
•
." ..\

ojornal
:comunit6rio

.portugues
ANO I NUMERO 8 JANEIR0281976 THE PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER TEL.535-8616 ASSINATURA ANUAL $5.00 PRE~O AVULSO 25c

• •
Imigrantes Ilegais

AI.> c!U..an~M qOf.>tam de blthtC.M. AI.> C!Uan~1.> ;tem dUte.i..to de blt-tnc.M. AI.> c!U..aYlc;.M p1tewam de btr.-i.nque.dol.>, plte-

m.i.ga, de. c.ompaI1he.-i.ltM, de I.>abetr. 0 que podem 6azetr. POIt f.,.i. pltOPtr.-i.M e c.om Of., OlLt!tOf.,. A c.Ma e. wn lLLCjM onde

a C!UaYl~a v.i.ve. e I.>e de.l.>eYlvo£ve., a c.ltec.he. e o£Lttr.o.

Continua na pagina oito

COMOS
~. .

OCULOS

,.., .

NAOVIA

No dia 6 de Janeiro, a ser.hora Jacinta ~eixp.ira foi
recl8.J11ar ao oculista co ~1edical Centre do 559 Colle
ge St., Sr. Harry ,T. 8hacJlyn, a quantia de ~61 dola
res/que ~~ tinha pago pelas arma~oes e Ientes de uns
oculos que este Ih" havia recei tado U1r. n:es al;r;{s.

o oculista, ao ouvir 0 pedido de re-embolsc "t:ome
~ou a falar muito altc e malcriadamente e arI'ancou
Ihe os. oculos <'.a carll l num r;esto violer.to dizendo r!ue
nao Ihe cava nem um "nenry"", disse Rosa Marques ,a
interorete do Centro de A,juda aos Idosos, <lue acom
oanhara a senhora Je.cinta Te ixei ra. So apcs a in
terprete menci onar que a senhora Tei xeira e 0 mari
do iam publicaI' 0 que aconteceu num jornal portugues

.e que ele se voltou para a secretaria e Ihe ordenou
:J.ue passasse um cheque de ?5 dolares, que ere 0 custc
das arma<;;o';;s. r,isse que nao l'<Jf'aria as lentes por
que perCleria dinheiro e ,ia. nao as poderia veneer.
Findo isto "bateu-lhes corn a porta na cara".

Este cap,o eomecou em 30 ae Outubro do ana n~ssado

quando a senhora ·~dxeira foi ar oculista (mio e
doutor) Harry J. Shadlyn no IVleclicaJ Centre pare fa
zer urn exame a vista e :r.unar as ler,tes.

Segundo conta 0 marido, ela. foi a<luele centro
porque tanto ele coma a esposa nao sabem falar ing
les.

Este, fez-lhe urn exame aos olhos mas nao Ihe passou
receita alguma, mandando-a para a fi~.a Roshard Op
tical and ~anagement Ltd., que trabalha aO'lado do
oculista no mesmo edif{cio. Ao fim de oito dias
quando foi bus car 05 oculos notou imediatamente que
nao via com eles. Ao referir ist.o ao oculist.a, este
disse que isso era mesmo assim(:) que fosse 'oara ca-·
sa para se acosturnar e que veJtasse oito dias de
pois. P senhora Ja.cint.a Teixeira, passou a semana
sem poder suportar os oculos e,na semana scguinte,
voltou ao oculista para Ihe dizer que realmente nao
conseguia ver corn eles. Este consultou 0 tecnico
que os fez e disse a senhora Jacinte. que deixasse os
0culos no consultorio ate ao dia seguinte. No outro
dia foi busca-los mas eles estavam r-as mesmas condi
~oes, poi s ele nao 2.hes havi a tocado. Apenas se
limitou a dizer que isso era mesmo assim(:), que
fosse para casa para 98 habitual' com eles.

No sabado seguint.e 0 Sr. <Tose Teixeira foi ao
consultorio reclamar centra 0 que estava a suceder
e disse ao medico atraves da recepcionista italiana:
"Viemos aqui, porque nao sabemos falar ir.gles. Se
soubessemos falar ingles nao faltam doutores per at.
Por que razao nao somos tratados com igualdade se
pagarnos coma os outros? Que historia e essa, de
mandar a minha esposa para casa acosturnar-se quando

VEJA PA(HNAS 6 e 7.

das igrejas eristas ehi1enas de aeabarem co~ a sua
Comissao Pro-Paz, causa de tanta eontroversia.

o Arcebispo interino afirmou que a eomissao acata
ra devido a uma exigencia do General Pirochet feita
numa earta ao Cardea1 Raul Silva Henriouez, Areebis
po de Santiaqo que se encor.tra presentemente fora
do pa{s. .

A Comissao Pro-Paz foi criada pelas igrejas crile
nas apos 0 golpe militar de Setembro de 1973 que de
pos 0 presidente Salvador Allence.

Ajudou milhares de presos pol{ticos de Esouerda e
as fam;lias, orqanizou cozinhas para distribuir,;ao
de sopa em"ba i rros cle 1ata 11 que pro1ifHaT!' -1\ vo Ha
de Santiaoo, em consequencia de numero cada vez
maior de desempregados. .

~onsenhor Alvear revelou que a Iqrela Catoliea no
Chile criaria a sua pr6pria organizar,;ao para ajudar
preses politicos e as respectivas fafll{lias 10qo que
estivesse completa a dissolu~ao da eomisseo.

Abreviado do Diario de Noticias, 44/11/75
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E PRESOS pOLiTICOSIGREJAS
BISPOS BRASILEIRO~ D8IUNCIA~ P SITUACAC DOS PRFSOS
POLITICOS

warn rie e6pa~o l.>egUllo onrfe nao

LEI A UMA REPORTA(1f,\! ESPECIAL SOBRE CRECHES NA NOSSA COMUNIVAVE.

Os bispos brasileiros denunciara~ a falta ~e aa.
ranti as j udcli cas e as mas cendi r,;oes el" oue actua1
mente se encontram os presos politicos ne Brasil.

A acusa~ao encontra-se inserta nul" documento difur
dido no final de uOla reuniao co episcooado brasile~
ro cOrn 0 director ca secr,;ao brasileira da Comissao
Pontiflcia Justi~a e Paz e corn 0 vice presidente da
OrdeOl dos Advooacos do P-rasil.

o docul'1ento acentua "oclirna de insenuranca err. que
vivem os presos pollticos", hem como"os aetos arbi
tra'rios irnpunerlente cOl"etidos contra eles".as bispos
de Sao Paulo, a rnaior cidade industr;al co Brasil,
denunciararn espedficamente a este respei+o "as via
lar,;oes dos direitos do Homerl" e 0 "aumerto das tor.
turas"reoistados no Fstado.

Record~-se que, em fins de Outubro, os prelados
brasileiro$ tinham editaco uOla brochura suberdinada
ao tltulo de "tlao Oprifllas 0 teu Irmao " , texto que
entao,foi lido em todas as iorejas paulistas, tendo,
i~ualmente enderecado Ul" convite aos 10 milhoes de
catolicos do Esta20 de Sao Paulo no sentido de que
participassem no passado dia 14 do corrente,num dia
jejum e de orar,;ao "pedindo a paz e a justi~a para 0
Elrasil.
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P. IGREJA CHILEN/\ E OS PRESOS POLITICOS

A igreja cat61ica do Chile anunciou que exiqira'
que 0 Governo Militar cumpra um decreto publicaco
no princlpio do ano para proteger os direitos dos
Presos.

r1onsenhor Enrique P.lvear, arcebisno interino de
Santiago, declarou numa conferencia de Imprensa qu~
representantes ca arquidiocese exigiram que a Poll
cia de Segu~an~a irforOle parentes de deti~os acerca
da sua prisao, dentro de d8 horas e que nao c'etenha
Olais de 5 dias sern julgamento qualquer suspeito.

Um decreto estabelecendo esses reqularlentcs foi
publicaco pelo Governo do presider.te Au~usto Pine
chet, no prineipio de 1~75.

Monsenhor Alvear disse a jernalistes Que a Iqreja
exigia 0 cu~primento do decreta come um gesto de
boa vontade do Governo em troca do recer.te acordo

o jornal Star num artigo nao assinado no dia 21 de
Janeiro di z que: "os imigrantes ilegais obtem os
sociais tao facilmente que desaparecem na for~a de
trabalho canadiano antes de serem descobertos e depor
tados." Diz ainda 0 articulista que 0 "cartao de segu
1'0 social e virtualmente urn passaporte para um traba
Iho porque os patroes presumem que os seus possuido'
res sac cidadaos canadianos ou imigrantes legais."
Continua 0 artigo, " 0 que e precise fazer para obter
urn, e preencher uma simples forma e envia-la pelo cor
reio para Ottawa. 0 cartao corn os seus nove nillneros
e enviano pelo correio - sem qualquer in<luerito. "~1as
os oficiais do p-overno federal temem que se arertare.m
o sistema levantar~o urns. onda de protestos entre mi
Ihoes de cidadaos e imigrar-tes lerais que ser~ inco~

morJ.ados; e pelos defensores das liberdades que nao
ostam que ~. governo aumente a regulamenta<s8.o dos in-

dividuos".
o artigo diz ainda que "ninguem pode dizer quantos

imigrantes ilegais estao actualmente no Canada. Mas
calculam que ha cerea de 100.000 pessoas a viver e a
trabalhar ilegalmente na metropole de Toronto. Duran
te lwa amnistia dada a iwigrantes ilegais em 1973,
cerca de 50 mil pessoas receberam 0 estatuto de imi
grantes."

"Agora espera-se que 0 Ministro da Imigra~<1(o,

Fobert I\.ndras, introduza nova legisla~ao na Primave~

ra, no sentido de paraI' a entrada de imigrantes ile
gais que estao a obter trabalhos."

Espera-se que a legisla~ao incluira multas pesa
das contra os patroes que emprer,am imigrantes ile
gais,.e UF controle rigoroso sobre a obten~ao de nu
meros de seguro social."

(Star, Jan. ?l, 197(.)
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Benefic ios de Remedios RUBY JEWELLERY •

movimentos revolucionarios ..."; e nao .como 0 Senhor
pretende inocentemente fazer crer que eu tenha dito
"IMOBILIZAR 0 PROCESSO HI STORI 00" , e continuando
ate ao mesmo paragrafo eu prossigo desta maneira
" ... e travar assim a revolucao a caminho do socia
lismo'.'. Neste termo, que se pode relacionar corn
processo his torico , nunca travar significou imobi- ~1
lizar.

Mais a frente, diz 0 Sr. Racha, e muito_ bern,
"AS FOR<;A.'3 QUE IMPULSIONA.1I1 OS Pov,OS - QUE SA 0 OS
VEROADEIROS G.0NSTRUCTORES DA HISTORIA, ,DETERMINADAS
PELAS CONTHCOES 1v1ATERIAIS DA SUA EXISTENCIA", sem
especificar'quais essas forcas.

Sai (0 S.,. Rocha). a partir dai do materialismo
historico nara 0 verbalismo,pensando entrar no ma
terialismo dialectico, e vejamos 0 come~o do proxi,
mo paragrafo: "AS OJNDlCOT;.S SURJECTIVAS DE CADA PAIS
CU SEJA, 0 FACTOR CONSCIFNCIA", digo-lhe Sr. Rocha
que 0 factor consciencia nao se pede comparar corn
condis:oes subjectivas, derivando sempre de condicoes
objectivas e 0 Senhor proprio confirma, IT@is abaixo,
quando volta a clizer: "~A1\ffi() AS CXjNDlCOES OBJECTI
VAS AHADtmECHvI ADQUIRE-SE A CONSCIENCIA" .. E vol ta,
novamente, a entrar no que 0 materialismo dialectico ~
condena: e verbalismo idealista.

Por fim, nos seus tres Ultimos p'aragrafos, la
encontra, de novo, materialismo historico e diz
entao umas coisas mais acertadas.

Em conclusao e sintetizando verifico que os
factores objectivos em que os Senhor falha na criti
ca ao meu artigo sac os seguintes:

- Nao se aoerceber que 0 artigo e baseado na
luta de contrarios, desenvolvidos no interior
do 1I10vimento em relacao ao Movimento revolucio
nario Portugues, enquanto que 0 Senhor preten
dia que fosse no seu exterior (do Movimento);
o que 0 obriga a entrar no campo do materialis
mo historico, nao conseguindo ver que 0 artigo
e, do orinclpio ao fim, baseado no material is- ~
mo dialectico, 0 que nao e a mesma coisa, vista
o materialismo historico ser utooico e 0 mate
rialismo dialectico ser cientlfico.

(Between Beatrice &Grace) RES. 223-1975
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para homem e senhora.

~abrica de casacos de cabedal

MANAGING DIRECTOR F. VAZ

An..:t~qo qVtert.te d.a. OuJr.iveJ.JeuUa

RUBY em P. VeJ..gad.a.

(UNISEX) e todos os artigos

Ofel'ece umaViagem a

PORTUGAL

670 COLLEGE STREET

CONSERTOS EM OURO
E RELOGIOS

PHONE (416) 534-1315
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VOCE E 0 SED FARMACEUTICO

MINIf'TR~' OF hEALTH
Drug Benefi t,

QUeen sPark
Toronto,Ontario Wt7A 2S3.

Respostas a perguntas importantes sobre 0 Bene
ficio de Remedi.os de Onta.rio:

-- Quali dane dos Reme dios ;
As normas de Ontario para escolher remedios do
Formulario para Beneflcio de Remedios sac os mais
elevados_ do Canada. For issc,pc.de estar seguro de
que,tais remedios sac inofensivos e efica·zes. 0
F"rllJ.t11erio e actualizado todos os seis meses.

-Feria.s;
Se vai passar ferias,f'orCl. do Ontario,pode desejar
levar medicamentos extra,alem dos que Ihe tenham
sido receitados(nao podera obte-los de grac;a for~

da l'ro·,lnC'ia). Fale ao seu medico ou dentista so-·
bre esta necessidade de remedios adicionais.

-Cambio de receitas;
C seu medico ou dentista pode que reI' mudar leve
mente a sua receita usual,a fim (e que os medica
mentos se encontrem no Formulario de Benef{cios
de Remedios de Ontario.Por exemplo: no FOrmulario
naD estao certos remedios,porque nao se encontram
nas normas de qualidade e terapeutica de Ontario.
Por isso,a sua receita devera ser trocada por ou
tra corn remedios autorizados pelo Formulario.

Se tiver duvidas ou perguntas a fazer sobre urn
caso como este, 0 seu medica ou farmaceutico po
der~o responder-lhe qual a possibilidade de mudar
a recei ta.
-Para sail' de Ontario;

Se sail' permanentemente de Ontario,nunca mais tera
direito ao Benef{cio de Remedios.

, ,
VOCE E 0 SEU MEDI80 OD DENTISTA

Lembre-se de apresentar 0 seu cart~o de Privile
gio ao seu farmaceutico,todas as vezes que tenha
receitas para serem atendidas. Se 0 nao fizer,
entao tera de pagar os remedios.
Apresente 0 Cartao ao farmaceutico antes que co

mece a procurar os remedios contidos na receita.
Para que 0 Governo pague ao farmaceutico,este de
ve ter 0 nUmero do seu Cartaa.

REMEDIOS DISPONIVEIS PARA OS INTERESSADOS

Mais de 1500 remedios de qualidC'.de comprovada es
tao enumerados no Formulario DE Beneficio de Re
medios de Ontario, suficientes para tratar a maior
parte dos p"robJ_emas m~dicos.Qs medicamentos recei-'
tanos podem ser ligeiramente alterados de acordo
corn os remedios contidos no Formulario. Mas a efec
tividade e 0 tratamento ficarao sem alterac;ao.
Se alguem precisar de urn ~emedio nao enumerado no
Formulario e que !laO possa ser trocado per outro
que esteja enurnerado,o seu meeJi.co ou dentista po
dera obte-lo COlli autorizac;ao especial,comunicando
corn 0 Ministerie da Saude de Ontario.

Antes que 0 seu medico ou dentista Ihe passe a re
ceita,deve dizer-lhe que tern direito ao Beneficio
de Remedios. 0 seu medica ou dentista sabera as
sim que pode receitar-lhe remedios do Formulario
nor serem de grac;a para si. Para isto,todos os me
dicos e dentistas estao providos de urn F':11·mu16ric.
No caso de 0 medico pedir para voc~ urn. rpmedio de
farmacia nelo telefone,sera util que ele tenha 0

nUmero do seu CARTAO.

seguinte:

o Car~io de Priv~le~ias do Ontario para Idosos e
cllviado pelo correio automaticamente, no rnes seguin
te ao que a ressoa interessada recebe 0 primeiro che
que da pensao de Velhice, do Governo Federal,ou 0

primeiro cheque do sisterna de ingresso anual garan
tido pelo Governo do Ontario (GANHOS) (GAINS).

Os Remedies Recec~~nos s£o dados de grac;a sempre
que:

I-Sejam' receitados per urn urn medica ou dentista
a urr~ pessoa que tenha valido 0 Cartao de PriviJ.~·

gi0s de Ontario para idosos (0 marido ou a mulher
de outra pessea dependente nao podem usaI' 0 Cart;o
da pessoa interessada).

2-0 remedio pert.enc;a ao formulario de Benefi cio
de Remedios de Ontario.

--A receita seja passada em Ontario.

Todas as pessoas qualificadas podem ter direito
ao benef{cio de rem~dios de gra~a. A receita deve
ser passada :;lor urn doutor (medicc ou dentist~.) e
os remedios deverr- estar na lista do formulario, do
Beneflcio dp Remedios no Ontario.

Este Formulario, contem mais de 1500 dos rem~dios
mais efectivos que se encontram no mercado. ~odos

estes remedios estao conformes corn as altas normas
do Governo do Ontario e h~ urn n~ero suficiente pa
ra tratar a maior parte dos problemas medicinais.
Todos os '~edicos, dentistas e farmaceuticos possu
~m a copia do fermulario.

Vejamoc urn resurno ca maneira como e sistema de
Beneflcio de ~emedios pode funcionar.
1-- 0 seu cartao de Pre·':.legios de Ontario para
idosos (Ontario Senior Citizens Privi~.ege Card) tern
o seu nome e urn ntimero que 0 identifica,como alguem
que tem direito ao beneflcio de remedios.
2-A pessoa interessada deve dizer ao seu medica e
dentista que tern direito ao Beneflcio de Remedios,
para eles sabereru que podem receber os remedios de
gra~a,que estao no formulario de Beneflcio de Reme
dios.
3--A pessoa interessada deve dizer ao seu farmac;'u.
tico,' que tern direito 13.0 Beneflci.o de RelT'edios ,antes
de despachar a receita.Apessoa interessada.deve apre
sentar ao farmaceutico 0 cartao de Previlegio ~es
te deve copiar onllinere do cartao para poder dar os
remedios de gra~a. Obeneficiario deve guardar 0 seu
cartaa, porque precisa dele para futuras receitas e
para outros beneflcios,tais como entrada de grac;a
nos parques ou a urn desconto no prec;o de entrada,
assirn como a lugares culturais ou hist6ricos do On
tario.
4--0 cartan serve para todas as receitas de remedios
que sejam dp qualidade cornprovada q~e existam err. On~

tario e estejam no formulario. 0 Ontario s6 tern con
trol sobre as qualidades dos remedios fabricados na
provincia e naa pelos comprados fora,por isso nao
estao incluidos no bf'ne ....lcio.

COMO OETER 0 CARTAO DE PRIVILEiHO

As Dessoas de h5 anos e mais} de idade e que re
cebem cheques de Fensao de Velhice (Old Age Secu
rity) e as' que recebem a.;uela financeira do Gover
no de Ontario,pelo s istema de Ingres so f!.:n ual Ga
rantido-GA~HOS(GAI~S),tem direito automaticament.e

As pessoas de 65 anos de idade e mais, que te
nham moradc na Prov{nc~a de Ontario nos 12 meses
anteriores ,q"e nto recebam Pensil'o de Velhice nem
benef{cios de GANHOS(GAINS), ,tamb~rn tern direito,
~as devem pedir ,0 mais breve Dossivel,o Benefl
~io de Remedios. Os-impressos de inscri~a6,para

nedir este Renef{cio encontram-se na maioria das
Farmacias ou directamente atraves do Ministerio
da Saude,por meio do correio,cuja direc9ao e a

QU~ RECEBE 0 Bill,EFICIO DE REMEDIOS?

535-8616
LIGUE PARA ESTE NUMERO SE QUISER RECEBER ESTE JORNAL EM SUA CASA

- Desconhece 0 Sr. Rocha, por falta de poder
analltico, as diferencas fund&~cntais entre a
ftsica e a metafisica, conseguindo apenas ana
lizar a materia exteriormente enquanto eu ana
lizo as duas COl1'pOnentes opostas, dentro do
Movimento Revolucionario Portugues.

Claro esta, que a sua crltica' em nada diz res
oeito ou tern relacao corn 0 meu artigo. Posto isto
nao creio haver qualquer necessidade logica de me
contrapor pois considero que, se for pessoa de in
teligencia equivalente a cultura demonstrada, de
imediato verificara que seria irracional voltar a
fazer-me perder nrecioso tempo sobre a mesma materia

Henrique Matos

~--------------,----------,

PARAISO
BA

MODAPRECOS ESPECIAIS PARA CASA~EMTOS,
E BAPn ZPOQS .

CASAMENTOS: $165.00

Para sua informa~o va ao

EXPERIt1ENTE MISTURAR 0 VINHO PARA OS SEUS FILHOS

corn

Refrigerantes: gasosa, cola e laranjada

Sia BeveragesLtd. ROUPAS PARA SENHORA, HOMENS E RAPAZES
AOS MELHORES PRE~OS DO f1ERCAOO ..

----------------_._--------~
499 Co11eqe St. Tel. 967-0791 78 SUMMIT AVE. TORONTO, ONT. Tel. 651·3871 T'::LF. 533-5833 1591 OUNOAS St. HEST TORONTO
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As desculpas do Sr. Ze que estara ca na. proxima.

OS DESABAFOS
DO SENHOR ZE

C
o
lIP
U
n
i
d
a
d
e

aoCal'las

Do Sr. Henrique Matos recebemos tambem uma cart8. pa·
ra estA sec~ao. Atendendo porem a.o seu conteudo
publica-mo-la na sect;ao de opiniao na pag. 11

Corn os sinceros cumprimentos de

Jose da Silva Rosa

A todos os colaboradores do jornal COMUNIDADE,
desejo-lhes urn proximo hno Novo pleno de prosperi
dades e que tenham coragem suficiente para continua
rem corn a saida do jornal, que melhores e mais ~teis

esclarecimentos presta a comunidade portuguesa aqui
radicada.

Era favor come~arem 0 per{odo da minha assinatura
do. vosso jornal a partir do numero 3,porque ja pos
suo os numeros 1 e 2. ~est~ forma posso fazer a co
lec~ao completa de todos os exemplares.

Vou-lhes arranlar mai, al~uns assinantes, para
que 0 COMUNIDADE tenha continuidade e jamais possa
ser travado

Movimento
Comunitario
Portugues

EDITOR Domingos Marques
FOTOGRAFIA Gualter Torres
ILUSTRACAO Gilbert Prioste
PUBLICIDADE Americo Fernandes
DISTRIBUI<;:AO Martinho Silva
DACTILOGRAFIA Carlos Ferreira

~MUNIDADE

'()-J PUBLICA<;:AO DE

C Sr. Ze telefonou-nos e pede des culpa de nao a
presentar os seus desabafos e ao mesmo tempo diz
que, afinal 0 acidente nao foi de gravidade, mas
aproveita para ficar la uma semana de ferias, ja
que esta mm to frio para trabalhar na constru~ao.

o Senhor 7E: foi a London, Ontario, visi tar uma
filha casada que Ihe telefonou a semana passada a
dizer-lhe que 0 seu marido teve urn acidente na auto
-estrada e por is~ foi internado no hospital.

Todo~ ~o~ nicamo~ doente~ de vez em Qua~do,
e, qua~do W ac.o~tec.e ltec.OMemo~ geJtafue.Jlde ao
med-ic.o, que i a pUMa que utudou 0 c.OItpO hu
ma~o paM duc.obJtiJt o~ matu, apt.i.c.M a me.c{;.c.i·
~a e dM M c.o~e.l.ho~ Itequeltido~ pMa a MUele.
Sabe-~ e., todavia, Que o~ me.dic.M ~a.o ~ii.o deu

~u ou md.gic.o~ que thn c.uM pMa toriM a~ do
e~c;.eu,. POIt exempRo, u~da ~ao ~e c.hegou a c.u
M c.omp.teta do c.a~c.Jto e. de oubtM dOe.~9-M ma
a,q~M.

Ha tambem med-ic.M Que Mbem ma.{l> que O(L.tJto~.

u~ ~ lO medic.o~ de. c.aMc.a geJta.e e OuTJtO~ ~ao
e~pec. ili.J.>tM. o.ua~rfo 0 medic.o de c.aMc.a ge
Jta.t te' diMc.u.erlade em rluc.obw urna doe~y'!:

manda 0 doe.nte a urn upeu~ ta. ut~ ~ao

med-ic.M que Itec.o~hec.e.m o~ M~ R-<.mil~. MM,
tambem ac.onte.c.e POIt ve.zu que 0 medic.o c.ome9a
a expeJtimef'ttM no doente, Itec.utando- f.h e c.om
p~do~ d~ta e daQuef.a quaanade, ~em nunCft
mandalt 0 doe.nte. ao upeu~ta. PoJt.tugu~eJ.>

que tern Ite.tatado .taM upeJtie.nc.iM c.hamam-a
M~o "empa.ta!t" ou "empuMM" 0 doe.nte, 0 que
POIt ou.tJta~ palavltaJ.> ~igninic.a nao daJt ~o.tu~ao
cw pltob.tema ~em pltutalt (( MM muita Me.nS-ao.

Um C.MO c.emc.lte,to 12. c.lwc.ante. d~ta pltcLtic.a e'
o que lte1.a.tamo~ ne~te {Mna1. (( ltupeLto da
atiturle de urn Oc.uwta clo Medic.at Cen.tJte. na
CoUege St. E~te. ~ en/wit, nao pltU tou a atenc.ao
que devia telt pltU t.ado a. doef1te, Quando uta,
.toga de pltinupio, ~e. queJ.xou que J1(lO via c.om
o~ oculo~ que eote. f.he havia Itec.eitado. Em
vez de a exam.{.nM de f1OVO pMa VeJt.{n.{c.M ~e

unha ne.ito wn e.ngano, ou manrfa- e.d. -<-me.d-iata
mente a urn u pe.uafM.:fa no caM de. telt diMc.uf.·
dade em duc.cbw 0 mal., R-<.milou-M. a manda-fa
paJta c.Ma pMa. M ac.o~tumM.

No~ E6tado~ UMrio~, M med-ic.o~ u:t.ao 0. ~eIt
fevad06 a .tJtibunal. e a pagM miR.hou de dof.Me;.
POIt caMa de plta.u.c.a me-Mea inc.ompetente e pltO
vadamente. na.e.to~ a.

Nao ~ e euge 0 .i..mpoMivee do med-ic.o, mM
euge-~e 0 mUM U nolt9-0 no d.i..agn(h:t<..c.o _e. .tJta
tamento, euge-~e ho~u:t<..dade e a ateH9ao de
vida, ~em dMtill9-ao de pUMM.

No Ca~ada,a.tJtavi6 do ~egulto medic.o e. ho~pi
tafalt, toda a gel1.te paga 0 meJ.>mo e poJt.tanto
tern d-<.Jtuto a urn ,tJtatamento iguat.

CMM ~ emC!..thantu devem ~ eIt Ite.l.atado~ e aplte
6 entadM a.~ autoltirladu c.ompetentu.

TRATAMENTO MEVICO

EDITORIAL•

~

~

""

..
AJUDA
--_.---

"COWrNIVAVE" pltewa de. -forM. Atua ajuda
i plteuo~a e ~eltcl ~emplte bem Ite.c.ebida. Lloa 0
feu -tempo UVJte. numa ae;U.vida.de .i.nteltC!J.>Mnte.
CofabOlta e~vial1do aJt.tigM paJta pubac.at;iio, ve.m
ciJ., Itewuou ci.6 qu.aJ[..ta~-nuJta~, aplte.nde a c.ompol1
um jOhnae, .i..nte.glta-te nurn(( ~ec.~o da Itedac.c;.ao.
TltabaR.hando no "COMUNIPAV[" nao ~6 pltomov~ a
c.omun.i..dade polt.:fuquua, mM pltomovu- te a ti pltO
/'lUo. Contac.ta-no~ pe.f.o te.ee~one 535-8616.

como Ihe chegou este jornal as m~os?

ja 0 conhecia? se ainda nao sabe a
nossa hist6ria leia 0 resto. somos
um grupo de rapazes ,raparigas ,homens
mulheres,estudantes,trabalhadores,de
sempregados e quase desempre~ados.

imigrantes,turistas,portugueses,ca
nadianos e "canagueses". acredi tamos
que unidos todos poderemos viver me
Ihor nesta sociedade de linGua e cos
tumes diferentes.este .jornal e 0

veiculo,a ponte,a liga9ao.e porque
ja esta a ser.fa~a do ano de 1976,0
ano da comunidade portuguesa..use este
jornal para isso.todas as quortas
-fei ras juntano-nos aqui iJ. noi te. a
pare~a.diga 0 seu nome e sente-se.
temos uma cadeira vazia para si. ;;
benvindo.

----

o

./"'>0.

GOI'ff/IV/O,4,t><!? ©

•
...CanQ~ues

iberia furniture
CASA PORTUGUESA DE ~103fLIAS

PROP. JAIME MONTEIRO

547 COLLE~E ST. PHO~E:

.'. TORONTO, ONT. t·16G lA9 967-5630 • _
i " .IlL , •. -

I
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Canti~as Ao Desafio

.,o Espil'l'O

No quotidiano de todos nos, acontecem fenome
nos que, de taG usuais, escapam a observa~ao e me
dita~ao.

Porem, podem revestir-se de imensa importancia
para a Vida.

Nao nos apercebemos do ro~ar da roupa no corpo
ou do ru1do da respira<;ao. .

No entanto, ambos acontecem e sac mensuraveis.
Da observa~ao e medita~ao-reflexao de ambos

podemos prevenirmo-nos contra uma irrita~ao cutanea
ou 0 aparecimento duma infec~ao nas vias respira
t6rias.

o ESPIRRO:
Aflora ao pensamento do contemplador este cu

rioso e esquisito fenomeno sugerido pelo sibilar da"
valvula nasal do amtgo que cumprimenta.

E frequente. E constante.
Contudo, mal nos apercebemos dele.
"Salvamo-lo".
Isto e, sempre que acontece no vizinho cor

respondemos ao seu acontecimento com a expressao
de uso comum na regiao.

o espirro e provocado par uma diferen~a de
temperaturas experimentadas de imediato epode ma·
nifestar-se em outras diversas ocasioes, sempre
que essa diferen~a de temperatura for suficiente
para determinar uma ligeira ou grave infec~ao nas
vias respirat6rias.

A causa - diferen<;a de temperaturas - permite
uma interpreta~ao geo-climaterica:

- 0 centro de altas ;ressoes localizado no ~
Atlantico Norte, na regiao dos (portugueslssimos)
A~ores, as frentes de ar polar sitas na regiao da
Islandia, sac determinantes das varia~oes, lentas
ou bruscas, de temperatura na nossa lusa terra. Do
resultado da luta das frentes das massas de ar que·
nte e frio tem-se consequentemente mais ou menDs
calor, mais ou menDs frio.

A frente vencedora determina, assim, a tempe
ratura ambiente.

o ar que inspiramos esta a temperatura ambien
te.

Nos bronquios acontece, entao, um campo de ba·
talha cujas frentes de combate sac 0 ar inspirado
e 0 ar expirado.

Quando um ou outro sac claramente mais frio
ou mais quente, isto e, sempre que ha uma distinta ~
diferen~a de pressao entre ambos acontece ... 0
Espirro.

Odeia guerra e perigos
Nunca quer andar a esmo
Deseja p'ro seus amigos
o que quer para si mesmo

Queremos esperan~a e luz
Para encher a nossa vista
Ate 0 proprio Jesus
Tambem foi socialista

Canetas:
Quem tem sentimentos cristaos
Veja a paz, afaste a guerra
Todos unidos como irmaos
Do Cristo que veio a terra

Abel:

Abel:

Abel:
E vivermos como vivemos
Seja nesta ou noutra terra
q que a gente nao queremos
E os horrores da guerra

Canetas:
Acho fatal e verdade
Igualmente a democracia
Para vivermos com amizade
Com todos no dia a dia

Abel:
Queremos uma liberdade
Queremos festas, queremos bodos
E amor e cari~ade

E a paz para a gente todos
Canetas:

o que eu tenho no sentido
E 0 que mais nos conv~m
Nao interessa 0 nome do partido
Interessa equem governe bem

Canetas:
Ainda temos mais partidos
Desde 0 maior ao menor
Precisamos e ser todos unidos
P'ra um Portugal melhor

Venha aquele que vier
As cidades ou freguesias
A gente espera e quer
o que der mais garantias

A.bel:

'C'DSlB'DiildosI.ZTBB'S

Queremos a vida futura
Como uma esperan~a maior
Porque toda a gente procura
Um Por~ugal de melhor

Canetas:
A seta, a mac e 0 martelo ,
Todos queremos seguir para alem
Eu tenho medo que me pelo
Se isto nao vai correr bem

Abel:

Canetas:
De forma meiga e gentil
Di90 0 que a minha alma sente
Esperando 0 25 de Abril
Ver 0 que ele traz p' fa gente

Cantigas ao desafio,e'a190 que faz parte da vi
da e cultura dos a~orianos como uma forma de expres
sac popular que remonta a idade media posslvelmente
nas cantigas de Escarnio e Mal-dizer, em que os can
tares populares iam de vila em vila, de cidade em
cidade falando em 3ssuntos quotidianos e sociais.

As cantigas ao desafio nos A~ores embora por
vezes sejam em volta de temas reli9iosos como por
exemplo 0 Senhor Esplrito Santo, passa por assuntos
individuais entre os cantadores, par vezes rnesmo
brincalhoes e ate de crltica social; lembro-me pes
soalmente de ouvir alquns deste cantadores durante
o regime fascista criticarem 0 desnlvel social en
tre ricos e PQbres.

Depois do 25 de 'Abril, da revolu~ao Portuguesa
alguns dos cantadores populares dedicaram-se a esse
tema e por isso apresentamos doisdele~0s conheci
dos cantadores Terceirenses Abel e Canetas versando
o tema do 25 de Abril:

Sel' Livl'e

Sep livpe\p voap papa 0 hopizonte,
sem fim.

Ouando abrires a janela do teu quarto, ao romper
do dia, nao suponhas que a Terra envelheceu. mas
sim que tu tens de renovar-te, para r.ao seres es
cravo dos teus erros.

o Espi rro. -
Fenomeno bio-climatico, "apareceu" com 0 cris

tianismo.
Consideremo-lo, por conseguinte, um fenomeno

bio-climatico-cristao.

Justifiquemos:

CARROS NOVaS E US,l\DOS CERTIFICADOS E con GARA"lTIA

6EAB Ltd.

Luis' FeJtn.ctnd I?A

•

1IIt

...

'.
- Na era da Augusta Roma Neroide os cristaos

eram carinhosamente tratado~' com p16mbeos a~ougues
oagaos. Tanta caridade fazia-os evitar 0 encontro
com taNo esbanjantes senhores.

Dal,yrocurarem desintoxicar-se dessa fertil
alimenta~ao viajando por novos mundos - fazendo
turismo, como se diz nos tempos armstronguianos de
hoje.

Procuravam eses "jardins a beira-Tibre escava
dos".

Que tranquilidade: ~

Recompensador repouso na frescura e fragrancia
desses desconhecidos jardins babilonicos~

E nao se aperceberam, os "turistas-cristaOs-de
-entao, taG maravilhados com esse rincao dum Portu
lal, digo, dum jardim desconhecido" sempre a espera
deles", nao se aperceberam esses belenenses-cidadaos
da massa de ar frio que os atacava subtilmente.

Gerou-se uma epidemia.
E, mal diziam Ai~, iam desta p'ra melhor.
Os belenenses-filhos tambem tem consciencia:
E virtudes:
E quando um exclamava 0 Ai: da despedida logo

os circunstantes ajuntavam um "dominus tecum" - guia
turistico das novas paragens.

Em todos os povos existe ainda a semente de
Sabel e desse guia turlstico ficaram para cada povo
umas folhas.

Assim, quando 0 Espirro faz a sua deslumbrante
apari~ao, uns dizem..... , Salve:

Outros, "Santinho":
E, na terra dos mais belenenses-filhos, usa-se

"P'ro ceu v~s":
A... AA ••• AAAAtchimmm: Pum:
o que vale um espirro:

- .!."".~• .e-....-~.....-.. - -

FLOR-DO-MAR FISH MARKET

PEIXARIA PORTUGUESA

!,j~O COLLEGE STREET

Tel 532-5751
Prop. de JOSE E. GOMES

NATALIA B....ty Salon
CABELEIREIRA DE SENHORAS

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

i
DIR.ECTOR. DE VENDAS

JOSt DE W\.TOS

252 DUPONT AV. TORONTO

Ait-lDA GEM! ...
ACHAS <=ruE. TEf?iA si 00
foR. LflEs cHAHARHO.s

"TI£ i5T£S CAI?!lOS"?
......

Ouem se habitua a9 elogio e ao louvor imagina
que recebe um tributo, quando na realidade paga
um imposto.

sa6icRoes
NOS ;'5oMo5 os 5A8;CHO£5 C,,' DO .:;/T'-O.

. "-
rj- j7"'1/€ TIR. DESTE lI./u"1Ei'('O Pt>f)EM ENCONT~AR-

- 11/05 III A S IIIOS.5A~ -Tocl1S <)"'1 DUN DAS, r;;::

~
j);q AU6VSTI"1 ... £ _ -

~ COLLEGE

~ E ..

~.
t>
~

!>
rt,

CO/<1tJ~JI'lJl4bE

l"OP•
TELEPHONE 967.0437

t VT vE R - num Japdim!

Econstpuip umacasa, no monte,
um japdim.

E gpitap - AZeluia! pela Paz,
pela Teppa-japdim!

Ecolhep 0 fputo ppoibido-consentido
da paZavm.

i: knap, e odiap.

t sofpep, e chopaP.
,

E Gpitap!

,
E coppep, sem papap, peZa estpada

da.' vida-Japdim!
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Especializado: Leitao a bairrada,
inteiro e a retalho.

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

Frango no espeto, e na brasa.

~ ~ ~h:~:~~~ae rnorcela

~
~«rr~00~1~~

368-4923TORONTO, ONT.254 Augusta Ave.

Marcos, que de tal festa se ocupa, e composta por
homens casados, que nao devem afronta As suas mu
lheres. Durante 0 dia festivo nao falta quem se
encarregue de chegar A rua, tentando convencer os
que vao em seu caminho a vir beijar 0 corno. Come
~a aqui, nos protestos indignados dos que r:~o acei.
tarn 0 convite, a primeira galhofa da festa. A noite
realiza-se a procissao corn a coroa levada sob urn
len~ol em forma de p~lio, em que a raspa de corno
faz as vezes de incenso. Por entre berreiro de
ensurdecer, vai procurando as ruas e parando dian
te de certas casas de seguro ou suposto motivo.
Aqui e que reside 0 maior interesse desta desusada
festarola, quando as mulheres vem A janela, eM
destemperado palavrorio, defender a honra dos ma
ridos e insultar os que vao no prestito.

r-------------------------,
1 \; V.' /, .. 1
~
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Ai, e esta a vez primeira
Que neste aUdit~rio canto:
Em nome de Deus come~o

Padre, Filho, Esp'rito Santo.

ate As t{picas touradas A corda, dnicas em todo 0 .
arquipelago, a mais colorida e genulna aguarela

destas festas, alem de urn precise filaoetnogr~fico
ainda hoje por explorar; perante certo fundo de
tristeza humana que se harmoniza corn 0 variado en
canto de paisagem de S. Miguel, onde so a hist6ria
honrosa da sua industria chega de sobra a dignifi
car 0 esfor~o dos se us habitantes, que tanto rezam
coma trabalham, surge a pastoril e historica ilha
Terceira, onde a tradi~ao mais se enraizou na foli
ona vivencia da sua gente, apegada aos velhos cos-

'tumes regionais, desde a alacridade da musica po
pular, em que se enquadra a sequencia dos balhos,
ordenados do primeiro ao ultimo como as folhas de
urn livro:

o carro de bois nos Ac;ores
que esta cada vez mais em desu
so devido a vinda do tractor e
dos camioes de carga, era urn
dos mais uteis e economicos mei
os para transportar produtos da
terra coma milho, trigo, bata
tas, feijoes, assim como estru
me e materiais de construc;ao
dentro do espac;o da aldeia.

Carece 0 que se vai ler de uma pequena explica~ao

Convem recordar que estas nove ilhas portu~uesas,

cujo povoamento come~ou por 1439, estao espalhadas
no mesmo mar Atlantico que as separa e as une. E
que a este condicionalismo geografico e ao isolame~
to em que viveram durante seculos seguidos, se deve
o facto de cada uma delas ser uma unidade etnogra
fica independente, corn uma vida propria, que a cara~

cteriza e distingue das restantes. Ainda hoje se
diferenciam por seus usos e costumes, aspectos, de
fndole e de maneiras, psicologia e tipos de distin
~ao acentuada.

Anotem-se as modalidades regionais em que se modi
fica a mesma tradi~ao comum, as do vestuario, modo~

~os apresentar uma serie continuada dos costumes
e artes das Ilhas dos Aqores publicada pelo escritor
micaelense Armando Cortes-Rodrigues em A Arte Popu
lar Em Portugal, iZhas adjacentes e uZtramar, edito,
rial verbo, sob a direcqao de Fernando de Castro
Pires de Lima.
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vocabulares, pronuncia, a linha da toada musical no
conduzir da fala, nos proprios instrumentos, na ma
neira de os tocar, em modas e modos do canto, nas
formas musicais inconfundlveis. alimenta~ao, capa
cidade de trabalho, tendencias dissemelhantes para
determinadas ocupa~oes, criterio e no~ao de vida, ,
qualidades que se exaltaram e vincaram na emigra~ao
nas pegadas admiraveis que os casais.a~orianos dei
xaram na forma~ao do Sul do Brasil e a sua presen~a

na A~rica do Norte.
Compreende-se assim a impossibilidade de uma sln

tese em que se teria de agrupar num pequeno traba
lho 0 que daria para varios volumes.

Por tais razoes, foi este estudo restringido As
duas primeiras ilhas que formam 0 grupo oriental:
Santa Maria e S. Miguel, e em especial a esta, a
maior e a mais populosa das nave •.

Oportuno seria fazer 0 circuito etnografico por
menorizado das outras sete ilhas, salientando 0 que
ha em cada uma de mais caracterlstico e diferenci
ado, mas a multiplicidade de assuntos so se apro
pria a ,urn resume que nao pode ir alem do essencial

Perante 0 recato, em seculos. de isolamento, de
Santa Maria, que the permitiu conservar a pureza
quase medievica de algumas modalidades das toadas
dos folioes do Esplrito Santo e as arcaicas usan~as

~

.'

Tl\1' TRANSPORTES
AEREOS
PORTUGUESES

desse entusiasmo expansive dos que sabem apreciar
a vida.

Mais proximo da Terceira estao a Graciosa e Sao
Jorqe.

Vitorino Nemesio -- nao fora ele a~oriano -- re
sumiu em brevidade e acerto 0 desenho de todo 0 ar
quipelago: -- No extremo sudeste, a pequena plata
forma escalvada de Santa Maria vibra ee motores dos
avioes; no extreme noroeste, 0 Corvo persiste no se~
velho. sono sem hist6ria. Numa ponta do mapa, Sao
r'1iguel, corn a sua velha civiliza~ao concentrada e
progressiva; na outra as Flores, corn seu viver pa
triarcal e vaqueiro. No cora~ao do sistema, a Ter
ceira coura~a-se ainda coma urn velho reduto hist6
rico, ressoante de combates e cheio de rellquias
gloriosas; nao longe, S. Jorge refecha-se numa exis
tencia arcaizada de teares e de pascigos. A Graci
osa 'conserva os seus vinhedos e as suas furnas coma
que A margem do Mundo; 0 Faial antepara a muralha
vulcanica do Pico.com urn porto-canal e uma cidade
zinha, a Horta, corn sua nota cosmopolita.

Urn curioso apontamento episodico das cinco ilhas
mais aconchegadas, S. Jorge, Faial, Pico, Flores e
Corvo, onde predomi nou a co1oni za~ao fl amenga, e a
festa de S. Marcos, patrono dos maridos que nao po
dem contar corn a fidelidade das mulheres. 0 coro
nel Francisco Afonso Chaves, homem de ciencia e
fundador do servi~o meteor610gico dos A~ores, foi
o 6nico que tratou deste raro caso etnografico.

A 25 de Abril arma-se em determinada casa urn al
tar, tendo ao alto urn corno ou uma coroa de cornos
corn apropriada ornamenta~ao. A Irmandade de Sao

.~-~-----------~-----------,

PDRTUGUISI GIfT STORI & IlICTRONICS
CA~~RAS * RADIOS * GPAVADORES * PORCELANAS

Agora corn venda e repara~oes de reloaios e

artigos de prata e cure.
JOSUE e AtlILDE /WiJlTA

848 DUNDAS ST. W. Tel. 368-9572

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

BLACK KNIGHT
ReslaDl'anle • Tavel'na

EXPERIMHITE A NOSSA DELICIOSP, Cm~IDA

Proprietario: George Petsoulas

Christos Katsimpas

858 COLLEGE ST.(junto da Ossington) Tel.536-1877

NE G RA S-romanc.e
.~
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Ho fe., damO-6 .wJ..cJ..o et pubUc.w;ao de. "Pe.dJta.-6 Ne.
gJta-6"wn Jtomance. do e.-6 ctU.toJt ar;.o!Vta.no VJ..eu de.
Me..to, pubUcado poJt PoJttugaUa Eck:toJta. e.m 1964.
f.-6;(:e. Jtomance. pa-6-6a- -6 e. coma ri e.vJ..de.n:te. n.a. Uha
do PJ..co e. naJrJr.a. 0 dJta.ma dum J..mJ..g Jtante. a9-0tU..ano
~aJta 0 c.ontJ..ne.n:te. Noft,te. Ame.JtJ..cano.

PARTE I

A ILHA ESCORRA~A A GENTE

o ana da name.

Naquele tempo, durante os longos seroes de In
verno, na velha casa pobre, apertadinha e de
soalho esburacado - 0 Avo falava do Ano da
Fome.

Chegavam os vi zinhos depois da ceia, pelo es
curo da noite, as mulheres embiocadas nos xai
les da la grossa, os homens de barretes enfia
dos ate as orelhas, e saudavam:

- Boa noite:
Uma onda de frio entrava pela porta entrea

berta e os de casa respondiam:
- Boa noite! E entrar~ Entrar e sentar~
Na esteira aberta no chao da cozinha, cruza

vam as mulheres as pernas debaixo das saias
avantajadas, estendiam os homens as suas, es
fregavam UlT! no outro QC; p€s que_..1iraV_8Jl\. g,as
albarcas.

No meio da esteira ardia a chama da candeia
ferrugenta, suspensa do negro mancebo de cedro
antigo, no lar morrinhava 0 borralho de brasas
de faia - e urn calor morno e adocicado se insi-

PEDRAS
nuava. atraves das roupas hUmidas nos corpos ar
repiados~

Rapazes e raparigas bailavam e cantavam ao
toque de. viola, que melhor do que ninguem to
cava 0 pai de Francisco Marroco - e 0 serao
crescia pela noite dentro.

As mulheres fiavam, cardavam,. faziam meia,
remendavam. Os homens falavam, corn vozes fau
sadas, cigarro no canto da boca e barba por fa
zero As crianc;as cirandavam, numa brincs.deira
constante, enquanto se nao aninhavam, enfim
cansadas, no caran<;;o dos colos maternos. Olha
vam entao as caras serias das mulheTes, ouviam
os harpejos da viola, as cantigas dos rapazes
e das raparigas, as falas dos homens ...

Francisco ~arroco era pequenino, mas lembra-
-se •..

Os homens falavam. Vagamente, muito de longe
em longe, falavam de abalos de terra, muito
mais vagamente e muito mais de longe em longe,
falavam do fogo, lendario talvez, que teria
outrora rebentado das pedras negre.s da Ilha.
E dolorosamente, muito dolorosamente, nao havia
noite em que nao falassem das dificuldades e
desgrac;as por eles proprios vividas: dos cons-

·tantes e incertos trabalhos da terra, das des
gra<;;as do mar, de tal ana de seca, tal ano de
ciclone ...

E 0 Avo, corn suas falas tremulas, seus cabe
los brancos, seus olhos tristes, mais uma vez

por Dias de Melo

comec;ava:
- Quando eu era rapaz, houve 0 Ano da Forr,e ...
(Deixava de se ouvir a viola tocando, as vo

zes cantando, os homens falando, e as mulheres
paravam de fiar, paravam de cardar e remendar.)

. .. Urn ano antes - ia 0 Avo contando - num
dos ul timos d,ias de Agosto, viera urn ciclone.
o ~ovo correu a igreja, ajoelhou diante das
imagens dos sant09 e da coroa do Divino Esp{ri
to Santo - porem, 0 mar nao cessou de investir
contra os rochedos da Ilha, meteu-se pela ter
ra dentro, engoliu vinhedos e cerrados de pao
o vento varreu a Ilha de ponta a ponta, derru
bou paredes, arrancou tectos, desenraizou ar
vores, milhos, batatas doces. Deixou os cam
pos lambidos, nem que por eles tivesse passado
o fogo. Desamparadas do ceu e do Mundo, pre
paravam-se as gentes para a sobrevivencia cus
toss., confiantes no peixe do mar, nos animais
salvos da borrasca, no milho que lhes restava
em casa.

- Voces sabem coma e - dizia 0 Avo. - Se vem
urn ano mau, espera-se que venha adiante urn ana
melhor. Daquela vez ...

o novo ana entrou corn urn Inverno de quatro
pedras na mac - ventanias, granizos, e chuva
quase rlenhurna. Germinaram e cresceram mal os

outonos e os homens olhavam, descontentes,
as nuvens de mau cariz.

(continua. no ~Jt6:Wno m'une.Jto)



r 6 ... ,"".",.',"'.'.'" ~"'.'." . , ,

CRECHES
EM
CRISE

"

CRECHES EM TORONTO: U-:
o Governo da ~fetr6pole de Toronto vai manter ou

mesmo diminuir 0 mimero de crians;as em creches, de
vido a reduyao de fundos para programas sociais do
Governo Provincial.

No ano passado apenas 5,800 crian~as estiveram em
creches subsldiadas apesar de haver cerca de 100,000
crian~as em Toronto que necessitam de tais creches.

Os pais pagam nestas creches uma quantia avaliada
se~do 0 salario, que node ir de 25 centimos a la
dolares par dia.' "

o dinheiro destes centros subsldiados vem dos tre~
governos: federal (SO por centD)~. provincial (30
por cento) e municipal (metro, 20 par cento).

Fm 1975, havia 9,890 creches para crian~as em To
ronto das quais 1,822 eram operadas pela Metropole.
2,58~ eram organiza~oes nao lucrativas, 5,031 eram
comerciais e 454 co-operativas.

Para muitos pais sozinhos urna creche significa teI
possihilidade de trabalhar. De outro modo tern de
ficar em casa e ser sustentados pelo ''Welfa.e''.
~~s a creche nao e necessaria apenas para este~

casos que em Toronto a~ectam 80,000 crian~as. Ha
muitos casais em que 0 marido e esposa, tern de tra
balhar por razoes economicas. As rnulheres estao a
entrar cada vez rnais na forya de trabalho fora de
casa e tern portanto de ter urn lugar onde deixar as
crian~as. No caso em que os dois pais trabalham du
rante 0 dia, podern escolher colocar as crianyas nurn
infantario, nurna creche, cam urna pessoa particular
ou ainda urn familiar.
, Apresentamos a seguir 3 creches que funcionam na

area da Comunidade Portuguesa: Centro Cl inton ,
C~eche-Cidade Universitaria e Creche de Santo Este
vao.

~ ~
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DE SANTO ESTEVAO

Criancas na creche de Santo Estevao pintam
corn as maos, sujam-se mas 0 que interessa
e 0 proprio exercio de pintar. A tinta e
macia e sabe bem mexer corn os dedos.

filhos.
"A creche e essencial para a vida de'uma crianga."
A creche Centro Clinton tern capacidade para 45

criangas dos 2 anos aos 6 anos. 0 custo e de 35
dolares por semana e 0 horario das 7 da manha'as 6
da tarde. Para mais informagoes chame pelo telefone
537-5841.

A creche de Santo Estevao tern 85 por cento de
criangas portuguesas. Ha 8 empregadas a trabalhar
na creche, sendo 6 professoras e duas cozinheiras,
das quais 6 falam portugues.

A creche, cujo horario e das 7 da manha as 6 da
tarde, toma conta de 30 cri angas de 2 a 6 anos, as
quais sao total ou parcialmente subs{diadas pelo
governo municipal. Ha alem disso urna longa lista
de criangas a espera de lugar.

Segundo a directora da Creche D. Alice de Sousa
o Governo Municipal paga 50 dolares por semana por
cada crianga totalmente subs{diada. Por outro ladq
os pais das criangas que sac apenas parcialmente
subs{diadas pagam conforme uma escala baseada no
sala:rio, bens e nfunero de filhos. A diferenga e.
paga pelo governo municipal.

As criangas estao divididas em 2 grupos etarios
para fins de exerc{cios e educagao. 0 grupo das
criangas de 2 a 4 anos e 0 grupo de 4 a 6 anos. 0
gr.upc. de 4 a 6 anos frequenta 0 jardim infantil
(Kindergarten) da escola da Kensington.

~

r.

,...
(St. Stephens Day Care Centre)
(91 Bellevue Ave., Toronto.)

As, criancas estao em continuo crescimento fi
sico e a alimentacao e parte parte essencial
desse desenvolvimento. As creches tern refei
coes especialmente preparada~ para as crian
gas. A gravura mostra urn grupo delas a tomar
o seu almogo na creche Centro Clinton. Tinham
acabado de ver 0 programa Sesame Street muito
apreciado pelos pequenitos.

1) A creche e urn lugar onde se toma conta das cri
angas corn seguranga, deixando os pais descan
~ados.

2) E urn lugar importante para 0 desenvolvimento da
crianga na sua convivencia corn as outras crian
gas.

3) Educa a crianga no respeito de si propria e dos
outros (crian~as e adultQs).

4) Atraves de passeios a crianga aprende muito.
Alem disso ha tambem urn programa especifica
mente educacional~.

5) A crianga desenvolve-se fisicamente at rave 5 de
passatempos e exercicios f{sicos.

Com respeito a aliment~ao,as criangas recebem urn
pequeno almogo, um lanche quente e merenda todos os
dias.

Segundo a D. Alice sac as seguintes as vantagens
da creche:

Os pais fazem frequentes reunioes para discutir
problemas das criangas.

CENTRE

CRECHE

CAREDAYCENTRO CLINTON
Ha cerca de dois anos, uma organiz~a;; italiana da

area da College e Manning,fez uma serie de pesqui
sas entre as fam{lias daquela zona acerca da neces
sidade de creches para criangas.

Com um subs{dio do governo (OFY) foi finalmente
organizada uma creche nas instalagoes da Clinton
Publi c School, 460 Manning Ave.

Os pais daquela area, na sua maioria imigrantes,
tiveram assim a possibilidade de deixar as suas
criangas num centro com pessoal competente no cuida
do das criangas.

Angela Zuccaro, a chefe daquela creche falou-nos
entusiasticamente da dedicagao e carinho de todo 0

pessoal responsavel pelo cuidado das criangas. Nes
te IllOmento , aquela instituiJ:;ao tem 35 criangas
parte delas de pais portugueses. Uma senhora por
tuguesa, D. Almerinda Dantas, e urna das 4 pessoas
responsaveis pelo bem estar dos pequenitos.

Devido ao corte nos sUbs{dios do Metro Social
Services, muitas creches se tem queixado da redugao
no ntimero de criangas e consequentemente da falta
de dinheiro para sustentar uma instituigao daquele
tipo. A creche Centro Clinton, embora sem grandes
larguezas, tem conseguido viver, pagando renda ao
Board of Education e os salarios as empregadas.
Este ano corn um subs{dio da prov{ncia do Ontario foi
poss{vel comprar mais algum equipamento para melho
ramentos das facilidades.

A Angela Zuccaro acredita que as creches sao as
,melhores instituigo~es para a educagao das criangas.
Por isso os pais devem tentar saber para onde man
dam os filhos e investigar 0 que se passa nas ~~v€r

sas creches.
"tJrna criang a deve comegar a convi ver corn outras lo

go aos 2 anos. Assim ela descobre que ha outras
pessoas a sua volta. Aprende a c~mpartilhar e a
repartir". Os pais nao conseguem ser tao objectivos
no desenvolvimento psicologico e humane dos seus

tW!'

Reducoes,
Em Creches

Porta-vozes de 34 agencias sociais e grupos
comunitarios, foram protestar no dia 9 de Ja
neiro a sub-comissao do orgamento da Metropole
de Toronto, contra a 1?roposta de nao construir
seis novas creches para poupar $880. mil dola
res.

o presidente do Canadian Council on Children
and Youth, Pat Mackay, apresentou urn docurnento
a favor de 26 organizagoes que apoiam a expan
sac de creches. Urn docurnento apresentado pelo
Social Planning Council of Metro, argurnenta qUE
providenciando uma creche para uma crianga pre
escolar custa ao governo da Metropole $2,578
dolares por ano. Mas se a mae da crianga esti
ver a trabalhar 0 governo poupa em pagamentos
de assistencia (Welfare) $3,744 dolares por
ano.

Q ~oyeI~.~etr9pole En~tribui ccm 11
dolares por dia por cada crianga numa creche.

Os que apoiam creches argumentam que os ser
vigos hurnanos devem ter prioridade maxima em
19711.

•
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mdireita euma necessidade
CRECHE CIDADE UNIVERSITARIA

TEXTO DE:

I LUSTRA9AO

FOTOGRAFIA

ANA BORGES

VOMING!)S MARQUES

JOAO MEDEIROS

GILBERTO PRIOSTE

GUALTER TORRES

As Creches "Campus Corrununity Day Care Centre", esta
a funcionar ha mais de 6 anos na Cidade Universita-

.,ria de Toronto. Embora locali zadas na Uni vers idade ,
'as creches nao sac acess{veis somente aos filhos de
estudantes ou da faculdade Univer3itaria, mas a
qualquer crian~a da area.

Tel. 557-5841

OUTRA IMAGEM DA CRECHE CENTRO CLINTON.

FA9A-NOS UMA VISITA

AS CRIAN<;AS PRECISAM VE SE VESENVOLVER EM TOVOS OS ASPECTOS.

OS EFEITOS VL~A CRECHE HAO-VE SENTIR-SE PARA 0 RESTO VA VIVA VA CRIAN9A

460 Manning 'Il:COllegeJ

Centro Clinton Creche

o que neste momento mais se precisa e de volunta
rios para trabalhar com as crian~as. Todos os pais
sac benvindos e podem ficar com as crian~as no cen
tro. Se necessitar de mais alguma inform~ao tele
fone para 925-7495 ou 924-7075 ou fa~a-nos uma vi
sita.

A creche, para os mais crecidos raramente tern al
guns lugares vagos, mas a creche infantil pode de
vez em quando receber novas crian~as.

Embora haja gente assalariada nas duas creches, os
pais chegaram a um acordo de dar algurn tempo sema
nalmente para a operaGao da creche. Esse tempo po
de ser oferecido em turnos de 4 horas diarias por
semana ou 2 horas em limpeza, urna noite por semana.
Os pais e empregados reunem-se mensalmente para de
cidir, atraves de meios democraticos"o que diz res
peito ao cuidado das crian~as, aspectos financeiros
e directivos de,s duas creches. Neste momento} 0 custo
mensal e de 180 dolares por crian~a, havendo no en
tanto urna redu~ao para as fam{lias de menos posses.

A creche inf&ltil esta situado no 12 da Sussex Ave
e tem 16 crian~as entre as idades de 6 semanas a 2
anos e meio. A outra creche para crian~as dos 2
an os e meio aos 6 esta localizada no 315 Bloor St.
W. (e Devonshire PI.)

DAYCABE'CINTERS

Tel. 925-7495
924-7075

ATE ACS 2 Jl.NOS
12 Sus sex Ave.

MAIS DE 2 ANOS

315 Bloor St. W
(e Devonshire)

-

--

LIGUE PARA ESTE NUMRO E FACA-SE ASSINANTE•
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Casos

Va ~que~da p~a a ~eita:

M~gevUda Roc.ha, ROM MMqu~

e Martuefu Pac.hec.o

&

I-dade. Quanao sal: ue-c:~",a;,

be a dormir ate que 0 marido chegue do seu
nrego ne. constru~ao. Por volta das 6 horas
chega ele, da de comer ao bebe e toma conta
dele ate ser tempo de 0 por a dormir de novo.

A Senhora Margarida Rocha, mae de dois meninos,
A senhora Rosa Marques esta presentemente a urn de tres anos e meio e outro de 5 anos, chegou

trabalhar no CENTRO DE AJUDA AOS IDOSOS e e apenas ha tres meses do nosso pais. Ela diz que te-
mae de um menino de 3 anos; 0 marido tambem ve sempre as suas crian~as, desde tenra idade', numa
trabalha e por isso a sra.~farques deixa 0 creche em Portugal. Quando chegou ao Canada, pas
menino com a avo port1ue nao ha creche na area as crian~as numa creche privada pagando 45 dolares
onde mora. Ela paga a mae 15 dolares por se- , por semana pelos dois. Mais tarde, atraves de ami~

mana e esta satisfeita por ser a sua mae a to- gos, descobriu que havia creches subsidiadas pelo
mar conta do filho, pois tern a certeza de que governo e decidiu por os filhos nurn desses centros
ele e bem tratado. Todavia ela e de opiniao fez urn requerimento ao OflCio central n8, St. George,

Jnde teve de se alistar para poder meter a crian~a

1urna creche mais proxima do local onde mora.
Agora tem os seus filhos na creche de S. Estevao

A Sra. Rocha esta muito contente pelo facto de
ter encontrado aquela creche, porque ali pode dei
xar os seus filhos corn pessoas qualificadas, e trei

s para trabalhar com elas.

"Eu acho que e mui to importante na medi da ern
a crian~a independente, e isolada, desconhece,

problemas das outras crian~as. Estando em conta
o com os da rnesrna idade, que tern problemas econo

icos e outros temperamentos, habituam-se a enfren
ca~-s~~uudo corn rnais realidade. Quando rnais cres

ern- cidos, entram numa escola ern que tern se se orientar
a si rnesmos. Sendo criados em casa, terao rnais
dificuldade' a adaptar-se em contacto com outras cIa
sses sociais e ra~as."

que deveria haver mais creches. Estes centros
deviam ter pessoal qualificado para cuidar
das crian~as.

•

•
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722 College St. Toronto

FIRST PORTUGUESE CANAVIAN CLUB

Este inverno tern sido bastante severo. Dizem
mui tas pessoas que "ainda nao viram tal desde que
estao no Canada", E e verdade, no domingo dia 18 de
Janeir01a temperatura na baixa de Toronto chegou a
-23 graus centigrados apenas 10 graus mais quente
(menos frio) que a temperatura mais baixa registada
em Toronto (-33 graus centigrados em 10 .de Janeiro
de 1859).

Inverno

JIIJIl!Jl!JlliII!JI!lIIl!Il!
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Continua<;ao da primeira pagina

Joao Medeiros

Segundo os observatorios meteriologicos apenas
o calor irradiado dos grandes ediffcios da baixa
nos salvou de urna temperatura record.

No aeroporto a temperatura atingiu -30 graus
centigr.ados. No capitulo da precipita<;ao, consegui
mos ja 98 centimetros de neve, e ainda nos faltam
dois longos meses de inverno. A precipita<;ao media
anual e de 135 cm de neve, faltam-nos portanto 35
cm. Oxala nao venham.

,
Com os Oculos

ja se ve que os oculos nao sac feitos para a vista
dela?"
. 0 empregado, chamou urn oculista que examinou de

novo a minha esposa. No fim do exame, disse que a
gradua<;ao do especialista e que estava certa, fazen
do mesmo uma grande diferen<;a dos oculos passados
pelo oculista.

Devido a esta reclama<;ao,o oculista disse que nao
faria mais nada no momento mas que voltasse para
uma nova consulta no dia 1 de Dezembro. Nessa con
sulta disse que os oculos eram os que ela tinha e
que se quisesse fosse a urn especialista que ele
referi u.

A consulta para 0 especialista era para 0 dia 22
de Dezembro, tres semanas depois. "Ora, isto era
muito tempo de espera para urna pessoa que nao ve
sem oculos. Alem disso, corn medo do que tinha 'su
cedido, decidimos nao ir aquele especialista, mas'
a um outro especialista independente, que fica no
canto da Augusta e College. Este fez urn novo exame
da vista a minha esposa e passou-lhe uma receita.
Fui a urna casa na Bloor e Salem e pedi ao empregado
para fazer as lentes de vel' ao perto, semelhantes
as dos oculos de Portugal, porque para problemas ja
tinha bastante corn estes (e mostrei os oculos que
o outro me di co tinha pas sado) " .

0. resultado,e que a senhora Jacinta, come<;ou imedi
atamente a vel' bem corn os novos oculos, 0 que prova
que realmente 0 Sr. Harry Shadlyn es~ava enganado.

A concluir, 0 Sr. Teixeira disse: "E born que se
saiba aquilo que se passa. A maioria das vezes so
mos enganados, porque nao nos queixamos. Eu ja ou
vi outros casos de pessoas que tiveram 0 mesmo pro
blema corn este oculista".

Este grafico mostra coma 324 milhoes e 500 mil
dolares pagos pelos contribuintes de Toronto foram
gastos no Ultimo ano.

Cerca de 2 mil estudantes uni~ersitarios e de co
legios comunitarios de toda a prov{ncia marcharam
em frente do Parlamento Provincial, no dia 21 de
Janeiro, para protestar contra urn relatorio do gover
no que -advoga grandes aumentos nas propinas e 0 fim
de SUbSldios a estudantes.

o relatorio, apresentado em Novembro na legislatu
ra,propoe 0 aumento das propinas ate 65% nos proxi
mos tres anos, para 'poupar ao governo 80 mil dolares

o aurnento levantaria a media das propinas de 588
para 970 dolares nas universidades e de 250 para
400 dolares nos colegios.

o ministro de Colegios e Universidades, Harry Pa
rrot, dirigiu-se aos estudantes e prometeu que nao
haveri a aurnento de proprinas no proximo ano, mas que
nao podia dar essa garantia para 1977-78.

o ministro disse que 0 governo nao substituira 0
pIano subsldio - emprestimo para ajuda do estudante:
para urn programa apenas de emprestimo.

PARA ONDE VAI 0 DINHEIRO DOS IMPOSTOS

Dinheiro
/'

da Propriedade
No ana pass ado, na Metropole de Toronto, mais de

metade do or<;amento, cerca de 593 milhbes de dolares
,foi para a educa<;ao. Este ano sera mais. Metade de
imposto de propriedade Ira para as escolas.

No ano passado a Metropole de Toronto gastou $115
milhoes corn a pol{cia, ambulancia e a TTC que tera
um defi ci teste ano de 39 milhoes de dolares. Todos
estes programas, sac subs{diados pela Prov{ncia, qUE
em 1976 im-pos urn limite de 8% em subsidios de tran
sito, servi<;os de assistencia e educa<;ao.

Os municipios nao tern outra alternativa senao au
mental' osimpostos e ao mesmo tempo reduzir os servi
<;os. Segundo Eggleton, 0 impost~ das casas vai ;u
bir este ano urna media de $95 dolares.

Florida...
a

RACISMO ESTU DANTES
PROTESTAM

Viagem

INfLACAO,

WELfARE

o departamento da imigra<;ao revelou no dia 22 de
Janeiro que dos 149.457 imigrantes nos primeiros no
ve meses de 1975, 52,1 por cento, ou seja, 77.808
estabeleceram-se no Ontario.

Em geral, a imigra<;ao desceu cerea de 10 por cen
to em todo 0 Canada em rela<;ao ao nlimero do mesmo
perlodo de 1974, que registou 166.401 imigrantes. A
descida na imigra<;ao reflecte um control~ maior apli
cado aos requerentes por parte da imigra<;ao, devido
ao nlimero superior a 7 por cento de desempregados no
Canada.

Os pre<;os em Toronto no ano passado subiram 9%,
quando 0 aumento nacional foi de 9.5%,reporta a Es
tatlstica do Canada.

Ontario e Emi~ra~ao

Rea1izou-se em Dezembro do ana findo, 0 sorteio
de uma viagem a ~10rida, entre todas as pessoas que
fizeram as suas compras durante 0 ultimo ano,na ou
rivesaria Ruby 0 fe1iz vencedor, foi 0 senhor Ama
deu Catarino, residente no numero 188 da Pa1merston
Ave. em Toronto.

o nfunero total 'de pessoas na assistencia, incluin
do aquela.s nessoas que estao na categoria de nao po
del' trabalha.r e dependentes de nessoas que podem
trabalha~ foi 39,023 em Novembro de 1975.

o comissario de Servi<;os Sociais, Ray Tomlinson,
disse que 0 custo total da assistencia geral no ano
de 1975 foi 41 milhoes e 800 mil dolares.

o or<;amento total para servi<;os sociais, incluin
do "Welfare" na Metronole de Toronto, foi de 113
milhoes de dolares e~ 1975.

A Comissao dos Direitos Humanos do Ontario (Onta
rio Human Rights Commission) precisa, corn urgencia,
de mais investigadores para fazer face a grande au
mento de queixas sobre racismo nos ultimos meses,
disse 0 director Robert McPhee no dia 20 de Janeiro.

"No actual clima economico, ha a tendencia em
cortar nos recursos. Infelizmente em tempo de difi
culdades coma este, 0 racismo anarece furiosamente
e 0 nosso trabalho aurnenta corn rapidez - disse ele.

No ana nassado, corn fim em Mar<;o de 1975, a comis
sac tratou de 2,000 casos, e nos nove meses seguin
tes,os casos que violam 0 Codigo dos Direitos Huma
nos subiram 50 por cento.

Ha apenas 28 investigadores a trabalhar na comis
sao, dos quais 18 trabalham em Toronto.

o codigo proibe descrimina<;ao no que diz respeito
a ra<;a, credo, cor, sexo, estado civil, descenden
cia, lugar de origem ou idade no que se refere a
trabalhos, habita<;ao, servi<;os, facilidades pUblicas
e nublicidade.

588 College St. (Esq. da Clinton)

E AF'RECIAMOS

..
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25 DE JANEIRO.

NOVOS ELEHENTOS FORAM ELEITOS PARA A

DIRECCAO DESTE CLUBE NO PASSADO DIA

ABRILHANTADO PELOS "LORDES"

NO FOUR SEASONS HOTEL DIA 22 de Fevereiro 1976

GRANDE FESTIVAL MISS FIRST PORTUGUESE

PRIMEIRO PREMIO:UM AUTOMOVEL

HAVERA JANTAR', VARIEDADES E BAILE

o
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Tel. 536-7256
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A. lei que nos govel'na
Servicos Soci"is Servicos Soci"is Servicos SociI, , ,

Bibliotecas em Toronto

PRECISA DE UM CARRO QUE 0 SATISFACA ?

CHI\t~E JESUS CORFEIA PELOS TELEFONES : 461-3561 Ese. ou 537-6103 Res.

SERVlyO TELEF6NICO

Qualquer material que requeire ser fotocopiado
aodera ser fei to em todas as fili ais, excepto nas
bibliotecas de "Svansea" e "Jones".

The Travelli ng Branch" Toronto Publi c Libraries,
l~2 Queen's Quay, East,
Tel. 964-9151, local 23.

Requisite esse servi~o a:

SERVICOS ESPECIAIS,

Este servi~o,destina-se aos residentes na cidade
de Toronto que tenham de permanecer em casa, devido
a doen~a ou idade avan~ada, por urn perIodo de tres
meses ou mais. 0 "Shut-in Service" visitara. as ca
sas uarticulares numa base mensal-de quatro semanas

Os bibliotecarios,terao prazer em esclarecer im
portantes perguntas pelo telefone.

SERVICO DE FOTOCOPLAS,

SERVICO AO D04ICILIO,

A Biblioteca Itinerante tambem fornece livros a
institui~oes de velhice, hosoitais e outras insti
tui~oes.

O"Learning Resources Centre", localizado em
666 Eglinton Avenue, West, oferece gratuitamente,
uma II;rande Y3.rieda.de de servi~os.

;

HORARIO DAS BIBLIOTECAS

* Meios audio-visuais e de estudio

o "Centro" e a anexa biblioteca "Forest Hill"
oferecem:

* Colec~oes de livros com enfase em artes grafi
cas e pictograficas.

* Discoteca corn mesas para aUdi~ao, auscultado
res, etc.

Todas as filiais de "The Toronto Public Library"
estao abertas nurna base de cinco OU seis dias por
semana em horas divers as .

A maioria das bibliotecas estao abertas a noite
e aos domi ngos a tarde.

Telefone para saber 0 horario da biblioteca mais
~roxima da vossa casa.

As crian~as poderao requisitar, gratuitamente,
quatro livros num oerlodo de tres semanas.

Ha colec~oes de livros para crian~as em todas as
filiais da "TORONTO PUBLIC LIBRARIES" (BIBLIOTECAS
PUBLICAS DE TORONTO). Todas as bibliotecas para
jovens tem uma grande quantidade de livros para cri
an~as. Todas elas tern filmes, aulas de artesanato e
orograma de fantoches.

A Casa mais antiga no ramo automovel

( CHESTER SUBWAY STATION )

CARROS NOVOS E USADOS

348 Danforth Ave.

~0!Jan

"Toronto Publi c Libraries 11

Em cada biblioteca,ha livros para tOGO , qualquer
que seja a sua educa~ac,ou centro de inceresse. Al
~uns dos nossos bibliotecarios falam muitas l{nguas
e sac experientes 'em varios assuntos. Estao sempre
orontos a ajuda-lo.

SERVlCoS PARA JOVENS,

(Bibliotecas Publicas de Toronto)
Escrit6rios da Administra~ao -
40 St. Clair Ave., Eas t, Tel. 964-9151

* Programas para' crian~as, estudantes e adultos,
tais como poesia, teatro, discussao, grupos
para est udo de fi lmes, etc.

Bloor and Gladstone Library
1101 Ploor St. West
Tel. 536·-340?

SERVleOS PARA ADULTOS

Nos temnos modernos,todos precisam de informa~oeE
As bibliotecas em Toronto sao'centros cUlturais da
Comunidade e constituem parte essencial do proc8sso
educativo. A biblioteca e um lugar ideal (para si
e seus filhos) para come~ar ou continuar ~ sua edu
ca~ao ou alargar os seus conhecimentos. F,t~mbern

urn centro de informa~ao de todos os serv;oc ::jue a
cidade de Toronto oferece.

Park dale Library
1303 C;ueen St. Hest
Tel. 532-6548

Sanderson Library
725 Dun~as St. West
Tel. 366-17)+1

Ha urna grande e variada colec)'ao de li vros err
Dortuf!;Ues nas seguintes bibliotecas:

Poderao adquirir um "cartao de biblioteca", gra
tuitamente, mediante identifica~a:o. Esse cartao
oermitir-lhe-a requisitar livros em qualquer biblio
teca existente em Toronto.

S E R V I ~ 0 S
As Bibliot'ecas P(lblicas de Toronto sao financia

nas 001' impostos nublicos e os seus servi~os sac
ofereci dos, gratui tamente, a todos as pes soas que
vi vam, vao a es c01 a ou trabalhem na c i dade de To
ronto.

Existem livros, revistas e discos ou grava
~oes em ingles e na sua prooria l{ngua. Tanto os
adultos, como os jovens poderao requisitar.qualquer
numero razoavel de li vros por urn per{odo de tres
semanas. A requisi~ao dos mesmos livros podera ser
renovada,a nao ser que haja pedido pa:ra os mesrnos
par outro Jei tor. Ha li vros para entretenimento,
livros de estudo e outros. '

"Actividades na comunidade"

- Discussoes, exibi~ao de filmes, exerc{cios de
linguagem e exibi~oes fazem parte do programa regu
lar de mui tas bibliotecas.

Os escritorios estao abertos de 2~ a 6~ feira das
9 as 17 horas. (9 da manha as 5 da tarde).

COMUNICADO

1·1\ ILHERES mARALHAOORAS

CENTRO
PARA IDOSOS

Work ing Women,
505 Queen St. West,
Te le fones 363- 40 58 / 36 3-110 59

Recehemos na nossa redac~ao,um comunicado do Co
mite"Vasco Gon~alves",no qual se destaca uma re
ferencia aos acontecimentos de 25 de Novembro:

"/J. imcaciencia de alguns revoJ ucionarios bem in
tencicnados e 0 verbalismo pseudo-revolucionario
de gnmelhos da extrema-esquerda sem significado
e sem responsabilidades na constru~ao duma socie
dade sem classes em Portugal,levou ao "golpe da
direita" de 25 de Novemhro que havia de refor~ar

a posi~ao dessa mesma direita no a-parelho militar
politico e de estado.O Partido Comunista Portu
gues em nada contribuiu para esta sit~a~ao,por

muito que se encarnicem contra ele os seus adver
sarios de todos os matizes. 0 Partido Socialista,
esse sim, deve ser responsabilizado nela enorme
contribui~ao que deu ao reavivar das for~as contra
-revoluci onarias em Portugal. Ma s, camaradas, enga,
na~-se aqueles quepensam que e possivel 0 regres
so do fascismo em Portugal,que e possivel a des
trui~ao de todas as conquistas que os trabalha
dores portugueses fizeram depois do 25 de Abril
de 1974,como a ?eforma Agraria e as nacionaliza
~oes,os aumentos de pensoes e salarios de fome,
o sindicalismo eo direi to a greve ,a liberdade ~'.e

iFp~ensa,ce reuniao e associa~~o,mesmo condicio
nados por factores que derivam ainda muito da
vontade dos capitalistas,Durgueses e fascistas rei
nantes em Portugal. Os trabalhadores que lutaram
I·P anos contra um regime de explora~ii.o,de crime
de opressao e de miseria,estao experimentados e
e nao V8.0 cruzar os br~os.

'~a sala do Centro de A,iuda aos idosos, realiza-se
todas as taroes ue quarta-feira,a partir da uma
hora,ate as tres e meia da tarde, urn pr:'Jgn:ma
COM filmes,jegos, e lanche,dedicado a tonos os
idosos que comnare~am neste Centro.
o nrograma teve inici~no urinciuio de Janeiro,e
est§ sendo ftco1hido com entusiasrno, como 0 demons·
tn:.. 0 nGmero e a maneira,nos que a ele assistem,
corn exnressops de anre~o e reconhecimento pelas
avradavf'is rpu!1ioes de espairecimento que ] hes
sao oroTlorcior,acas.

Possuir um carl'O e mais do que po-lo a andar
quando queI') para ir aonde quer" quando queI'. Ha
certas responsabilidac1es. No inverno e necessa
rio mante-lo em ordem para que ele pegue. E
necessario por-lhe pneus da neve para nao ficar
preso na neve, e por vezes a causal' engarrafa
mentos. E sobretudo responsabilidades legais.
Se deixar alguem conduzir 0 seu carro ... a res
ponsahilidade do que acontecer e'sua e do con
dutor ... por trsnsgerdir qualqller lei, seja da
cidade ou do "Highway Traffic Act". Se ele
conduzir sem cuidado, 0 pro-prietario do automo
vel pode ter que pagar DOl' prejulzos causados.

No entanto se alguem conduzir 0 seu carl'O sem
sua autoriza~ao a responsabilidade e dele. Nem
o done nem 0 condutor dum a.utomove1 sao respon
saveis por lesoes sofridas par um passageiro,
a nao ser que 0 condutor tenha sido excessiva
mente negligente. Este termo, apesar de difici1
de definir inclui faltas, como adormecer ao vo
lante. Se 0 leitor for levado a tribunal como
prol'rietario dum automovel envolvido nurn acider.
te, podera ser obrigado a pagar par prejuizo ou
lesoes, a menos que consiga provar que 0 condu
tor nao tinha a sua autori za~ao para ter 0 car
1'0. 0 seu seguro deve cobrir tal situa~ao, mas
e conveniente que compreenda a lei, e terula a
certeza que 0 seu agente de seguros tem toda a
informa~ao necessaria para saber se 0 seu carre
pode ou nao ser conduzido por outra pessoa.

Ha urna outra coisa. Todos os anos e necessa
rio comprar matrlculas novas ou um selo para
actualizar a sua matrlcula. 0 prazo termina a
29 de Fevereiro. va ja comprar a sua, para nac
estar na bicha ... lembre-se do que passou 0

ano psssado.

Urn centro comunitario de emprego para mulheres que
fora encerrado c1evido a falta de fundos, reabriu nova
mente no 505 Queen St. ~est.

"";orking Women" vem acorre~ a urna necessidade entre
a.s varias comunidades etnicas: portuguesa, espanhola,
latino-americana e das Caraibas (West Indies).

(\ centro, subsidiado peJo L.I.P., estara aberto di
ariamente das 10 da manha as 5 da tarde. Segundas e
0uintas da.s 10 as i. C"odos os servi~os sac gratis e
confidenciais. Visite-nos e nao tenha receio e~ tra
zer crian~as oorql\e cuidare~os delas enquanto estiver
utili zandoos nossos servi~os. A,iuda-la-emos a encon·
rar trabalho e a centactar novos gerentes. Dar-lhe

-emos tambeITI inf'orma~a.o cias leis do trabalho e dos
C1irei tos das trabalhac.oras.
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A GREVE DOS PROFESSORES ,.

WIPER &WIRING-RADIOS &TAPES DECKS
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vem fazer uso de la , apoiando-se uns aos outros uni
dos desde que lutem para 0 mesmo fim.

Apoi 0 a.os verdadei ros trabalhadores
Eles sac livres ao ponto de reclame.rem os seus di

reitos, usando meios que 0 governc manobra seguindo
os seus proprios interesses. Ou por outras palavras
os interesses dos mononolistas. Se assim e,como po
dera~o ser livres os trabalhadores?

a melhor ideia e faze-la ar.tes de come~ar 0 an~em

Setembro.

A casa oferece 0 bo10

SERV1('OE DE EAllQUFTfS E' BAPTIZAfOS

Te1.368-5090

RamVr.o A.eo Yl.6 0, (;flau 72:
- Penso que nao tenho nada a di zer sobre a. ereve

dos professores, devido ao facto que foi urna grande
far~a ern que os professores pouco ou nada ~anharam

por andarem corn cartoes no peito a protestar. Nurna
sociedade democratica todas as pessoas tern 0 direito
de fazer 0 que lhes anetece desde que nao interfiram
corn outros. Neste caso interferiram mui to corn as
vidas de 140,000 estucantes, que nao tinham voz no
caso. A greve nao foi urna questao de educa«ao mas
sim de POl{tica.

----------,r----------------
Joao SaTe" Restaul'ante

Che.fe Sanga a T avel'na

"-
J\nTOl1tO Cunlw, !:;Jt.(w 72.
- A minhCl oniniao acercc da greve dos nrcf'essores

e Clue foi muito lor:r;a. e que concerteza ira pre,judi
ca.!' muitos cst.udantes, pois sera muito dit'lcil nara
certos alunos recuperar dois mesC's de trabalho per
di no. ne '1ual'1uer rnaneira eu aTloi0 os nro"essores
pois eles tern direito a greve. ':a minha onini<i"c os
princina.is culpados desta 10ng.1 F'reve foram 05 de
pa.rt.amentos de F.ducac;ao eo resnectivo ~inistro.

A dispute. sera resolvida arbitrariamente dentro de
um mes pelo ,iuiz Charles Duhin e, no que resneitn. a
salarios, tudo leva a crer que os l'rofessores nao
receberao tanto como a ~irec«~o F,scolar Ihes ofere
ceu na ul tirr:a propos ta aue tra"i'l aurnentos minimos
de t.7,800 pa.ra t,1?,000 ~ maximos d" $18,400 J1ara
~?4,100 anuais. ~odavia nao e so dinheiro que eles
querem. Os professores Intar'lIlJ por mui +0 mais do
que dinheiro. Condi«oes de ensino, liberdade, auto
ri nade dentro das salas de aula, dignidade, respei to
enfim, mil e urna coisas que sac cesconhecidas a
maioria das pessoas.

431 COLLEGE ST. (Esq. ca Bathurst)
L J

Li.no PC,6Ma, GfiJf11 77:
- E'll nenso Clue os P!'ofessores tinham razao para

entrar em grcve ~orCJ.ue nao estavnm a ganhar dinheirc
Clue chegasse t),1ra.o tratalho que fn.~,em. Eles come
~am a trabalhaT as nove e e.cabam as quatro, mas quan
no vao para C'r1.sa ainC'a tern que cor-rigir pontos e pre
,larar Daro. 0 nroximo dia.

Eu acho q'Jr; €'lE's nao dev; am ter sido for<;ados a
voltar para 0 tr:J.balho.

FeJtnanda r -i.Jr e..6, GMl1 72:
- Eu penso que a greve dos professores talvez fosse

boa ideia se tern durado so duas ou tres semanas. ~las

assim ja estava a fazer mais mal do que bem,para nos
estudantes. Ja pensava que lamos todos perder 0 ana
Por isso para a proxima vez se decidirem fazer greve

EDIFICIO DA HARBORD COLLEGIATE INSTITUTE

/lLJ~
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MOTORSNASSAU

CA.RR05 USA DOS COI'1 G/\PNH I/\

NazaJte COf.Jta. GJt.Cl1l 73:

FeJt.nanda FrwfJ,f,tno, GJrclLl 10:
- Na minha opiniRo a greve dos nrofesBores foi

hastante lone;a;mas,no entanto eles tinham 0 direito
de a fazeI'. Os estudantes e que terao agara de se
es for«arem urn bocadinho parn nao perderem 0 ano.

Of.-i nda Gonc.af.ve..6, (.;fl.au 72:
- Em princ{pio nao concorde·i., oorque pensei dcm8

siado nas desvantagens que a p,reve iria acarretar .
Depois de urna tomada de consciencia, sem no entanto
chegar a UI'l apoio total, a.chei os 'pro res sores no
~ireito de fazerem greve, tal coma tern todos os
outros trabalhadores deste pa{s.

Se ha direito a f,reve, todos os trabalhadores de-

36i;-nS09

77-79 Nassau St. TorOnto, Ontario

To YIlf CaAdoM. r,Jt.ClU 77:
- Eu concordei corn a greve dos professores. Achei

que nesta Ereve os professores mostraram que nqo
sac coma Clualquer outro trabalhador.

Muita gentc acha que 8. greve afectou muitos est\.;
dantes como' eu, ma s <"u acho que urna greve e rei ta
mesmo nara afectar nuita gente.

~{ruUa da Ltlz, (.;Jt.au i 2:
- 'CompreenrlO 0 motivo que influenciou os prof'esso·

res a fazer greve, no entanto discordo corn a ac«io
que afectou urn enorne nlimero dE' estudantes assim
coma eu pronri a. Isto mostra-nos a falta de cons i
dera~ao de todos os professores.

Tony TeodoJt.o, GJt.Cl1l 72:
- A greve dos professores,nao deixou de ser nece

ssaria, mas causou dano, tanto aos professores como
a.os estudru1tes.

Nao foram os alunos com notas altas que foram a~

fectados, mas sim aqueles COIT. med{ocre~.

E~PECII\LIZADO ~O SEPVI~O DE

VErlDAS E C,lIRROS USflDOS

- Eu,pessoalmente nao estou muito bem informada
da.s razoes dos professores para entra.r em greve, mas
nor aquilo que sei, estou de acordo com eles. Somen
te e de lamentar quem em dois meses nao conseguissem
.lcan«ar 0 que eles queriarn.

Os argurnentos apresentados nao tern fundarr.entos,
pois acredito que os professores trabalhem tanto ou
mais ern casa como durante as suas horas de trabalho
oficiais.

Como aluna,acho que nao perdemos nem ganhamos corn
a. greve. Em Portugal os estud.antes trabalham mais
e em menos tempo e por isso nos aqui tambem 0 pode
mos fazeI'.

- 0 que nensas da greve? Fala das tuas impressoes

TeJte..6a RodJUgue..6, GJt.Cl1l 77:
- Acho que a greve nao vai afectar a nossa educa

«ao taG drasticamente coma muitos dizem. Urn estudan
te responsavel e de inteligencia facilmente pode al
can«ar 0 trabalho que ~e~deu.

o unico problema que prevejo e corn aqueles que per
tendem entrar na universidade. Mas as universidades
conhecem bem a situa«ao e farao tudo poss{vel para
os a,iudar.

Entrevistamos tarnbem alguns alunos. Raoazes e ra
pari gas da Harbord Collegi ate. Grans 10, 11, 12 e
13.

Toronto
Telefone: 1j32·1j8'~

TELEPHONE 534-9993

1130 Queen st. W.
(Perto da Lisgltr)

702 ST. CLARENS AVENU~

Esquina da ~upont

Agencia Portuguesa de Viagens

\}J.://~
?fJ:\{{~CARS'l
.d&!\~ ftle--~I,--1. ,.~,{ Jl

Desde 0 dia 12 de Novembro passado, 8,800 profes
sores dos liceus da Metropole de Toronto, estiveram
envolvidos numa greve que durou 9 semanas e trouxe
consigo grande ansiedade a muitos pais, alunos, che
fes pol:Lticos e professores. Finalmente. Chegou 0

fim. Urn fim que ja vinha ~ ser esperado por muitos,
desde que 0 Governo Provincial decidira intervir de
pois que 75% dos professores rejeitaram a ultima
oferta negociada entre a Direc«ao Escolar, "Anti In
flation Board" e Federa«ao dos Professores Liceais
do Ontario.

Tudo come«ou, quando a Federa«ao dos Professores
""O'f:ii;ario Secondary School Teachers Federation" con
seguiu 0 ana passado 0 direito a greve. A lei. (Bill
100) que foi passada no Parlamento do Ontario em
1974 pela primeira vez na historia da Prov{ncia, deu
a possibilidade aos nrofessores dos liceus de fazer
uma greve legal. Durante 0 ultimo verao, todas as
tentativas de negocia«oes entre a Direc«ao Escolar
e a Federa«ao dos Professores falharam,~no dia 12
de Novembro, rejeitando uma oferta de 39.?% de au
mento de salario, os professores iniciaram a greve
que viria a ser muito mais longa do que muitos ima
ginaram.

Os nrofessores queriam, alem de um aumento de
43.9% num contracto de 2 anos, um total de $600 do
lares em "lump sum" e mais um abono de custo de vida
o processo das negocia«oes come«ou a piorar, quando
o problema foi desviado para a capital do Canada,
onde uma comissao do Anti Inflation decidiu que, nae
so 0 que os professores nediam era imposslvel, coma
ate aquilo que a Direc«ao Escolar of~recia ia alem
dos limites delineados.

Nesta altura a situa«io come«ou a piorar de dia
para dia ao ponto de se tornar inutil qualquer ten
tativa de negocia«ao. Muitos estudantes, pais, po
l{ticos e chefes do governo sentiram finalmente a
seriedade da situa«ao. Afinal os professores nao
estavam a brincar. Por toda a imprensa surgiram
queixas e ataques de desespero. Os culpados? Os
professores, culpados porque "j a ganhavam mui to di
nheiro ll

, porque "mio faziam nenhum", porque tinham
muitos benef:Lcios, enfim, uma chuva de razoes que
pressionou os chefes pol{ticos a usaI' a for«a, 0 po
deI', a autoridade.

o resto ja todos sabemos. Uma, oferta ultima da
Direc«ao Escolar que dava aos profess ores um aumento
de 31% num contracto de um ano, mais $600 dolares e
um abono de custo de vida. Rejeitada esta, foi 0

fim. Uma ordem do governo for«ou-os a voltar para
as salas de aula no dia 19 de Janeiro sem garantias
absolutamente nenhumas.

Ecerto que era necessario encontrar uma solu-
~ao. Demasiado estava em causa. Os estudantes eram
vlctimas inocentes. E os professores? Nao foram
eles quem mais perderam?

Falamos corn varios nrofessores. Al~uns mostravam
-se frustrados corn 0 resultado duma luta que so tevE
espinhos. Outros,viam nela 0 princlpio duma grande
batalha.

"Neste momento todos nos estamos numa lute comum
contra 0 Corpo Administrativo de Anti-Infla«ao. A
sua interven«ao no processo colectivo de negocia
«oes destruiu todo 0 avan«o que as orr,aniza«oes tra
balhadoras conseguiram durante 0 ultimo seculo".
Palavtas duma mensagem que os professores comunica
ram a comunidade, numa tentativa de explicar 0 que
os .jornais, radio e televisao canadianas ti nhRm es
!'uecido nas suas missoes de meios de comunica<;ao so
cial imparciais e neutros. E mais adiante: "Queria
mos salarios iguais aos dos outros (listritos adminis
trati vos". "Esta p:rcvp a,iudou-nos a tomar cons cien
cia da posi«ao dos outros trabalhadores de Toronto e
Ontar;o. Como eles, temos um natrao que da empregos,
desDed~ empregados e regula aquilo que fa,zemos. 0
nosso trabalho e dirigido, in~neccionado e controla
rio por rep;ulamentos provinclC..... s. Ha I'mi ta gente qUE'
~ao tern ideia nenhurna do que se passa neste aspecto.
Por isso, coma trabalhadores, temos de negociar os
nos sos proprios salarios".
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Nome ---------------------------
Endereqo ._

Telefone _

Pagamer..to ao
Movimento Comunitario Portugues
931 College Street, l'oronto, Ontario

C:UPAO
Desejo ser assinante do '''CCMUNIDADE'"
Envio $5 d6lares em cheque ou money
order para uma assinat~ra anual.

Estimados arnigos:
Venho, em poucas linhas, solicitar a publica

cao desta carta em resposta a contestayro do meu
artigo de Dezembro de 75 pelo prezado leitor Senhor
Sesar R.ocha. -

Comeya 0 Sr. Cesar Rocha, par dizer que lhe
parece muito eonfuso 0 meu conceito sobre movimento
revolucionario; revelar-se 0 artigo como deseonexo
nos seis primeiros paragrafos e detecta urn autentico
'descontexto corn os dois ul timos em relacao aos an-
teriores. '

Na verdads, Sr. Rocha, houve urn paragrafo, en
tre 0 o~ e 0 7- plIDlieados, que 0 editor se esque
ceu de mencionar e em que eu digo:, "Em relacao ao
exemplo do processo natural", - NUM l\1OVIl'-ffiNTO DA
-SE EXACTAMENTE 0 ~1ES'-10 CASO, QUANIX) ~lfvI ~~OVlMENI'O

fllMI\NO E P-lOBILIZADO PELA FQR<;:A CONTRARIA, A VIDA
DA LUGAR A Io.10RTE; COMO SE VE, TOOO 0 MOVIMENTO RE
SlJLTA DE !.sMA LlITA DE CONI'RAAIOS. '

Penso, no entanto, que esta falha do editor,
poueo ou nada invalida a sua contestacao ao artigo,
pois que 0 Sr. Rocha, na sua erltica,'toma coma
panto objectivo arenas a descri~ao do Movimento Re
volucionario enquanto eu tomo coma objectivo as du
as componentes hasicas de forma~ao de urn movimento
revolucionario, seja ele qual for ou 0 lugar onde
se forme, ou ate mesmo ao servic;o de quem quer que
seja, pais consic.ero estes factores coma subjecti
vos: Em todo 0 caso, 0 real ohjectivo de urn rnovi
mento revolucionario esta nos alicerces basicos da
luta que se gera no seu interior, e, 'nao no seu
exterior coma 0 Sr. Rocha pretende provar. A facha
da de urn movimento revolucionaTio nem semnre corres
ponde a Revolucao que, no entender dos materialistas
dialJticos, tern que processar-se (constante), estan
do este factor dependente da luta entre as duas com
ponentes basicas (for~a moderada ou conservadora e
forca progressista). Desta resultante definir-se-a
a raralizac;ao ou 0 prosseguimento do movirnento, que:
em qualquer dos casos, e sempre temporario. Porque
novas contradicoes surgirao as fOTl;as vencedoras.

Ainda no que 0 Sr. Rocha afirma "estar 0 arti
go escrito corn urna clareza literaria e ideologica",
o que se compreende, corn urn certo partidarismo, pais
eJlbsolutamente natural que toda a gente saiba quem
saG os rnaterialistas diale~ticos, mas 0 Sr. Rocha
cai noutra contradi9io. E de 0 Senhor proprio nao
estar certo de que eles sao, pois se 0 Senhor rela
ccionar a .diferenc;a, , entre 0 Senhor e eu. e cornpa-

rar as duas componentes de urn movimento revoluciona
rio (como 0 que se processou apos 0 25 de Abril de
1974, em Portugal) 0 factor ideologico ou partiJario
tambern e urn factor subjectivo pais 0 real e verda
deiro objectivo nestes dois casos (ou seja, 0 Senhor
e eu e as duas componentes do movimento revoluciona
rio Portugues) nao e coma 0 Sr. Rocha supoe, 0 fa
ctor rartidario mas sim 0 que desenvolve urna tremen
da luta de classes opostas.

Corn resneito aos filosofos geniais que 0 Senhor
diz que eu sigo, e que considera pensadores contem
poraneos, apraz-me dizer-lhe que eles nao foram pen
sadores mas sim investigadores cientlficos, pois
pensadores podem considerar-se os metaflsicos Phrou
don ou Kant postos ao servi~o C~ sociedade burguesa
profanadora do iclealismo.

Seguiqamente, 0 Senhor diz que "0 DESENVOLVI
"'!J;t\,rro IIISTOR.lCO E A MARCl-lA ASCENDENTE DA I!I.NANIDADE,
NAO SE DETf:M "ffi'.1 PODE SER DETlDA", 0 que, por fal ta
de dialetic~, 0 Senhor diria em menos palavras 0
processo historjco, 0 que eu concordo estar absolu
tarnente certo. mas, Senhor Rocha', nao confLmda "pro
cesso historico"com "movimento revoluciomirio", e
~eve reler melhor 0 meu artigo a part~r ??_~onto em

I
I
I
I
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I 1317 DUNDAS ST. W. TORONTO ~~ !
I 534-3866 IL ~
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Criteriurne du QUEBEC e MONTREAL.
Showers Shoot Rally - Kincardine.
Rally of the Tall Pines-TORONTO.

25 de Setembro
6 de Novembro
13 de Novembro

J. DE MESaUITA PIM~TEL

Toda a gente tala na ca6tica situac;ao em que se encontra Cl nossa
economia. Que vamos ter que apertar 0 cinto. qu~ vamos passar fame.
que e impassivel remediar a situacao. que naD poderem·os sobrevjver,
ete .. ete .. ete ..

Toda " gente d,z e fala Toda a gente diseute e apregoa novas pro
cessos de salvBl;:ao nacional. Toda a gente sabe e ansina. Toda a gents
politiza toda a gente ...

Toda a gente afirma que 0 trabalho e a nossa uniea via para a salva
eao, Oue e preciso trabalhar.•Vamos todos trabalhar mais e melhor !.,
o trahalho, 0 trabalho, 0 TR".\BALHO I

Entretant'o. tOda a genie vai ao cinema - lotacoes esgotadas dia
e noite: tada a gente vai ao futebo! - estadios a abarrotar, sejam jogos
ao domingo ou a quarta-feira: toda a gente vai ao teatro, as eorridas. aos
bailes. as .boites-. as manifestae6es, Milhares, milh6es de gente por
fodo 0 lado, ' '

Um mundo de gente que fala em trabalho. - Urn mundo de gente
que se diverte, que passei", que gasta rios de dlnheiro, que gaza, que
discute horas a flo.. e que nao trabalha Ou, pelo menos, que trabail)a
cad a vez men()s .

Vivemos uma epoea de gananeia, em que as pessoas se ment~ljza'Tl

na procura de mais meios de ganhar mais dinheiro.. com 0 minima esfon;o
e trabalhando 0 menos passive!.

Coni'o parte do Povo que sou,' slnto-me gozado. 0 Povo eS,ta
a ser gozado-

Parte de tempo:
lq anos,com experiencia de servir ao balcao,7 ano
de Portugal ..
Fala Portugues, Ingles e Frances.
contacte pelo tel. 532-0872.

oPOVO EsrA ASE'R GOZADO

AUTOMOBOLlSMO
HH!HuHliHgi~!~;Hl!iHi!ii;ggi!igiiigHHHi~!!iigiiiHigiiiiiiHiHggiiiHiUgiiiHiiiHiiHiiiHii

Queremos salientar a iniciativa e persistencia do
Sr. ESTEVES e desejar que tenha urna epoca cheia de
sucessos.

o Sr. Esteves tern algurna, coisa a acrescentar
ao que ja aqui foi dito?

-- 0 automobilismo e urn desporto caro. As despesas
que 0 envolvem, tais coma a manuten~ao do automove:
estadias,desloca~oes e outras,sao pagas pelo Sr.
Esteves, ou, tern aju~a ou sUbs{di~ de algurna
firma?

-- "Em circuito conhe~o 0 Jos'; Matos, que fez a epe
ca de 73 em formula FORD e que sera 0 meu navega\
dol' desta epoca.

Em Rallys conhe~o 0 Manuel Brito que participou
no campeonato Canadiano, mas que par motivos que ,.
desconhe~o desistiu.

"Como 0 automobilismo; h; outras modalidades des
portivas que dentro da comunidade Portuguesa estao
apagadas, Cl') ""Acep~ao do futebol, devido nao so a
falta de iniciativa mas tambem de apoio. Gostaria
de vel' mais portugueses envolvidos nesta e noutras
actividades.

-- Conhece algu~~ na nossa comunidade que pratique
automobilisrr~ ou ja tenha praticado?

-- Ate ao momento nao tenho tido ajuda monetaria
de ninguem, apesar de haver firmas Portuguesas
corn interesses no mercado canadiano.

Tirariam grandes van~agens anunciando no carl'O
de competi~ao que alem de ser visto par milhares de
pessoas no Rally e na TV,e tambem exposto ao publi
co antes depois' das provas . Nao houve ainda ne
nhurna que anunci~sse no meu automovel.

Outrosapoios actuais que tenho,sao do Gold Star,
Electricistas, Rogers Garage e Top C~ar Motors:
Tudo 0 queenvolve dinheiro e custeado par mim. Uma
das razoes que tern dificulta.do a minha entrada em
maiscampeonatos e precisamente 0 aspecto financeiro

~~
~r

~~
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Qual e a proxima prova ou provas de relevo em
que vai tomar parte?

_ H~ quanto tempo pratica automobilismo?

"- No dia ll~ de Fevereire, correrei no Canadian
~inter Rally que tern uma extensao de 750 milhas.
E urn dos Rallys mais importantes do calendario
Naciona1. Irei tambem entrar nas seguintes provas;

5 de Maio Golden Triengle Rally - Guelth
15 de Maio· ~rilliurn Rally - ~oronto

6 de Junho Diamend Rally - Oshawa
19 de Junho Rally Ulstons des Wapitis - Montreal
9 de Setembro ~J UM WES~ Rally - Ottawa

"Corr,ecei a correr em 1962, em Portusal. A minha
primeira prova foi 0 Rally de S. Martinho,no Porto.
Em Portugal s6 tomei parte em Rallys de fOUCO nome
No Canada, a partir de 1972 e que me dediquei mais
a serio a esta modalidade."

Gostar{amos de saber quais as provas mais impor
tantes em que tomou parte.

"Em 1972, corri no ~.1ayflower Rally, corn urn Sambi
run Alpine. Entre 43 concorrentes, fiquei classifi..,
cado em $etimo lugar Depois disso, ainda em 1972
nurna prova de per{cia em Brampton,fui vencedor absc
lute. Em 1973, corri num Rally e~ Guelth organizadc
par urn club Portugues, onde fui desclassificado por
ter perdcdo urn controlo. Ko mesmo ano, tive urn acie
dente que me impossibilitou de correr durante 0 res
to da epoca. Em 1974, devido a minha vida profissic
nal e a falta de ter urn carl'O apropriade, nao me
foi possivel entrar em com?2ti~oe6. E~1975, entrei
no Rally Delta, tendo ficado err segundo lugar. Este
ano, consegui urn carl'O que ja vem preparado de fa
brica para Rallys e estou inscrito no Campeonato
Nacional de Rallys."

Aluga-se quarto e cozinha no basement para uma pes
soa ne 1229 Bathrust St. Tel. 432-0221.

Chou E
Chou En lai, 0 primeiro m:C:.lS Cl'

Estado da Republica Popular da Ch
morreu vi t imado pe 10 can cro, no di
corn a i dade de 77 anos .

.Fo'Y'l .....-- l:·;"':> .... :.. ... .-~!: r~~u.::1J].Jt uma VI

dis'ta da nossa era."
Chou En lai foi 0 ar'l'.li te,-~to 08. pcl{ tica externa

da China, sob a dc.rec;:ao de ~,16.0 Tse-tung, elevan
do este palS mais populoso do mundo ao nlvel de uma
terceira potenci a mundi a1. ChJ 1-, £~'l lai ti::ta tam~

te~ 0 controle de todo 0 aparelho burocratico da
China. Nasceu em 1898 de urna familia aba.stada dos
Mandarins, mas em breve se e:-l'ro~ve'l em r:o.vimen tos
revolucion ---10s que come~araIT! a aparecer na China
nos fins da ''J.stia Manchu.

•

..

Temos nesta sec~ao do nosso jornal,urna conversa
~ corn 0 Sr. Esteves,pessoa ja~bem conhecida de algunE

o Sr. Esteves nao s6 gosta do desporto coma tambem
o pratica

Dedica-se ao automobilismo. E precisamente sobre
esta sua actividade que vamos dialogar urn pouco.

..
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o que vai por esle mundo...
Ami/car Cobra/ fa; assassinado

ha tres anos

~vocada a figura e a obra do grande dirigente

•

COTAyOES DE MOEDAS ESTRft~GEIRAS

cambio

"Vivemos ho,je urna situa~ao nova. Os. nossos
povos libertaran-se, conquistaram a sua inde
~endencia, mas a luta continua e continuara
ate que nao haja urn so explorador, urn s6 domi
nador estrangeiro a pisar 0 solo sagrado das
~ossas patrias. Ep;r isso que nos vamos cer
rar fileiras e vamos manter toda a firmeza, de
senvolvendo a maior solidariedade combativa em
torno do MPLA e da Republica Po~u1ar de Angola'.
declarou Vasco Cabral, comissario de Estado da
Guine-Bissau, durante urn conv{vio realizado no
dia 20 de Janeiro na Reitoria da Cidade Univer·
sitaria, em memoria de Amllcar Cabral, funda
dor do Partido para a Independencia da Guine e
Cabo Verde, assassinado pelas for~as coloniais
fascistas portuguesas, em Janeiro de 1973.

~

b
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Venda

29$85
11$20

1$55
$72,9

28$45

28$95 .,.-
$54,6

28$65

29$15
6$55

10$80

59$00
$04,6

5$25
11$20

I
~

55$79,2
27$57,5
10$27,82
• $69,832
4$45,37
6$26.,97

10$511,93
7$15,44
4$95,01

27$37
6$12,36

31$64,9
4$01,73

$46,673

o

27$15
6$05

10~ilO

Com'j)ra

24$85
10$40

1$45
$67,9

26$45

26$95
$44,6

26$65

55$00
$03,6

4$85
10$40

Cheques

NOTAS E MOEDAS

26 de Janeiro de 1976

Africa do SuI (No-
tas) Rand .

Alemanha (Marco) ..
Austria (Xe1im) ...
Be1gica (Franco) ..
Canada (Nota", de

1 e 2) Dolar ....
Canada (Notas de

5 a 1000) Dolar.
Espanha (Peseta) .
E. U. Amer. (No

tas 1 e 2) Do1ar
E. U. Amer. (No

tas de 5 a 1000)
Do1ar .

Fran~a (Franco) ..
Holanda (Florim) ..
Inglaterra (Libra-

-nota) .......••
Italia (Libra) .••
Noruega (Coroa) .•.
Sui~a (Franco) ..•

Libra (Inglat.) ... 55$23,2
Dolar (U.S.ft.) .•.. 27$34,7
Florim (Holanda) .. 10$18,82
Franco (Belgica) .. $69,258
Coroa (Dinam.) 4$41,69
Corao (Suecia) 6$21,87
Marco (Alem.) 10$46,85
Markka (Finlan.) .. 7$09,54
Coroa (Noruega) 4$90,75
Dolar (Canada) 27$15
Franco (Fran~a) 6$07,32
Rand (Afr. Sul) 31$32,7
100 Liras (Ita1ia). 3$97,75
Peseta (Espanha) .. $46,263

,
LIRANO

Morreu Agatha Christie. Uma das maiores es
critoras policiais do nosso tempo. Autora de
vasta obra, todos os seus trabalhos se cara
cterizavam por urn denominador comurn: a qualida
de. Qualidade essa, que se traduzia numa ana
l~se excelente, dos caracteres psicologicos,
dos varios personagens, no impecavel desenrolar
da ac~ao,.na jun~ao destes dois factores, sendo
todos estes elementos servidos por urna inveja
vel imagina~ao criadora.

AGATIlA CHRISTIE

ESPANHA: GREVES E REPRESSAO

o Major Otelo Saraiva de Carvalho foi preso
em Santarem no dia 21, sendo acusado de ser 0

principal instigador na sUbleva~ao do dia 25 de
Novembro, segundo noticiou 0 jornal Toronto
Star. A sua prisao seguiu-se a pUblica~ao de
urn relat6rio no dia 20 de Janeiro sobre a suble
va~ao, publicado pelo Conselho Revolucionario
das For~as ftrmadas.

No dia 16 de Janeiro, 300 policias da Guarda
Republicana armadas corn espingardas automaticas
e carros de assalto, guardavam a assembleia na
cional quando 5 mil pessoas marchavam atraves
de Lisboa em protesto contra as medidas de au
toridade, noticiou 0 Toronto Star. Os manifes
tantes cantavam "Os ricos que apertem os cintos
Nao houve violencia.

A guerra civil no L{bano, que opce cristaos
da direita e mu<;ulmanos da esquerda, aliados
a Organiza<;ao de Liberta<;ao da Palestina, ja
causou 10 mil mortos e mais de 20 mil feridos.

Estas duas fac<;oep lutam ja ha nove meses
para dominarem pollticamente 0 pals. Nas u1ti
mas semanas a guerra intensificou-se corn chaci
nas dos dois lados, tendo as for<;as Mu<;ulmanas
e Palestinianas ganho 0 controle de dois ter
~os do Llbano. Os cristaos embora em minoria,
dominavam a economia e a politica do pals.
. 0 primeiro ministro do Llbano, Rashid. Karami
demitiu-s~no dia 18 de Janeiro, deixando 0,
palS sem governo.

No dia 5 de'Janeiro 8 mil trabalhadores do
metropolitano de Madrid entraram em greve e des
de entao come~ou urn movimento grevista por toda
a Espanha, incluindo milhares de trabalhadores.

o governo para quebrar a greve e obrigar os tra
balhadores a entrar em ac~ao incorporou-os no
exercito. Os trabalhadores tern feito reunioes
de informa~ao sindical dentro de igrejas assim
como manifesta~oes de rua que sac geralmente
reprimidas corn pollcia de choque e gas 1acrimo
genio.

PORTUGAL

.(

A SITUACAO BVI ANGOLA,

A Africa do Sul come<;ou a retirar as suas
tropas de Angola, e formou uma derradeira 1i
nta de defesa ao norte do estrategico porto do
Lobito para cobrir a retirada - informaram fon·
tes fidedignas na capital Zambiana no dia 23
de Janeiro. I

Acrescentan que a Africa do Sul iniciou urna.
retirada total por nao ter conseguido obter
apoio dos pa{ses ocidentais na luta contra 0

MPLA e os seus aliados cubanos.
As for<;as sul-africanas, que tern combatido ao

lado da lmITA, estao a efectuar uma evacua<;ao
planificacla e ordeira. Retiraram da Cela, sua
base loglstica avan<;ada, e do porto de Novo
Redondo - declaram as mesmas fontes. For<;as
cubanas entraram na Cela, depois de urn combate.

A Radio Luanda anunciou que as for<;as do
MPLA tinham ocupado a vila, cuja captura cons
tituiu rude golpe para os seus dois rivais - a
UNITA e a FNLA.

Os F.staclos Unidos, depois da descoberta de
que ,ja deram secretamente $100 milhoes de do
le.res as fac<;oes opostas ao NPLA, come<;aram urnc
campanha cliplomatica para influenciar alguns
esta~os africanos para se oporem ou nao reco
nhecerem 0 ~LA na conferencia da Organiza<;ao
de Unidade Africana (OUA). Esta conferencia,
realizada de 10 a 13 de Jm1eiro,debru<;ou-se so
bre 0 ·problema de Angola., mas os seus 46 esta
dos membros nao chegaram a acordo para a solu
<;ao da guerra em Angola.

J§ 21 estados africanos reconheceram 0 MPLA
e nenhurn palS reconheceu ainda os outros dois
movimentos.

RETIRAnA TOTAL nos SUL AFRlrA1\JOS nE A,\JGnLA

ca do SuI. As autoridades recusaram 0 seu de
sembarque, Deixando so mais tarde desemharcar
os brancos na condi<;ao de e1es partirem imedla
tamente para Portugal. Os outros, a maior par
te pretos, pnssivelmente terao de voltar para
Angola.

Nos ultimos dias 0 MPLA conseguiu libertar 0

Norte de Angola sob ccntrole da FNLA e esta
actualmente a concentrar a. sua ac<;ao no Centro
e no Sul, onde enfrenta a u~ITA, for<;as Sul
Africanas e mercenarias. Entretanto, os jornais
reportaram que ja estao cerca de 10,500 cuba
nos a lutar pelo MPLA.

No dia 18 de Janeiro os jornais noticiavam
que 58 harcos com refugiados do sul de Angola,
pretos e brancos, seguiram para urn porto do
Sudoeste Africano que e administrado pela Afri-

o conflito em Angola, continuou a dominar ~

imprensa internacional nas ultimas duas sema
nas.

WALDEMAR OLlVEIRA
263 Niagara St Toronto
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VESEJO SER ASSINA/lITE VO "co- 1
1

MUNIVADE': ENVIO $5 VOLARES 1
1

EM CHEQUE OU MONEY ORVER PARA

UMA ASSINATURA ANUAL.

•
NIAGARA GENERAL CONSTRUCTION NOME---------

MORAVA--------

364-6'04
Orcamentos

I Gratis TEM PROBLEMAS EM SUA CASA COM OS CANOS DE ESGOTO?

... NAo SE PREOCUPE TELEFONE PARA WALDG1AR OLIVEIRA 364-6704

rtE:'o SE TRATA SO DE ESGOTOS. TODA A QUALIDADE DE SERVI~OS

NECESSARIOS EM SUA CASAI ESTAREMOS AO SEU DISPOR

i TELEFONE
1 --------
1 Pagame.n..to ao

IMOVIMENTO COMUNITARIO
1PORTUGUtS I
1'931 Co.e..e.e.ge. S.tIte.e..t, To/ton.to, 1
1 On.td!tiO. 1
I ~_J •




