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OtCULTO DO SENHOR
SANTO CRISTO EM

S. MIGUEL
o Culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres,

observado ern relacao a irnagem existente no coro. , .
ba1xO do Convento da Esperan,a, da c~dade de Pon-
ta Delgada, remonta ha mais de quatrocentos anos.

Reza a tradicao que, havendo ido duas religio
sas micaelense~ aRoma, pedir licenca para levan
tarem urn Convento no V~le de cabaco~, junto de
Agua de Pau, 0 Papa Ihes oferecera urna escultura
que consiste nurn busto representando a figura do
"Ecce-Homo" .

Como as freiras, depois, nao tivessern, naquele
vale, as suas vidas seguras, por causa das arnea
ras dos corsarios, parte delas foi para 0 Conven
to de Santo Andre, de Vila Franca do Carnpo e par
te para Ponta Delgada onde, ao tempo, ern 1541,
Filipa Coutinho, viuva do Capi tao do Donatario ,
concluia as obras do Mosteiro de Nossa Senhora
da Esperanya. Neste se abrigariarn, na companhia
de Madre Ines de Santa Iria, oito religiosas,
trazendo consigo aquela imagem.

Volvidos que forarn mais de cem anos sobre estes
acontecirnentos, 0 cul to do Senhor Santo Cristo
revelar-se-ia na segunda metade do seculo XVII
como uma grande manifestacao do espfrito religio
so do povo micaelense. E~se facto ficar-se-ia
devendo a devocao de urna freira daquele Mosteiro.
Madre Tereza d~ Anunciada.

Os melhorarnentos e tudo 0 mais que, no tempo
dessa mfstica, se levaram a efeito no Mosteiro da
Esperan9a, dever-se-i~ a protec9ao dos Condes da
Ribeira Grande, os quais, ja ern 1700, dedicavarn
a maior atencao a valorizacao da irnagem, mandando
vir de Lisbo~ valiosas pec~ de ourivesaria, como
o resplendor, a coroa de ~spinhos e 0 cetro.

A corda de oiro e de aljofares fora tecida por
. urna freira; 0 laTo do cetro, enviado Per urn devo
to do Brasil; e urna das capas, oferecida pelo
proprio D. Joao V.

A prirneira procissao do Senhor Santo Cristo re
alizar-se-ia ern Abril de 1700 .

Esta patente nesta imagem urn aspecto da destrui9~0 causada por varios terramotos sucessivos no norte
da Italia. Veja a hist6ria na ultima pagina.

•COlsas'que
preocupam OS
canadianos...

Comunidades
o novo pessoal do Departarnento Escola-Comunidade,

da Direc9ao Escolar de Toronto, iniciou no dia 17
de Maio, no YMCA, 0 estudo de quatro comunidades
imigrantes: portuguesa, italiana, chinesa e caraiba.

A orienta9ao do estudo destas comunidades esta a
cargo de trabalhadores cornunitarios do YMCA, nome
adarnente, Franco Savoia (actual director do YMCA),
Joao Medeiros (director do Progfarna portugu~s), Pat
Hayes(Conselheira), Anne Mcgouran (rlirectora do
YMCA de York), Wes Lore e Ellen Liu(do comunidade
chinesa).

continua na pagina 10
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Nao e rnuito dif!cil enurnerar meia duzia de coisas
que parecern preocupar os Portugueses no Canada.

o dolar, esse viI metal que nao nasce'das arvores
nem se encontra nos caminhos, e pelo qual se da
tanta volta ao corpo e a cabeya; a casa, quatro pa
redes e urn tecto que todo 0 portugues deseja charnar
sua e que por ela tanto sua, urn carro, urna televisao
e outros acessorios caseiros que nesta sociedade
passarn a ser "necessidade" e nao ja 0 luxo, pela
raridade e pela dificuldade ern adquirir tais coisas
na nossa terra.

Esta facilidade de dizer 0 que preocupa os portu
gueses pode ser enganadora, porque ao firn e ao cabo,

muitas podem negar que sao essas as suas preocupa
yoes, porque e feio e nao fica moralrnente bem ser
considerado materialista. Se fazem sacriffcios
para obter estes bens materiais, nao e propriarnente
para seu proprio prazer, mas para 0 futuro dos fi
'lhos ou para redirnir os pecados e salvar a alrna.
Mas deixemos das preocupacoes dos portugueses. Cada
urn sabe das suas, e da a interpretacao que Ihe. )

convem.
o problema e saber como podemos chegar a conhecer

as preocupas:oes dos Canadianos. Reparem que digo

continua na pag· 2
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ca pllo melro

o melro.

apareci na sec9~0 dos desportos.
eu pe90 desculpa pela mudan9a

COISAS
DA
VIDA

No jornal passado
Ninguem reparou mas
sem aviso.

o tempo esta urn pouco mau para melros, neve em
Maio •.• quem me dera que eles tivessem feito 0 ca
nada no Brasil.

Nao tenho mui to para contar, mas 0 editor garan
tiu-me que se nao completasse urna coluna para este
jornal que escusava de ca voltar, e por isso que
estou a fazer tanto esfor90. Se ao menos isto fos
se depois das festas, para eu poder comentar sobre
a moda trajada pela mulher portuguesa •.• ou urna
crftica musical sobre as bandas de musica ... mas
nada disso e possivel.
- Coisas da vida. Tambem nao posse falar das can
didaturas a presidencia da Republica, pois alguns
dos candidatos sao uns grandes melros, e nii'o e be
nito eu falar de membros da minha familia •.• ques
tap de honestidade e nao querer influenciar ninguem.

Incidentalmente ..• Se houver 7,500 emigrantes corn
certid~o de eleitores que desejam apresentar a'can
didatura deste vosso ded~cado melro, eu estou dis
posto a sacrificar-me pelo bem do emigrante, e fre
quentarei todos os banquetes em todas as embaixadas
que me convidem.

Estes s~o os pontos principais da minha platafo~

ma: - Dar 0 ministerio da emigracao a urn imigrante,
nao a urn indivfduo que 56 vai.ao'estrangeiro de
ferias e dorme no Sheraton - fazer corn que os in
divlduos que trabalham em todos os consulados onde
ha portuguese.s emigrados se tornem extremamente sim
paticos e atenciosos. fazer corn que todo 0 imigrante
que ao chegar a Portugal tente transformar 0 pars
nurna perfeita imita~o do seu pars resid&ncia,seja
imediatamente preso, e obrigado a ler a constituiyao
Portuguesa; compara-la corn a do pars residencia, e
ver qual e~ melhor para 5 i e seus direi tos.

- E finalmente, todos os emigrantes de Toronto
que visitem a sua terra natal, sejam conduzidos do
ponto de chegada ate a sua estadia nurn automovel do
governo, corn urn chauffer/mordomo.

Que tal. Sirvo ou nao para presidente~

Senhor Ze

ROUBOS NAS LOJAS

COiril£ra

~avel ~gency
852 Dundas Street West, *366-6267* TorontL

VIAGENS AEREAS E MARITIMAS

DOCUMENTOS LEGAIS Notario Publico

Membro da

~lATA

Corn a subida dos pre90s 0 numero de pequenos rou
bos nos "stores" tern subido bastante entre as pes
soas pobres, crianyas e pessoas idosas. Donas de
casa, estudantes, pessoas reformadas que n~o tern
dinheiro tiram artigos de roupa e alimentos para
necessidades basicas. Quase toda a gente tira pe
quenas co-isas dos "stores", concluiram os peritos,
sem saber 0 que fazer a esta mania tola. Mas, ai
dos que s;ro apanhados! Por que isto? Os peri
tos dizem: PRE~OS ALTOS!

neficia corn os emprestimos sao os bancos, que pro
porcionam pelo menDs 50 por cento dos emprestimos.
Por outro lado, e interessante notar quem ~ que u~

sa as economias que os canadianos e imigrantes de
positam nos bancos as sextas-feiras. Nada mais do
que 16 companhias absorvem cerca de 23.005 milhoes
de dO'lares.

David Lewis disse este mimo, recentemente, aos
Canadianos: "Os nossos valores estao distorcidos,
o nosso gosto prostituido, e a nossa criatividade
morta" devido ao poder e controlo das grandes com
panhias que fazem "insistente bombardeamento de ca
ra e sofisticada propaganda".

CONTlNl1ACAO DA PRIr1EIRA PAGINA
1

caisas que Prcacupam
as canadianas ...

•
~

~ , ~UM pAfs DE IMIGRJ\NTES

Este palS, gelido e enorme, 0 terceiro do mundo,
depois da China e da Uniao Sovietica, de 10 prov{n
cias e dois territorios, corn uma populacao de ape
nas 22 milhoes de habitantes. Urn pals de muito
trigo nas pradarias, minas, petroleo, e muita terra
por cultivar. Urn pais de imigrantes que comegaram
a chegar ha cinco seculos e a pouco e pouco foram
escorracando os lndios para 0 Norte e para as reser
vas. Urn pals nao apenas dividido por duas Ilnguas
Ingles e Prances coma muitos teimam, mas urna babi
lonia de Ilnguas e povos de todo 0 mundo, de tal
modo que se torna diffcil achar urn "verdadeiro
Canadiano", em Toronto.

Para saber 0 que preocupa os Canadianos vejamos
algumas coisas que nos dizem os jornais, a radio e
televisao Canadianas.

Canadianos e nao do povo do Canada. E que ha varios
grupos canadianos, como vamos ver. Nem todos pen
sam da mesma maneira, nem todos falam da mesma ma
neira, e ha mesmo uns que falam muito em publico e
outros andam sempre calados. Nao pensem que isto e
uma excepcao, pois em todas as sociedades a volta
isso acontece. ~ a banda de musica berra mais 0
instrumento mais forte, na sociedade tambem se ouve
mais os que mais metal tern ou os que sac pagos por
eles.

Nesta cronica YOU apresehtar as preocupacoes dos
~ ~

Canadianos que berram mais e falam mais, pois sao
essas que aparecem nos grandes jornais. Portanto

estas preocupacoes referem-se a urna boa percentagem
de pessoas que'vivem no Canada, trabalham nas pes
cas, minas, fabricas, vivem no norte como os es
quimos e indianos.

nOIS TRABALHOS

Massa Sovada A~oreana

Cor~PRA ACRED ITO

POLUICAO

DESEJA UM OPTIMO NATAL E UM PROSPERO

ANO NOVO A TODOS OS SEUS CLIENTES E AMIGOS CABELEIREIRA DE SENHORAS

BEAUTY SALON

. / .
Inquento

-,

NATALIA

COMUNIDADE esta prestes a comemorar 0 seu
primeiro aniversario. Atraves deste inquerito
a opiniao publica pretendemos melhorar cada
vez mais 0 nosso jornal. Assim,solicitamos
aos n6ssos leitores a resposta ao nosso pe
queno inquerito.
1 -0 que costurna ler primeiro no jornal?
2 -Quais os artigos que Ihe merecem mais aten
yao?
3 -Le geralmente corn 0 mesmo interesse todos
os artigos?
4 -0 qu~ gostaria de ver no jornal que normal- ~

mente nao encontra?
5 -Das rubricas que 5[0 publicadas em todos o~
jornais quais as que acha que poderiam ser me
Ihoradas?

..

foi condenada a urn dia de prisaoe,500 d61ares de
multa.

Parece imposs{vel mas e verdade. Passou-se em
Toronto, no ano da Reden9ao de 1975. •

Diilbos levem as bruxas!
Portanto caro leitor ou leitora: da p~xirna vez

que tiver problemas de amor ou casamento, doen~as

inexplicaveis ou ate problemas economicos ••• V;{ a
bruxa e leve dinheirinho que tudo se resolver.f pelo
melhor ( a nao ser que a piedosa "irm~" ••• nessa
altura tera de esperar ate que ela saia). Se 0
seu problema for falta de dinheiro n~o vale a pena
ir. (Se elas pudessem resolver esses nao estariam
aqui a sofrer estes invernos horr1veis, nao ever
dade?) Poise.

Agora corn venda e repara~oes de re1ogios e

artigos de prata e ouro.

CAMARAS * RADIOS * GRAVADORES * PORCELANAS

TELEFONE PARA 769-1597
DEPOIS DAS 5 P.M.

ALARMES
INSTALM10S ALARMES . H1
PEQUENOS NEGdCIOS COMERCIAIS.

Era urna vez urna bruxa que disse a urna Vl tima que
se nao Ihe pagasse 1,500 dolares os 05505 apodre
cer-lhe-iam e 0 corpo desenvolveria doencas ruins,
cancros e outras horr{veis maleitas. '

A vitima, Valerie Nembard de 22 anos de idade
fora a bruxa, pois estava doente, e queria saber se
tinha espfritos mau~.

A Bruxa, Irene Butcher, de 44 anos, conhecida
"profissionalmente" por sister Vanesse "descobriu"
que a "doenca" era causada por esp{ritos maus e
amigos invejosos, mas que por 30 dolares e 25 velas
de cera podia "expulsar" os esp{ritos maus. No dia
seguinte a v{tima voltou. Depois duns quantos en
cantos e feiticos, que incluiram urna garrafa dum
11quido l!mpid~ tornar-se vermelho em contacto corn
o corpo da v{tima, a Sister Vanesse veio a "desco
brir" que os esplritos maus so sa:Lriam por 1,500
dolares .

A'v1tima foi ao banco, tirou as 700 dOlares que
la tinha, mas os esp{ritos nao sa{am, pelo que Ihe
foi sugerido que pedis se urn emprestimo ao banco,
mas sem dizer para que era 0 dinheiro.

Nesta altura urna pessoa amiga sugeriu a Vltima
que contactasse a pol{cia, que acusou a bruxa, que

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

PORTUGUESE GIft STORI & ElECTRONICSBAKERYDUNDAS

A polui~ao tambem preocupa urn pouco os Canadianos
e afecta sobretudo os trabalhadores e mineiros nas
minas de asbestos, os lndios que estao a corner pei
xe envenenado pelo mercuric lancado nos rios, pesso
as de certas zonas de Toronto,'>devido ao chumbo de
f~ricas de baterias, e os habitantes de Port Hope,
por causa da radiacao nuclear. Casos de cancro e,
envenenamento tern sido detectados por muitos estu-
dos. Muita conversa e pouca accao. Sera porque
Asbestos sao a fonte de receita'de 300 milhoes de
dolares por ano em exportaiao?

"Moonlighting" no Canada significa ter dois em
pregos ou mais. Os jornais dizem-nos que ha actual
mente cerca de 199 mil pessoas no Canada corn mais
de urn emprego. Tudo para fazer face ao custo de
vida. E talvez 0 sonho de comprar 0 "bungalow",
a cottage, a televisao a cores, 0 barco de recreio
ou 0 "trailer" para passar as ferias. Mas se 0
Canadiano quiser uma casa, tern de pagar tres vezes
mais aos donos do capital. Se a casa custar 75
mil dolares, tern de preparar-se para pagar 284 mil
dolares, ou seja cerca de 200 mil dOlares de juros,
nurn perlodo de 25 a_40 anos. Corn hipotecas a 12 e
13 por cento e os correntes precos, n~o ha nada

.> ,
melhor para pagar uma casa! Para tal compra e pre-
ciso ganhar urn salario m{nimo de 25,500 dolares por
ana e para tal e'preciso dois trabalhos.

Os canadianos tern muitas facilidades em comprar
a credito e por isso devem 23.2 bili5es de d61ares
em carros, televisoes, maquinas de lavar, ferias
(se nao tern dinheiro, nem por isso deixe de ir ao
Mexico ou as Caraibas) e muitos outros bens. Esta
dlvida n[o inclui as hipotecas das casas. Quem be-

DUARTE BANDARRA
Tef. 536-5671 1492 Dundas St. W. Toronto

JOSUE e ANILDE MANATA

848 DUNDAS ST. W. TEL. 368-9572

1066 Dundas St.West(Esq. da Shawl

Tel. 534-0446

--------------------------~
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RUBY JEWELLERY

Domingos Marques

Abe1 Guerra
Maria Jose Marques
Artur Viegas
Antonio Varatojo
Gi1berto Prioste
Gua1ter Torres
Henrique Matos

Car10s Ferreira
00ito Medeiros

Movimento
PUBLICACAO OF. Comunitario

PortuJ1;ues

PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER

t)31 COLLEGE ST. TORONTO

-v
ILUSTRACAO
FOTOGRAFIA
DISTRIBUI9AO
DACTILOGRAFO
PROM09AO

EDITOR

REDACyAO
COMPOSITORES

DO

PRIMEIRO

ANIVERSARIO

FESTEJEMOS

o jorna1 Comunidade fara urn ano de pub1icacao no
pr6ximo dia 11 de Ju1ho. )

Todos n6s pensamos que 0 esfor90 dos que tern feito
este jorna1 merece ser ce1ebrado e por isso esta a
ser p1aneada urna festa comemorativa do primeiro ani
versario do jorna1 no dia 10 de Ju1ho.

Querfamos convidar todos os nos sos assinantes e
1eitores a participar nesta festa comemorativa.

o sa1ao, 0 preco e os artistas serao anunciados no
pr6ximo jorna1. 'pedimos, porem, a todos aque1es que
queiram participar nesta festa para Ja dar os nomes,
te1efonando para Joao Medeiros 536-1166.

BUS. 537-5390

MANAGING DIRECTOR F. v AZ

An:ti.go getr.ente da. OwUveJJaM.a

RUBY em P. VeR..gada.

Ol....ee uma Vlagem a
PORTUGAL

670 COLLEGE STREET

CONSERTOS EM OURO
E RELOGIOS

06 eJtta a Mtr.teaJt potr. todoJ.> DJ.> cUenteJJque Mzetr.en
M J.>uM c.omptr.C'.J.l neJJta. owUveM.M.a.
So!t:tuo a tr.ettUzatr. em 27 de Vezembtr.o de R..976 na
RacUo "CHIN", Totr.on-to.

,

•

PRE~OS ESPECIAIS PARA CASAMENTOS
E BAPTIZADOS.

~ I CASAMENTOS: $165.00

499 College St. Tel. 967-0791

Aqui vao os nomes de mais a1guns assi
nantes que ofereceram urn donativo para
ajuda do pagamento da maquina de escrever.

AJUDA PARA A MAQUINA

de percentagem dos emigrantes-trabaJhadore' em rU:lGao :l.
pOPlll:lcao global de cada urn dos paises exporta.c\orcs. ubser
va-se Que 0 primeiru lugar e ocupado por Portugal. onde a
pcrcentagcm de crnigrantes para os paises importaciores de
mao_de-obm Sp elevoll a 6.87 por eento da populacao total.

Seguem-se. neste aspeeto. a Jugoslavia corn 3.64 por een
to; :l Argclia corn 2,90; Grceia corn 2.79 c os restantes corn
menos de' 2 por eento de ,export arao" de mao.dc-obra em
rclacao a populacao global.

Asslnala-se alnda Que. em ntlmeros absolutos, Portu
!,la! - cuja dependeneia em relacao a emigracao fiea pa..
tentp>ada -- ocupou naquele ano a Quarta poslcao como for
nec('dor de mao·dc_obra aos oito paises indu'trlallzad,-s ja'
referidos. e Que aqueles 6.87 par eento da populacao total
cio Pais ronst:tuidos por emlgrantes-trabalhadores. na realL
dade represrntam a roda de 20 por cento da nossa popula·
,:10 activa

o b"letim de Inlormacocs do Banco Esplrito Santa e Co
mere!al de Lisboa. relatlvo ao ultimo trimcstre do ano fin
do. lnsere elementos relativos :i. «exportaciio" em 1974 de
mao.dc-obra de alto paiscs mediterninleos -- Italia. JUgo,
hivia. Turqula. Portugal. Espanha. Argclia. Grecia e Marru
cos. all~m de algulls outros dt, fraea expressiio nestp as
pecto - para Os nave paises lndustr!allzados» da Enr"pa
Ocldental - AJemanha. Fran,a. Gra-Bre.tanha. Sl1i'a. Bel.
glca. AUE·tria. Suec!a. Holanda e Luxemburgo.

De aeordo corn tais' eJemenlos. observa-se Que a Repu
blica 'Federal Alema '" a Fran('a. s6 a sua parte. absorvcl11
respeetivamente 32 e 25 por eenlo do total de m[w_dc"obra
exportada por aqueJe" alto paises medlterranieos. flg-urandn
a seguir a Grii-Bretanha eOm qUDse 24 par eento. O~ cinco
restantcr, paises imoorladores de mao-dc-obra meo:lc'rrinle:l
sltuam_se todos abaixQ' dos 10 por eento. Porrm. em t.crmos

~
% emigrantes

Alem. Franl'8 R. Unido Suil'a Belg. Austria Suecia HoI. lux; Total em relac;ao a
Emigr8yaO popuL residente

Italia 5,4 3,1 - 4,1 0,9 0,0 0,0 0,1 0,2 13,8 1,87
Jugoslavia 6,6 0,7 - 0,3 0,0 2,2 0,3 0.1 0,0 10.2 3,64
Turquia 7,8 0.3 - 0,2 0,1 0,4 0.1 0,4 - 9,3 1.83
Por'ugal 1,1 6,3 0.1 0,0 0,1 - 0,0 0,1 0,1 7,8 6.87
Espanha 2,1 3,!; 0.2 1,0 0.5 - 0.0 0,3 0.0 7.6 1,64
Argelia - 5,8 - - 0,1 - - - - 5.9 2,90
Grecill 2.9 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,0 - 3.3 2,79
Marroeos 0,2 1,7 - - 0,4 - - 0,3 - 2,6 1,25

Outros 5.7 3,7 23,6 2,1 0,9 0.4 2,1 0,8 0.2 39.5 -
,

Total 31,8 25.2 23.9 7.8 3.1 3,0 2,6 2,1 0.5 100 -

% imigrantes
em relacao iI 3,86 3,61 3.21 9.06 2.35 3,03 2,42 1,17 11,55 3,48
popul. residente

---

Fazer urn jorna1 envo1ve muitas tarefas.
Nesta fotografia ye-Se a1guns dos nossos
co1aboradores vo1unt<irios a traba1har em
esp{rito de equipa e camaradagem.

Emigrantes: OS numeros e 0 sen valor

Toronto
TeJelone: 532.5".

1173 OUNDAS ST. W.
TORONTO. ONT. M6J I X3

para homem e senhora.

~abrica de casacos de cabeda1

(UNISEX) e todos os artigos

Agencia Portuguesa de tiagens

~'~~~~:.:~? ~;;'~~~c·ARSI'L
~~ {.~ ~.W,~ - l'_
~~:i/~i~;rS:<K~~~ #tT'.,,,#

1130 Queen st. W.
(Perto da LiSlIlr)

Para sua informa~ao va ao

PHONE (",,6) !534.13U5

MENDES FASHIONS

•

..

CAMBRIDGE

Aos que enviaram 0 seu donativo este m~s
urn nuito obrigado.

Esta a tornar-se cada vez mais dif{ci1 para os
turistas traba1harem i1ega1mente nesta area devido
ao crescent~ numero de desempregados canadianos,
disse urn conse1heiro do departamento de Mao de Obra
de Cambridge.

John Van Mi1tenburg afirmou que os turistas que
tentam arranjar empregos sac apanhados mais frequen
temente .

$485.00

$5.00
$10.00
$5.00

Jose Maria Bata1ha
Teresa Correia
Armando Antonio

Total recebido ate a data

•

•

•
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~ citJ-wide'lumber company limited·
. 122 BROCK AVENUE TORONTO [~g~i~~f~~~E~l~]533-2386

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• •• •
: De Sexta 21 de Maio ate 12 de Junho 1976 as 4 da Tarde :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

~

"

•
8.95

POLIDO

12.95
10.60

114" 5.95
3/8" 6.49
112" 8.49

VA~IAS'CORES AESCOLHA DESDE

4'x8' FOLHAS
SEM POUR

No.1

so 49'5
APRESSE-SE. QUANTIDADE LIMITADA
TAMBEM '
Matching Tonet

9
SO'5

Seats & Covers

PLYWOODS

54"
BdnHEIRdSI'~

91.1689.23

AO BAIXO PRE~O DE

595
POR FOLHA

COM PEQUENOS DEFEITOS

4' x 8' x 1.4"

PLYWOOD FIR
APAINADO

85.9599.95

PLASTIC
LAMINATE

791

69.95

Tambem a venda:Portas Exteriores de Mahogany So1id085.00 cada

BRANCO E DOURADO 4' x 8'

so" 995 POR
FOLHA

~$Mk&&M1¥~ QUANTIDADES LIMITADAS

130

45.29

.... "DE A SUA CASA UMA VISTA NOVA

PORTAS DE ENtRADA cedro
763 751 CARMENITA GRANADA PORTAS

32"x80"xH," 34"x82"x1'l,' 3~~~·xn;," 34"x82"x1'l,' 34"x82"x1'l,' 34"x82"x1W' INTERIORES

I :1[jIJ I D0G ltJ~.@ I~ I ~" MAHOGANY! F] ~ Vl, I Fl Fl r n[0ifZl lijjl Iil' I ~ U!J
IlltJl! I I'f I i It :/II2.JC'J ~ 24"x80"x1 3!l" 9 50

rn. Fl rr I, :1 r1\ i i! 1['1' JJ 1 ~~~ 11 11 11] IJ 26"x80"x1 3/
8

" 10'05
q I !I : !; : ,Cj u t!..J III . L ~1:j[J ~~ ~ fiil ~ /8 •

::;;i;t ~tr[nrn I rhrnr ~ ~fi] J!J~ 28"x80"x1%" 10.55
~~~ LL~ '~Ll ~ IJIJ IJIJ 30"x80"x1%" 10.40

32"x80"x1 %" 10.70
34"x80"x1%" 15.40
36"x80"x1%" 16.50

•

14.90
16.95

Iberta
8 AM-6 PM Seg.- Quarta
8 AM-9 PM Quinta & Sex
8 AM-4 PM Sabado

3/4" 12.~6

5/8" 9.99

EXTRA SPECIAL OFFER
4/ x 8/ x5/ 8" T&G PLY 11 88
PARA 0 SOALHO SHT.

%~~~~,~~~
City-Wide Lumber Company
Limi ted obtera 10% de des
conto em todos os artigos
nao anunciados.Va1ido ate
12 de Junho.

POR FALTA DE ESPA90 NAO PO
DEi'lOS MOSTRAR TODOS OS AR
T1GOS A BA1XOS PRE90S. POR
1SSO VOCE PODE USAR ESTE
CUPAO E OBTER UM GRANDE DES
CONTO DE 10% EM TODOS OS.....,
OUTROS ART1GOS NAO PUBL1-
CAnOS.

4'x8'
PRE~OS DESDE

-425
EACH

Cushion'lor
12 PES DE'LARGURA

V~RIAS CORES AVENDA

AS LOW AS

375
PER SQ. YD.

,
VALOR FANTASTICO!

A MELHOR QUALIDADE!

COnTRdPLdCdDO
A BAIXO PRECO,

Prefinished in selection of

• PECAN • ROSEWOOD
• ELM. OAK
• MAHOGANY

•HOME DECORATION CENTRE

ELECTRICO FERRAMENTA CANOS
NAo ESQUECA DE VISITAR 0 NOSSO,
MATERIAL DE CANALIZACAo,
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VARIAS CORES

210 Ib AUTO COLANTE

TAr1BEM BIntrEs DE 5 GALOES
DE COLA PRETA DOS TELHADOS

8.49 CADA

BAIXO 1525PRE~O PER
100 SQ. FT.

NO.1 Yelhas
Canadianas

Compra em
Grosso -- -

permite-nos oferecer

QUALIDADE

Nossa Marca
Interior/Exterior

TintaSatin Latex
SO'499 LIMITL

5 GALOES
POR GALAO POR CLIENTE

21C PERFT. . ....

COMPARE 0 NOSSO PRE~O
1"x6"~

··VEDACAO CEDRO,
2"x4" 21cPERFT

4"x4" 49cPERFT

12"x12" 10.99 CAIXA DE 64 TILES

24"x48" 1.39 CADA

MAIS DE ur1f\ DUZIA DE OUTROS DESENHOS
EM ARr~AZtr1

OUTROS TAMANHOS"A VENDA

DRYWALL
PARTITIONING

(GYPROC)

4' X 8' X 3/8" 4' x 8' X V2"

295 325

o MELHOR FABRICO ITALIANO'

Beautiful

dZULEJOS
PARA 0 CHAD E PARA PAREDES

6"x6" 69~ PERSQ. FT.

8"x8" 1 35 PER• SQ. FT.
, L -~ - .J

TAMBEr·, . L:::::::.:.:.:.......... .. ;

MOSAIC CERAMIC TILES

12" x12" 69~ CADA

4'x8'x%" 1.99
POR FOLHA

OUTROS TAMANHOS ~ VENDA

Rigid FOAM
INSULATION

6~ .
10~

13Cl:
21~

32 Cl:
44 et:

56 et:

~TILES"

,BRANCAS

1x2
1x 3
1x 4
1x6
1x 8
1x 10
1x12

MADEIRA Spruce
PRE~OS POR Pt LINEAR

34: 2x2
54: 2x3
7~ 2x4
101/2 et: 2x6
14 c 2x 8
20 c 2x 10
28 et: 2x12•

•

Flooring.
VINYL ASBESTOS

TILES
121X 12" Regular E CO~l COLA

DESDE 19CCADA

CounterTop
S · IP ''''v.,.. .- ,..~".eCla .' "".', ~\.:.::.", .. ,~ .~..

.... ' ..~\',~:>.:.::"", .~~....~: ~ ',,~:::, '~' ,::~~.
'. .":':" ~····"'·,\,~,·<·::·:·fI~::::..\.~

.. 'A~'(-:':~ .';' ~~~~:~~~}'\:\ ..;\~~:~:\~~:
,-:·~t~~~~·~~ '~~=:\\.~~~~~::~:;:~~~~'~ .. ;\'.~

,~ "'''~~~WJ~ ··,'t:,\~~~~:~~',~.'. ~:;~%%}~~~,::,
ACABA~1ENTO CILfNDRICO ~.•....,.",..

AJUSTAVEL' ONLY 299
VARIAS CORES f\ ESCOLlIA .

~

POR PE LI NEAR

4' x 4' x '//'

REG 2.95

OUR -229PRICE

POR FOLHA

Poplar Plywood

UNDERLAY
~

DECORE A SUA CASA COM

•• TEMOS 8 LINHAS PARA RECEBER
. AS SUAS' . ENCOMENDAS t 533-'2386 Ila •• CITY-WIDE LUMBER

~ COMPANY LIMITED

• TILEBDARD··~.::~: ;. ;:
• '. '. ~"'oi

4' x 8' SHEETS
QUALIDADE TEMPERADA

COM 2 INCHAS QUADRADAS .

REG 14&95

. ~~RA 995

USE YOUR~ [•..]
l J .

A NOSSA MORADA:
Lg OLLEGEST I[

~I ~
DUNDAS ffi r-

i~~D~~ ID . L..-~

I----J.j QUEEN ST.
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~[W 1M[3Q)~l1Q),a
A lel que nos govel'na

ALEI DO ONTARIO ESTABELECE

-AULAS DE INGLES NO TRABALHO

EX-EDITOR DO REPUBLICA EM TORONTO

~

~

a

"

•

..

722 Co11ep,e St. Toronto

FIRST rORTU(;UrSr eANAVIAN CLUB

fl'CC

M
R"oNT

~ ~r~ ~
~~: -
n ~

d '"
'"~ 'l>

~J Of St'\.~

-----_.---------
"COMlII.JIVAVE" plle.wa d~_ torlo~. A t.un ajc((fa

e: p'tec.io~a e ~eNf ~emp!te b~m 'teceb.i.da. U61t 0
teu .t~mpo Li..vM. ''1wna adA.v~rlad~ ~lltVt~,66l1llte.

Cotabo'ta ellv~alldo Mt.{gO~ pMIl pubt.tc.a~o, v~m

tU. 't~wUiie,6 d.I qUlVt-tiL6- ~c.iIl/H, ap't~llde It compoll
um j01lnaJ, ~Ilteg'ta-te Il~ ~~c~o da 't~dac~ao.

Tllabltlhando lID "COMIL'JWAVf" Ilao ,60 p'tomovu a
comuni.dade POJt.(1J.gu~.6a, mM pllomovM- t~. a tA. pllO
plUO. COlltacta-l1o~ p~l(' te(~f.oM 535-8616.

No clominr;o, nia 9 de' Mn io', a "ccC;i'io ('],colar do
r"ir:,\' l'orLu/,uc"e' ClLnndian Cluh 11'voll a <:'f'cito
n fl'r;\'a nor; nlllno[, 'l1l1' foi nnimnda ('om 0 C'n
tll"ilL:;lIIU d0 todo]~. Muitor; pai,; (',;1.iv"rIlJTl
pr·I',,,'n1.,,[, Il nplnudir 0 t.rrlhnlho dHf; ('r-inll(;a:;
'1110 aprC:;0ntnnU!1 vari os ntimeror; (10 pO"I> la ,can
';0('[; e' <!n.n~n[,.

AJUDA

Alexannre Oliveira, 0 ex-director do jornal Repu
blica durante sete meses de grande polcmica em Por
tuqal, esta a via iar pc los 1':S tados unidos e Can ana ,
e estar~ cm Toronto no dia 19 e 20 ne Maio.
A~ui falara provavclmente na Associacao Democr~

tica no dia l~ as 8 h., e no dia 20 no·St. Paul's'
Centre, 17.1 Avenue Rd., pelas 8 h.

(1). Todos os trabalhadores tern direito a perten
cer a urn sindicato.

(2). Todos os trabalhadores tern direito a neqo
ciar, colectivamcnte, corn a sua companhia, para me
Ihoria de salarios e condicoes ne trabalho.

o olJjectivo do "Decreto 21e Relacoes corn Trabalha
dores do Ontario", e: estimular nbgociacOes colecti,
vas entre os trabalhadores e 0 sindicato que estes
escolheram l~vremente para os representar.

A LEI 017. 'lue "Cada individuo tern a liberdade de
pertencer ao sindicato da sua preferencia e parti-'
cipar em todas as suas actividades leqais." (Sec
cao 3)

A illI pH-Orm: que 0 patrao influencie ou domine 0

sindicato da qual os sells empreqados sao membros ..
(Seccao 5(,)

A LEI PROISE que 0 patrao prejudique de qualquer
mane ira, ou descrimine contra, urn trabalhador por
ele ou ela pcrtencerem ou serem membros activos de
uma uniao. (Seccao 58)

,,' N •A LEI PH-OIBE que 0 patrao ameace ou cast~que urn
trabalhador por ele scr membro do sindicato. (Sec
cao 58).
~ LEI PROIEE que 0 patrao de[;pe~a urn trabalhador
par ele pertencer ~ uniao. (Secc~o 58)
UM MFMRRO DA UNIKo PODE LUTAR DO sr':(;UIN'm MODO CON
TRA INJUS1'IrAS CAUSADAS A 11{ABAWl\DORF.S:
Indo corn 0 sindicato ao Governo para reclamar que a
companhia transqrediu a lei.
A Dirccyao Governamental investiqara a reclama~ao e
ouvi r<i os nois la,los e porle obriqar a compcmhia a
re-admi tir 0 traba]hador ao seu trabalho, dando-lhe
uma indemniza9ao pola parcn de salario, e tratar 0

trabalhador corn iusti~a de futuro.
A illI DOS THABAI.IlAOOIU·:S DE ON1'AHTO I\GORA MAIS FORTI':
Em 1975 a Lei dos 1'rabalhadoras ne Ontario foi alte
rada. Antes de 1975, quando os trabalhadores apre
sentavam -'1ueixa contra a companhia, estes tinharn de
provar que esta era culpada - 0 que e mais dificil
de provar.
Oesde 1975, quando trabalhadores reclamam, a compa
nhia tern de provar que esta inocente, 0 que c muito'
diferente.
Em 1975 esta alteray~o torna a lei mais efectiva, a
favor dos trabalhadores.. - ,
PERTENCER A UNIAO OA SUA l':SCOLllA I': A MANElRA DJ·: 1'1\-
ZER usa OOS DIREITOS E LI13ERDAOES 005 TRABAIJIAOORES,
SOBRE: A PRO'l'ECS:1\O OA "LEI DOS TRl\[JAf.lIAOORES DO ON
Tl\IUO" ..
(Preparado par Parkdale Community Leqal Services,
1267 Queen Street West.)

CONFERENCIAS SOBRE ALEI DA IMIGRACAO

Os f~llitarristaG 1\ntcinio Cardoso c Mlln\l(~l

1\ Imei de. que ubrilhantuTllIn (t fe"tfl clf- COMUNIDMm

Miguel Vilas-Roas

Foi festeiada no dia 8 do corrcnte 0 2~ aniversa
riD do prp'lrama de televisao "Tempo Portugu~s" da
"Hogers Cable".

A ampla sala do 2~ andar no 394, l':uclid Ave., es
tava repleta de pessoas simpatizantes daquc]e pro
<Jrama, entre os quais se encontravam 0 Sr. Consul
de Portuqal cm Toronto, Sr. Dr. Maqalhaes Feu, Sr.
Padre Pir<~s, Dr. T. Fcrreira e Dr. Cezar Cordeiro,
que quizeram manifestar 0 seu apoio e carinho ao
seu proqramador Osvaldo Santos, pela ]inha correcta,
leal e pluralista corn que tern conduzido 0 seu pro
'lrama.

Osvi:Hdo Santos, por seu lado, aqradeceu 0 apoio
moral e a colaboradio aquelcs que nunca s~ tern
recusado a aiudar a manter 0 proqrama ao lonqo des
tes dois anos de esforcos e sacrificios para que a
voz de "TemlJo Portuque~" cheque aos seus ouvintes.

A festa foi animada pe 10 famoso coni unto "Qs Lor
des", 0 rancho' folclc5rico in fantil portuques de
Kingston e 0 cantor Fernandes Monteiro, tendo pro
I~rcionado urn ambiente aqradavel e de alegria a
assistencia que nao se cansou de os aplaudir.

Ja proximo do final, pouco antes das duas horas
da madruqada, quando al'luem lembrou que os lucros
da festa revertiam a favor da Reforma Agraria em
Portuqal, a assisti!mcia saltou expontanearrente para
o meio da sala cantando a Grandola Vila Morena,
terminando a festa no melhor ambiente de camarada
gem e alegria.

o Parkdale Community Legal Services, urn servi90
de informacao legal gratuito na 1267 Queen St.,W.
vai oferec~r a partir de Junho uma seric de confe
rcncias sobre a lei da imigraca~, sobretudo de in
teresse para pessoas que estab a trabalhar em or
qanizayoes comunitarias. As confercncias serao to
das as quartas feiras l~r trcs meses consecutivos.

As pcssoas interessadas devem telefonar para
Fatty Lane ou nob Sau~ders pelo telefone 531-2411.

2Q AN IVERSAR lODE "TH1PO PORTUGUES"

de Ingl~s na McGregor na Spadina e Wellington Sts.
As licoes sao depois do trabalho das 4:30 as 5:30.
A dir~ccao da fabrica fez publicidade das aulas e
permiti~ que estas fossem feitas na cantina da fa
brica durante as primeiras tres semanas.

Pontao, invocando "razQes de sequranca" voltaram
atras e disseram que as aulas nao pod~riam continuar
na fabrica. Mas os estudantes insistiram em ter as
aulas e a professora encoctrou uma 10reia pr~xima,
St. John the Evangelist (Anqlicana) para que as au
las pudessem continuar.

Agora, vem as aulas regularmente cerea de 12 cstu
dan tas. Ha dois pro fessores a dar aulas, paqos pe
10 L.I.P.

As aulas oferecidas as pcssoas de limpeza no Que
en's Park come9aram cm Abril, depois de 6 meses de
negociacoes corn a companhia que as contratou (Conso
lidated'Maintenance) c 0 C;overno Provincial do Onta
rio. Cerca de vinte m~lheres e homens vcm duas ve
zes por semana as aulas para estudar ing]es.

Ha dois professores pagos peln Provincia do Onta
rio. As aulas sac das 4:30 as 5:10, antes dos e
das trabalhadoras irem para 0 trabalho da noitc.

. Mais portugueses deveriam exigir aulas de inglcs
nos seus luqares de trabalho.

Sidney Pratt

o Bairro 4 precisa duma organizacao que possa
olhar pelos problemas que afectam ~ todos, tais
como: taxas injustas, ruas congestionadas, repre
sentacao pol!tica incapaz, escolas demasiado cheias
e ins~tisfat6rias. 0 Bairro 4 precisa duma organi
za9ao que possa trabalhar corn os residentes para
solucao dos problemas locais: ruas sem seguranJa,
parq~es muito pequenos, apartamentos mal cuidados.
o Bairro 4 precisa ainda duma organizacao que in
forme os residentes das actividades e problemas dos
seus vizinhos possibilitando a colabora;ao para a
judar os que precisam e aprender no dia-a-dia uns
corn os outros, a melhor maneira de solucionar os
problemas. A Organizacao Comunitaria de Bairro 4
trabalhara no sentido ae servir, por todos os meios
os que vivem no Bairro 4.
CONTACTE: Ward 4 Community Org.,

c/o 382 Montrose Ave.,
Toronto, M6G 3Hl

Telefone: Zoya Stevenson,
531-2411/534-2004 ou
Lee Zaslofsky,
536-1773.

Dais mil delegados, representando 113 sindicatos
do Congresso Canadiano do Trabalho, (Canadian La
bour COngress) iniciaram a sua convencao bienal na
cidade de Quebec, no dia 17 de Maio. '

Numa reuniao privada de 3 dias os 30 membros do
Conselho executivo do Congresso, incluindo os lide
res dos maiores Sindicatos Canadianos, decidiram pe
dir aos seus sindicatos membros para autorizarem uma
greve nacional de urn dia ou uma serie de greves pa
ra protestar 0 programa federal de controlo de sala
rios.

Ja foram.realizadas duas manifestacoes corn milha
res de trabalhadores, uma em 22_ de M~rco em Ottawa,
e outra no dia 28 de Abril em Toronto,'para protes
tar contra 0 alto custo de vida, 0 programa de res
tri10es do governo, 0 elevado numerc de desemprego,
e 0 controle de salarios.

Se os delegados da convencao aprovarem urn dia de
qreve gpral, esta sera a ?ri~ira greve nacional do
CQ...a~.

GREVE GERAL NO CANADA

RES !DENTES DO BA IRRO 4 opotr1-SE AO
AUMENTO DOS IMPOSTOS

,
OS LIDERES DOS SINDICATOS SAO PELA---

REDE ENVOLVIDA EM DROGAS,
PORTUGUES PRESO

Alguns portugueses ji estao a ter aulas de Ingles
nos lugares onde trabalham. Em dois lugares de
trabalho, McGregor Hosiery Mill (Fabrica de Peugos)
e na Queen's Park Extension, homens e mulheres por
tugueses estao a estudar Ingles.

Quarenta mulheres come9aram a frequentar liroes

PROGRAMA DE.- .

VERAO PARA
'CRIANCAS,

Este programa para crian9as portuguesas de 5 a 13
anos de idade comeca no dia 5 de Julho e acaba no
dia 20 de Agosto. 'A lingua portuguesa sera ensina
da da parte da manha, das 9 ao meio-dia e de tarde,
ate as quatro havera passeios, teatro, dancas fol-
cloricas e cancoes. >

As inscric5e~ estao abertas no YMCA, 931 College
St., ate ab dia 15 de Junho das 9 as 5 da tarde.
tada crianya pagara 6 dolares por semana. No momen
to da inscricao sac pagas 12 dolares para as primei
ras duas sern:anas.

Para mais informacoes telefone para Joao Medeiros
536-1166. ~ -

A Policia de Toronto prendeu 36 pessoas numa se
rie de rusgas, no dia 14 de Maio, urna das mcliores
redes de traficantes de drogas encontradas em To
~onto desde ha cinco anos. Entre as 36 pessoas pre
sas e acusadas de negociar drogas ap~rece 0 nome
de urn jovem portugu~s, Carlos Carvalho, de 18 anos,
morador na Charles St. E.
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CRIAN~A PORTUGUESA POSTA ENTRE ADULTOS _
NO HOSPITAL

/

2, SALARIO ANUAL GARA~TIDO

SERVICOS PARA 100SOS
1. BENEFfcIOS DE REMEDIOS

As pessoas de 65 anos e mais, podem pedir este
beneficio para obter remedios de graca, segundo fbi

J
assinalado na informayao publicada no Comunidade
do,28 de Janeiro, p;gina 2. Os interessados devem
ter morado na Prov{ncia do Ontario nos 12 meses
anteriores. Para preencher 0 impresso de peticao,
o interessado deve ter 0 seu cartao de numero do
seguro social e deve indicar, al:m de seu nome,
direccao com codigo de correio e telefone, a/data e
luo,ar'de nascimento, data e lugar de entrada no
Canada, cidades da Prov{ncia de Ontario em que te
nha morado nos 12 meses anteriores, assim como os
nomes, direcc5es e telefones de duas pessoas que
testemunhem ~ua residencia em ontario no ultimo ano.

A peticao deve estar acompanhada pela prova de
idade: c~rtidao de nascimento ou de batismo. Se
nao pode apresentar esta c~rtidao, sera valida uma
fotocopia do passaporte onde aparecem a data e 0
lugar de nascimento.

No Centro de Ajuda aos Idosos, 931 College Street,
telefone 535-1473, ha copias de forma impressa que
la mesmo pode ser preenchida correctamente em favorJ das pessoas que tiverem direito a este benef{cio e
que levarem os dados e a prova de idade requeridos.

(Toronto Star)

'75'74'73'72'71

AVERAGE ANNUAL UNEMPLOYMENT

6.~~

1
I

6.2 j ~~2' •••••1 !••..~ •• I
5.7 •• ..,

~~.6 •r •.._-
• 5.4rate as percentage

of workforce
5

ANUNCIAR NO "COMUNlbADE" EVENDER

A taxa de desemprego no Canada e de 7%,ou
seja: cerca de 800.000 pessoas sem trabalho.

YEAR 1970

(do Toronto Star, 12 de Maio de 1976)

DESEMPREGO NO CANADA

7

!Z6
w
CJ
lE:

~

o Juiz A. J. Fuller ficou irritado quando soube
que um adoloscente portugues de 14 anos que ele re
feriu para 0 hospital da Lakeshore, por saber que
havia la urn doutor que falava portugues, nao foi
entrevistado pelo medico que falava portugues, alem
disso, foi colocado na seccao de adultos, onde pas
sou urn mes, em vez da secc~o de adolescentes.,

o numero de pessoas desempregadas no Canada no
mes de Marco foi 800.000, 0 maior desde 0 tempo da, ~

Grande Depressao dos anos 30.
o mapa mostra a percentagem de desemprego no

Canada nos ultimos cinco anos.

ros e de escolas, diplomas, registos de emprego.

As pessoas qualificadas recebem anualmente uma
quantidade de dinheiro que e fixada no comeco de,
cada ano.

Na petiJao 0 interessado deve declarar nome, dire
ccao, telefone, 06digo de correio, data e'lugar de
n~scimento e estado civil. Se e pessoa casada, de
ve indicar tambem se 0 esposo ou a esposa estare
cebendo pensao de velhice do Governo Federal do Ca
nada. Outra informa9ao requerida e a do dinheiro
que tenha ganho no ano anterior e 0 que calcule que
vai ganhar no presente. Tambem deve assinalar as
ausencias do Canada, de mais de urn mes, nos ultimos
5 anos; e os nomes, direcfoes e telefones de duas
pessoas que 0 conhecam e possam testemunhar que ele
tem residido em Ont~rio durante os ultimos 5 anos.
o impressa deve ser assinado pela pessoa interessa
da e por testemunha (magistrado, juiz, sacerdote,
medico, advogado, oficial de pol{cia, gerente de
banco, administrador de correios, contabilista,
professor, trabalhador social, funcionario municipal
ou engenheiro profissional.) Anualmente depois de
outorgado 0 beneficio desta pensao, a pessoa inte
ressada recebe urna forma impressa que deve preencher
para continuar como pensionista de GAINS.

No Centro de Ajuda aos Idosos, 931 College St.,
telefone 535-1473, os interessados podem pedir 0
impressa para pedir este beneficio, e l;mesmo Ihes
sera preenchtda, se desejarem, sem erros e sem cus
to, assim como os impressos anuais de renovarao.

CLUBE RECREATIVO DOS IDOSOS PORTUGUESES

o 0 Clube Recreativo dos Idosos Portugueses oferece
um lugar para recreio, convivencia! informa~ao e
preenchimento de formas para qualquer departamento.

Os membros do Clube podera~ participar todas as
tardes a partir de Junho, nas seguintes activida
des: Jogos de cartas, Domino, Bingo, leitura de jor
nais e revistas, coser a maquina, bordar, tecer, e
fazer velas.

Serao organizados piqueniques, passeios e rifas
para os membros do clUbe.

Podem pertencer a este clube todas as pessoas i
dosas (homens e mulheres) de 60 anos para cima. Pa
ra ser membro basta pagar urna quota de 50 centimos
per mes, ou 5 dOlares por ane.

Direc9ao: YMCA, 931 College Street ( a esquina
com ~ DoverCouEt), Telefone 535-1473.

Entre as pessoas elegiveis para este beneficio
estao as de 65 an05 e mais, que tenham morado no
Canada nos ultimos 5 anos, e os ultimos 12 meses na
Provincia de Ontario, que nao tenham pensao de ve
Ihice (Old age security) nem a tenham pedido.

Essas pessoas devem enviar a petirao ao Ministe
rio de Rendas de Ontario, nurna forma impressa que e
modificada anualmente. Para preencher este impres
so e preciso ter 0 ndmero de seguro social e enviar
prova de idade: certidao de nascimento, ou de ba
tismo. Se nao a tiver, 0 interassado pode enviar
outros documentos que 0 Ministerio considera, tais
como certidao de casamento, registos eclesiasticos,
militares e de saude publica, actas de tribunais,
listas eleitorais, certidoes de cidadania, passapor
tes, registos de imigra~ao, de companhias de segu-

(Guaranteed annual income system - GAINS).

•

asuacasa.

TRANSPORTES
AEREOSPORTUGUESES

os seus
vlagem ao

Confie
pIano's de
seu agente.

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

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

TAP 0 abrac;o amigo entre
o Canada e Portugala

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

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

Cineo vezes por
semana! Directamente
para Lisboa, via Santa
Maria ou Tereeira.

sem

~

•

•

•
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ciados na contagem do tempo
de juro.

OBRIGAf;OES
OURO

1177 DUNDAS St •. W. TORONTO

P(JNTIAC I.\lUCK CO.

~ .1 4;f\, Carres1fO'CI novos e
usa-dos

Pessoa1 especia1izado na compra

e venda de propriedades

f.M. SIITOS· Rill ISIall I1I

Off. 533-3551-2
Res.536-8226

(JACK) JE"$US CORREIA

Represent_te de vendas

DOIS NOVOS,

TITULOS
DA DMDA
PUBLICA

LIQUIDEZ

As Obriga90es do Tesouro
tern Iiquidez imediata: «0 obri
gacionista pode vender os seus
titulos em qualquer momento,
directamente a urn particular
ou atraves de qualquer balciio
de urn banco que se encarre
gara de· os transacionar na
Bolsa», diz 0 comunicado do
Ministerio das Finan~as. 0 va
lor diario dos titulos e dado
pelas cota~oes na Bolsa. Outra
grande vantagem destes titulos
e a isen~iio total de impostos,
quer sobre 0 juro, quer sobre 0
capital. Aqueles que compra
rem Obriga90es ate ao dia 31
de Maio proximo, seriio benefi-

o Estado acaba de lan9ar
dois novos titulos da divida
publica. Sao as «Obrigafoes do
TesoUTo, 10 por cento, 1976»,
de subscri9ao livre, ao pre90 de
mil escudos cada uma e as As Obriga90es Ouro, terao
«Dbrigafoes do TesouTO, 6 por uma dura9ao minima de dois
cento, Duro, 1976», ao pre90 anos e maxima de cinco anos. A
de 500$00 cada uma. A compra partir de Maio de 1978, 0
de cada conjunto de cinco Ob- Estado reembolsara, por sor
rig4\9oes a 10 por cento da 0 teio, urn quarto dessas obriga
direito a comprar uma Obri- 90es. O·Juro garantido e de seis
ga9ao Ouro. Trata-se de «urn por cento ao ano, pagavel. em
beneficia facultativo entre os Maio e Novembro. As Obriga
diversos beneficios atribuidos . 90es Ouro tambem beneficiam t
as Obriga90es de 10 por de liquidez imediata e de
cento», diz urn comunicado do isen9ao total de impostos.
Ministerio das Finan9as. Quanto ao valor de reembol-

o prazo de «vida» das Obri- so garantido, «0 obrigacionista
ga90es de 10 por cento e, no recebera aquilo que valerem
minimo, de tres e, no maximo 3,819 gramas de ouro fino no
de, oito anos. A partir de 1979, momento do reembolso (asse-
o Estado come9ara a reembol- gurando 0 Estado 0 valor
sar, por sorteio, uma certa minima de 500$00). Na ava
quantidade de obriga90es. Os lia9ao do ouro, sera utilizada a
sorteios decorrerao, sempre no ~edia d~s cota90es do mercado
mes de Maio e irao ate 1948. A mternaclonal de Londres (do
taxa de juros sera crescente, de lares EUA) convertida em es
ana para ana: 10 por cento nos cudos a media do cambio do
primeiros dois anos; 11 por dolar. As cota90es e os cambios
cento nos dois anos seguintes; seriio os verificados entre 1 de •
12, 13, 14 e 15 por cento do Abril do ana anterior e 31 de
quinto ao oitavo ano, respecti- Mar90 do ana do reembolso»,
vamente. Os juros seriio pagos esclarece 0 Gabinete de Infor
duas vezes por ano, em Novem- ma9iio do Ministerio das Fi
bra e Maio, por meio de nan~as.

«cupoes». Estes novos titulos da divida
publica destinam-se. a financiar
'«parte do programa de investi
mentos para 1976 a efectuar ao
abrigo do Or~amentoGeral do
Estado», informa 0 comunica
do. 0 referido programa de
investimentos monta a
20.954:470 contos e a sua prin
cipal rubrica (em valor) e a de
Habita~iio e Urbanismo: •
7.900.000 contos. 0 comunica-
.do oficial niio informa sobre 0
montante total destas novas
emissoes. Aparentemente,
coma exemplo, diz que, «para
uma subscri~ao de urn milhiio
de contos de obriga90es, 0
Estado tera de pagar, no con
junto dos oito anos, cerca de
1,6 milhoes de contos de juros e
de reembolso».

Toronto

CONTRAPLACADOS

PLYWOODS

N

MATERIAlS DE CONSTRUCAO
I

556 College St.

Bons Habitos de Higiene
A alirrienta<;ao e muito importante na vida do seu
filho. 0 que comemos faz uma diferen<;a na maneira
como os .nossos corpos ~ mentes trabalham. Outros .
habitos saudaveis sac:
• Dormir 0 suficiente. A maior parte das crian<;as

precisa dormir" de dez a doze horas por noite.
• Usar a casa de banho apropriadamente.
• Conservar 0 corpo -incluindo os dentes- limpo.
• Usar roupas que sejam faceis de manejar.
• Brincar ao ar livre todos os dias.

Seguran<:a
Deve ajudar 0 seu filho a aprender a:
• Usar 0 caminho rnais seguro para a escola.
• Carriinhar no passeio.
• Atravessar a rua s6 nos cruza·mentos ou onde

haja um guarda de passagem de peO'es.
• Olhar para ambos os sentidos antes de atrave!iSar

a rua.
• Prestar aten<;ao ao guarda ou policia.

PAIS E PROFESSORES
PODEM TRABALHAR EM CONJUNTO

Ebom para a crian<;a saber que os seus pais e profes
sores se conhecem como amigos. As visitas dos pais as
aulas do jardim de infancia, assim como outros con
tactos semelhantes, sac de grande vantagem. Os pais
e professores podem trabalhar em conjunto para
ajudar a crian<;a a ver a escola como um lugar alegre e
urn centro importante de novas e maravilhosas
experiencias.
Durante 0 ano, o~ pais e professores podem trabalhar
juntos para ajudar a crian<;a a chegar aescola pontual
mente, a frequentcHa regularmente, a sair dela a horas
ea ir directamente para casa. Os pais podem marcar
entrevistas com os professores em qualquer altura
durante 0 ano.

Pronto a Vestir

940 Bloor St. W.

Tel. 536-9663

MIN'S CLOTHING

PINTHOUSI

Espin~ardas e arti~os para Cac;ar

Com as Maiores Facilidades Visite

Para Fatos, Camisas, Cal~as,Camisolas

e 923-6122Te1efones 923-7128

s. JOSE
HOME HARDWARE

TINTAS C.V., ARTIGOS DOMESTICOS, FERRAMENTAS

- -E ARTIGOS ELECTRICOS E DE CANALIZACAO

CantintJo dos Artistas
ESPECIALIZADO EM CASAMENTOS

BATIZADOS E BANQUETES.
534-0488 1168 DUNDAS ST.

Aprendizagem do Idioma
Os pais podem ajudar, falando acerca de actividades
fora de casa, tais coma idas a loja, ao parque, ao
jardi m zoologico.
• falando a respeito de actividades em casa, tais coma

cozinha, limpeza, lavagem.
• escutando com 0 seu filho a sons diferentes no

meio ambiente, tais como 0 comb6io, 0 autocarro,
pessoas a caminhar, 0 aspirador, Cf telefone, a
campainha da porta. .

• pedindo ·'ivros emprestados na biblioteca, de modo
que 0 seu filho se possa familiarizar com livros.

• tendo hist6rias e poemas

Aprendizagem por Meio dos Sentidos
o seu filho tem cinco sentidos: vista, ouvido, paladar,
cheiro e tacto. Eatravez destes sentidos que a crian<;a
aprende a respeito do mundo a sua volta. Pode-se
ajudar a crian<;a, chamando a sua aten<;ao para as
cores, paladares, sons, cheiros, tamanhos, formas e
contexturas dos objer.tos em casa e fora dela. 0
conheci mento das diferen<;as entre os objectos euma

.boa prepara<;ao para a entrada para 0 jardim de in-
fancia.

r---~---------------------'.!~SOLMAR TRAVEL!
II TltaY1l>po/t.te. qe. baga,qe~L6, rloe.wneytj:M leqcU-6, Inc.ome il
~x .I' . I

I 803 Dundas St W _ Toronto rein. 364- 7885 1
. • • , 364-8370

.~ ~ U
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Cat Stevens
Duas fases da ,sua vida
definem a sua musica

9

811 DUNDAS ST. W.
COM A PALMERSTON

TEL. 869-3066

NO

UNITY
BANK

REPUTACAo,

FILlAIS

'Bus, 536-0055
Res, 925·3028

PROP. M. SARDINHA

Concertos em bicicleta

por mecanico encartado

BOA

747 COLLEGE ST.
COM A SHAW

TEL. 537-3182

~

CA L DE NSEROOFIN G

DUNDAS BIKE & SPORTS

CANDIDB AUTO fllCTRIC

Casamentos Passaportes etc.

340 College St.Toronto Tel.92l-5255

o DECIMO TITULO DO BANCO DO CANADA

1518 DUNDAS ST. W:
(West of Dufferin)

Toronto .4S,Ont.

Para qualquer tra,balho de telhados
e calhas(canosJ (novo ou velho)

Tel: ~es. 535-3671'
Chame: Sr. Francisco Bus. 536-9746

Cusl6dl0, Pholo Sludio

compositor-interprete
deve-se a Mike Hurst.

A obra de Cat Stevens
pode dividir-se em duas
partes:' antes e depois de
uma doenc;:a que 0 afas
tou durante ana e meio
dQ panorama musical
britanico. .

Numa primeira fase a
sua musica, com letras
inspiradas sempre em
factos simples do dia-a
-dia, caracterizava-se por
uma mescla de influen
cias inglesas e gregas.
Nos seus trabalhos desta
altura nllo pode ignorar
-se 0 contributo de Alan
Tew que, muito con
tribuiu, pa'ra a iden
tificac;:lIo da sua musica,
Alan Tew foi 0 respon-
savel pelos arranjos e
orquestrac;:oes das
gravac;:oes de Cat Ste
vens . neste primeiro
periodo. Foi 0 tempo de
temas inesQueciveis
como "Mathew and·
Son", ''''I'm gonna get
me a gun" ou "Kitty"

Ap os cerea de quinze
meses num hospital,
Stevens reapareceu no
principio dos anos 70,
como um homem novo e
um compositor surpreen
dente. Esta sua segunda
e defielevo na hist6ria da
musica popular de lingua
inglesa.

Quase uma dezena de
albuns de grande valor,
todos ales' convertidos
em discos de ourQ. Des
tas . gravac;:oes saem
temas que para alam da
qualidade, criaram uma
escola, como - "Wild
World", "Father and
Son" ou "Morning has
broken".

A musica de Cat
Stevens nao tem tempo.
E boa hoje como era ha
cinco anos e ha~de ser
daqui adez.

Estudou muslca na
Inglaterra e na Suecia,
tendo inicado a sua
actividade no meio
musical compondo para
nomes ja, entao, de
primeiro . piano. A su'a
passagem de autor a

anos. E hoje uma das
figuras mais importantes
da musica popular anglo
-americana.

Steve Ad~u'TIs Georgiu,
descendente de urna
familia de orjgem grega,
nasceu em Londres ha 27

~

•

..,.
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WIPER &WIRING-RADIOS &TAPES DECKS

222 AUGUSTA AVE. TORONTO, ONT. TEL~364~2005

AIR CONDITtONED-STARTERS ALTERNATORS-GENERATORS

TE~EPHONE 534-9993

JOIAS EM OURO, RELOGIOS, RADIOS, GRAVADORES,
'MAlAS de VIAGEM, MAlAS de MAO, CRISTAIS, ETC.'

Lucky Variety

702 ST. CLARENS AVENUE
Esquina da nupon\

Vai a Portugal? Compre no

•

•

~-.--------~--------I• CUPAO •• •I •
I VESEJO SER ASSINANTE VO "CO- a
IMilN1VAr:E~ ENVro $5 VOLARES :

.: EM CHEOUE OU MONEY ORVER PARAI

: UMA' ASS I NATURA ANUAL.
I'
aINOME _

~ MORAVA, --',__

I
J
I TELEFONE -'--
I
I PagameYl-to a.o

.: MOVIMENTO COMUNITAR.10 I
I PORTUGUtS J
"931 CoUege S.tItee..t, TOIton.to, I
., . QYlttfJUo.. II ~ ~_J

CONSERTOS EM RELOGIOS E OURO

'.

1414Dundls St. W.- Toronto,Ont.- T.I. 531-8306

ENIC~~

a

Ou..ivesa..ia Popul... Po..luguesa
l;a . Importador e Revendedor

~
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Tive a enchada por caneta,
Por lapis 0 alviao,
Por papel a terra preta.
Foi esta a minha instrucao.

J

Sei que pareco urn ladrao,, ,.
Mas ha outros que eu conheco
Que, sem parecer 0 que sab:
Sao aquilo que eu pare90.

Teu filho

~arfa ~

amde universal
Comemorou-se no passado dia 8 0 dia da Mae.
Atraves desta mensagem a equipa do "Comunidade"

envia a todas as maes 0 seu carinho e apreco por
todo 0 amor poste na nobre missao de prepa;ar para
a vida os filhos seus.

Entao, vi estrelas no fundo da agua
l1mpida, serena, sem limos nem escolhos
e ja nao quiz beber. E nao bebi
recolhi as estrelas nos meus olhos
e trouxe-as para ti.

Responde minha mae.
E que meu filho. Eu fui a fonte alem
e quando me curvei para beber
lembrou-se-me de ti 0' coracao.,

Mae! !
Donde vens que nao vens como costumas?
Essas lagrimas que trazes nos teus olhos
nao sao iguais a lagrimas nenhumas.
Iluminam a casa toda e dao a gente
a sensacao de estrelas despegadas
das mao~ de Deus abertas de repente
as nossas macs cansadas. I tI

A fonte estremunhou num sobressalto
em redor e por cima a noite
nua de nuvens virginal e calma
o silencio reinava no ceu alto I .,
abriam sonhos de oiro em cada alma.

Voltou a casa a minha mae
e enquanto regava ao fundo da varanda
urn craveiro florido e rescendente
perguntei-lhe entre·triste e surpreendido .
Piedosamente •.

Naquele fim de tarde dolorida
foi minha mae a fonte e viu estrelas
proje.ctadas na agua adormecida. I~
L,eventava-se' a lua atras das serras
espalhando brancura sobre as ruinas
e ao longe das estradas
como que desfolhando no ar urn ramo
de magnolias divinas e ayucenas magoadas.

E ia minha mae a levar a boca a fonte
para deixar nela a sede que pungia .
Por tres vezes se ouviu:
AVE MARIA.

No dia 8 foi 0 teu dia Mae. Como se todos os
dias nao fossem teus. Quando eu era mais pequeno I~

diziam que era a 8 de Dezembro, mas as coisas mu-
dam muito. Eu sei que nunca chegas-te a entender
bem porque 0 fizeram, assim como nunca entendeste
bem muitas outras coisas. Eu sei que nunca enten
deste Hiroxima, nem a Alemanha de Hitler, assim

coma nao entendes por que e que os teus filhos an
dam taciturnos em dias de Primavera e se matam uns
aos outros, por nada afinal. Eu sei que nao enten
des_por que odeiam quando gera-los foi urn acto de
amor. Mas deixa la Mae, 'nem todos os teus filhos
sao maus. Pensa que me embalas no teu seio e le 0

poema que fiz para ti.

•
4

~.~ te nao f3(:o mais nada
'iou-te fazer um caixao
~ara·.te leilarem ~ mao
i¥eriladeir~';"orada
ainda fa~o uma enxada
para 0 teu corpo sepu ItaI'
para os teus assos encerrar
ainda fa~o um jazigo
rnesmo sem ter contas contigo
de mim has-de precisar

•

MOTE

2

Ouando no mundo me viste
logo de mim precisaste
fiz 0 ber~o onde te embaraste
e a cama onde do rm iste
fiz·te 0 fato que vestiste
fiz-te as botas para cal~ar

para aprenderes a andar
fiz·te um carrinho com rodas
tenho-te feito tantas modas
sem mim nao podes passar.

Tu es rico e eu sou artista
e sem mim nao podes passar
enquanto eu ti ver vigor
de mim has-de precisar

•

J ~
J

~

·3

o poeta popu lar F rancisco ~.ngl!!lico

•

l~ 'v
\,/1
.. .!

~
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TUDO QUANTa TENS ME DEVES

•

Ouando no mundo me encontrei
de pobreza revestido
com ela tenho aprendido
este pouco que eu sei
sempre para ti trabalhei
afor~a da minha vista
hoje porem sou'socialista
e s6 me governo do meu bra~o

e tudo quanto tens te eu fa~o

"sendo tu rico e eu artista

F iz-te 0 predio para habitares
e amasso·te 0 pao para comeres
fiz-te livros para aprenderes
e as leis para me castigares
fiz-te barcos para embarcares
sou marinheiro sou pescador
sou hortelao sou lavrador
fabrico-te 0 vinho que bebes
e tudo quanto tens me deves

, enquanro eu tiver vigor.

e a Vida

Poesi,aA

Talvez no mundo paz houvesse,
Embora tal nao pare9a,
Se 0 coracao nao estivesse,
Tao distante da cabeca.,

-------Podia conti~as acoreandS, lembrando
versos que ficaram celebres e que ouvi, ditos qua
se' reliqiosamente, pelo povo da minha terra. Outra
oportunidade havera.

Gostaria sim de lembrar outro poeta popular por
tugues, do suI do continente - Ant;nio Aleixo.

Engraxador de profiss~o, quase analfabeto apesar
da ajuda e do esforco feito em Coimbra onde foi le
vado pela tUberculo~e - esforco e ajuda dos estudan
tes que corn ele simpatizavam,J e que deu para escre
ver embora corn erros ortograficos - foi urn autenti
co poeta de dito profundo, para exemplo apenas duas
quadras:

Uma das manifesta~es mais comuns da arte popular
tern sido, atraves d~s tempos, a poesia. As civili
zacoes antigas 'cultivaram-se e, nao houve povo, que
nab tivesse cultores que as musas rendessem seu
preito.

Hoje queria referir-me a poesia popular, aquela
que vem do povo pretensamente inculto. Inculto po
de ser nas linhas dos livros. Nao 0 ser~, porem,
nas linhas da vida, vivida por vezes em luta cont!
nua pelo pao quotidiano, e que ensina muitas vezes
mais do que todos os livros ou eruditas escolas.

A proposito, gostaria de falar de poetas populare~

acoreanos, nomeadamente Terceirenses, cujos nomes
ainda hoje sao lembrados. Terra, Inacio, Charrua e
outros, sac figuras que 0 povo nao esquece. Lembra
-se pelo verso facil e por vezes erudito que fize
ram a del!cia dos nossos pais e avas, nas tardes ou
noites de arraial nos terreiros da nossa terra.

Rima facil apanhada no dedilhar da viola, ou dito
engracado a puxar ao riso, muitas vezes de cr!tica
seriaJe profunda, eram as caracter!sticas destes
poetas populares. Estou a lembrar por exemplo 0
seguinte facto.

Depois da cantoria, juntaram-se pessoas a volta
do cantador da noite, 0 Charrua. Entre os interlo
cutores, 0 Dr. Vitorino Nemesio que observava ao
Charrua que ele deviaser homem corn instrucio, pelo
verso sabido, pela conversa bem conduzida ~ ate pe
10 modo polido.

o Charrua respondeu em verso:

....

Prop. de JOSE E. GOMES

C0 MUNI DAD ES

PEIXARIA PORTUGUESA

Flor-Do-Mar fish Market

~

a

RECHEADO.~SSAnoP ,~ TO

cozillheira

Domenico Pagnini

. TRANSPORTES
AEREOS
PORTUGUESES

ELEI~OES NA LOCAL 183

1oA1'

Havera eleiyoes no dia 6 de Junho para a Direcyao
da local 183.

A Local 183 em Toronto e muito importante, n~ por
que seja muito diferente de outras Locais, mas por-
que e a maior na cidade, porque a maior parte dos
seus membros sao imigrantes (italianos e portugue-
ses), e tambem porque for9as que tern muito pouco Urn pate; vinha-d'alhos feita corn vinho branco seco,
em comum com ~s aspira9Des dos seus membros, sac vinagre, sal, alho socado, louro e pimenta; recheio:
uma influencia importante nos dirigentes actuais. miudos do pato; tres fatias de bacon, seis azei tonas

Espero escrever mais a este respeito na proxima sem caroyos, picadas; dois ovos cozidos; uma colher
ediyao do jomal. Neste momento gostava apenas de (de sopa) de cebola ralada; salsa; cebolinha verde;
chamar a vossa atenqao para a resoluyao aprovada na manteiga ou margarina; farinha; sal; pimenta.
Ultima reuniao do sindicato. A resoluqao pede a Escolha um pate novo, de pele fina e gordura bran-
criaqao de uma comissao para escrever uma lei para a ca. Se 0 bico for muito duro e a pele muito branca,
qualifica~aodo membro ~e concorra as eleiyO€s. Se significa que 0 pate e velho. Limpe os miudos e 0
tal lei for feita 0 sentido dado pelo actual execu- bacon e refogue-os na manteiga, juntamente corn a
tivo, significa que a maior parte dos membros "nao cebola ralada, sal e .pimenta. Junte farinha ate
serao qualificados" por causa de falta de conhecimen- formar uma faro fa hUmida. Retire do fogo e acres-
to. cente a salsa e cebolinha picadas, azeitonas e ovos

Foi apontado que os membros nao podem estar quali- pi~ados. Misture bem e encha 0 pate corn esse re
ficados porque a local nmnca ofereceu cursos de educa_chelorSe desejar urn recheio mais humido e consisten
~ao e quase todos os assuntos sac t;atados em Ingles. te, adicione urn pouco de miolo de pao embebido em
, Esta resolu~o na'o 56 e ma, como e uma indicac;ao caldo e bem espremido e uma gema. Coloque-o nurna

da mentalidade corporativista dos dirigentes actuais assadeira, besunte-o corn manteiga e leve-o ao fomo
da local. para asaar. De vez em quando regue-o corn a vinha

-d'alhos em que esteve de vespera e corn 0 molho que
se for formando na assadeira. Depois de assado,
arrume-o numa travessa e decore a gosto. Cachos de
uvas brancas e rosadas, humedecidas ern "rum" e pol-
vilhadas corn a~ucar, arrumados ao redor da travessa,
dao urn ar muito sofisticado ao pate assado. Outra
maneira de rechea-lo, mais do paladar estrangeiro,
eusar drroz cozido, passas e frutas cristalizadas
picadinhas. Questao de gosto.

Tel. 532-5751950 COLLEGE STREET

Seria erro pensar-se que a poesia popular acabou.
Ela existe. Mesmo entre nos tern os seus cultores,
que serao sempre bem vindos as colunas de "COMUNI
DADE". E prova de que a poesia popular existe, bem
feita, corn beleza, lucidez e profundidade, a! vai
uma decima conhecida atraves do poeta alentejaho
Francisco Angelico.

o pessoal do novo departamento conta doze pessoas,
entre as quais duas sac portuguesas e uma terceira
fala portugues: John Piper,(co-ordenador), Dale
Perkins, Judith Klein, Angelo Delfino, Valter Lopes,'
Ezequiel Silva, Lloyd Mckell, Betty Chu, Mary Cotter,
Sandra Young, Beatrice Tabak, e Raquel Timmons.

Este Departamento tern 0 papel de facilitar as re
la90es entre as escolas e as comunidades.
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Domingo,9 de Maio

Domingo 16 de Maio no Lamport

Par Jose da Silva

METROS CROATIA IJ WASHINGTON 0

PAlAVRAS CRUZADAS..

METROS CROATIA 2J TAMPA BAY 0

o Eusebio marcou 0 golo da vitoria.

HORIZONTAIS - 1. Antifascista. 2. Fabricante de
malas. 3. Parecenca - Larga. - Aqui. 4. Oceano.
Figura simbolica ~os E.U.A. 5. Agora. - Cabelos
brancos. - Base aerea portuguesa. 6. Monarca. 
Gosta. - A nossa casa. 7. Interjeicao. - pelos
certos animais. - Amarre. 8. Ofere~es. -Nome ma ,;u
lino. 9. Campeao. - Cures. - Fluido aeroforme.
10. Nome femenino plural. 11. Arvore de fruto.

~~
~r

~~,....

o PREC;O DA ASS INATURA.oO JORNAL "COMUNIDADE"
VAI SUBIR PARA SETE DOLARES A PARTIR DO DIA
UM DE JULHO DE 1976.

Corn 6 mil p~s quadrados no l-andar
e "6 mil pes quadrados no 2- ,aluga-se
este edificio que pede servir para
loja no primeiro ~ndar e para uma
fabrica de industria leve no segundo.
Facilidades de estacionamento, Chame
pelo telefone 654-4424

... 'SE AINDA NAO E ASSINANTE DESTE JORNAL, APRO-
VEITE A OCASIAO E FA~-SE IMEDIATAMENTE .
ASSINANTE, POUPANDO 2 DOLARES.

PARA A ASSINATURA PREENCHA E ENVIE 0 CUPAO
QUE ESTA NA PAGINA 9.

ESTE E 0 JORNAL QUE ME~HOR INFORMA E DEFEN
DE 0 IMIGRANTE PORTUGUES.

VERTICAlS -1. Companheiros. 2. SUbstancia que se
junta nos olhos. 3. preposirao. - Perigos. - pura.
4. Enfermidade. - Abreviatura de Samuel. 5. Inter
jeicao. - Produto mineral extraido de certas pedras.

) .
- Deus dos Arabes. 6. Nome de letra(plu.) - Aia. -
Grande quantidade. 7. Gozas. - Saudaveis. - Nome
de letra. 8. Altar. - Conheco. 9. Porco. - Vivenda

)

antiga. - Abr. de s~nhor. 10. Nome de ave. 11 Em-
pregada de hotel.

Vende-se

rnrrm

CAMPEONATO DA ONTARIO
INTER CITY SOCCER LEAGUE

Ass, ACOREANA 2J HAMILTON LEGION 4
ALIOU-SEAOS VENCEDORES 0 GUARDA REDES
ACOREANO
Come~ando mal e.claudicando principalmente no cen

tro do terreno, cedo sofreram os A~oreanos 0 prime i
ro golo, fruto de urn monumental frango do seu guar-'
da-redes (que entretanto viria a ser'batido infan
tilmente por mais duas vezes) e tambem do assedio
dos homens de Hamilton equipa mais bem organizada,
coesa e tacticamente desciplinada. A ASS. A~oreana

possuidora de bons elementos desiludiu. Ainda que
o adversario tenha lutado com'ardor e determina~~o

o facto so por si nao explica 0 resultado, porque
os A~oreanos buscaram sempre ° golo sem 0 entusias
mo e a objectividade requeridas. Sem enquadramento
e sem disciplina de jogo, houve esbanjamento

de energias e desbarato de oportunidades. Fraca
partida sob qualquer angulo de observa9~o. Os
A~oreanos denotaram carencia de um maestro, os de
Hamilton empreendedores ainda que pouco imaginati
vos. Os golos da Ass~ Acoreana foram apontados por
Bettencourt aos 65 minut~s e Rodrigues aos 78. Ne
nhuma das tres equipas em campo mereceu nota posi
tiva, 0 Hamilton limitou-se a aproveitar as ofertas
do guardiao contrario.

Nuno Medeiros .

CONDOMINIO na Lawrence e Caledonia. Apartamento
de 4 quartos de cama, corn fogao, frigor{fico,
parque, sauna, piscina, creche, etc. Autocarro
a porta. 3 a 5 mil d6lares de entrada. Telefone

"em Ingle-s depois das 5:30--781-0828.

Sexta-feira,l4 de Maio

s S$ pe i 0 S . (\~0S ,
~o /1/' ~\O\"

'00 / (' \0\.)1

--.l6 com ras Os \6 ofe rta s

Carlos Lopes
Um dos atletas mais cotados de Portugal

que participara nos proximos jogos Olfm
picos de Montreal.

precisa-se
....'TRABALHO GERAL DE COORDENA~AO

Requer as seguintes habilitacoes:
J

1. Fluencia em Portugues, escrito e falado, de
preferencia corn 79 ano completo do Liceu.
2. Fluencia em Ingles escrito e falado, com ca
pacidade para fazer traducoes de Ingles para
Portugu~s e vice-versa. 1

3. Dactilografia, teclado internacional.
4. Contabilidade.
5. Capacidade organizativa.

Oportunidade para pessoa corn iniciativa.
Salario: Entre $7,000 a $9,000 por ano.
Para requerer telefone para Joao Medeiros
536-1166.

~~
~r

~~
~r

WHITE EAGLES IJ FIRST 0

Considerando embora 0 valor da turma portuguesa
nao estava no pensamento dos adeptos gregos, perder
taG boa oportunidade de vencer 0 jogo.

So que 0 First encarou este embate com todos os
pormenores de salvaguarda e foi gradualmente con
gelando as investidas dos atacantes contrarios com
certa dose de felicidade.

Assim com uma primeira parte de relativo equil{
brio, 0 jogo passou, no segundo tempo, a pender mais
para os gre90s, sem que disso eles viessem a tirar
partido.

Bolas a trave houve,a dar pequenas doses de emo
~~o. 0 empate premeia os portugueses pelo seu es
toicismo, e castiga 0 Panhellenic.

o golD portugues foi marcado aos 68 minutos (Fer
nando 0 seu autor) para passados cinco minutos 0
adversario chegar a igualdade. De anotar ainda que
urn defesa do First (Martin) foi expulso quando fal
tavam 13 minutos para jogar.

Da arbitragem nada a dizer em desabono. Autori
dade e excelente julgamento dos lances, e presen~a

a evitar no momento certo um incidente que poderia
ser grave se a sua intervencao nao tivesse sido taG,
pronta.

Valeu urn ponto mas •.. foi so isso.

NATIONAL SOCCER LEAGUE

PANHELLENIC IJ FIRST 1
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I NOTICIAS DE PORTUGAL I •
P.P.D.-S~ CARNEIRO ACORRIDA PARA BELEM

<.-

Mario Soares, que viria a trafar 0 perfil de Ra
malho Eanes, "figura que simboliza 0 esp{rito do
25 de Abril e do 25 de Novembro", reafirmaria de-
pois a determinacao do seu partido em formar gover-
no sem quaisquer'Coligafoes, nem a direita nem ~
esquerda, admitindo contudo a hip6tese de incluir
independentes e militares. "Ser~, no entanto, urn ~
governo homogeneo, composto fundamentalmente por
socialistas, e os independentes que nele forem in
cluidos serao escolhidos por criterios de competen
cia e nao por feicao partidaria". Corn esta indica
cao, Mario soaresJrespondia aos jornalistas que
~inham levantado a hip 6tese de 0 futuro governo en
globar elementos da Intervenf~o Socialista. Adian
tando depois que uma oposicao a urn governo socialis
ta apenas seria possivel "~trave51 de urna coligaca:o
negativa entre 0 PCP, PPD e CDS", 0 que conside~a-
va pouco natural, 0 secret~io-geral do PS expos,
em tom calmo, as razoes que, no seu entender, jus
tificavam urna nao alianca corn 0 PCP: "Se nos alias
semos corn 0 Partido Com~nista, como este deseja e
tern solicitado, longe de termos uma larga base de
apaio ao governo, esta restringir-se-ia, porque nao 11
havera no eleitorado socialista mais de dez par
cento que desejasse essa alianca". Remetendo para
os acontecimentos do Verao pas~ado esta "incompati
bilidade", entre socialistas e comunistas, Ma:rio
Soares viria contudo a acrescentar: "Isto, eviden
temente, coma tudo em polltica, nao e definitivo.
Mas, neste momento, os dados da realidade pol{tica
sao estes". Quanto as aliancas a direita, diria:
"0 PS nao podera fazer urna aiianca corn 0 PPD e 0
CDS, pois e reconhecido, nacional e internacional
mente, que 0 PPD tern urna pratica de centro-direita
que 0 afasta das dispasicoes pragmaticas sociais-. ,
-democratas expressas no seu programa. Em Portugal
a imagem que existe des se partido e tambem de cen
tro-direita. Assim, urna alianca corn 0 PPD, e por .
maioria de razao corn 0 COS pad~ria originar que tal .,
governo tivesse uma conotacao de direita".

No dialogo que manteria ~ntretanto corn os jorna
listas, Mario 50ares viria a reconhecer a populari
dade que 0 almirante Pinheiro de A~evedo disfruta a
nlvel nacional, explicando que 0 apaio agora dado
ao general Ramalho Eanes nao significa uma "vira
gem do PS em relac~o ao primeiro-ministro", mas
tao-sbmente 0 res~ltado de urna analise fria da si
tuacao nas Forcas Armadas.

, J

R.Eanes

o que vai po.. esle .mundo...

GRANDE DESASTRE NA ITALIA
No dia 7 de Maio houve urn grande abalo de terra

corn 0 epicentro no Norte de Italia que atingiu qua
se toda a Europa. Mas a grande calamidade foi no
Norte da Italia onde se conta cerca de urn milhar
de mortos e varios milhares de feridos.

Ha m~is de 70 anos que a ltalia nao sofria urn
terramoto desta natureza. A regiao do vale do riD
Tagliamento a noroeste de Veneza sofreu urn abalo
forte que durou 55 segundos e media 6.9 na escala
Richter.

Os abalos espalharamrse depois em clrculo por
outras zonas fazendo tocar os sinos de S. Marcos e
turvar as aguas das lagoas. Em Pisa, a famosa tor
re incl~nada tremeu mas la conseguiu suster-se.
Na linha ferroviaria entre Veneza e viena urn com
boio descarrilou-se quando os carris saltaram.

Durante a passada semana ja se registaram cerca
de 70 pequenos abalos que tern dificultado 0 traba
Iho de recuperacao dos sobreviventes.

Ao terem conh~cimento do desastre que tirou a vi
da a cerca de mil pessoas e destruiu casas, f£bri
cas e tudo quanto fora construido e manufacturado
pelo suor de tanta gente, gerou-se urn movimento de
solidariedade entre os imigrantes italianos e ou
tros pavos do mundo que sao sempre apreciados nes
tas si tuacoes.

A comunldade italiana do Ontario recolheu cerca
de 700 mil dOlares para ajudar as v{timas do abalo,
algurnas das quais sao parentes dos pr6prios imigran
tes.

o governo federal ofereceu urn milhao de dolares
ao governo italiano para ajudar os sobreviventes.·
Segundo 0 Primeiro Ministro a decisgo de dar 0 di
nheiro foi muito influenciada pela "contribui9ao
evidente dos 800 mil canadianos de origem italiana
para 0 crescimento e desenvolvimento do Canada."

Os Estados Unidos, onde ha tambem milhares de
imigrantes de origem italiana ofereceram materiais
de socorro no valor de 600 roil dolares. A Uniao
Sovietica prometou enviar 500 tendas e uma grande
quantidade de materiais medicos.

o Canada dara prioridade a requerimentos de imi
gracao da zona do terramoto que tenham parentes no, /

Canada, declarou Robert Andras.

"Nos termos da Consti tuic;:ao da Segunda Republica,
estamos a viver ainda uma fase de transic;:ao, que
durara quatro anos, e durante a qual existe um Con
selho da Revoluc;:ao que orienta as Fors:as Armadas e
tern fun90es de Conselho do Pres.idente da Republica,
ao mesmo tempo que e uma especie de Tribunal Consti
tucional. Porque 0 Presidente da Republica e, tam
bern, par inerencia, 0 presidente do CR, pareceu-nos
indicado que, nos proximos quatro anos, nao fosse
urn ci?il a desempenhar esse cargo, como seria nor
mal nurna democracia plena, mas sim urna figura mili
tar que tivesse 0 consenso das Forcas Armadas e
funcioriasse coma factor de coesao ~ unidade". E
acrescentou: "Depois da an<ilise da situacao pollti
ca actual por parte dos orgaos directivos do nosso
partido, e apos consultas, discretas, junto dos
mais amplos sectores das For~as Armadas, chegamos
a conclusao de que 0 general Eanes era 0 militar
que reunia exactamente essas condicoes".

Esta na ordem do dia a proxima eleiyao para a '
presidencia da Republica.

Dais nomes aparecem como sBndo os dos candidatos
corn mais possibilidades: Costa Gomes, actual Presi
dente da Republica e Ramalho Eanes, Chefe do Esta
do Maior do Exercito. OUtros nomes sao apresenta
dos como posslveis c~ndidatos: Pinheiro de Azevedo,
Otelo Saraiva de Carvalho, Galvao de Melo e Pires
Veloso, sem esquecer a Hipotese civil que pode con
tinuar a ser a do professor Henrique de Barros.

Entretanto em conferencia de'imprensa, realizada
a 12 deste mes, soube-se que 0 P.S. apoiara a can
didatura de Ramalho Eanes. Corn efeito Mario Soares
justificou a preferencia do seu partido par urn mi
li~ar, e depais, a escolha de Ramalho Eanes.

AUXILIO AMOCAMBIQUE

Na70es Unidas, 12 - 0 Conselho Social e Economico
da ONU pediu ontem a todas as na70es que forneJam a
Mocambique "assistencia generosa, bilateral e multi-

o ,
lateralmente, sempre que poss~vel sob a forma de em-
prestimos" .

o apelo, baseado nurna resolucao apresentada pelo
Quenia, tern por objective permltir a Mocambique 0
curnprimento das sancoes da ONU contra a'Rodesia, as
quais 0 novo pals d~ Africa Oriental deu 0 seu acor
do formal em Marco ultimo.

Ao mesmo tempo'que pede a organfsmos da ONU e a
agencias especializadas que deem prioridade ao auxl
lio a Republica Popular de Mocambique, 0 Conselho
Social e Econ6mico sanciona ~ outro apela dirigido
a comunidade internacional pelo Conselho de Seguran
ca, em 17 de Marco, igualmente no sentido de ser
~oncedido aquele)pa{s imediato auxllio financeiro,
tecnico e material.

Uma missao da ONU, recentemente regressada da ex
-colonia portuguesa, anunciou na passada semana que
Mocambique necessita de urn auxllio da ordem dos 400
milhoes de dolares, nos proximos dois anos, para
impar as sanrOes.

PARTICIPACAO DA MULHER NA ASSEMBLEIA
DA REPUBLICA
i muito baixa a percentagem de mulheres na Assem

bleia da Republica, havendo a registar urn decresci
mo relativamente a Constituinte.

Corn efeito dos 259 deputados eleitos, s~mente 13
sao mulheres assim distribuidas pelos diferentes
partidos: P.C.P. - 5, P.S. - 5, P.P.D. - 2, C.D.S.
- l.

Apesar da grande participacao do sexo feminine em
comlcios e, inclusivamente, has eleicoes, continua
marginalizado na vida publica' e nao §o, dado que
58 por cento dos analfabetos portugueses sac mulhe
res.

f1AIS DE 300 Bor~BAS NO ULTIr10 ANO

Segundo os orgaos de informacao, crescem os rumo
res segundo os quais Sa Carnei~o podera ser afasta
do do cargo de Secretario Geral do P.P.D. nas pro
ximas eleicoes do partido a realizar em Julho pro-

, ,
x~mo.

Entretanto, na reuniao do Conselho da Europa (CE)
a comissao dos palses nao membros recomenda para
Portugal urn governo de coligacao P.S. - P.P.D. que
permitiria urn governo centro esquerda mais ou menos
estavel.

LIGUE PARA ESTE NUMERO

Desde Maio passado, foram registados em Portugal
mais de 300 actos terroristas, urn pouco por toda
a parte do pals, especialmente em Braga (64) e
Porto (72).

So nos A~ores, e no mesmo espayo de tempo, regis
taram-se 13 actos terroristas da especie.

Entretanto no passado dia 13, explodiu urna bomba
no aeroporto de Lisboa, tendo coma efeito a destrui
CaD da torre de Controle e radar.,

PARA RECEBER ESTE JORNAL EM SUA CASA

MELHORIA NAS RELACOES PORTUGAL-A~GOLA

Coincidindo corn a recente visita do presidente do
P.S. Antonio Macedo, a Luanda, as relaFoes Portugal
- Angola conheceram urna substancial melhoria.

Antonio Macedo teve oportunidade de verificar "in
loco"que Joaquim Pinto de Andrade da revolta activa
nao estava, nem nunca esteve preso. Ao que parece
a possivel prisao daquele lider nacionalista era
urn dos pontos de discordia.

Os resultados da viagem de Antonio Macedo ligam
-se a questao da nomea9ao do embaixador portugues
para Angola, estando indicado para tal cargo 0
Major Abreu. No seu regresso a Lisboa no passado
dia 5, Antonio Macedo afirmou; "Angola nao criara
dificuldades ao regresso de portugueses, pois sac
la necessarios tecnicos, gestores, trabalhadores
que, par razoes de ambientajao, de lingua, de cos
tumes, estarao mais proximos de proporcionar urna
accao mais relevante e dinamizadora para a recons
tr~cao de Angola em que todos devemos participar.",

".
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