quer para
fins de continuar a sua edu
ca<;:ao, quer para avan<;:ar na
sua carreira profissional, ou "
simplesmente se sentir a
vontade nas suas rela<;:6es
sociais.

Este curso, orientado
pelo professor universitario
Sr. Ron Cairns, da enfase a
aprendizagem das quatro
capacidades de comunica
<;:ao efectiva: compreensao,
expressao oral, leitura e
composi<;:ao.

o curso come<;:a no dia 3
de Outubro e termina no
fun de Junho. As li<;:6es
sao as Ter<;:as e Quintas
-feiras, das 7 :30 as 9:30
da noite, na sala 203 do
West End YMCA, 931
College St.

o professor Ron Cairns
ensina na Faculdade de E
duca<;:ao, da Universidade de
Toronto e tern atras de si
muitos anos de experiencia
no ensino da lingua Inglesa.
As suas numerosas viagens
a Portugal e a muitos ou
tros paises, deram-lhe uma
experiencia unica para com
preender os problemas de
comunica<;:ao numa lingua
estrangeira.

o professor Cairns ofe
rece 0 seu trabalho volun
tario ao YMCA porque
gosta de ajudar os imigran
ts na sua fase de adaptayao.

Para mais informayoes te
lefone para Joao Medeiros
ou Marcie Ponte 536-1166.

I
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L" honorable Norman CaflK
M,nlstre d"Elal
Multlcullurahsme

~

eo povo do Canada.
Uma das fun~oes importantes do
vosso Ministro do Multicultura
lismo e 0 de ASSEGURAR opor
tunidades iguais para todos os
Canadianos independentemente das
suas origens culturais.
A politica Multicultural do vosso
Governo canadiano ajuda-nos a to
dos a aprender a viver melhor atra
WS da cria~ de orgulho em n6s
pr6prios, orgulho nas nossas ori
gens culturais e na- nossa nac;ao.
Orgulho...sem preconceitos.

Honourable Norman Caflk
M,nlsler of Slale
MCJlllcullurahsm

tudo i~to possivel atraves da sua
politica permanente de Multicul
turalismo. Esta pol itica permite
-nos a todos, coma iguais, man
tAr e estar conscientes da nossa he
ranc;a cultural...e ajuda-nos a com
preender-nos melhor uns corn os
outros.

A polltica multicultural
funciona atraves de uma va~ va
riedade de programas que envol
vem governos provinciais, siste
mas educacionais, orga'os de ~n

formac;ao, grupos comunitarios...,

~

Multiculturalismo·

O'rgulh'
-sem

\ (

preconceitos
" Todos queremos auto-resPeito...e
o respeito dos nossos vizinhos e
amigos.

Como cidadao$ livres, vivendo nu
ma sociedade demoacitica coma a
canadiana, tradi~.es religiosas, his
t6ria e costumes. ACIMA DE TU
00, TEMOS 0 DIREITO DE SER
LIVRES DE PRECONCEITOS E
PERSEGUICOES...de viver numa
nac;8o unificada onde todos somos
iguais...ninguem 0 melhor.

o vosso Governo canadiano torna

unidade atraves da compreensao humana 1+1
-

\
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Melhores refei.;oes
nas escolas'

Os progralDas de
Lingua de OrigelD

..r

"Poucos programas tern
sido acolhidos corn tanto
entusiasmo pelos grupos
etnicos da area metropolita
na, coma foi 0 programa de
Lingua de Origem," dizia
urn editorial do jornal To
ronto Star de 12 de Junho.
A Direcyao Escolar de To
ronto ofereceu este ano
programas de linguas a
6.200 crianyas em 50
escolas.

Em Setembro, tOOos os
estudantes das escolas ele-

, mentares terao a possibili
dade de se inscreverem num
programa de Lingua de
Origem, que durara 2 horas
e meia por semana de Outu
bra a Maio e tera lugar na
sua Escola Publica de To
ronto ou numa proxima. A
maioria d::ls aulas serao da
das imediatamente depois
da escola e algurnas durante
o periodo escolar, a noite
ou no fim de semana.

AIguns pais entusiasticos
disseram que a comunicayao
na familia tern aumentado
porque as crianyas obtive
ram uma atitude mais
positiva e segura em relayao
ao seu passado cultural. Esta
atitude, dizem eles, resulta
muitas vezes no melhora
mento do aproveitamento
das crianyas no Ingles e

~Pl~
~a garantir urna
Y....."r variedade de alimen,
tos, provenientes de quatro
agrupamentos que constitu
em parte do "guia da ali
mentayao do Canada".
Querendo isto dizer que
alguns dos alimentos mais
farniliares coma as tortas de
came, cachorros quentes,
hambergers, aparecerao corn
menos frequencia na emen
ta. Para sobremesa, e em
complemento do yogurt,
pudins de leite, gelados que
serao vendidos diariamente,
os estudantes terao a possi
bilidade de seleccionar du
ma variedade de frota fresca
da epoca, frota enlatada,
sobrernesas cozidas, bola
chas e bolos, tortas, e oca
sionalmente dinamarqueses.

Alguns estudantes com
pram urn alrnoyo cornpleto
em vez de trazerem 0 seu
almoyo de casa. 0 especial

2-34-5 ser-Ihes-a oferecido.
Isto e urn almoyo diferente
durante 25 dias. Inclui
urn prato, sobremesa e urna
bebida. Nem sempre sera
uma refeiyao quente as ve
zes sopa e sanduiche ou san
duiche e salada serao inclui
dos. '0 especial 2-34-5 se
ra vendido a urn preyo re
duzido comparando corn os
preyos estabelecidos no mer
cado.

outras disciplinas.
Pais tern-se envolvido nas

Comissoes de Ligayao da
Lingua de Origem e isto
tern-os trazido mais perto
da escola. "Eles vieram
originalmente para preparar
classes de linguas," dizia
o editorial do Star, "e
ficaram para discutir outros
assuntos corn 0 director".

Cedo em Setembro, car
tas serao mandadas para
casa a todos os pais, sobre as
incriyoes para este progra
ma. Aulas estao abertas
para tOOas as crianyas, qual
quer que seja a sua lingua
mae. De facto, uma profes
sora espanhola teve 5 alunos
das Antilhas que falavam
ingles nas suas aulas, P.9is
eles gostavam de aprender
espanhol.

A Direcyao Escolar de
Toronto tambem oferece
programas, em colaborayao
corn varios grupos da comu
nidade, especialmente ao
Sabado. Se quaisquer
grupos estiverem interessa
dos, deverao contactar
James G. Lipsett, 598-4931,

Para mais informayoes
contacte:

Gini Dickie
Informayao e Publicayoes

598-4931 Ext. 420

,~... ,t. ,. ""

No Dia urn de Outubro,
10 das 12 esco1as comeyarao
a servir pequeno almoyo das
8:00 ate as 8:45 am. (As
outras duas escolas nao vem
isto coma uma necessidade
por agora.) A ementa inclui
sumo de laranja, cereais,
diversos piles, "English Muf
fins", biscoitos de cha, muf
fins corn marmelada e quei
jo, e uma bebida.

o que quer dizer 2-34-5?
E urna maneira facil de lern
brar 0 "Guia de Alimenta
yilo Canadiano" "2" quer
dizer, ter duas refeiyoes de
carne, ou altern'auarilerlt'e
todos os' dias' "3" bqri&f~i-

'. ISOc,l lid"
zer 3 beber lelte ou ~rotlu-

ctos de leite, 3 pO.r'~Jz'~i~~r
dia tOOos os dias; "4" quer
dizer corner fruta ou veg~

tais quatro vezes' tOOos os
dias; "5" quer c,1izer corner
pao e cereais 5.vezes ao dia
todos os dias. Entilo, 2-3-4
-5 sera urna lista destes ali
rnentos que serao incluidos
na sua refeiyao todos os
dias para assegurar uma boa
nutriyao.

West End YMCA

Informac;ao Util

931 ColI~ge St.

Toronto Ontario

~
• . 1

COMUNICADO

A
Igreja Batista Olivet

convidou
o pastor brasileiro

Rev. Joao Carlos Keidann
para

dirigir
os servi~os falados
EM PORTUGUES
dominicalmente
a partir do d ia

10 de SETEMBRO DE 1978
as 9:45 hs.

o prezadO amigo
necessita de paz?

Conhe~a pois a paz de
JESUS CRISTO

Paz que trariscende
todo 0 entendimento.

yenha, participe e tenha P~Z

Olivet Baptist Church
36 Margueretta St.

(entre Dundas e College)
Tet. 535-1357

TORONTO BOARD 9F EDUCATION

AULAS GRATUITAS DE INGLES

PARA ADULTOS

Inscriyoes silo aceites durante 0 ano nos dias e horas
do funcionamento das aulas.
Para obter mais informayoes sobre quaisquer r destes
programas, queira dirigir-se aurna das escolas quando as
aulas estao a funcionar.

'tEo;J~:-:::::~~ferecemclasses para os testes Michigan e
TO EFL.

QUATRO NOITES POR SEMANA

De Segunda a Quinta-Feira, das 19.30 as 21.30 horas
Estas classes sl10 para estudantes que queiram frequen
tar as aulas tanto quatro coma duas noites por semana.
*1. Bickford Park High School, 777 Bloor Street West
*2. B100r Collegiate, 1141 Woor Street West
*3. Central Technical, 725 Bathurst Street

4. Givins P.S., 49 Givins Street
*5. Monarch Park Secondary, 1 Hanson Street
*6. Oakwood Collegiate, 991 SI. Clair Avenue West

7. King Edward P.S., /12 Uppincotl Street
8. University Settlement /louse, 2.'1 Grange Road

(598-3444, dos 19.00 as 21.00 hura.s)
9. Oewson P.S., 65 Concord Avenue

*1O. Nort.hern Secondary, 8.')1 Mt. Pleasant Road.

DUAS NOIrES POR SEMANA

Segundas e Quartas-Feiras, das 19,30 as 21.30 horas
11. 'Parkdale Collegiate, 209 Jameson Avenue

*12. HyNson P.S., /90 Grange Avenue
*13. West Park Secondary, 1.') /5 8/00r Strc>ct West

H. Grace Street P.S .., 65 Grace Street
15. Winclwster Public School, 15 Prospect Street

1'en;as e QlIintas-Feiras, das 19.30 as 21.30
16. Clinton Street P.S., 160 ManninR Avenue

(461-3517, das WOO as 21.00 horas)
17. Eastdale Collegiate, 701 Gerrard Street East

(Sa/a 108)
18. General Mercer P.S., 30 Turnberry Avenue

(654-0626)
19. Palmerston P.S., 734 Palmerston Avenue

(532-2865)
20. Woodfield Road P.S., 60 Wood[ield Road

(161-35/7) .

PROGRAMA~ BILINGUES NOCTURNOS

Nestas classes 0 Ingles e l;!nsinado corn a ajuda na lingua
nativa do estudante. Os programas sao das 19.30 as
21.30, ou conforme indicado:

Ingles/Portugues
Givins P.S. ,SrRlllldas e Quartas
St. Stephens Community House , Ten.;as e

Quill/as, 91, Bell('vuc .;\ ve. (.925-21 ().'I)
Os tres ptogramas seguintes sao oferecidos em coopera
<;ao corn 0 West End Y.M.C.i\.

Para informa<;oes em Portugues qlleira telefonar
para: 536-1 J('6.
B100r Collegiate , Trrqas e Quintlls
IIeydon Park Secondary , Trrc;as e Quill tas,
19.00 as 21.00 h.

AULAS DE INGLES
GRATUITAS

o Metropolitan Separate School Board oferece aulas de In
gles diumas e noctumas para adultos.

Havera aulas dois dias ou duas noites por semana e na maior
parte das escolas euidam das crianras durante as aulas.

CLASSES DA NOITE

COSTI
70 D'arcy St. Tel: 366-7991 (Seg. aQuint.) Beverly and Dundas)

HOLY NAME
690 Carlaw Ave. TeI: 465-3503 (Seg. e Quart.) Pape e Danford

JAMES CULNAN
650 WilIard Ave. Tel: 762-1104 (Tcr e QUint)-Jane e Annette

OUR LADY OF MOUNT CARMEL
270 Cherokee Blvd. Tel: 493-1691 (Ter e Quint) Victoria Park e
Finch

SENHOR SANTO CRISTO
30 Humber St. Tel: 535-2101 (Ter c Quint)-Queen e Ossington

TRANSFIGURAnON
55 Ludstone Dr. Tel: 247-8735 (Ter e Quint) Keepling e Dixon Rd

ST. AMBROSE
20 Coules Court. Tel. 252-3511 (Ter e Quint) Evans e Brownline

ST. CLARE
124 North Cliff Blvd. Tel: 654-7991(Seg e Quart) Dufferin eSt.
Clair

ST. FRANCIS OF ASSISI
250 Manning Ave. Tel 534-6303 (Ter e Quint) Manning e Dundas

ST. FRANCIS XAVIER
53 Gracefield Ave. Tel: 249-8501 (Ter e Quint) Keele e Lawrence

ST. GASPAR
135 Plunkett Rd. Tel: 794-8349 (Seg e Quart) Islington e Steeles

ST. HELEN'S
1196 College St. Tel: 535-1101 (Ter e Quart) Dufferin e College

ST. JANE FRANCES
2745 Jane St. Tel: 742-0726 (Ter e Quint) Jane-e Sheppard

ST.JOHNBOSCO
75 HoImesdale Rd. Tel. 653-3422 (Seg e Quart) Rogers Rd e
Duffe rin

ST. JOSEPH ,
176 Lcslie St. Tel: 461-0829 (Seg e Quart) Dundas e Leslie

ST.LUCY
80 Clinton St. Tel. 534-2378 (Ter e Quint) Clinton e College

ST. LUKE
J-19 Ossington Ave. Tel: 531-3511 (Seg e Quart) Ossington e
College

ST. MARY
20 Portugal Square. Tel; 363-3178 (Scg e Quart) Bathurst e Queen

ST. MARY OF THE ANGELS
1477 Dufferin St. Tel. 536-2159 (Ter e Quint) Dufferin e Davenport

ST.MATLHEW
18 Lavender Rd. Tel. 653-4403 (Ter e Quint) Old West Rd e Rogers

ST. PHILIP NEN
20 Beverlly Hills Dr. Tel: 249-7217 (Seg e Quart) Jane e Wilson

ST. RAYMOND
270 Barton Ave. Tel: 531-5701 (Ter e Quint) Bloor e Chrisrie

ST. ROBERT
70 Bainbridge Ave. Tel: 636-1118 (Seg e Quart) Bainbridge e
Faywood

ST. ROCH
174 Duncan Wood Dr. Tel. 749-5782 (Ter e Quint) Islington e
Finch

ST. THOMAS AQUINAS
636 Glen!lOme Ave. Tel: 789-4571 (Ter e Quint) Dufferin e
Eglinton

ST. VICENT DE PAUL
116 Fermanagh Ave. Tel: 537-2161 (Ter e Quint) Roncesvals e
Queen

CLASSES DO DIA
COSTI
70 D'arcy St. Tel: 366-7991 (Seg aQuint) 9-1

CHINESE CATHOLIC CENTRE
202 St. Patrick St. Tel: 363-2772 (Seg aQuint) 9:30-11 :30

ST. ANTHONY
645 Gladstone Ave. Tel: 533-9411 (Seg aQuint) 1-3

ST. CLARE
124 North Cliff Blvd. Tel: 654-7991 (Ter eQuint) 1:30-3:30

REGENT 4 OFFICE '
349 Brock Ave. Tel: 533-1109(Seg, Ter e Sext.-1-3

ST. MARY OF THE ANGELS
1477 Dufferin St. Tel: 536-2159 (Ter e Quint) 1:30-3:30

ST. VICENT DE PAUL
116 Fermangh Ave. Tel: 537-2161 (Seg e Quint) 10-2, (Ter c
Quint) 1-3

ST. THOMAS AQUINAS
636 Glenhome Ave. Tel: 789-457 J (Scg e Quart) 1-3

Para mais informaroes contacte:
METROPOLITAN SEPARATE SCHOOL BOARD

TEL. 421-8950 Ext. 260
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Ciclismo no High Park
,

2.!.ANUAL GRANDE PREMIO CENTRO DE TURISMO
- reporta~em de Gilbert Prioste

\

A A

TEVE

'-

PORTUGAL IMPORTS
44 D.w.i•• Cr. l••••, O.t.

ARTlG'OS REGIONAIS
PORTUGUESES

CALL COLLECT
'!ill") ~"-1"'!I"

"

Mais de 41.800 bipotecas compradas,vendidas,
arranjadas e fechadas em 29 anos de negocio.
Pergunte a qualquer pessoa ligada a Real
Estate OU advogado que saiba da nossarespeita-
vel reputa~ao.

Lembre-se: Sem agrava~ao e sem pressa.os
nossos negocios fecham-se corn a precisao
de urn re16gio.

PARA MAIS INFORMA~AO contacte
"GERRY MORTGAGES" MORRIS

"A casa das hipotecas abertas"
(BROAOMOOR INVESTMENTS INC)

Escritorio (8 linhas) 366-6417

Residenci'a 485-5137 'depois das 6 P.M. e
durante todo 0 dia aos s&bados
e dominqos.

ATEN(iO PROPRIETARlOS E
AGENTES DE REAL ESTATEI

GERRY MORTGAGES MORRIS
"Casa das H_as Abertas"

IUPOTF.CAS ABERTAS A DISPOSICAO EM

IMPORTAMOS E DISTRIBUIMOS
·UNIQUE POItTUGUESE POTTEItY "NI GIFTS·

1) Adisposicao primeiras hipotecas a 10 1/4%
2) arranjamos segundas hipotecas-TODAS ABERTAS

a 10 1/2% de juro se a equidade for boa :
3) Compramos primeiras e segundas hipotlcas

(em neg5cios novos ou jS existentes).,
Se nos perguntar os nossos pre~os em ambas
as hipo~cas verificara que temos os pre~os
mais baixos da cidade :

'A) ARRANJAMOS EMPRESTIMOS INDUSTRIAlS E
COMERCIAIS EM QUALQUER PARTE.

.5) Arranjamos emprestimos at~ 95% do valor
1 da propriedade.e,m casas simples ou duplas

e apartamentos :

lOU(AS PORTUGUESAS:
Candelabros Se 0 leitor est~ estabe-
Jarras lecido e quer aum~tar 0,

Centros de Mesa seu negocio,porque nao
Conjuntos de Toiletes vende os nossos artigos
etc. portugueses?

Contacte-nos,veja 0 que
ARTIGOS RELlGIOSOS vendemos ,compare os nos-

d
sos pre~os e ate 0 pode-

Re omas . _ mos ajudar.
EstAtuas Rellglosas s6 VENDEMOS POR JUNTO •
(F~tima.Santo Cristo)~------------------~
Rosarios Quadros.

Ouro Portugues
.de 19.2 quil ates.

a chuva nao apagou 0 entusiasmo dos corredores

•
OS VENCEDORES

•

ai que ela molha., ,

/

MARTIN CAMARO-Senior, 23
years, been with F.P.C.C. for
2 years. Came 6th at Common
wealth games on team Canada,
Participated in world champion
ship.

EON D'ORNELLAS-Senior, 26
years. From Gyana, 3rd year
for FPCC caI\le 10th in Com
monweath games on team Cana
da. Shoe lace caught near end
of race, slowed him down .•

Cont. pagina 12

cia que iam descarregar mais
tarde ou mais cedo. Pois
foi mais tarde, quase para
o fim da competi9ao dos
seniores que a chuva veio a
valer, nao afogando no en
tanto, 0 entusiamo dos cor
redores que continuaram
sempre a pedalar. Os espe
ctadores tambem niro foram
arrastados pela agua que por
vezes ate repassava os guar
da-chuvas tal era a for9a
corn que caia, porque corn
sorte (ou ideia boa dos or
ganizadores) havia uma area
de "pic-nic" coberta nao
longe da meta e ali se abri
garam. Os arbitros e ofici
ais esses tinham que se
manter e vestiram "fatos"
que eram sacos de lixo corn
urn buraco para a cabe9a
e dois para os bra90s. A
pesar disto tudo 0 que
mais aborrecia os entusias
tas era quando umas ve
lhinhas atravessavam a rua
corn os corredores a che~.

garem ou quando dois
autocarros de turismo deci
diram que tambem iam par
ticipar na corrida.

Nao houve acidente que'
merecesse ser mencionado
mas houve cerea de meia du
zia de furos entre os corre
dores (e tambem urn para'
este rep6rter que usa uma
bicicleta coma meio de
transporte visto que 0 "co
munidade" ainda nao pode
dar-se ao luxo de ter seus-·
·pr6prios carros). .

Pois 0 tempo podia estar
melhor, mas parece que os
participantes e os especta
dores tiveram urn dia diver
tido, corn urna vit6ria para
o desporto. De parabens
estao todos os corredores
que participaram e cerea de
duzentos amigos do ciclis
mo que nao- tiveram medo
da. chuva. Urn viva especi
al ao departamento \de ci·
clismo do First Portuguese
por uma competi9ao bem
organizada e 0 Centro de
Turismo de Portugal que
corn os comerciantes con
tribuiram a ajuda financei
ra taG importante nestas
iniciativas.

foram oferecidos premios
em dinheiro por varios
comerciantes que ultrapassa
ram 1700 d61ares.

o dia nao come90u bern,
corn urna chuva leve que
tornou 0 percursso urn
bocado escorregadio para os
participantes. As nuvens
estavam sempre corn aparen-

No dia 11 de Setembro,
realizou-se no High Park em
Toronto, a segunda corrida
anual de bicicleta. A compe
ti9ao foi organizada pelo

First Portuguese Canadian
Club, e patrocinada pelo
Centro de Turismo de Por
tugal em Toronto. Tambem

Com inicio neste numero do nosso jornal os leitores,
amigos da TV poderiio encontrar semanalmente um pequeno
panorama de programas e fUmes que a televisiio vai apresen
tar durante a epoca do Outono e Invemo (78-79).

Ora jd que estamos no come(:o da nova epoca televi
siva, achei que seria apropriado informar-vos daquilo que esse
extraordindrio meio de comunica(:iio que e a televisiio, tem
para ofer~cer em programas de episodios semanais, fUmes fei
tos para a TV, assim como fi.lmes de longa metragem.

As vdrias esta(:oes e canais a cabo do Canadd e Estados
Unidos oferecer-nos-iio os seguintes programas, em estreia
nesta epoca, catalogados em classes de comedia e drama (epi
sodios semanais de mei hora e de uma hora).

Dos novos programas diio-nos a escolha: The American
Girls, Flying High, Paper Chase, Battlestar Galactica, Eddie
Capra Mysteries, Grandpa Goes to Washington, Kaz, Circus,
Dick Clark's Live Wednesday, WKRP in Cincinatti, Mary,
Vegas, People, The Dona Fargo Show, Who's Watching the
Kids, The Waverly Wonders, Taxi, e The Patsy Gallant Sho~.

Dos programas conhecidos vamos ter a oportunidade
de ver alguns dos nossos jd favoritos e outros que escaparam
o "corte", tiveram a sorte de novo serem cancelados, no ftm
da epoca passada. Voltariio All in the Family, desta vez sem
a Gl6ria e 0 Mike que procuraram novos rumos de vida.
Good Times, com a adi(:iio de um marido para aThelma e
com a participa(:iio de Florida que se ausentou na epoca
passada. Family, com a presen(:a de Quin Cummings, uma
jovem ac-triz jd conhecida no mundo do cinema, a qual
preencherd 0 papel de Annie, uma petiz orfa, adoptada pela
familia Lawrence. Charlie's Angels que em quatro episodios
terd a. colabora(:iio da Farrah Fawcett-Majors. The Waltons,
desta vez sem 0 falecido Will Geer que fazia a parte do av6
Walton. E como estes programas, viio reaparecer Mash, Wel
come Back Kotter, Alice, One Day At a Time, Laverne and
Shirley, Happy Days, What's Happening, Three's Company,
The Jeffersons, Soap, Fantasy Island, Dallas, Love Boat,
The Incredible Hulk, Starsky and Hutch, Li.ttle House on the
Prairie, Eight is Enough, The Rockford Files, Barnaby Jones,
One Bionic Woman, Lou Grant, Chips, Wonder Woman, The
Rene Simard Show, Sha Na Na, Emergency One, Donnyand
Marie, Project UFO, The Muppets, Quincy, Stars on Ice,
Bamey Miller e Baretta.

Em ftlmes de longa metragem tem eles no cartaz:
Rockey, The Sting, Network, One Flew Over the Cuckoo's
Nest, a Bridge Too Far, King Kong, Airport 77, Bound
for Glory, Life Guard, Won Ton Ton: The Dog Who Saved
Holy wood, Bugsy Malone, The Other Side of the Mountain,
Shampoo, Maratuon Man, The Man Who Would be King,
American Grafitti, Outrageous e Why Shoot the Teacher?

-MINI-PREVIEW PARA A SEMANA DE 30 DE SETEM
BRO A 6 DE OUTUBRO.

Se gosta de emo(:iio, choque e suspense veja 0 ftlme
CARRIE apresentado as 21:00 horas no canal 4, ter(:a-feira,
3 de Outubro. Este ftlme foi feito em 1976 com as estre
las de cinema, Sissy Spacek, Piper Laurie, William Katt e
John Travolta.

Se prefere comedia...:Drama 0 telespectador poderd
ver 0 ftlme NETWORK, com Faye Dunaway e William
Holden, um ftlme acerca da explora(:iio cruel da televisiio
que viio para alem das realidades passadas e que retrata 0

novo mundo da televisiio do amanhii E as 21 :00 horas nos
canais 4 e 9 (8 a cabo) na quarta-feira dia 4 de Outubro.
Este ftlme foi premiado em 1976 com OSCARS para 0

Melhor Actor em Primeiro Piano (Peter Finch), Melhor
Actriz em Primeiro Piano (Faye Dunaway) e Melhor Actriz
em Segundo Piano (Beatrice Straight).

No sdbado dia 30 de Setembro as 20:00 horas a CBC:
canal 5 (6 a capo) apresenta um "Especial" de Variedades
com 0 casal Steve Lawrence e Eydie Gorme, numa apoteose
ao compositor Irving Berlin, com 0 elenco magmjico dos
fantdsticos Sammy Davis Jr, Carol Burnett e 0 pianista de
Jazz Oscar Peterson.

Ate para a semana.
Carlos Felix Fe"eira
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o Instituto Nacional Cana
dense para os Cegos reco
menda que urn exame de
vista seja incluido na sua
lista de coisas a fazer antes
de viajar. A alta velocidade
de um carro afeta a agude
za (claridade de visao), 0

campo de visao, e 0 julga
mento de distancias. Estes
sao de maxima importancia
para dirigir urn carro corn
seguranya. Nao se arrisca.
Faya urn exame de vista
antes de viajar.

prem lentes que nao se fra
gmentam. Esta recomenda
yao se aplica especialmente
as pessoas de vida ativa e a
situayoes aonde existe mes
mo uma pequena chance de
ferimento. Lentes que se
quebram podem estragar a
sua vida.

PORTUGUESES DESTE PAIS.;

AVENDANOS

ESTABLECIMENTOS

assidua corn 0 jornal Novo
MU!ldoJ>ublicado em prin
cip\os de 70 em Toronto.
~is recentemente foi cor
r~s.pp.~4'~nt~.. do lomal Ayo
reano t'ambem publicado em
Toronto.
Gerry Bairos foi urn dos
fundadores do Centro de In
formayao de Cambridge e
tern sido incansavel em
iniciativas para melhora
mento da vida dos imi
grantes portugueses de Cam
bridge.

Cada ano mais do que 250
Canadenses sofrem ferimen
tos da vista que poderiam
ser prevenidos se os 6culos
corretos fossem usados. 0
Instituto Nacional para os
Cegos recomenda a todos
que usem 6culos que com-

A sua experiencia de jorna
lista data da colaborayao

peitada na comunidade por
tuguesa de Cambridge e na
tural de Santa Maria,Ayores.
Proprietario da agencia San
ta Cruz Travel 0 sr. Bairos
tern estado envolvido em
projectos de natureza so
cial na vida comunitaria de
Cambridge.

•'"

Bloor Collegiate Institute.
o ana passado viu 0 fim do
seu curso universitario na
Universidade de TOfonto,
onde a Sao se especializou
em Frances e EspanhoL Co
mo parte dum programa de
cambio entre a Frail9a e 0

Canada, esta Luso-Canadia
na 'passou 0 ultimo ano es
colar em Franya coma au
xiliar 'de Ingles, aproveitan
do para la se matricular na
Faculdade.

la ha muitos anos que a
Sao trabalha na nossa co
munidade, principalmente
atraves da YMCA, seja ensi.
nando Ingles a adultos ou
Portugues a crianyas nos
programas de Verao.

Os projectos para 0 fu
turo?-continua a ser 0 se
gredo dela.

o
Germano(Gerry) Bairos,pes
soa bem conhecida e res-

$4.95

nanda esteve envolvida corn
o centro Services for Work
ing People do qual foi co
ordenadora por 2 anos..
E desde ha bastante tempo,
Officer da Comissao dos
Direitos Humanos, onde es
ta em contacto corn muitas
pessoas da comunidade.
A Fernanda Gaspar tern
sempre mantido urn interes
se genuino pela Literatura
e Cultura Portuguesas e, ao
integrar-se na vida da socie
dade canadiana, conseguiu
manter viva a cultura ori
ginal dos seus antepassados.

o
A Sao Pereira e natural 'de
Lisboa e veio para 0 Cana
da ha quase 13 anos, no In
vemo de 1965.

Trazendo de Portugal 0

10, ana do Liceu, a Sao
continuou aqui os estudos;
primeiro, na escola primaria
e a seguir tirou 0 grau 13 no

o

o

o
A Fernanda Gaspar e natu
ral de Queluz e vive no Ca
nada ha 13 anos. Na Univer
sidade de Toronto com
pletou 0 B.A. em Sociolo
gia. Durante 4 anos a Fer-'

Manuel Couto de 23
anos de idade, emigrou dos
Ayores para 0 Canada em
1966.

Ap6s completar os seus
est6dos de escola secunda
ria em Toronto, trabalh,ou
por algum tempo corn ado
lescentes delinquentes
Mais tarde num mercado
portugues. A ano de 77-78
passou-o a viajar pela Euro
pa.

Caras

Novas

o
Carlos Felix Ferreira nasceu
em Lisboa ha 28 anos,erni
grando para 0 Canada em
1966. Em Lisboa frequen
tou 0 4- ano da Escola
Industrial Marques de Pom
baL Em Toronto comple
tou 0 Grau 13 e e empre
gado do Toronto Star desde
1968, desempenhando no
momento as funyoes de
Assistant Payroll Manager.
o Carlos gosta de ler ficyao
cientifica, adora musica,
gosta arte, natayao e UFO's
e e urn apaixonado pelo
cinema e TV.

Em London,Ont. a Sra.
D. Fernanda Correia pron
tificou-se entusiasticamente
a ser a nossa corresponden
te. A F;rnanda Correia ha
dois anos no Canada e ca
sada e tern tres fiIhos nas
cidos em Moyambique,onde
passou a maior parte da sua
vida, dedicando-se cl familia
e amigos. Esteve tambem
4 anos a trabalhar no Con
sulado em Paris e fala alem
do portugues e ingles, 0

frances e 0 italiano. Corn 0

7- Ano, uma actividade vas
ta no Separate School Board
de London coma Field
Officer e ainda prestando
uma variedade de serviyos
numa agencia de viagens,
a Fernanda Correia e, sem
duvida, uma aquisiyao valio
sa que muito contrjbuira
para que 0 jornal Comu
nidade seja 0 elo de liga
yao das. varias comunida
des de imigrantes portu
gueses espalhadas pelo Ca
nada.
Estamos certos de que a
simpatia e 0 dinarnismo
da Fernanda Correia vao
enriquecer 0 jomal Comu
nidade.

Marcie Ponte tern 21
anos de idade e e natural
da ilha de S. Miguel, A90res.
Quando tinha apenas 6 anos
veio corn a famIlia para 0

Canada, vivendo dez anos
em Kingston, urn en Van
couver e os ultimos quatro
em Toronto. Aqui tirou
o curso de Serviyos Sociais
no Centenial College e tra
balha desde ha um ano no
West End YMCA, desenvol
vendo programas para a co
munidade portuguesa.

?

i
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Newspaper

Creating Together

voice.

The newspaper COMUNIDADE was born in
Toronto on July 15, 1975. During these three years
many have dedicated their free (and often not so
free) time so that Portuguese immigrants spread
throughout the various communities in Canada could
be enlightened about the laws and customs of their
adopted country.
The (newspaper) COMUNIDADE wll!' there always,
anxious to inform, to facilitate the road to integra
tion in a foreigh and complex society such as ours.

Finally reborn, the COMUNIDADE will now be
showing up every week in the homes of those who
want a friend every Friday, Saturday, or Sunday after
a hard week's work. This is a paper that keeps you
informed, helps you to live, to pass the time pleasan
tly that unifies, preserves and keeps alive the Portu
guese culture and language in Canada.

Is it possible? If we take a look at the statistics,
a Portuguese newspaper in Canada has a chance to
survive commercially only when it takes to the scis
sors and clipping form this and that paper, comes out
so well rearranged that we even think sometimes that
it was not copied.

The JORNAL PORTUGU£S DE TORONTO
tried about ten years ago to avoid the temptation (or
necessity?) of the scissors, but it ended up in serious
fmancial trouble. The NOVO MUNDO, perhaps the
best Portuguese newspaper published in Toronto as
far as originality of content, followed in its footsteps
for refusing to take the easy way out.

Taking into account these past experiences,
the newspaper COMUNIDADE does not have long
to live. However, because we know that the Por
tuguese in Canada already form today an indestructi
ble number, because we believe that a new genera
tion of Portuguese -we still maintain a bit of idealism
(a difficult task in this materialistic society), and
fmally, because we are aware of the will to work of
those who support us, we have faith that a communi
ty newspaper, written for those who take an interest
in what affects the Portuguese throughout Canada,
has a more or less garanteed place in this society. The
Italians in Toronto have a daily paper that employs
roughly 140 people. They have been here longer and
have passed the quarter-of-a-million mark but, we
only arrived 25 years ago and 25 years are a quarter
of a century.

The contacts we have made over tht past three
months have been very encouraging. Our plan,
which, we realize, is quite ambitious, has met with
extraordinary enthusiasm. At this point we already
count on 18 people, sincerely committed to giving
some of their free time so that the COMUNIDADE
may be available every week with fresh news of
our people, of our neighbours, of this country that
took us in and the one we had to leave behind. So
me have journalistic experience, others are seeking it.
Many with a great will to work and all beli.eving that
it is about time we felt proud to be what we are: Por
tuguese, children of Portuguese, immigrants children
of immigrants, Canadians, a large community with a
say in the. future of this nation.

We need a voice.
The Newspaper COMUNIDADE can be that

THE PROGRAM IS FOR CHILDREN BElWEEN

THE AGES OF 1~ MONTHS AND 4 YEARS OLD,
beginning Oct 19 and ending Dec 14. Charge $20.

(EDITORIAL I
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Tito Faria

New Faces

The spring of 19.6~ saw
my arrival .in Canada at the
age of mine. Toronto has
been my home eve~ since.
I was fortunate enough to
have brought ~jth me an
understanding of the Por-
tuguese language: My home Creating Toge.ther provides a morning of child
is Canada; but Portugal will centered activities which mothers and children enjoy
always be a cherishedpart of t the .

lit . . age r.
myI e.. tl • , Children have the opportunity to experiment

am cOflSequen y In se- . . '. . _
cond year. at Ryerson Poly- WIth a vanety of matenals yo~ yourself ma~ have at-
technieal, sfudying pp-oto- . . home. They learn to be cre~tt~e, m~e chOices, and
graphy: ..:...' -~- to be part of a group. MuSIC IS a major part of the

.In 1975' I Was 'irtvited ' program.
to attend the meeting~ that .: Parents take time to be with their children and
'were: to horn a new, Portu-, observe them at play, be with other adults and possi-
guese Community' newspa- bly share.
per which was appropriatly The instructor is qualified to work with chil-
named "Comunidade" I h.a- dren and has the ability to do so in a pleasent and
ve now been asked to JOIn ~ ible atmosphere.
the new Comunidade which e a
promises to be more vigo
rous in the new weekly for
mat.

Natalie Marques was born in
a small village in Northern
Portugal, . on February 2
1960. In 1967 she, like
many Portuguese girls, left
her familiar surroundings
and immigrated to Canada,
where she successfuly
adapted to a new way of
life; yet preserving some of
the old. She attended Pot
tuguese school for a few

years and became involved
with the Portuguese Co
munity through her work at
Saint Mary's Church. In
April 1978, she organized a
Portuguese culture group
that was responsible for re
presenting Portugal in the
ethnic fair held by Parkdale
Collegiate.' Presently, Nata
lie is finishing grade 13 at
Parkadale, hoping next year
,to atteRd Carleton Univer
sity, where she will major
in Journalism-Meanwhile,
she is l!agerly looking for
ward to further help. her
community through her
work at "Comunidade".
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Cyclin~

at Hi~h Park

ing an official language is
essential to success in our
education system.

The N.D.P. is committed
to improving and adequate
ly financing these program
mes because they meet real
needs in our society. Onta
rio is rich enough to make
this investment in our fu
ture citizens and work

Tony Grande,
MPP Oakwood.

KAREN STRONG- Womens.
For 24 years old, Nicks Cycle

Club been cycling for 4 years.

2. The Province provides
less than 30 of the costs
of the Heritage Language
Programme for Metro public
school boards. The Pro
vince has access to tax
dollars to fund their pro
grammes more adequately,
but chooses to take cred it
for the programme while
sending many of the bills
to the owners and tenants
who pay property taxes.
3. There is a great need
for English as a Second
Language classes to enable
children whose mother
tongue is not English to
learn English well enough
to succeed in our school
system. However, the Pro
vince gives such limited fi
nancial support that 100
ESL teachers will be laid
off in Metro Toronto in
September.

We find this unconscion
able. Children' should not
be punished because their
parents do not speak En
glish. All Ontario children
must have access to a good
education. The government
has a responsibility to de
velop the potential of all
Ontario children and learn-

ENGLISH SUPPLEMENT

Letter to the Editor

(COMUNIDAD~

Anabela Poupada is 18 years old and she is taking an Acade
mic course at Harbord Collegiate Institute. She is in grade
12 and her favourite subject is science. Anabela plans to
follow up her interest in this area by applying at the Medical
Institu.te of Technology from which she plans to graduate as
laboratory technologist. Anabela was born in Nazare, Portu
gal. At the age os 10 she and her parents and her brother ca
me to Canada.
At that time she went to King Edward Public School.
fun Anabela likes to Disco.

1. Heritage language in
struction is still not a
right in this province. Local
school boards are not obl ig
ed to offer these classes.
THe Conservatives blocked
our N.D.P. bill that would
have integrated heritage lan
guages into the regular
school day and made them
a right whenever 20 or more
students wanted to study a
particular language. As a
result, many school boards
will not provide any heri
tage language classes this
fall.

Dear Editor

Your paper recentl y car
ried an announcement des
cribing the commitment of
the Toronto Board of Edu
cation to continue the Heri
tage Language Programme.
We commend Toronto and
the Borough of York for
their participation in this
essential programme, but
wish to point out to you
and your readers the ways
in which the Provincial
Government is undermining
the language programmes so
important to all Ontarians.

..

l'

_ Pagina 12 COMUNIDADE 28-9-78 , _

I
I


