
. .

ANO IV-VOL 2 NO 3 - 12-10-78 0 JORNAL COMUNITARIO PORTUGUES TEL.532-6067 25'

r~ISBON :~~
PUBLICATIONS· . ()'~..
PORTUGUESE PRINTING SHOP ~"f

625 DUFFERIN ST:, TORONTO, ONT.

e

continua pag. 2

poste de rendimento a por
lfao que origina dos bene
ficios. Os descontos
poderao alcanlfar ate 70 por
cento dos beneficios. -

Cerca de 263 mil candi
datos ao seguro-desemprego
nao preencherao as qualifi
calfoes em 1981 em vista
das recentes modificalfoes,
que por sua' vez, ainda de
pendem da aprovalfao par
lamentar. Segundo fontes
oficiais, metade desse nume
ro podeni obter emprego
atraves de programas de
programas de crialfao de em
pregos.

Cullen ressaltou que as
modificalfoes sac "dirigidas
sobretudo a urn incentivo
maior na qbtenC;30 de em
prego, obrigando as pessoas
a aceitar trabalhos e conti
nuar trabalhando." Essa e
a posiylio oficial. Isso nao
quer dizer que a mesma dei
xara de receber a oposiyao
dos parlamentares que re·
presentam as areas mais
ata<;adas pelo desemprego,

eg

plos das modificayoes a se
rem impostas:

A eligibilidade sera mais
dificil para. os que recebe
ram beneficios este ano. Os
H'recipientes'" antes de
comeyarem a receber novos
pagamentos deverlio ter tra
balhado pelo menos 0

.mesmo tempo em que rece-
beram as prestayoes. Caso
receba 16 semanas de
beneficios, tera que ter tra
balhado urn minima de 16
semanas para que seja admi
tido corn beneficiario.

Efectivo a partir de pri
meiro de Janeiro, 0 bene
ficiario recebera apenas 60
por cento da quantia total
de seu saIario, ao inves dos
06 2 teri(os por cento. Os
que, por exemn! -', ganharam
$ 200 S.11tanais enquanto
trabalhavam passarao a re
c'eber urn cheque de $ 12,
ao inves dos $133,32
actuais.

Os candidatos corn rendi
mento total superior a $ 22
miI anuais, incluindo bene
ficios de desemprego deve
ran ter descontado no im-

ific·

•SI

a
e
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o governo federal deve
ra cortar entre $ 750
milhoes e $ 1 biliao por ano
das pens5es de seguro-de
semprego. Os detalhes do
pIano foram tralfados nurna
entrevista a imprensa reali
zada corn 0 ministro, cana
dense do Emprego e Irni
gralfao Bud Cullen.

o programa envolve urna
severidade bem maior nas

. exigencias impostas aos can
didatos as pens6es, aliada a
uma redulfao nos cheques
mensais. Antes de dois
anos nao sera possivel al
canlfar a meta de $ 1 biliaa.
Ate 0 ano que vem 0 go
verno espera economizar
$ 580 miIhoes. Em adiclfao
a economia-que vira do de.
ficit multibilionario regista
do anualmente pelo fundo
de seguro-desemprego-o se
ctor privado tambem rece
beni'saldos calculados entre
$ 50 miIhoes e $ 100 mi
lhoes por ano. Sabe-se que
os empregados e os empre-
gadores. contribuem' para
fundo de desemprego.

Eis a seguir alguns exem-

....

o DOLAR quem 0 viu e quem ~ ve
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LHA DO NOVO PAPA FACIL EBRE E1
corn que

de Iongas
em assun-

Enquanto os devotos
continuam a visitar 0 tu
mulo do falecido papa Jolio
Paulo I, os cardeais ja estao
a deterrninar quais as quali
dades 0 novo papa deve ter.
Segundo eles, este tfr'; de
ter experiencia pastoral, 0 a
pelo do "papa do sorriso",
coma tambem a experien
cia adrninistrativa que Joao
Paulo I carecia.

Observadores do Vatica
no dizem que a criteria para
escolher 0 264 sucessor de
S. Pedro nao sera a mesma

que resultou na eleiyao de
Joao Paulo I em Agosto
passado. Corn a sombra
da sua morte ainda entre
n6s, os cardeais estlio con
vencidos que s6 urn papa
conhecedor ~a buro.cracia
Vaticana poderJ sobreviver
os rigores do seu posto.

A ingorancia de Joao
Paulo 1 de assuntos da
Curia trouxe-lhe 0 estimo
das multidoes- que prefe
riam illlla papa simples e
amavel e nao urn intele
ctual afastado coma Paulo

VI- mas fazia
ele necessitasse
horas de estudo
tos da Igreja.

Segundo George Flahiff,
Cardeal de Winnipeg, "pre:
cisamos mais do que urn
homem corn sorriso".

o que isto tudb signi
fica e que agora 0 nu.mero
de candidatos ao papado e
maior e inclui cardeais da
Curia que antes nao foram
considerados.

Enquanto alguns prela
dos julgam que a possibili-

dade de urn, papa nlio ita
liano e melhor do que an
tes ha outros que excluem
esta possibiJidade.

Dizem que e necessario
urn papa italiano paJ;,.a se
entender co.m a burocracia
complicada do Vaticano,
que apesar de esforyos para
o internacionalizar, man
tern-se essencialmente italia
na: Tambem eclaro, urn pa
pa italiano tera melhor in
fluencia sobre uma ltalia
onde 0 declinio da igre
ja e 0 avan90 do comunis-

" ,

mo continua a perturbar 0

Vaticano.
Quase todos concordam

porem que nacionalidade do
papa e de. pouca importan
cia e que 0 que mais interes
sa e a futura orientayiio-'
da igreja num mundo com
plexo e rapidamente a mu
dar.

A popularidade de Jolio
Paulo I restaurou a igreja
muitos que estavam desilu
didos, mas ele n~o teve
a opqrtunidade de resolver
os problemas da igreja

deixados por Paulo VI.
Esses problemas ainda e

xistem. Ainda nnao ha
soluyao para 0 declinio de
serninaristas; a dissatisfayao
de certas facyoes do clero;
e a resistimcia entre cat6
licos penl~t~oposi9ao do
Vaticano ao controlo artifi·
cial do nascimento.

Entretanto ja e~ta decidido
que as sessOes do voto para
a escolha do novo papa vao
-se realizar no dorningo, dia

Cont. pagina 4

Na proxima semana:
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POT Marcie Ponte

Continuamos hoje esta serie de entrevistas com 0 objectivo de dar a conhecer aos nossos leitores da zona 4 quem s110 os candidatos de'
origem portuguesa a ca~,didatarem-se a Vereadores. 0 entrevistado de hoje eManuel Alves.

QUE SE REALIZAVA AO AR LIVRE NO HARBOURFRONT. DE AGORA

como as roas. £ natural que
rulO possamos intervir corn os
protessores porque eles fica
riam aborrecidos, e depois cairia
tudo sobre (, responsavel. Te
rem os de arranjar as horas
talvez colocar uma tabela a dizer
que se pode estacionar so em
certas horas. A reac~ao talvez
seja negativa porque nao com
preendem 'como urn programa
destes pode ter sucesso, mas a
verdade e que se Ihes fizer
mos ver, ha uma ma
neira de estacionar la.

Bern, pode trazer-se varios
incentivos aos donos dcsses
negocios para os guardar ca
Mais facilidades de estaeiona
mento de carros; e eu nao que
ro sair do ponto, esta gente deve
saber que nos os queremos aqui
e 0 unico meio de fazer isto, e
ajuda-los.

Como vai dar solu~ao a isto?
Como vai simplificar este pro
cesse para 0 povo?

Boa pergunta. Basicamente, e
eu estarei la e quando vierem
pessoas eu os...

Sim mas voce nao poded estar
la 24 horas por dia. Que acon
tece as pessoas que aparecem
la quando voce esta ausente?

Definitivamente a Carnara nao
esta aberta 24 h~ras ~or ,?ia, •
mas eu como urn full"time al
derman ajudaria todos. A maio
ria dos problemas la sao corn
"building permits"

Este e 0 maior problema que
eu agora vejo, mas tenho a cer
tza que existem outros... ou
tras coisas para urn vez:eadoT
se involver na Camara. ..

Voce diz neste papel que faci
corn que a Carnara ou~a os rc
sidentes. Como fara isso? Ou e
isso a mesma coisa que falou
antes?

Basicamentl! sim, El' represen
tar a zona 4, direi ao City Coun-
cil-ou quem quer que seja que
toma conta da cidade-que
temos gente corn problemas e
que devemos ouvi-Ios.

Voce tambem diz que faria corn
que negocios permanecessem
nesta area. Como?

Essa e uma questao muito im
portante. Urn artigo no To
ronto Star menciona que pelo
menos urn dos ex-vereadores es
tava a tentar expulsar postos de
trabalho desta area. I
Nao podemos ter trabalhos aqui
para todos, mas pelo menos os
que temos nesta area, .devemos
guardar. Se assirn nao for,
terao de viajar fora da cidade
para ir ao trabalho. Eu refuo
me mais aindustria leve. Preci
samos disto porque nesta area.
a maioria das mulheres traba
lham, . e se tern de viajar fora
da cidade, torna-se muito in
conveniente. 0 governo tera
de estabeleceJ mais...como se
chama isso.. "Daycare CEnters",
gastar-se-a mais gasolina, pneus,
etc. Urn dos lugares mais va
liosos para a comunidade e na
College e Manning, no ultimo
andar do Medical Center. Da
trabalho mais de 30 mulheres.

Serao a maioria destas portu·
guesas? E que fazem?

Sim, sac portuguesas e fazem
roupa. Ha mais na area, e devia
mos promover ainda mais.

Como fara voce isto?

Sao estas as (micas quest6es?

Nao. Existem mals. Para vol
tar ao ponto de trazer 0 governo
ao povo... no presente, e urn
~ande problema. Muitos vao
a Carnara, e nao sabem quais
os departamentos a que se de-

•vem dirigir corn os seus pro
blemas. Estou a falar
de "building permits", e de
qUalquer outra licen~a a obter.·
Existe muita "red tape"
e esta e criada simplesmente
porque nao se apercebem dela.
Urn momento, ou vou consul

tar os papeis.

eu ainda riao perguntei as au
toridades escolares mas ja falei
corn outros envolvidos na poli
tic.a e dizem-me que os recreios
sao propriedade municipal, tal

Podia ser urn dos' malS Im
portantes para os Portugueses,
A falar corn os Portugueses di
go-lhes que isto e urn problema.
Mas este problema nao e so
dos Portugueses e do povo em
geral.

Voce esta a' con tar' corn 0 voto .
dos Portugueses para ganhar?

Nao, embora muitos dos votos
serao destes. Eusou bem co
nhecido, e muitos dos que me
conhecem votarao por mim.

~ este urn dos principais pontos
da sua campanha?

porque se ganhar a el(!\~ao

como ganharei, serei activo.
Este sera 0 meu trabalho "full
time".

Neste bairro muitos outros 'por
tugueses estao a candidatar-se..'?

Eu ia chegar a isso. Isto e
urn problema. Se' nos nos
juntassemos no principio e com
binassemos entre nos, para a
presentar somente dois candida
tos portugueses, tenho acerteza
que estes ganhariam. Assirn,
todos os votos ficam todos se
parados. Eu nao fui ter corn
eles nem eles comigo, e a situa
~ao agora e esta. Cada urn de
nos tera de fazer 0 esfor~o
para arranjar a maioria dos
votos.
Eu vejo-me no entante a receber
os votos de outros gropos. Es
tou a falar de AngIo-Saxoes, e
outros. Sei que na Comunidade
portuguesa os votos ficarao es
palhados.

Pode falar das outras questoes
na sua campanha. Certamente
que Qev~ ter algumas questoes
mais especificas? •

Sim eu tenho diversas, e algumas
delas nao estao nos papeis dis
tribuidos.

Podia falar de algumas, bre
vemente?

la falamos de uma entre os
portugueses. Isto eurn proble
ma e 0 povo tern de 0 conhe-

• cer. 0 povo tern de participar,
l'f eu tenho a inten~ao de os
manter informados sobre 0 que
existe e 0 que eles podem fazer
para melhorar a sua situa~ao

e a de todos. A segunda ques
tao, e que temos uma falta de
esp~o para estacionamento de
carros. Isso eurn problema para
todos. Se observar a area, vera
so ha dois parques municipais
de estacionamento. Pelo me
nos e. so 'estes que tenho vis
to. Ha urn na Clinton e College
e outro na Niagara e Queen.
Nao quero dizer que devemos
ter quatro ou cinco mas preci-
samos de alguns mais. Ha'
terrenos a volta que nao esta
a ser usado, e que podia ser
usado para isso. --

Que terreno e este?
Conhe~o dois lugares mas nao
os posse mencionar, porque
isto tudo ainda tern de ser dia
logado e tambem ha "bi-laws"
a observar e tanta outra coisa.
Continuando corn isto, eu pen
so que devia usar-se mais os
parques de estacionamento das
escolas durante a noite. Porque,
como disse vivi sempre nesta
area, e so vejo alguns a ser
usados assim. Eu gostaria que
as mesmas regras para 0 estacio
namento na rua fossem apli
cadas nesses casos. Se urn
carro parasse la depois de
uma certa hora, seria mul
tado. As horas para
isso teriam de ser organ iza
das.

Eu julgo que isso elimina
ria muita -<la congestao pre
sente. Isto d ara' soluc~ao ao
problema de estacionamento
durante a noite-como sabe
temos muitas escolas na area,
e nos como "taxpayers" bene
ficiariamos disso. /

As .escolas vao concordar corn
isso? la inquiriu sobre isto?

,.

Como .vai dar soluc~ao a este
problema?

Desempre~o .
\

COAt. da pag.l
onde sellS moradores po
dem ser considerados pes
soas 'de sorte se conse
guirem trabaIhar cinco me
ses por ano.

Como vereador, a primeira coisa
a fazer sera trazer 0 governo
~,este povo~ Eu posso fazer isto,

o General
RamaIho Eanes, na qualida

.de de chefe do Estado-Mai
or-General das For~as Ar
madas, deu posse, ontern
de manht ao novo chefe
do Estado Maior da Arma
da, Almirante Sousa Lei
tao.

o empossado, que ja de
sempenhava urn alto car
go na hierarquia militar,
substitui 0 almirante Souto

I

Cruz, que hoje passa a de-
sempenhar fun~5es de vice
-chefe do Estado-Maiorc-
-General das For~as Arma- ~

das; lugar que estava em
aberto desde ha cerea de
urn ano.

N:a alocu~ao que profe
riti ~urante' 0 acto, que
decorreu no edificio do
antigo ministerio da ma
rinha, em Lisboa, 0 ge
neral Ramalho Eanes afir
.mou que "em democracia
nao pode haver exercito
revolucionarios, nem se
quer progressistas, assim co
mo nao pode haver exer
citos conservadores".

"Em Portugal havera em
breve condi~5es hist6ricas
para a correcta j'nser~ao da
For~a militar no corpo na:
ci'onal-f~isou, 0 presidente
da Republica.

Chefe do Estado
-Maior da

Armada
, I j. ~

inteiro e nao se interessam
corn a poIitica. Isto tern urn
grande impacto no futuro dos
seus mhos e da sua situa~ao fi
nanceira porque eles nao parti
cipa,.

Disse que trabalhava nesta zona
qual e 0 seu trabalho?

Sou portugues, (:) claro, e
nasci no norte de de Portugal.
Emigrei para ca ha 10 ou 11
anos. Sempre vivi nesta zona
e trabalho tambem ca. Ate
esse (:) urn das razocs porque
resolvi canidatar-me a vereador.

Quais sao estcs problemas?

Os problemas sao diversos,
edestes problemas eu nao tinha
conhecimento ate os meus co
legas me terem falados neles.

Por exemplo eu sei que um
dos problemas e a classe tra
balhadora. Estou a falar de
pessoas que trabalham 0 dia

Estou associado corn a Sun
,Life Insurance Company; isto
ja ha cinco anos. Eu vendo
.programas de seguro para Sun
Life. Basicamentc 0 meu tra
baTho e estar em contactocom
pouco de varias comunidades,
nacionalidaJes e classes. Eu
nao vend,o so a Portugueses
e a todos em geral. Por isso
eu estou ao par da questoes
desta zona. Dcvo notar porem
que os portugueses form an 0

maior gropo nesta comunidade.
E eu como portugucs vejo-me
a tratar dos problemas dcsta
area:

\
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Esta secyao do jomal e para
tooos os que queiram dirigir
-se nao apenas ao jomal,mas
ao publico em geral e as auto
ridades de qualquer nivel. En
tre os leitores ha certamente
muitos que'pOOerao contri
buir para que 0 jomal seja de
facto uma voz forte na nos
sa comunidade.
Importante contributo para 0

melhoramento deste jomal
sera a apresentayao de suges
toes de quantos nos leiem.
Quando urn jomal e feito
por todos e certo e sabido
que esse jomal obtera suces
so.
Nao tenha 0 leitor.receio de
escrever uma carta. Que nao
se preocupe corn a linguagem
gramatical. N6s precisamos de
saber 0 que pensa do desen
volvimento do jomal. Venha
daL.

"

SI. Director

Como leitor habitual do
Comunidade sinto-me alegre
que os seus colaboradores
decidiram enfrentar novos
trabalhos e novas dificulda
des para terem coma fruto \
do seu esforyo urn jomal
que pudesse sair arua todas
as semanas. No entanto,
devo notar que jamais po
deni ser coma 0 jomal de
outrora. 0 seu papel tern
de ser diferente.

Compreendo que um jor
nal coma este tern certas
restricyoes bem graves.
Uma destas, e certo, e a
quantia de dinheiro a dis
posiyao para investir em ma
teriais e pessoal. Outra, e
nao menos seria, e 0 tipo
de notlcias que pode atin
giI. Porque a imprensa,
radio e TB v£ apresentam
noticias diariamente, qual
quer noticia publicada por
urn jomal coma 0 nosso
Comunidade sera velha para
muitos. Isto, e claro, corn'
excepyao a noticias de inte-

resse local.
Sendo este .0 CasO, eu jul

go que seria mais provei
tosos se 0 Comunidade se
ocupa-se mais em analise
de acontecirnentos politi
cos, economicos, etc. (e is
to, nao sO a nivel local e
nacional, coma tambem
intemacional) do que so na
sua reportagem.

Femando da Maia

Exmo Senhor

Recebemos 0 Comunida
de corn satisfayao e ale
gria, mais ainda por passar
a ser semanal.

Sei que e preciso muito
trabalho e presistencia para
se fazer qualquer coisa, mas
o exito dependera de quem
estiver a frente do lomal.

Espero por 0 melhor e
junto envio 12 dollars para
pagar a minha assinatura.

Corn os melhores votos
de sucesso '

Subscrevo-me
Gabriel Viegas

Caro Editor, .
Sei que 0 jornal Comuni
dade nao pretendeu asso
ciar 0 meu nome corn 0

partido NDP na sua ediyao
de 5 de Outubro (pag 4:
Efei~oes Municipais).

Acontece porem que urn
numero elevado de leitores,
do seu jornal parece tal ter
interpretado. Houve ate
algumas pessoas que me
contactaram directamente a
fim de esclarecer 0 assooto.

Sendo esta situayao pa
rece-nos justo informar os
leitores interessados que,
coma candidato a alderman
pelo Bairro 4, nao opto
por quaisquer partidos poli
ticos, muito menos pelo
NDP.

Desde ja agradeyo a
divulgayao deste esclareci
mento.

Sempre ao seu dispor
Bill Moniz

(NO.CANA[)A []illD6Iar:quem 0 viu e quem 0 vel

Levesque

medidas ~populares.

E se ha alguma
coisa neste pais que 0 go
vemo tern que evitar sao
medidasirnpopulare~ ~

que vem, al urnas elei
yOes, e 0 que interesse
e ganhar as elei~oes. . A
econornia e 0 dolar...

Num discursso perante a
Assembleia Nacional de
Quebec 0 Primeiro Ministro
Rene Levesque disse que
embora Quebec queira inde
pendencia, nao quer manter
barreiras alfandegarias C9m
o resto do Canada. Nao ha
vera disse ele, a exigencia de
passaportes para cruzar a
fronteira, e a moeda, e
banco central, serao os
mesmos do Canada. Quebec
tambem manterci uma alian
ya militar corn 0 Canada.

o objectivo do seu gover
no, e trazer para a provin
cia 0 poder exclusivo de
fazer leis, e de levantar
impostos. Diz ele que
Quebec, s6 sera independen
te quando a Assembleia
Nacional for 0 unico Parla
lento Nacional que possa
passar leis sobre 0 seu terri
torio e quando 0 seu povo
s6 pagar os impostos que
queiram levantar, mas isto
nao elimina a possiblidade
dos dois paises compartilha
rem daquilo que eles e van
tajoso.

A descer que nem pedra
lan~ada da rnais alta en-.
costa, ignorante dos es
for~os do govemo para
segurar a sua queda, 0

dolar canadiano tern-se
tomado urna moeda
doente perante as outras
moedas intemacionais,
uma "moeda inVlilida",
segundo as palavras da
revista Maclean's.

Nao e que 0 caso da
moeda canadiana seja 0

\mico. 0 dolar america
no tern tambem atingido
os niveis mais baixos da
sua historia, em compa
ra~ao como, por exem
plo, 0 marco alemao, 0

yen Japones, ou 0 franco
Sui~o. Mas a economia
canadiana, por dependen
cia na Americana, desce
20, enquanto esta descer
10.

o que e 0 dolar?
Urn peda~o de papel,
corn tinta verde e pre
ta, que passa de mao
em mao... qualquer ti
pografia podia fazer mi
!hOes delas em poucas
horas. Mas esse papel
representa dinheiro. E
desde que os homens dei
xaram de trocar uma
vaca por urn par de sapa
tos, ou dois quilos de fa
rinha por urn litro de vi
nho...0 dinheiro tern
sido, logo a seguir ao
amor, a coisa mais procu
rada pelo homem.

As culpas da queda
do dolar podem ser atri
buidos a muitos factores,
e as opinioes dos reme
dios sao tantas quantos

os econornistas. As con
sequencias, essas nao ha
que discutir" quem as
sente e quem tem que
comprar cornida, roupas,
pagar renda, ou passear...
enfun: todos nos.

o dalar canadian0,

que em Novembro de
1976 atingiu urn maximo
de S1.03 US. Chegou
na semana passada a estar
a $ .84 US. 0 maquinis
mo que faz funcionar
estes altos e baixos, e
muito semelhante ao que
se processa nos supermer
cados. Quando ha falta
de tomates, e toda a gen
te os quer comprar, 0

pre~o sobe. Quando ha
muitos tomates...0 pre~o

desce. Assim e corn 0

d6lar. Quando s.e verifi
ca uma abundancia de.
dolars canadianos..o pre
yO desce.

o valor alto do dolar
Canadiano coincidiu corn
urn periOOo em que os
juros domesticos esta
yam altos, fazendo corn
que 0 governo e compa
nhias canadianas
pedissem emprestimos no
estrangeiro. A medida
que estes emprestimos
eram convertidos em
dalar canadiano, a procu
ra por este aumentava,
fazendo corn ,que 0 valor
subisse. Os ju£Os altos
efectuados no Canada,
eram parte da politica
economica do momen
to, que, para reduzir a
inflac~ao, visava' dimi
nuir as quantidades de
dinheiro em circulayao.

A medida que os juros
dirninuiram, 0 d6lar co
me~ou 'a descer. Aliado
as incertezas politicas
causadas pela elei~ao do
govemo separatista no
Quebec, -0 dolar conti
nuou a descer ate ao pre
sente.

Nos mercados mone
tmos, onde 0 dalar e
comprado e vendido por
grosso, a especula~ao faz
tambem parte das causas
da baixa. Para 0 especu
lador, 0 dolar e um pro
duto que pode ser com
prado e urn lucro reali
zado sobre a venda. Su
panhamos que 0 leitor
tinha 100 dolares cana
dianos em Novembro de
1976. I Podia ter compra
do $ J 03 americanos.
Hoje corn esse dinhiiro
podia comprar, quase
$ 1 20 canadianos. Em
cem mil dolares tinha fei
to urn lucro de v.inte rnil,
n~m rnilhao duzentas
mil...mais 0 juro que
tinha tirado durante esse

. tempo. Esta visto que
aos especuladores inte
ressa que 0 dolar desya
todos os dias...pois assim
todos os dias fazem lu
cro. Vendas por contra
to permitem precisamen
te isso. Se eu for urn
especulador, e 0 leitor
precisar de dolares cana
dianos alem de amanha,
eu contrato consigo
entregar-Ihos a 90 cen
tirnos. Se 0 dolar descer
amanha para 89, eu com
pro e no dia .seguint~

entrego-Ihos coma foi es-

tipulado, por 90 / ganhei
1 centimo em cada dolar.
Num milhao de dolares
fiz urn lucro de 10 rnil.
Not Bad, por dois ou
tres telefonemas.

o que pode fazer 0

governo' para aliviar a
queda do dolar. Uma
solu~ao, a mais hipote
tica seria, num mes qual
quer do ano, comprar
tOOos os d6lares canadia
nos que aparecessem no
mercado. Todos os espe
culadores que tivessem
contratado entregar dola
res canadianos teriam
que compni-Ios· ao Banco
do Canada pelo preyo
que este estabelecesse, e
entrega-Ios pelo preyo
que tivessem contratado.
Nesse mes deixavam de
especular duma vez para
sempre no dolar canadia
no, e alguns deixariam
mesmo de especular fosse
no que fosse. Mas esta e
uma solu~o hipotetica.
Solu~oes praticas seriam
um aume.nto dos juros
(que 0 governo fez ja
tres vezes, e cujas conse
quencias sao: menos di
nheiro investido no pais
travando a economia que
ja nao anda tao depressa
coma devia). Pedidos de
dinheiro no estrangeiro
em quantidades massiyas
(ja se pediu urn empres
timo de 750 rnilhoes...
e os ju£Os tern que ser
pagos no futuro). Cor
tes nos gastos do governo
(numa econornia coma a
nossa em que 40 por

.cento da Producyao

Nacional vem do gover
no, muitos postos de tra
balhos seriam elimina
dos), enfun nenhuma so
lu~ao e certa nem garan
te um melhoramento to
tal.

No meio de tudo isto,
urn sector da economia
esta a progredir: a expor
tayiio. Corn as coisas
que em 1976 custavam
$ 1.03 US. agora a cus
tar ao estrangeiro apenas

, $ 85 US, os produtos
canadianos tern grande
p£Ocura. 0 sector flo
restal, que produz 200
mil postos de trabalho,
e exporta 7 bilioes de
dolares de mercadoria
anualmente declarou este
ano 0 dobro dos lucros
do ano passado. 0 turis
mo esta tambem a lu
crar, pois muitos cana
dianos que iriam ao es
trangeiro, - resolveram
passar as suas ferias no
Canada, pois 0 seu di
nheiro nao rende tanto
la fora coma costumava.
(e quem foi a Portugal
este Verao que 0 diga).
AMm disso os estrangei
£os vem rnais ao Canada
pois 0 dinheiro deles
agora vale mais aqui.

Impt>e-se que 0 go
vemo tome medidas para
controlar a econornia.
Mas estas nem sempre
coincidem corn as que
sao necessarias para con
trolar a queda do d6lar,
se bem que uma econo-

rnia forte, no futuro conduz
inevitavelmente a urn dolar
forte, e nem, sempre sao

que esperem.
M. Silva
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nheiro dinheiro'dinheir.
A Escola

e 0 seu filho

---
PARTICIPACAO

.$

SoaresVergilio

sociedade, talvez 0 unico
contacto mesmo?

Tomando em considera
<rao que a escola e hoje a ins
titui<rao que mais poder tern
para in£luenciar a nossa ju
ventude, mais do que a pro
pria familia, nao deviam os
pais assumir urn papel mais
activo em decidir 0 tipo de
educa<rao que os seus filhos
devem recebei? Se cada urn
de n6s soubesse que urn
certo empreendimento ia
governar a nossa vida duran
te os pr6ximos 14 anos nao
pensariamos muito a serio
antes de 0 iniciannQ.s? Pois
claro. Mas entao porque
e que tantos pais mandam 0
Manuelzinho de A anos para
a escoll~ mais pr6xima sem
considerarem ao menos a
qualidade de ensimo prati
cado em tal escola? Nem
no mesmo sistema escolar
as escolas sao iguais. A di
feren<ra, por exemplo, entre
a ,West Park Secondary
School na Bloor e Dundas e
a Lawrence Park e coma 0
dia da noite. E podiamos
continuar a fazer considera
<roes e a dar inumeros exem·
plos das desigualdades exis
tentes no sistema escolar.
Hoje, porem, queremos ape
nas lembra"r que e tempo
dos pais se interessarem
muito a serio por aquilo que
se passa na escola onde os
filhos vao passar muitos
anos da sua vida. E preci
so ir as reunioes de pais,
mostrar interesse, participar.
Nao estamos em Portugal,
onde embora falando a
mesma 'lingua que 0 profes
sor, nao nos era possivel
participar nas decisoes esco
lares. Temos que nos en
volver na educa<rao dos nos
sos filhos desde 0 primeiro
dia porque mesmo no "Kin
dergarten" 0 pmfessor e
mais do que urn "babysitter'

Mais uma razao para nos
envolvermos? Os milhoes
de d61ares gastos na educa
<rao estao a sair do nosso
bolso...

Urn estudante passa pelo
menos 5 horas por dia, 5
dias por semana, 9 meses
por ano dentro de uma sala
d'aulas. Alem disso os tra
balhos escolares a noite au
mentam 0 numero de horas
que cada crian<ras, rapaz ou
rapariga, vive debaixo da
in£luencia dos sistema es
colar. Se considerarmos 0
tempo que cada estudante
passa corn os amigos a falar
dos professores ou a discu
tir trabalhbs que the foram
designados, 0 numero de ho
ras acurnuladas durante a se
mana e ainda muito maior.
E certo que este numero
acumulado fora das "horas
escolares" varia de estudan
te para estudante, mas nao
ha duvida que todas as
crian<ras na nossa sociedade
tern de passar mais de dez
anos da sua vida dentro de
uma sala d'aulas.

Assim, em geral, a crian
<ra entra no circulo do sis
tema escolar aos 4 anos de
idade e so de la sai por
volta dos 18 anos (salvo
as inumeras exceP<r0es dos
"early school leavers"-e
esse e outro problema que
nao e nossa inten<rao discu
tir aqui). Como 0 ano es
colar nao termina senao em
Junho, e comum encontrar
urn born numero de jovens
de 19 anos frequententando
ainda 0 ensino secundario.
Quem duvida da extraordi
naria in£luencia que tal ins
titui<rao tern sobre cada urn
de nos durante a nossa in
fiincia e juventude, lembre
-se do costume universal das
pessoas que descrevem acon
tecimentos passados... " du
rante 0 verao, no fun da
quarta classe..." ou " anda
va eu no grau 2". etc. Esta
terminologia continua a ser
usada pela vida fora, pois a
escola e urna vida, a unica
vida que a crian<ra vive in
tensamente corn todas as
vantagens e desvantagens
dai provenientes. Quem
nao se recorda que foi a
escola que proporcionou 0

M. Silva primeiro contacto corn a

ventada em Amsterdao, af
foi posta a trabalhar em
'grande escala: Empresti
mos. Os dep6sitos que 0

banco recebia, em vez de
estarem parados, podiam ser
emprestados. E 0 banco
recebia juro, 0 que equiva
lia a dizer que 0 banco
tinha criado dinheiro. 0 de
positante tinha urn dep6sito
comprado por urn certiflca
do do banco, certificado
que ele podia usar, 0 soli
citante tinha urn empresti
mo, que ele tambem po
dia usar, e 0 banco tinha
juro...que podia ser usado'
para criar mais dinheiro.
...0 principio e tao simples
que ate custa a crer. 0 mais
importante e que 0 Dep<,>si
tante e 0 solicitante nunca
venham ao banco ao mesmo
tempo buscar 0 dinheiro
que e dos dois. S6 nessa
altura e que 0 banqueiro
flca reduzido a condi<rao de
simples mOrtal.

Durante os primeiros
cem anos, 0 banco de Ams
terdao prosperou, e corn ele
a cidade, que se tornou
numa das mais importantes
da Europa. Homens de to
das as ra<ras e religioes vi
nham, para comprar,
vender, solicitar e ~rique
cer.

Mas, coma todas as gran
des coisas quem tern muito
quer mais, e os abusos
aparecem. Urn dos mais

)mportantes solicitadores do
banco 'era a "companhia
Holandesa das Indias". Os
donos da companhia' eiam
muitas vezes os mesmos que
dirigiam 0 banco. A compa
nhia foi recebendo empres
timos, e l~ntamente foi
deixando de fazer dep6sitos,
barcos que nao chegavam,
carregamentos que se per
diam...Os emprestimos dei
xaram de ser pagos. Quan
do os depositantes suspeita
ram que 0 seu dinheiro nao

"estava no banco, foram la
para ir busca-Io. Em 1819,
o Banco de Amsterdao fe
chou as portas.

nheiro houver, se tudo,
se mantiver igual, menos
coisas este comprara. Ame
dida que a quantidade de
prata na Europa aumentou
os pre<ros aumentaram
tambem. E pessoas que
nunca .tinham ouvido falar
na descoberta da America
sentiram os seus efeitos no
pre<ro das mais pequenas
coisas que tinham de com
prar.

Apesar da abundiincia de
dinheiro, uma outra lei co
me<r0u a ser observada sobre
este: Quan to mais se tern,
mais se quer. E quem re
cebia as moedas tirava-lhes
o mais que podia da prata,
sem the alterar 0 valor,
para fazer mais moedas.
Urn manual publicado pelo
governo holandes em 1606
enlistava 846 moedas di
ferentes, muitas delas defi
cientes em peso l ou falsifi
cadas no metal. Foi para
simplificar as transac<roes
que os comerciantes de
Amsterdao resolveram criar
urn banco central, onde as
moedas eram avaliadas e pe
sadas, e urn credito era da
do ao comerciante, no valor
em metal puro das suas
moedas. Os dep6sitos eram
transferiveis da' conta dum
comerciahte para a do
outro, e 0 recipiente tinha
a certeza do valor que es
tava a receber, nada falso...
Os pagamentos atraves do
banco passaram a ser os
mais valiosos. Veio agora
a segunda fun<rao mais im
portante do banco, que a
pesar de ri~ ter sido in-

Depois qualquer individuo
corn urn cofre passou a ser
banqueiro. Os bancos £lori
ram no tempo dos Romanos
e atingiram 0 nivel de Qesen
volvimento que hoje lhes
conhecemos nas grandes
cidades mercantes da Idade
Media. Corn os bancos, veio
o poder dos banqueiros,
urn poder que ate ai cabia
s6 aos imperadores:

criar dinheiro

Para uma visao mais com
pleta dos bancos e do di
nheiro a cidade para visitar
e Amsterdao, na Holanda.
Esta cidade esta associada
corn dois grandes desenvol
vimentos na hist6ria dos
bancos.

Em 1609, dinheiro, na
forma de moedas, era abun
dante em Amsterdao. Em
maior numero, moedas de
prata, pois a prata, e nao
o ouro, foi atraves da hist6
ria 0 metal mais usado para
a cunhagem de moedas.
o facto de Judas ter recebi
do moedas de prata coma
pagamento, nao prova ndad,
mas mostra que prata era
mais corrente ja naqueles
tempos. Depois da des£o
berta da America por Co
lombo, importal}tes minas
de prata foram descobertas
duma riqueza sem paralelo,
e, virtualmente rios de pra
ta come<raram a correr para
a Europa. A abundancia de
prata no seculo XVI, veio
a demonstrar urna das mais
basicas leis que govemam 0

dinheiro: quanto mais di-

./ A, PRIMEIRA
. -' '.. ~ .

CASA FUNERARIA
PORTUGUESA EM TORONTO

o que e 0 dinheiro?
E qUalquer coisa, cujo valor
e facilmente reconhecido, e
que deve ser aceite por to
dos aqueles que precisam de
efectuar transa<roes comer
ciais. Atraves da hist6ria
muitas coisas tern servitlo:
anirnais, conchas, peda<ros
de metal, uisque, tabaco...
Peda<ros de metal, torna
ram-se populares, porque 0
Imperador podia ter a sua
cara estampada na moeda
o que era urn excelente
meio de fazer publicidade
a sua pessoa, e as moedas
evitavam as vezes que se
quizesse fazer uma compra
ou venda. . Alem disso e
mais flicil guardar moedas,
do que garrafas de uisque,
ou fardos de tabaco. 0
(mico problema corn as
moedas e que como' a
maioria delas ou pelo me
nos as mais valiosas eram
feitas de aura ou prata
por cada mao que passa
Yam, perdiam urn pouco do
p€iso...ate que foi preciso
voltar a usar balan<ras para
pesar as moedas.

A medida que as moe
das foram circulando, a
queles que por sorte, esper
teza ou outros meios conse
guiram acumular muitas, vi
ram-se a bra<ros corn 0 pro
blema de as guardar. Foi
assim que se deu a 0 se
gundo grande desenvolvi
mento na historia do di
nheiro. A inven<rao dos ban
cos. No principio eram
aqueles corn os cofres mais
fortes mais fortes que se es
pecializaram nessas tarefas.

Agora Aberta
COM UMA EQUIPA DEPESSOAL EXPERIENTE QUE
FALA A NOSSA LINGUA CbNHECE A NOSSA GENTE
E .RESPE,ITA AS NOSSAS TRADlCOES.

-Urna das pessoas responsaveis tern 25 anos de experiencia.

ESTACIONAMENTO ADJACENTE

CASA FUNERARIA LATINA
331 College St. (perto d~ Augusta)

Tel:,964-2922

NOVO PAPA

cont. da pag.l

15. A' Congrega<rao de Car
peais que dirige a Igreja no .
periodo em que nao ha
Papa, decidiu que os 110
cardeais eleitores precedam
o conclave, no sabado, con
celebrando uma missa na
Basilica de Sao Pedro as
9 horas. Pelas 330 da tarde
os princepes da Igreja diri
gir-se-ao em procissao para a
Capela Sistina, onde se rea
lizara 0 conclave. No domin
go demanha, os cardeais
concelebrarao uma missa, a
que seguirao duas sessoes de
'(ota<rao ~, mais duas a tarde,'
ate que seja escolhido urn
novo Papa.

MAX BANE
AUTO
BODY
A MAIOR OFICINA DE BATE-CHAPA

DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE TORONTO

430 Bathurst St.

_ ~~~:~~oa College) 921.3225
lel·924-1001
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VISITE-:NOS NOS

11 GI FTS SHOWS DO COLISEU

PAVILHJ(O L. 36"
\

PORTUGAL IMPORTS
44 D•••,•• Cr. L.i...., o.t.

ARTIGOS REGIONAIS
POITUGUESES

CALL COUECT
(519) 616-1492,

LOU(AS PORTUGUESAS:
Candelabros Se 0 leitor est~ estabe-
Jarras lecido e quer aumentar 0

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

Contacte-nos,veja 0 que
vendemos "compare os nos
sos preyos e at~ o,pode
Il105 ajudar.
s6 VENDEMOS POR JUNTO

ARTIGOS RELlGIOSOS

Redomas
EstAtuas Religiosas
(F~tima,Santo Cristo)
Rosarios Quadros,

Ouro Portl{gues
de 19.2 quilates.

o Melro

IMPORTAMOS E DISTRIBUIMOS
·UNIQUE PORTUGUESE POtTERY,fND GIFT!'!..

Outro assunto: 0 leitor lembra-se ai ha uns anos
atnis que 0 a9ucar chegou a estar a 3 dolares cada saqui-

, nho de 5 libras? Le'mbra-se do sabor amargo que the ficava
na boca cada vez que tinha de comprar a9ucar? Sabe que 0
a9ucar nlio estava tao caro coma diziam, a verdadde e que
as companhias que 0 produzem estavam todas juntinhas ,
muito arniguinhas a fazer combina9ao umas corn as outras...
Esta semana foram mnltadas em 750 mil dolares cada uma,
por conspirarem para manter alto 0 pre90 do a9ucar, E
outra coisa curiosa: Em 1975 0 mesmo Juiz que agora as
multou, tinha-as encontrado inocentes por falta de pro
vas. Desta vez as provas foram suficientes.

Agora se fizessem 0 mesmo as companhias de Petr6
1!l0, as companhias dos Supermercados, as companhias de
constru9ao de casas...

Provas? Oh Senhores, basta dizer que 0 Melro disse.

. Como prometi na semana passada, ca estou para expli
car aos leitores urn pouco das leis que regem 0 f~zer do
vinho ca no Canada. Urn pais que, esta visto, nao consegue
produzir vinho verde; e cuja cerveja geralmente nao passa
dos 5 por cento de conteudo alc06lico tinha que ter umas
leis estranhas.

• Em primeiro lugar, a lei mais importante : E proibido
fazer vinho. Parece impossivel mas e verdade. Como e
que 0 governo do Trudeau, que ate tern dito que gostados
emigrantes, (... se nao fossem eles, (imigrantes) quem e que
havia de fazer 0 trabalho sujo...cavar valetas, minar as mi
nas, varrer os soalhos", isto nas palavras de Bryce Mackasey
que ate ja foi Ministro da Mao de Obra e Imigra9ao...pala
vra de honra que e verdade que ele disse isso, leitor. Eu sei
que estou sempre na brincadeira, mas olhe que esta eu nao
inventei, que corn coisas destas nao se brinca. Se MO acre
dita em mim veja a revista MacLean's de 16 de Outubro,
pagina 23,...) mas coma ia eu dizendo, como.e que 0 go~

verno do Trudeau podia passar uma lei dessas? A verdade
e que nao foi 0 governo que passou essa lei, foram os im
portadores de uvas,_ que ao vende-Ias a doze dolares a caixa
fizeram corn que fosse proibido fazer vinho.

Outra lei que e preciso observar: e proibido trans
portar vinho de fabrico domestico do local onde este e

.fabricado. Esta e verdade, esta mesmo nos livros dos advo- .
gados. Portanto, se 0 seu compadre quer fazer vinho a so
ciedade...Nao queiia, porque ele coma nao pode transpor
ta-Io de sua casa, ecapaz de se mudar para ai, para poder
beber a metade dele...e 0 leitor ainda tern que the empres
tar 0 fogao para ele cozinhar...

Vma lei que toda a gente pensa que e lei, mas nao
e, e a seguinte. ao contrario dei que muita gente pensa, nao
e proibido fazer aguardente, 0 que e proibido e ser apa
nhado a fazer aguardente...

"Muitos dos pais nao estao
satisfeitos corn os seus mhos.
Ha grande uso de alcohol e
droga".

"A aurora boreal C que me
impressionou tanto. As lu
zes, i1proximan-se depois rece
tlem e sempre a mudar. Too
bela."

"Fiquei supreendido cm ver
tantas igrejas numa comunidade
tao peq\lena. Ha igrejas cat6
licas, baptistas, protestantes,
testemunhas de Jeova...

"0 casamento riao e muito
popular la. Vivem corn quem
Ihes apetece; quando tern filhos
ecria-los.

"Os bares fecha:m a meia
-noite e trinta e e a essa hora
.que se ve mais policias a fazer
a ronda.

":f certo que 'vimos alguns
!>Cbados mas este era 0 periodo
das festas Delta Deze".

"De verao, estiio sempre
por fora, nunca em casa. Vao
a "parties" ao cinema, etc. Os
velhos e que gosta:m muito de
flcar em casa, a entreter-se cam
seus trabalhos manuais".

"As casas la sac muito gran
des, e estao uns tres pes levan
tadas do chao. Sao pintadas
corn belas cores; azul, amare
10, e 0 formato de quase todas
elas e igual".

"Tern uma camara congela
dora, que e operada pelo go
verno. Nesta camara, todos tern
lugar reservado para nele guar
darem os seus mantimentos para
o inverno."

"Embora seja muito frio 1<i,
este nao se sen te tanto, porque
mio e hurnido coma aqui".

"As coisas sao tau caras. Urn
hamburger custa $ 2.30 e uma
lata de gasosa 50 centimos".

A viagem durara dois dias...

Inuvik.-Da esquerda para a direita os edificios sao:Polaris Theater, a loja Hudson's Bay,
Inuvik bakery e a Igreja Catolica.

"0 unieo mercado la, e 0

Bay Store. La se compra
roupa, comida, tudo. Parece
ate que tudo la pertence a Bay".

" Os que veem a Edmonton
para estudar, 0 governo paga
-lhe os custos; mas poucos vem
para 0 suI.

INUVIK

"Os N.W.T. tern a maior
concentra<;ao de R.e.M.p. no
Canada. Eu nao compreendo
isso."

"Precisa-se de tantos poli
cias, porque a area a policiar
e imensa".

"0 maior numero de pesso
as trabalha: em cscritorios, os
outros, na "pipeline".

Como anunciamos no numero
anterior, f9mos recolher as im
pressOes dos jovens que foram
a Inuvik. Assim, reunimo-nos
corn alguns deles e da conver
sa captamos as seguintes
impressOes

\

Kilaluak, a baleia branca que e uma fonte rica de alimenta9ao muito procurada
pelos Esquim6s. A carne da baleia etirada e depois de seca chama-se mipku.

"Muitos ca<;a:m para sobre
vier mas muitos dos novos
nao estiio a 'aprender os metodos
da ca<;a corn Os pais. Tern de
passa:r 0 inverno na cidade na
escola, e por isso nao vao corn
os pais a ca<;a. Quando esta e
pouca tern de depender mais
napesca".

"Leva:m a vida muito lenta
la. Levanta:m-se quando Ihes
apetece e se perdera:m. 0 tra
balho, arranja:m outro. Os que
trabalha:m para 0 estado e que
estao sempre apressados. No
principio, eu nao me sentia
bem corn isso-com essa falta de
planea:mento da vida".

"Eu notei grande diferent;a
entre as casas dos brancos, e
as do nativos. As casas dos
brancos sac as melhores. Os na
tivos nao tiyenu:n grande resco
lha nas casas que Ihes fora:m in
dicadas para eles viverem e estas
nao 'sao tau boas."

West End YMCA

Infprma~ao Util

931 ColI~g0t.

Toronto' Ontario
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VENUS CREATIONS

Realizou-se, no passado domingo dia 8, na Casa do
Benfica uma matinee, em prol da SeC93.0 Desportiva.

Encontravam·se presentes nesta festa, os seguintes
convidados de honra. Sr. Bill Moniz 0 nosso futuro Alder
man da zona 4, SI. Domingos Marques Director do Jomal
Comunidade, e Sr. Figueiredo, pIOprietario da Agencia de
Viagens ABC. Estando presentes alguns artistas da Comuni
dade Minah Jardim, Ze Gomes, Diogo Monteiro, e Eduardo
Faria. Minah Jardim falou, sobre 0 seu pr6ximo espectacu
10 que se realiza nesta casa no pr6ximo dia 29 de Outu
.bIO, corn valiosos premios. Esta festa foi abrilhantada pelo
ja conhecido conjunto Panteras, que acompanharam, 0
compositor e musico Domingos Melo.

Houve 2 sec90es de bingo, em que foram contempla-

dos 2 vencedoras, com 2 televisOes, que foram entregues
pelo presidente do futebol, Sr. Jose Penha. Tambem foi
feita a entrega, de um trofeu ao conjunto Panteras pelq
sr. Bill Moniz e uma placa aDirec9ao da Casa do Benfica,
entregue ao Sr. Albino Rodrigues presidente do clube,
pelo Carlos Firmino, e lembran9as a todos o.s espectadores,
oferta de Venus Creations.

o programa Carr<;>cel, tambem marcou a sua presen
9a corn a entrega dos premios do Concurso Carrocel da
CHIN. Isabel Ricardo, e Domingos Melo leram os poemas
dos vencedores que infelizmente, nao se encontravam todos
presentes.

Esta 'festa decorreu com muita asistencia corn born
ambiente familiar, como e costume. Apresentou a festa 0
conhecido e arnador locutor Carlos Firmino.

-N c s do Benfica "\

Da esqueIda para a Direita.
Joe Furtado, proprietirio da Venus Fashions
e organizador da matinee. Carlos Firmino
falando corn uma feliz contemplada do
Bingo. Flrmino confereingo outra vencedo
rae a seguir entregando ta9a ao Presidente
do Clube. Finalmente Domingos Melo
cumprimenta uma das concorrentes cujo
poema recebeu men~ao honrosa.
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D~ cuna para balxo
Bill Moniz e cumpnmentado pelo vocalista
do conJunto musical "Os Panteras" depois
de Ih.l ter oferecido urn trofeu. Donungos
Melo cantando.. o e lendo corn Isabel Rtcardo
do progrCilll.a radiofonico C'arrocel oS poernas
vencedores do concur~o por eles organiZado.
Os Pmteras e Carlos°Firrnino corn a vencedo
ra da Televlsl/o.

FOTOS POR:
MANUEL DIN IS E JOAO FURTADO

•
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.(DE PORTUGAL· [!J. AGENTES DA EX-PIDE
',. " ' "ADMITEM TER

SITUA~Ao POi.iTICA NACIONAl ASSASSINADO DElGADO

o MAP vai prosseguir a devolucao de terras',

Vinhas Clandestinas

o . prendeI. Acrescentou
ainda que foi Casimiro
Monteiro que assassinou 0

"general sem medo", tendo
des~ facto tido conheci
mento atraves de Barbieri
Cardoso e de Rosa Casaco,
que comandou a brigada
responsavel pelos homici
dios, ocorridos em Espa-,
nha.

Por outro lado, Rosa
Casaco, numa carta que
enviou em Janeiro ao seu
advogado, Dr. Manuel
Anselmo, afirma a morte
de Delgado, foi ocasional,
e resultante "do amadoris
mo" de alguns elementos
que compunham a brigada
que se deslocou a Espanha.

Diario de Noticias

da Republica onde, diz 0

comunicado, "Nao houve
urn s6 deputado que se di
gnasse ventilar 0 problema
das vinhas clandestinas, lem
brando a quem de direito
os problemas dos lavradores
do Douro e a urgencia na
soluc;:ao daquele assunto".

A terminar, perguntam
os lavradores do Douro
"que governo sera 0 Que vai
resolver este caso?".

t.'4\"
1~,~

QOt.t._...--

TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES

Planeie cam 0 seu agente de
viagens a sua ida a Portugal.
Nota' A TAP voa para e de: Llsboa - Faro
Porto Santo - Braganca - Chaves - Porto
Covilha - Portlmao - Slnes - Vila Real- Vlseu
S, Miguel- Sta, Marla - Tercelra e Funchal.

posic;:ao enviada em 27 de
Fevereiro de 1977, ao MAP,
solicitando a legalizac;:ao das
vinhas clandestinas, basea
dos no entendimento de que
"se os lavradores nao tei
massem em ir pondo urnas
videiras, hoje nao haveria
vinho do porta para ex
portac;:ao. "

Da exposic;:ao foi envia
da c6pia a Assembleia

material do hotnicidio sobre
a pessoa de Hurnberto Del
gado. Tambem 0 defensor
oficioso de Emesto Lopes
Ramos aceitou que este reu
foi co-autor material do ho
micidio da secretaria de
Delgado, em que terao igual
mente participado, segundo
o libelo Rosa Casaco e Agos
tinho Tienza.

Embora tOOos os outros
reus neguem a co-autoria
material ou moral de qual
quer crime de que saD acu
sados, 0 major Silva Pais
considerou que quem co
mandou as operac;:oes foi
Barbierir Cardoso, e que
nao havia qualquer intenc;:ao
de matar Hurnberto Del
gado mas unicamente de

Entao va na TAP
Transportes Aereos'
Portugueses - que
voando para 34
cidades de 20 paises
em quatro continentes
e no mundo inteiro a
Companhia de Avia~o
que mais Voos tern

" I para Portugal.
E nao admira pais, coma voce,
somas portugueses.

Par isso 0 podemos levar cam a
amizade e carinho bem tipicos 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 muitd
longe de um dos tais 15

E aeroportos aonde a TAP 0 podera
~ levar. Ede la evidentemente
t traze-Io de volta a casa no ~anada.

No II Tribunal Militar
Territorial de Lisboa teve
ontem inicio 0 julgamento
do processo de assassinio do
general Humberto Delgado e
da sua secretaria, Arajaryr
de Campos, em que sao
reus, 0 antigo director-geral
da PIDE, Silva Pais, Pereira
de Carvalho, Agostinho
Tienza, Barbieri Cardoso,
Rosa Casaco, Ernesto Lopes
Ramos e Casimiro Monteiro,
todos membros da extinta
policia poHtica, estando os
Ultimos quatro a ser jul
gados a revelia.

o defensor oficioso de
Casimiro Monteiro nao con
testou 0 "merecimento dos
autos", tendo assim consi
derado 0 reu coma 0 autor

Vinhas Clandestinas-Os la
vradores do Douro preten
dem que 0 Ministerio da
Agricultura e Pescas lega
lize as, vinhas plantadas
clandestinamente, que asse
gun~m em grande medida a
produc;:ao do vinho do Por
to. Em comunicado, os la
vradores de Ervedosa do
Douro e terras circtinvizi
nhas, dao conta de uma ex-

e sociais-democratas consi
deram ser seguimento das
altemativas enunciadas por
Eanes em 22 de Setembro.

Enquanto 0 PS, em 28 de
Setembro, preconizava
"condic;:oes de estabilidade
governativa ate ao fim da
legislatura " para 0 execu
tivo a sair do entendimento
entre Belem e os partidos,
Sa Cameiro, na ultima sex
ta-feira, afrrmou que se ca
minha para a formac;:ao de
urn governo semelhante.., ao
III Governo Constitucional,
que administrara os assun
tos do pais ate a realizac;:ao
de eleic;:oes antecipadas".

Outro aspecto que pode
ra motivar alguma polemi
ca nos pr6ximos dias e a
reacc;:ao dos partidQs a pro
posta de Medeiros Ferreira,
para constituic;:ao de uma
"Federac;:ao democratica
reformada"-projecto de a
cordo institucional em tor
no do i? residente da Repu
blica.

Socialistas, centristas e
comunistas pronunciaram-se
contra aquela proposta do
ex-membr.o do PS, mas
Angelo Correia, dirigente so
cial-democrata, ja se mani
festou favoravel a consti
tuic;:ao desse bloco.

Lei Eleitoral- A Assembleia
da Republica aprovou 0 tex
to defintitivo a nova lei elei
toral. Votaram a favQr 0
PS, 0 PCP e a UDP. Alem
de quatro deputados inde
pendentes, num total de
120 votos. PS};) e CDS vo
taram contra 71 votos.

o novo texto de 171
artigos, determina a redu-,
c;:ao de 263 para 246 depu
tados, nao havendo ao res
tante (divisao eleitoral, cir
culos sistemas de eleic;:ao),
alterac;:6es em relac;:ao a lei
anteiroI.

A nova lei, baseada num
projecto socialista, estabele
ce que a comissao nacional
de eleic;:oes sera integrada
por urn juiz conselheiro do
sUtJI~mo tribunal de justi
c;:a, cinco cidadaos. de "re
conhecida idoneidade pro
fissional e moral", nomea
dos pelos cinco maiores
partidos, e tres tecnicos
dos ministerios da admi
nistrac;:ao intema e neg6cios
estrangeiros e secrtitaria de
Estado da comunicac;:ao
social.

A lei determina igual·
mente que os eleitores resi
dentes fora do territ6rio
nacional e em Macau se
distribuem por dois cir
culos, urn europeu e outro
abrangendo 0 resto do mun
do (incluindo Macau). Cada
urn destes circulos podera
eleger dois deputados, se 0

numero exceder os 55 mil.
e apenas urn em caso con
trario.

-0 parlamento
inicia no pr6ximo dia 16 a
Nova sessao legislativa, mas
antes disso aprovara prov,a
velmente ainda esta semana,
a lei das Financ;:as locais,
documento de grande im
portancia para a gestao das
autarquias.

Os deputados terao de
eleger, entretanto, a nova
mesa do plenario, actual
mente presidida pelo socia
lista Vasco da Gama Fernan
des, que ja anunciou a sua
intenc;:ao de voltar a candi
datar-se ao lugaI.

foram oportunamente avisadas
para procederem a sua entrega.

Assim, 0 secretario cle Es
tado da Estrutura<;ko Agraria
reuniu, durante a manha do
dia 9, com as referidas enti
dades colectivas, solici tando a
sua colabora<;ao na execu<;ao
do cumprimento da lei, nao
devendo assim resistir a apli
ca<;ao dessas decisoes.

Em breve 0 MAP informa
ra mais pormenorizadamente 0

grande pu blico sobre os casos
em que, de imediato, ira pro
ceder a entrega de terras aos
seus legitimos possuidores".

Diario de Noticias

Elei~oes na,

Assembleia da

Republica

Na mesma sessao, Manuel
Alegre procurou conotar a
Emissora Cat6lica Portugue
sa corn os Sociais-Democra
tas eo ..... Mirn de Kaulza
de Arriaga.

Mario Soares, declarou
que nao poria obstaculos
quando 0 presidente da
Repubgca entendesse "que
e preciso fazer outra ex
periencia e criar urn go
vemo que nao reiulte da
vontade popular".

As palavras de Soar;es,
apesar do tom utilizado nos
Ultimos comicios socialis
tas, permitem que se con
tinue a prever a semana que
entra coma "importante em
materia politica", de acordo
corn 0 que referiu Jaime
Gama em Belem, ja que
se espera uma clarificac;:ao
das !,osic;:oes partidarias face
a segunda proPosta de Ra-

. malho Eanes: Govecno corn
apoio parlamentar, sem co
ligac;:ao.

Afastada, coma Sa Car
neiro disse estar, a hip6
tese de uma coligac;:ao gover
namental, e considerada,
por outro lado, a aparente
receptividade de centristas
e comunistas asegunda pro
posta do presidente" Onde!
parece existir maior contra
dic;:ao e no que socialistas

Numa nota oficiosa ontem
divuJgada, 0 Ministerio da Agri
cultura c Pescas afuma que,
"enquanto estivcr em fun<;oes
prossegumi corn celeridade poss
sivel a aplica<;ao da lei da Refor
ma Agrarian. 0 MAP considera
que "apiicar uma lei vigente ha
mais de urn ano, que foi legi
timamcntc aprovada pela
Asscmblela da Republica, e ta
rera irrecusavel de qualquer exe
cutivo, mesmo quando limitado
a gcstao corrente".
- f. 0 seguinte 0 texto inte

gral da nota oficiosa
"Algumas for<;as politicas e

gropos de pressao tern tentado
fazer crer a opiniao publica
que a actual equipa governa
mental do MAP naa teria po
deres para entregar reservas na
zona de interven<;ao da Refor
ma Agraria.

o MAP considera impensa
vel que, num Estado de direito,
a aplica<;ao da lei possa ser
objecto de dUvida. Aplicar
uma lei vigente ha mais de urn
ano, que foi legitimamente apro
vada pela Assembleia da Repu
blica, e tarefa irrecusavel de
qualquer executivo, mesmo
quando limitado a gestao cor
rente.

Por isso, 0 MAP, enquanto
estiver em fun<;oes, prossegui
ra corn a celeridade possivel
a aplica<;ao da referida lei.

Nesse sentido seleccionararn
-se, em primeiro lugar, algilns
easos em que apenas falta a exe
cu<;ao das decisoes ja tomadas
por anteriores governos.

'"As entidades colectivas ocu-
pantes das respectivas terras

Sintese- Dois dias depois
de Jaime Gama, a saida
de uma audiencia corn 0

presidente da Republica, ter
. dito que se estava a es

boc;:ar uma soluc;:ao para a
crise governamental, a hip6
tese de eleic;:oes antecipadas
que "nao se desejatn", mas
"nao se temem"-dominou
urn comicio Socialista no
distrito de Aveiro, em que
participu Mario Soares.

Disco a Solo- Eugenia Me
10 e Castro deveni lanc;:ar'
orevemente seu prirneiro
disco a solo, intitulado
"Outono e 0 Fim", que
tambem e nome de uma
das canc;:oes.

Corn 20 anos de idade,
Eugenia Melo e Castro ja
colaborou nos discos de
Julio Pereira (Fernandinho
vai ao vinho e Lisboemia).
Shile (Doce. Shila), Jorge
Palma (Te ja) Sergio Go
dinho (Pano Cm) Adriano
Correia de Oliveira.

Alem disso, trabalhou no
grupo de teatro Anima, no
programa infantil da RTP
"ou isto ou aquilo", no
grupo de teatro "A Barra
ca"

Eugenia M .Castro

-
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tura de balcoes nas diver
sas localidades a<;:orianas
onde ainda eles nao exis
tern, bem ccomo de ageri
cias de credito sediadas no
estrangeiro cUjos lucros re
vertam a favor da regiao.

Referindo-se ao tabaco
dos Ayores, Raul Gomes dos
Santos afirmaria que este
produt0...yesta a ter boa acei
ta<;:ao n.o mercado do conti
nente, quer pela convenien
cia de pre<;:os (bastante mais
baixos do que os produzi
dos pela industria continen
tal), quer ainda pela sua
qualidade que- salientou
pode leva-lo a competir em
mercados mais exigentes.

sovieticos e os de alguns
paises europeus orientais
querern desestabilizar a Ita
lia". As nossas ac<;:oes
pode~ ajudar essas rna-'
nobaras", teria acreseentado
Moro durante os interroga
t6rios, no decuISQ dos
quais, segundo os mesmos
documentos, considerou
"urn pobre ictiota" aquele
que the havia de suceder na
presidencia do Partido
Dernocrata-Cristao, Flarni
nio Piccoli, referindo-se a
Benigno Zacaagnini, secreta- .
rio politico do parti~o corn
"urn mediocre e 0 pior
secretario que a Democracia
Crista teve ate noje".

Diario de Noticias

Finan<;:as-Os problemas re
lacionados corn a arrecada
<;:30 pelos A<;:ores dos im
postos gerados na regiao
mas cobrados no continen
te, provenientes de transac
<;:oes e de _venda de veiculos,
as quais atingem ja este ano
um montante de 500 rni
lhoes de escudos, foram ana
lisados em conjunto pelo
secretario de estado do or
<;:amento e 0 secretario re
gional das finan<;:as, Raul
Games dos Santos.

Em Lisboa, Gomes dos
Santos reuniu ainda corn
representantes do Banco de- .
Portugal, corn quem anali
sou' a necessidade de aber-

central e irrnao de Nicolau
Lobato chefe da FRETILIN
o SI. 'Lobato diz que a
FRETILIN "controla 85
por cento do territ6rio, e
95 por eento da popula
<;:ao" e que apesar dos
14,000 soldados Indone
sios la, estes s6 conseguem
controlar as vilas e postos
administrativos.

o Sr. Horta disse que
desde Jun.ho passado, a tro
pa Indonesia iniciou urn
ofensivo que inclui 0 uso
de napalmo e de defolhi
antes, corn a inten<;:ao de

. veneer 0 povo de Timor pela
fome.

Resolu<;:oes ja passadas na
ONU condenam a interven
<;:ao da Indonesia; exigem
que esta recue as suas for
<;:as; e que perrnitem a en
trada da Cruz Vermelha In
ternacional e de observado-,
res das Na<;:oes Unidas.

junto a sua fronteira. _
FRETILIN e anti-colo

nial e nao existe eviden
cia qualquer de ser pro-co
munista. Ate a data ainda
nao pediu 0 auxilio de
qualquer pais-seja este co
munista ou nao.

Desde a invasao, 0 unico
contacto que a FRETILIN
mantem corn 0 exterior
e atravez de urn radio de
onda curta. cujas emissoes
sac captadas em Dawin na
Australia. Estas emissoes r'e
gulares indicam que os
postos de cOmando centrais
da FRETILIN, ainda nao
foram destruidos.

Em Lisboa encontra-se
agora dois chefes das for<;:as
de Timor, que residem fora
deste pais: Jose Ramos Hor
ta, Secretario de Neg6cios
Estrangeiros, e delegado as
Na<;:oes Unidas, e Roberto.
Lobato, membro do comite

fica a saber que .as Briga
das Vermelhas ainda nao fo:
ram desmanteladas comple
tamente. Foi, tambem,
o primeiro acto de terroris
mo praticado por aquela
organiza<;:ao desde 0 rapto e
posterior assassio de AIdo
Moro, presidente da Demo
crata Crista italiana.

Por outro lado, os par
tidos politicos aliarain-se
para exigirem, em conjun
to, que as autoridades tor
nem publico 0 teor dos
docurnentos apanhadQs re
eentemente em esconderijos
das "Brigadas Vermelhas'~

em Milao.
Ao que se afirrna, esses

documentos contem trans
cri<;:oes do interrogat6rio a
que os terroristas submete
ram Aldo Moro. Nas ul
tirnas semanas, os jornais
tern vindo a publicar alguns
excertos desses documentos,
que afirrnam terem-lh~s sido
entregues por "fontes muito
bem informadas".

o pedido agora apresen
tado para que os documen
tos sejam tornados publicos
foi formulado por represen
tantes dos socialistas, comu
nistas, republicanos e cris
taos-democratas.

Segundo, os excertos ate
agora divulgados, Moro teria
afirmado as Brigadas Ver
melhas: "Estou farto do
meu partido. Demasiada
corrup<;:ao, demasiada cobar
dia".

"Estou convencido de
que os servi<;:os secretos

Urn juiz italiano, Girola
mo Tartaglione, de 65 anos,
foi ontem, as,sassinado no
seu
apartamento de Roma,
tendo a organiza<;:ao extre
mista Brigadas Vermelhas
<lSsurnido a responsabilidade
pelo atentando.

Tartaglione, que exercia
o cargo de director-geral dos
Assuntos Penais do Minis
terio da ]usti<;:a, foi atingi
do a tiro por urn jovem que, .
em seguida, se pos em fuga
num carro preto conduzido
por um cumplice.

Numa chamada telef6
nica para urn jornal de Ro
ma, as Brigadas Vermelhas
reivindicaram ontern a tarde
o assassinio do juiz, afir
mando

"As 14.15 executamos
Girolano Tartaglione, da
Direc<;:ao Geral do Minis
terio da Justi<;:a. Aqui Bri
gadas Vermelhas. Seguir
-se-a urn comunicado".

o telefonema foi feito
por uma mulher que, ap6s
transmitir a mensagem, des
ligou irnediatamente.

Funcion'arios do Minis
terio da J usti<;:a revelaram
que Tartaglione estava ulti
mamente a trabalhar num
projecto de amnistia para
condenados a penas curtas,
corn qual se pretende assi'
nalar a elei<;:ao do novo pre
sidente italiano, Sandro Per
tini.

o crime de ontem cons
titui urn aviso claro dirigido
cl Policia italiana, que assim

A guerra em Timor con
tinua, e sera caso de debate
na pr6xima Assembleia das
Na<;:oes Unidas.

Desde que -a Indonesia
invadiu 0 novo pais em 7 de
~ezembro de 1975, as fron
teiras tern se mantido fecha
das a jornalistas es.trangei
ros, e a observadores da
Cruz Vermelha.

Desde essa data tambem
os Timorences gUiados pelas
for<;:as de FRETILIN tern
continuado a luta contra as
tropas da Indonesia. Neste
processo, muitos civis tern
morrido. Duma popula<;:ao
que atingiu 650,000 em
1975 entre 60.000 a
100,000 ja morreram na
guer,ra.

A Indonesia justifica a
sua invasao em dizer que a
FRETILIN queria criar urn
estado comunista em Timor,
e que pode suportar isso
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(ACORESJ[[]
Novo Ministro para os A~ores Ainda 0 trafego para a~ ilhas

GERAY MORTGAGES MORRIS
"C3sa das H.as Abertas"

Mais de 41.800 hipotecas compradas,vendidas,
arranjadas e fechadas em 29 anos de negocio.
Pergunte a qua1quer pessoa 1igada a Real
Estate ou advogado que saiba da nossa respeita-
vel reputa~ao.

ATEtt(iO PROPRlETARlOS E
AGENTES ,DE REAL ESTATEI

IBPOTF.CAS ARERTA.S A DISPOSI~O EM'

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

a 10 1/2% de juro se a equi dade for boa :
3) Compramos primeiras e segundas hip9t~cas

(em negocios novos ou jS existentes) •.
Se nos perg~ntar os nossos pre~os em ambas
as hipo1:l!cas verifi cara que telllOS os pres:os
mais baixos da cidade, :

4) ARRANJAMOS EMPRESTlMOS INDUSTRIAlS E
COMERCIAIS EM QUAU)UER PARTE. I .

5) ArranjalllOs emprestimbs at~ 95% do va10r
da propriedade,~m casas simp1es ou dup1as
e apartamentos :

Suicidio do

Funchal-A mais alta auto
ridade mi1itar da Madeira
emitiu uma nota para des
mentir "categ6ricarnente"
que sobre 0 soldado Alirio
Fernandes tenha sido come
tida ~"qualquer especie de
violencia enquanto esteve
sob custodia".

o soldado Alirio
Fernandes era ac~ado de
pertencer a urna rede bom
bista de militares separa
tistas Madeirenses e morreu
-tudo indica que por suici
dio-nurna cela da polfcia
do exercito, durante a ma
nha do dia cinco.

A nota do comando-che
fe das For/yas Armadas do
Arquipelago da Madeira
afirma que "por si s6, 0
resultado da autopsia es
elareceni todas as duvidas
que porventura possam exis- _
tir".

o relat6rio da autopsia
nao foi ainda tornado pu
blico, mas urn informador
policial disse a ANOP que
o cadaver do soldado "nao
apresenta quaisquer equirno
ses alem das ligadas ao mo
do do suicidio".

Alirio Fernandes, que
fora detido pela policia
judichiria na manha do
dia quatro e posteriormen
te entregue a autoridade
rnilitar, teria usado 0 cinto
para se enforcar na sua cela,
entre as nove e as doze
horas do dia seguinte.

~~

Soldado Alirio

tos da barra de todos os
portos do continente con
firmaram, ontem, a sua
decisaode inciarem, de
pois de amanha, urna pa
raliza/yao para pressionar,o
Governo no sentido da pu
blica/yao de dois diplomas
fundamentais para a sua
actividade e que respeitam
ao futuro Insituto Nacio
nal de Pilotagem de Por
tos (INPP).

A nao saida, ainda, da
queles diplomas- aprovados
pelo Conselho de Ministros
em Julho-e atribuida pelas
corpora/yoes de. pilotos das
barras a condiconamentos
postos pelo Ministerio da
Defesa no que respeita a ma
teria referente a seguran/ya
e defesa dos portos.

Diario de Noticias

Autonomia

Silva Horta

ea

A inten/yao de garantir uma
arnpla autonornia, manten
do as melhores relayoes corn
o Govemo Regiona, foi ex
pressa pelo vice-alrnirante
Silva Horta, novo rninistro
da Repulbica para os A90
res, na sessao oficial de
boas-vindas realizada
ao fun da tarde no Pala
cio dos Capitaaes-Gene
rais , em Angra do Heoris
moo

Durante a cerim6nia a
que assistirarn os presidentes
do Govemo e da Assembleia
Regional e dirigentes dos
partidos corn assento no
Parlarnento local, Silva
Horta hublinhou que 0 mi
nistro da Republica deve es
tar corn os representantes
do povo a/yoriano, exprirnin
do junto do Poder Central
os seus problemas e desejos,
sem ser urn concorrente,
mas urn colaborador.

Na sua apreslmta/yao de
boas-vindas, Mota Amaral
recordou que a posse de
Silva Horta ocorre em cir
cunstancias dificeis, nurna
altura em que 0 Pais atraves
sa uma crise de governo e
de institui/yoes e quando 0'
arquipelago dos ACHes
sofre os efeitos das para
lisa/ybes nos transportes
maritimos aereos.

Diario de Noticias

e condi/yoes de trabalho
identicos aos dos seus co
legas da TAP, recusando-se
a administra/yao da empresa
a iniciar negocia/yoes antes_
de Dezembro.

Entretanto, 0 presidente
da SATA disse a urn vesper
tine Lisboeta que, a man
ter-se a actual situa/yao,

. corre perigo a propria exis
tencia da empresa, que se
encontra ja em estado de
falencia tecnica, devendo os
prejuizos ultrapassar, este
ano, os 140 mil contos.

Por seu tumo, a' comis
sac sindical dos Transportes
Aereos Portugueses critica
asperamente, num comuni
cado, a greve SATA....,.TAP e
a atitude do Sindicato dos
Pilotos de Avia/yao Civil

Por seu lado, os pilo-

Weekly Newspaper

As:ores

A pesca nos

Enquanto se mantem
sem altera/yao a greve do
pessoal navegante da Socie
dade Ar;ooriana de Transpor
tes Aereos (SATA), que
continua a contar corn a
solidariedade activa dos pi
lotos da TAP, os transpor
tes de e para 0 continente
e inter-ilhas estao a ser
assegurados por avioes, da
For/ya Aerea, por aparelhos
fretados a companhias es
trangeiras e pela TWA,
autorizada a operar no
ambito da "politica de ceu
aberto" decretada pelo Go
verno, pelo que, neste mo
mento, e considerado "nor
mal" 0 movimento de re
servas feitas nos balc6es da
SATA.

o pessoal de voo da
SATA reinvidica salarios

-
Pesca-A90res-Apenas corn
cinquenta pescadorefprofis
sionais, dotados de de.z em
barca/yoes antiquadas, foram
capturadas, em Agosto e Se
tembro deste ano, na ilha de
Santa Maria, cerea de 1.190
toneladas de bonito, corn

'urn valor aproximado de
sete rnilhoes e duzentos mil
escudos.

Mais se poderia ter pesca
do, afirma 0 mensario"Ba
luarte", de Santa Maria,
mas dada a dificuldade de
escoamento resultante da
falta de estruturas de frio e
de unidades conserveiras, a
gravada pela deficiente rede
de transportes corn 0 exte
rior e pela inoperacionalida
de dos portos de pesca e
do varadouro da ilha, os pes
cadores reduziram quase ex
clusivamente a sua pesca a
satisfa/yao das necessidades
locais.

. Corn efeito, a demonstra
-10, verifica-se que apenas
se capturaram em Santa Ma
ria 40 toneladas de bonito
durante todo 0 mes de
Agosto, enquanto que sO
em oito dias de Setembro,
de 11 a 19Jeriodo em que
se encontrava em aguas da
ilha 0 I arrastao "Terra
que garantia a compra de
todo 0 pescado, tal quanti
tativo foi dobrado.

-ilhas, urn turbo helice
"herald", corn capacidade
para 48 passageiros, visto
ter sido anulado, a ultima
hora, 0 afretamento de
urn Avro 748, cuja entrada
ao servi/yo chegou a ser
anunciada.

o trafego inter-ilhas,
muito prejudicado nestes
Ultimos dias, sobretudo nas
liga/yoes maritimas, devido
apassagem do ciclone Irma,
que obrigou 0 cancelamento
de algurnas viagens do cielo
ne ser assegurado por acio
cards e urn C-130 da For/ya '
Aerea.

A administra/yao da
SATA nao disp6e neste mo
mento de numeros €orre
ctos quanto ao pre/y0 a pa
gar pelo afret.amento de
avi5es estrangeiros-re
velou Vilalobos Menezes,
administrador da SATA por
parte do Governo Regional'
dos A90res, adiantando que
depois de fmda a presente
situa/yao as contas seriam a- ~

presentadas, quer ao pessoal
da companhia, quer ao pu-_
blico.

Comentando as compa
ra/yoes vindas a lume, entre
as despesas decorrentes do
afretarnento de avioes ao
estrangeiro e as resultantes
da revisao da tabela salarial
dos pilotos e pessoal de
cabine da SATA, Vilalobo
Menezes deelarou que, para
alem dos quatro rnilhOes
e meio de escudos resultan
tes de tal revisao para os
pilotos e de cerea de dois
rnilhoes para 0 pessoal de
cabine, seria natural que 0
restante pessoal da compa
nhia exigisse tambern au-

. mentos salarias, 0 que viria
a totalizar uma sobrecarga
na ordem dos quinze mi
lhoes de escudos.

Natalie Marques'

THE PORTUQUESE

LANGUAGE
Cont. from page 12

de 11. These students
have, in their own way,
contributed to the aware
ness and strenght of our
language. giving initiative
to those students that
are to follow in their foot
steps.

There is no doubt that
the misconceptions about
the Portuguese language are
now being erased. People
are realizing that the value
of the language in Canada'
is increasing. They are
leaving their apathy behind
and drawing upon their
energies in order to
continue the fight for the
emergence of stronger inte
rest in' the Portuguese
language.

tenciona desenvolver todos
os esfor/yos para resolver
este conflito que GOnsidera
apenas laboral, "embora 
continuou- se tente politi
za-lo", acrescentando ainda
que a actua/yao do govemo
regional dos A90res no que
se refere a esta paraliza/yao
esta a merecer 0 apoio do
Governo central.

Entretanto, devido a nao
ter }:lavido controle sobre
urn grande nUmero de passa
geiros, que abandonaram a
regiao I em avioes da For/ya
Aerea, desconhecia-se, on
tern de manha, em Ponta
Delgada, 0 numero exacto
de pessoas aguardando sai
da dos A/yores, sendo, con
tudo, 0 movimento das re
servas e balcoes da SATA
considerado normal.

Entretanto, entrou ao
servi/yo, nas liga/yQes inter-

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

J

PARA MAIS INFORMACAO contacte
-GF.RRY MORTGAGF"S" MORRIS

11 A casa das hi potecas abertas 11

(BROADMOOR INVESTMENTS INC)

Escritorio (8 1inhas) 366-6417

Resi denci a 485-5137 depoi s das 6 P~M. e
durante todo 0 dia aos sAtiados
e'dominqos.

Chegou a Ilha Terceira 0
novo ministro da republi~

para os A/yores, vice-almi
rante Silva Horta, que pe
la primeira vez se desloca
a regiao depois de nomea
do naquele cargo.

Silva Horta, que em Lis
boa vaf minorar as conse
quencias da greve da SATA
tern trabalhado corn 0 rni
nistro dos transportes, corn
o primeiro rninistro e corn
a For/ya Aerea portuguesa,
deelarou, no programa "0
dito e 0 feito", da RDP,
que "partilhava a indigna
/yao e repulsa" dos que se
encontram prejudicados por
esta situaj<i"o pois considera
"nao estar certo que para
defender meia centena de
pessoas se esque/yam dos
direitos de uma popula
/yao"

Nos A/yores, Silva Horta

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••! New Toronto Ceram ic !
i Tiles Co.
I ESP Eel ALI· ZAn 0•I EM CASAS DE BANHO
I C 0 Z I N HAS ETC.
I L..CJ«iA ESPERI£NcIA t£SlE C»'PO lE CEAA-1ICAS
......- QlER EM CIMENTO Ql£R EM COLA. JI
I Francisco Rodrigues i• •: Te1. 537-5712 •
•. 140 Symington Ave. =
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por Marijo

Tomamos conta de crian9as.
Larga experiencia . Boas refe
rencias: Chame 537-5498

cimento da wna comercial
portuguesa. Telefone 532-60
67. "

PRECISA PART-TIME?
N6s temos 0 seriii90 que lhe
dani a opbrtunidade de ga
nhar dinheiro extra para as
compras do Natal. Chame pe
10 teL 766-1410

o Prato
da Semana

Sabado dia 14. Fantasy Island-Canal 11 as 22:00 horas corn
Roarke: Ricardo Montalban e Tatto: Herve Yillechaize (l hora).

Domingo dia 15: Battlestar Galactia-Fic\(ao Cientifica Canal 9
(8 a cabo) as 20.00 horas. Corn Lome Greene; Dirk Benedict; Noah
Hathaway; Maren Jensen e Laurette Spang (l hora).

A minha escolha para a Se1l1ana de 14 a 20 de Outubro.
\

A A

TEVE

QUarta-feira oia ,18: Good Tirnes-Comedia Canal (3 Global) as
2030 horas. Corn Esther Rolie, Janet Jackson, Jirnmy Walker,
Bernadetter Stanis e Ralp Carter. (30 minuts).

Segunda-feira dia 16. Lou Grant-Drama. Canal 11 e 4 as 22:00 hrs.
Corn Ed Asner; Nancy Marchand; Robert Walden. e Linda Yelsay.
(1 hora).

Ter\(a-feira dia 17: Laveme and Shirl:ey-Comectia Canal (3 Global)
as 20:30 horas. Corn Penny Marshal! e Cindy Williams. (30 minuts).

Quinta-feira dia 19:Barnaby J ones Drama, Canais 4 e 9 (8 a cabo)
as 2200 horas. Corn Buddy Ebsen; Lee Meriwether e Mark Shera
(l hora).

( CLASSIFICADOS \1[2]

No dia 14 de Mar\(o de 1978 houve. um noyo descobrirnento:
-0 Yasco Da Gama Dining Lounge abriu as suas portas aos descobri
dores de bons pratos portugueses.

A comida e preparada pelo Sr. Jose Belmiro Rodrigues, chefe
profissional que veio de Portugal surpreender os clientes deste res
taurante corn a sua vasta experiencia em excelente cUlinliria portu
guesa

Jli experimentou 0 Bacalhau a Chefe? t uma post! de ba
calh:m assada no fomo coberta eom molho de tomate e acompa
nhada de batatas (aos cubos) fritas. Que delicia

Os pre\(os variam de $ 6.00 (Bacalhau a Chefe) a $ 13.00 (La
gosta -a Vasco da Gama). Tern urna longa lista de vinhos por onde
escolher.

Os irmaos Figueira (Joao, Armindo e Antonio), depois de
10ngo treino e experiencia, resolveram abrir 0 Vasco da Gama.

Porque 0 Yasco da Gama? Responde 0 Sr. Joao. "t urn
nome antigo que esta gravado na nossa histOria Vasco da Gama
foi urn homem conhecido por todo 0 mundo coma descobridor
portugues, e por conclusao todos identificam 0 restaurante coma
sendo portugues".

o ainbiente e chique-rustico. As paredes em am~ek)-torra

do sao contrastadas por maravilhosos azuleijos. A noite urn guitar
rista toca melodias populares.

Scxta-feira dia 20. Incrl;4ible Hulk-Drama. Canal 11 as 20:00
horas e canal 4 as 21 :OO"llOras. Corn Billy Bixby e Lou Ferrigno. (l
(l hora).

YASCO DA GAMA DINING LOUNGE

Vendedor para a epoca do
Natal. Come9M jll., A comis
sao ou assalariado. Excelente
para vendedor corn conhe-

Rapazes e raparigas para dis
tribuirem 0 jornal nas suas
!uas. Boa oportunidade de
fazer algo ·uti! e amealhar
born dinheiro. Todas as se
manas, uma ou duas vezes
por dia depois da escola.
Chame 532-6067.

Catlos Fe'lix Ferreira

DENTRO DO "INCREDIBLE HULK" EXlSTE UM GIGANTE
GENTIL QUE FO! MR. UNIVERSO

Na imagem bruta e massiva do "Incredible Hulk", nome ja
bem conhecido na televisao norte-lJ!l1aericana, existe foras das cama
ras televisivas, urn rapaz pacato de 26 arros, corn 0 peso musculoso
de 275 pounds corn 0 nome de Lou Ferrigno.

Para desempenhar 0 papel grotesco de "Incredible Hulk",
Lou Ferrigno come\(a 0'5 seus dias de fIlmagem muito cedo, pois so
para se caracterizar precisa ele de 2 horas de maqullhagem. Mas
segundo 0 que ele diz, nao lhe da grande ma\(ada, pois que obtem
a bonita quantia de vinte mll dolars por episodio.

Caso 0 telespectador nao tenha averiguado ainda, e curioso
notar que a caracteriza\(iio do Incredible Hulk nao necessita diaIogo,
apenas uns sons e grunhidos, pois que Lou Ferrigno, sofre de sur
dez, desde a idade de' 3 anos; motivada por uma infec\(ao num ou
vido, que por sua vez emudeceu urn tanto a sua fala Apesar deste
defeito, que ele diz nao 0 incapacitar, aos 18 anos de idade Lou
venceu 0 titulo de Junior Mr. America. Mais tarde corn 21 anos
triunfara os titulos de Mr. America e Mr. Universo.

Em 1976 a "Universal TV" procurava urn personagem mas
culo que possuisse ao mesme tempo uma personalidade que se pu
desse transforrhar sirnultaneamente durtli aiitude de zangas numa
de crian\(a docil. Foi €ntao quando este -gigante de 6' 5" derrotou
100 outros competidores e 0 caracter de "Incredible Hulk" nasceu.

Se guiser ver Lou Ferrlgno em ac\(ao, coma "Incredible Hulk,
tire uma hora do seu tempo livre as .sextas-feiras no canal 11 as
20 00 horas ou as 21 :00 horas no canal 4.

'.onlz

PALAVRASCRUZADAS

HORIZONTAIS

Solu\(ao no proximo numero

1- Nome de ferramentas- Telefonia
2- Preposi\(ao-Nome masculino.
3- ComI?artimento de casa-Zangue-se.
4- Artigo-Notificar-Numero romano.
5- Servem para dar claridade.
6- Despido-Nome-de Letra (pI)
7,- Forma de Agir. .,
8- Sono das crian\(as-Exclama\(ao-Artigo antigo.
9- Ba!a\ho-Parte do corpo. . '
10-Cumprirnento-Lirnpar.
11-Juntas-Pulsera.-Asas.

1- Portugueses-Esferas.
2- Campeao-Preposi\(ao.
3- Do\(ura-Com Merito-Cor.
4- Querida-Tapa.
5- Aniversarios-Artigo.
6- Amarre-Possuir.
7- Gargalha-Uni- Nota musical.
8- Gananciosa-Cartas Geofraficas.
9- Titulo-Yossa-Nome Feminino
10-Numero-Parecen\(a. •
ll-Nome masculino-Nome Feminino,

VERTICAlS

PALAVRAS
CRUZADAS

~
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Pierre Elliot Tr\ldeau is seen above surrounded by a group of fans at Parkdale Collegiate.
taliey

Pursuing
the Prime Minister

ENGLISH SUPPLEMENT

(COMUNIDADE))

WE WANT TO HEAR FROM YOU!

IF YOU HAVE SOME WRITINGS, DRAWINGS
PHOTOS. ETC., WHICH ARE OF INTERE::::T
TO THE READERS OF COMUNIVAVE, SEND
THEM IN TO US. WE WANT'TO READ AND
SEE WHAT YOU HAVE TO SAY.

Upon hearing of Pierre
Trudeau's decision to visit
Parkdale Collegiate, I, be
came intrigued with the idea
of interviewing him. Not
knowing what I was headed
for, I began to probe into
the matter.

My first task was to con
tact the Principal. This
proved to be more difficult
than anticipated, as he was
nowhere to be fo·und.

Nevertheless, after a few
days of determined pursuit,
I managed to speak to him
and have him direct me to
the teachers responsible for
organizing the press and the
arrival of our Prime Minis
ter. I was promised that
something would be done to
arrange the interview, yet,
told not to be too hopeful,
for the Prime Minister was a
busy man. I ignored their
advice and maintained my
excitment.

In the following days I
moved in, a daze, regarding
only my plans for October 6
-the day where I would
accomplish the impossible.
This optimistic state, did
not las for long; it was shat
tered by the news that I had
been denied the interview.
The blow hit me with such
force that awhile I was pre
pared to forget the entire
issue, but since quitting is
not part of my nature,
I did not allow defeat to
conquer me, I decided that
if Trudeau would not come
to me, I would go to him.

My scheming mind
qUickly devised a plan that
would take me to the Pri

me Minister. ,In order to
sucessfully carry it through,
I had to immediately learn
the schedule he was to
follow upon arrival. This
proved to be the easiest of
my tasks. I memorized eve-

ry step he was to take, and
all that was left to do was
await that momentuous mo
ment.

With the book, 25 anos
no Canada in one hand (it
was this book that would
accomplish my feat) and my
camera and tape recorder
in the other, I, along \Vi th
the students and staff, ner
vously awaited the Prime
Minister.

Prior to his a.rrival, such
people as, Arthur Eggleton,
the Liberal candidate for
Parkdale and Senator Royce
Frith, a Parkdale Collegiate
graduate from way back,
took their seats.

At 2 p.m., as~the Prime .
Minister enterered the
school's auditorium,
everyone was smiling, com
posed and extremely polite.
The questions, that had
been carefully screeened,
were brought forth by the

few selected students; while
Trudeau, with all his "wis
dowm" and "wit"
proceeded to answer them.

As the last question
approached, I sneaked out
of the. assembly and waited
outside the door where
Pierre Trudeau was to exit;'
there, I repeated the words
that had been so well
rehersed, aware only of the
faint murmur of voices co
ming through the cracks of
the door. ' Then, suddenly,
the doors flung open and
Pierre Eliot Trudeau was
~tanding by my side;
wasting no time to think,
I quickly grabbed his hand
while offering him tbe
book, in return for a messa- .
ge from him to the Portu
gueses people. I, expecting
a five minute speech, swit
ched on the tape recorder
and listened attentively.

At that precise moment,

a dedicated Trudeau fan
appeared with an armful of
roses and my precious
opportunity was lost. Tru
deaus's attention has been
diverted and my plans were
destroyed. Yet, not all was
lost. As a swarm of people
viciously pushed their way
towards him, he, before
being engulfed by them,

WRITE
TaUS

shouted, "Obrigado" into
my microphone. That
small, but significant word,
gave meaning to my efforts,
for no matter how minor,
it was an accomplishment
and that, after all, had
been my purpose for
pursing the Prime Minister.

Natalie Marques

e' rtug eseLanguag •
I T t

Cont. page 10

This appeal to increase
the access to the Portuguese,

, language, is not only reques
ted by the Portuguese them
selves, but also by non-por
tuguese people who wish to
leam to speak our language
for social and economic
reasons. In this category
are doctors, lawyers, busis
smen and political leaders
who wish to strenghten
their positions. These peo
ple are enrolling in night
school courses and special
programms that will help
them become familiar with
the new language.

In order to arouse enthu
siasm and a sense of achie
vement among the Portu
guese language students at
Harbord Collegiate, the
Board of Education isaward
ing four exceptional stu

dents who have demonstra
ted excellent perception of
the Portuguese language.
These students are, M. Fi
lomena Carvalho and M. Ali
ce de Freitas who are
in grade 13, Rosa Cruz
who is in grade 12 and
Maria da Conceiyao Bet
tencourt who is in gra-

requirements.
Further plans to spread

the. availability of similar
courses in other Toronto
schools are now being dis
cussed by the Separate
School Board, and the
borough of Mississauga.

ts with adequate language
skills that assure them of
future job securities" and
prepare those who wish to
enrol in any of the 8 por
tuguese language courses of-.

. fered by the University of
Toronto, with the basic

tuguese language was first
introduced four years ago,
there were only two classes.
Today, there are nine classes
ran&iI!..g form grades 10 to
13, with an average of 35
students per class. These
courses provide the studen-

among themselves and the
audience.

The demand for Por
tuguese classes in our edu
cational system is emer
ging with rapid sucess. In
Central High School of
Commerce, when the Por-

J1'
Paulo Teves e Filomena Neves, students from a grade 12 Portuguese language class at Harbord Collegiate, are see~ above
presenting a seminar on the Educational System in Portugal.

The Portuguese commu
nity in Toronto is witnes·
sing a revolution that of
their language. Unlike be
fore, today our Portuguese
youth shake an immense
sense of pride in speaking
their -mother. tongue. The
embarrassement and fear of
rejection are quickly
perishing, while a new wave
of awareness of one's heri
tage is expanding.

This change can be attri
buted to the new emphasis
our society is placing on
ethnicity. It no longer hur
ts to be :'different"; indi
viduality is now admired
and respected. Because of
this, the Portuguese youth
have begun to seek their
identity. They yearn to
know about their ancestors
and their achievements in
the process discovering that
there are many reasons for
feeling proud. An example
of this occurred last year
at Harbord Collegiate,
where the grade 13 Portu·
guese students performed
various plays written by
Gil Vicente, a 16th centu
ry Portuguese playwright,
in doing so created signi
ficant and enthusiasm
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