
• o iornol
comunitorio

portugues
931 COLLEGE ~T. TORONTO

....

ANO 1 NlJr~ERO 15 JmJHO 10 197E TYE PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER TELEFONE 535-8616 PPE~O AVULSO 25c

PELO SEU -POVO

'BARBARA WAlID

ciar as necessidades basicas dos pa1ses do Terceiro
Mundo - transporte, habita9ao, higiene e aqua pot!
vel.

Enrique Penalosa, secretario geral da Conferencia
disse que esta esta relacionada corn a propriedade
da terra. Segundo Penalosa 0 Governo devia confis
car os lucros feitos corn a especula9ao de terrenos
porque a terra pertence a comunidade.

Uma delegayao da Palestina corn estatuto de obser
vadora, tern pedido 0 apoio da conferencia para os
direitos dos refugiados Palestinianos.

o Canada gasta nesta grande reuniao internacional
14 mil hOes de dolares, ou seja 70 por cento do seu
cus to total.

Urn grupo de 24 intelectuais, chefeado por Barbara
Ward e incluindo Margaret Mead, fez uma declara9ao
em que dizia que os paises ricos deviam conceder
30 bilioes de dolares por ano, por urn perIodo de
dez anos aos pa:lses pobres. Urn perlodo de dez anos
corn este dinheiro seria 0 suficiente para providen-

Petroleo nos Tcrri~orios do Noroeste que os Indios
reclamam ser sua.

Nessa altura Nelson disse que os Indios fariam tu
do para se defenderem.

Num bilhete encontrado perto do seu corpo, Nelson
disse que esperava que a sua morte levasse a um in
querito sobre a corrup~ao no Departamento dos Assun
tos Indios, e que trouxesse a resigna9ao de Judd
Buchanan, ministro desse departamento.
~OS Indios sofreram durante 100 anos. Devem sofrer

ainda outros 100 anos? "perguntava aquele bilhete:
E continua: "0 meu suic:ldio deveria abrir os olhos
dos que nao sac Indios para 0 que nos temos sofrido.
Sabem, a vida e dificil para os Indios.

"Alguem deve dar os primeiros passos para mostrar
as condi~Oes em que os Indios vivem. Por isso eu
dou a minha vida em protesto contra 0 Governo Cana
diano pelo seu tratamento do povo Indio durante os
ul timos 100 anos."

Davalson Small Legs, de 21 anos, disse que seu
irmao foi levado ao suic:ldio por anos de tentativas
frustradas para melhorar as vidas dos Indios de
Alberta.

"Meu irmao via 0 que estava a acontecer aos Indios
nos territ6rios do Noroeste. Uma vida semelhante a
que n6s vivemos desde ha 100 anos."

Nelson Small Legs era casado corn Audrey Small Legs,
e tinha duas filhas, Michele de 3 anos e Nicole de
1 ano. Ultimamente era director do Movimento Indio
Americano de Alberta Sul, um grupo que luta pelos
direitos dos :lndios. A maior parte do povo Peigan,

Continua na ultima pagina

;

INDIO MORRE

Habitat e uma conferencia corn 0 objective de me
lhorar a qualidade de vida de todas as pessoas do
mundo, na casa, e na comunidade, na aldeia e na ci
dade, em cada pals e regiao. Esta conferenci~ pro
movida pelas Nacoes Unidas, esta a realizar-se em
Vancouver, B.C., entze 31 de Maio e 11 de junho.

Estao presentes nesta conferencia 2,500 delegados
de 142 pa:lses do mundo. Alem dos delegados ofici
ais ectao presentes cerca de 2,000 pessoas de Orga
nizayoes Nao-Governamentais. Estas organizaq6es
estao a promover 0 FORUM Habitat que e uma conferen
cia paralela corn 0 objectivo de influenciar as dele
gacoes dos palses. Este Forum teve inicio no dia
27'de Maio.

Tern havido muitas personalidades a fazer discur
sos, sendo Trudeau 0 primeiro, devido a conferencia
ser no Canada.

No seu discurso, Trudeau disse que 0 que 0 mundo
precisa e de amor para a sua sobrevivencia.

Continua na pag.5
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HABITAT: Conferencia
Sobre Habita~ao no Mundo

o or~amento do Governo Federal, apresentado pelo
ministro das Finan9as no dia 26 de Maio, nao traz
novidades, excepto no que se refere as regras mais
restritivas para pessoas desempregad~s rec:eberern 0

seguro de desemprego.

ORCAMFNTO FEDERAL

as classes sociais, trabalhadores, empregados e
patroes espanto-me corn certas frases que saiem pela
boca fora sem a minima nOyao do que dizem uns e sem
o minimo de escrlipulos outros. (S6 compreendo 0 mo
tivo de tanta asneira pela influencia de jornais da
direita e da extrema direita). Calunia-se a refor
ma agraria; protesta-se contra 0 congelamento da
renda das casas; critica-se as nacionalizayoes e
inventam-se os maiores males para a revoluyao por
tuguesa e seus percurssores, os militares. Esque
cem-se estes "genios" que, nas trevas do fascismo
nada queriam saber de politica e 0 jornal a "Bola"
era a linica fonte da sua si'lbedoria, se dizem tantas
barbaridades em liberdade e grayas aos militares do

Continua na pagina 6

No dia 16 de Maio, Nelson Small Legs, urn jovem
Indio de 23 anos, foi encontrado morto na sua casa,
na reserva Peigan (Alberta). 0 seu corpo estava
vestido a rigor, corn 0 traje da sua tribo e era apa
rente a ferida de uma espingarda que ele pr6prio
usou para se suicidar em protesto pelo tratamento do
seu povo, os Indios. "Eu dou a minha vida em protes
to pelas condi~6es actuais que dizem respeito ao po
vo Indio do sul de Alberta.'"

Dais dias antes de ser encontrado morto, Nelson
Small Legs tinha ido testemunhar perante 0 Juiz Ber
ger que dirige 0 inquerito sobre a explora9ao de

SOCIEDADE NA LUA
Desde 0 25 de Abril de 1974, data em que os cora

josos capitaes restituiram as liberdades ao p~vo

portugues, toda a gente fala e muitos ate palram de
politica, mesmo os que antes desta data nao se atre
viam a abrir 0 ·'l::.ico" corn 0 medc de ca:lrem nas gar
ras da P.I.DoE. Hoje ninguem tern medo de falar nem
mesmo receio de falar de mais.

Ontem as discussoes eram sobre futebol. Hoje dis
cute-se politica. Nao admira. Os tempos mudaram.

As pessoas, porem, nao mudaram e muitas nem se
quer mudaram as ideias e ate nem acreditam na trans
fo~ayao constante da sociedade em que vivemos. E
contudo a transformayao do mundo e clara como a luz
do sol.

No meu contacto, dia a dia, corn pessoas de todas
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A ocasiao era urn concurso de habilidade de caes, para irem buscar coisas. Grandes louvores foram
dados aos caes, mas eu acho que mais valor teve 0 pombo, que,ou esta bem treinado, ou entaD e maluco,
para se deixar assim levar em cantigas. Ninguem me convence que 0 cao tern valor porque 0 que e que
lhe podia acontecer... quando muito perdia 0 concurso mas pelo menDs tinha sobremesa. Agora 0
pombo ... se 0 cao estava corn fome .... era como urn figo Nurna nota mais seria: esta fotografia
representa a situayao ca do melro n~ boca do editor quando se chega ao dia de apresentar a coluna ...

Por falar em coluna ja que estou corn as maos na massa: Sabem que foi ja eleita a Miss Portugal
Canada 76. Ca 0 melro adora concursos de misses, ate acho que devia haver mais. Urn todas as semanas
se posslvel. Quanto mais misses mais messes e mais massas para os promot~res.

IEm!EI!1Eill1I_tr
Deixamos Terra e haveres. Como bagagem montes de

ilusoes: futuro melhor para filhos, casas conforta
veis, mesa abundante, paraiso de tudo.

As horas teceram-se no tear imparavel do tempo que
so parou ilusoes sem conta, que outrora serviram
para calar medo e saudades. Se nao vejamos:

Os filhos nao tern 0 tal futuro brilhante e sonha
do e, se tal acontece, e par acidente. Pois se nem
a escola os trata en pe de igualdade corn os naturais
da terra e sac segregados so por serem estranja! OU
entaD sao mandados para escolas vocacionais a ten
tar assegurar urn largo mercado de trabalho, tentan
do servir corn mac de obra barata esta sociedade ca
pitalista. Mandados para escolas especiais nao por
que Ihes falte cabe9a. Simplesmente porque nao sa
bem Ingles ou nao tiveram a dita de nascerem anglo
- saxo-es. Logo, terao de ser "depoi s dos outros",
cidadaos de segunda.

Quanto as casas confortaveis, outro sonho alimen
tado em vesperas de partida, bem sabemos como tudo
se passa. Trabalho e demais, muitas vezes noite e
dia, para pagar interminaveis mortgages que tudo
sufocam e levam. E sera a vida inteira a pagar uma
casa a que 0 comprador nunca podera chamar "sua" ..
E se de renda se vive logo se sa~e que nao se paga
apenas choruda quantia, mas tern de manter-se filhos
calados e aperreados e todo 0 cuidado para agradar
ao senhorio. De contrario, mais cedo ou mais tarde,
podem ter-se os trastes as costas e andar de porta
em porta, a procura de pousada. OU entao sera 0
cubiculo pequeno, a que se chama apartamento, que
mal leva os moveis de segunda e onde ninguem pode
movimentar-se a vontade.

Ha gente que tambem sonhava corn mesa abundante,
mas 0 custo de vida chegou taG alto que nem de esca
dase alcan9a. Ao mesmo tempo que se atiram pedras
a infla~ao, tentando esconjura-la corn corte de gastos
nos servi90s de saude, servi90s sociais e congela
menta de salarios, os pre90s continuam a subir mes
mo em artigos de primeira necessidade. Por mais gi
nastica que se fa~a, 0 que 0 corpo sua e padece em
grande parte se esvai nas compras da sexta-feira.
E pronto. Nao foi uma medita9ao de dia triste, mas
urna reflexao que se quis real.

Solu9ao n;o encontro nem me parece que haja. Me
Ihor fora nao ter emigrado e ter encontrado no nosso
pals 0 minima decente a que qualquer tern direito. A
nao ser que nesta terra de1emigrantes, os emigrantes
se unissem de tal modo que impusessem a sua opiniao,
o que tambem nao acredi to.
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tomar certos medicamentos ou ja tivera flebites,
fossem fei tas .

Como e obvio 0 governo paga a todos os medicos a
mesma quantia pela consulta. Mas enquanto que, no
primeiro caso, 0 cllnico gasta 2 ou 3 minutos corn
o paciente, e este fica mal-servido, no segundo ca
so mais de urn quarto de hora e dispendido pelo cll
nico e 0 doente- recebe a proteccao maxima dada pela
medicina moderna, ao tomar urn m~dicamento cujos pe
rigos sac mlnimos se administrado nas condi)oes de
vidas, mas que podera ser perigoso se administrado
a urna das mulheres na qual e contraindicado, como
nos casos de tensao arterial elevada, varizes, cer
tas doen9as cardlacas, etc.

oi por isso que e importante que 0 doente, utente
de urn servico que e afinal pago pelo Estado, saiba

J ~

bem do que se passa para que Ihe nao vend am gate
por lebre e possa exigir urn tratamento adequado.

Voltando ao exemplo citado anteriormente, a maior
partE Jas mulheres vivendo numa area como Rosedale
'stac suficientemente familiarizadas:com os problemas

r.a>pl'lula", quer atraves de leituras, televisao, ra
cio e d~e conversacao corn pessoas vivendo no mesmo
meio social, para ~xigirem urn exame medico, antes
de Ihe ser receitado esse medicamento, e urn "pap
Smear" pel~ menos uma vez por ano. Eobvio que
muitas mulheres portuguesas n'ao estao familiariza
das corn estes problemas e acham perfeitamente natu
ral que os referidos comprimidos sejam receitados
corn a mesma facilidade corn que lhes dariam urn reme-

'dio para a tosse. Por outro lado, para se fazerem
exigEbcias e necessari.o saber tambem a llngua e nao I

se estar limi tado a urn pequeno numero de medicos' ,
que "arranham" 0 portugues.

Exemplos desta atitude de facilitac~o e falta de
cuidado repetem-se nao 56 entre os ikigrantes por
tugueses coma os dp outros grupos etnicos como bs
gregos, espanhois, italianos, etc.

Outros factos poderiamos mencionar como 0 dos be
bes que vao ao medico e nao sac pesados ou sequer
despidos, das historias cllnicas feitas "em cima
do joelho", do abuse dos anti-bioticos em lugar de
urn exame cllnico cuidado, etc., conforme tern sido
largamente noticiado na imprensa local.

Urn pormenor final: muitas vezes 0 doente nem se
quer se apercebe de que e mal servido e acha ridi
culas ou desproposi tadas as preguntas <;:-.le 0 medico
faz ou inuteis os exames cll'nicos. Por exemplo; a
mulher que entra num consult6rio dizendo que esta
fraca, espera receber uma receita de urn tonico, num
minuto e sair imediatamente para ir a sua vida em
vez de responder a pregu~tas que, para ela, s~o a
parentemente inuteis tais como, "ha quanto tempo
esta no Canada", em que trabalha, se e casada, quan
tos filhos tern, se esta a fazer algum controle de
natalidade, etc. Qualquer destas preguntas e, obvi
amente, importante e podera explicar a causa da sua
fadiga. Tambem ser~ imprescindlvel urn exame cllni
co complete para 0 sintoma acima mencionado que tan
to padera ser devido, por exemplo, a excesso de tra
balho coma a uma doenca organica, coma urn tumor,
tuberculose ou anemia~

Finalmente ha ainda urn outro aspecto deste proble
ma que contribui. para que 0 imigrante, e agora re
firo-me ao Portugues, seja mal servido medicamente,
isto e, as concepcoes absolutamente erroneas que
por al circulam, ~o que resulta que 0 medica que por
ignorancia, ou cornercialismo siga essas normas de
actuar~o e considerado competente.

Assim, 0 nosso imigrante acha perfeitamente natu
r~l que 0 medica Ihe receite os medicamentos mais
perigosos sem 0 examinar ou que encha os seus filhos
de Penicilina, a torto e a direito, sem sequer pesar
ou examinar as crianJas, mas ao mesmo tempo fica
muito satisfeito por dispender dolares e dolares em
tonicos, vitaminas e xarope que sao completamente
inuteis e muitas vezes atenocivos para a saude.

E 0 caso verldico do indivlduo que andava a procu
ra de urn medico que tratasse a diarreia do seu filho
corn uma injeccao de Penicilina, erro que custaria
urn "chumbo" a'qualquer estudante de Hedicina, e que
sem esfor~o encontrou urn cl!nico que ou por estupi
dez ou come.rcialismoJ~administ,rou() reterido "tra
tamento". Muito mais se poderia dizer sobre este
assunto. Porem, gostaria de abordar outro panto
que e mencionado no vosso artigo e 0 qual me parece
estar tratado de uma forma errada e, mais do que
isso, bastante oposta a todas a concep)oes modernas
e progressivas da Medicina. No momento em que, des
de a China de ·Mao ate ao Canada e, diga-se de passa
gem, qUe dentro dos respectivos sistemas sociais
estas duas na90es sac realmente pioneiras naquilo
que hoje se chama "primary care", toda a gente se
interessa pelo cllnico geral, ou coma agora e chama
do 0 medica de famllia, 0 vosso artigo da a ideia
que 0 problema fundamental da assistencia medica
na nossa colonia e 0 de urna falta de especialistas
quando eu defendo a ideia que sera sim 0 de uma fal
ta de "especialistas" em medici:na geral, ou melhor,
de bons cll'nicos gerais.

Assim, 0 vosso artigo explora alguns pontos que
gostaria de abordar numa proxima carta, se me per
mitirem:

- Definicao do conceito de medico de familia,
suas respo~sabilidades e seu lugar fundamental no
sistema medico.

o conceito de medicina de famIlia como uma especi
alidade, por sinal bastante complexa.

Como podera 0 doente coma consurnidor identificar
o medico que oferece urn servico de baixa qualidade.

Continua na ultima pag~na
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pollticas, etnicas ou sociais, 0 que quer dizer, em
linguagem simples, os que tern menDs "cunhas".

Como e de esperar, urn medico para trabalhar efi
cientemente necessita de ligacao corn urn hospital,
aquilo que aqui se chama corn ~erta ironia "privile
gios hospi talares". Esses privilegios estao, em
princlpio, abertos a todos os m~dicos, existindo
urn sistema de livre concorrencia, tanto mais que os
hospitais ou sac propriedade. do Estado ou por eles
custeados.

Infelizmente, aqui, como em muitos outros casos
da chamada "livre concorrencia", taG falada nas so
ciedades capitalistas, apenas os que t~m as necessa
rias influencias junto das Administrafoes hospita
lares conseguem entrar nos quadros e todo 0 sistema
e, como tern sido provado, sujeito a toda a especie
de pressoes, particularmente da parte dos medicos
que temem a concorrencia dos recem-chegados.

Casos tlpicos foram os publicados recentemente
nos jornais coma 0 do obstetra que tinha' 0 seu con
sult6rio a poucos metros dum hospital de North York
mas que era obrigado a admitir os seus doentes num
hospital da "baixa" pois nao Ihe eram concedidos os
tais famosos "privilegios". Urn aspecto interessan
te e que depois de urna luta,luta legal que ja cus
tou ao pobre medica urnas dezenas de milhares de do
lares as portas do tal hospital continuam a estar
-lhe vedadas. Os tribunais chegaram ~ conclusao
que 0 hospital estava no seu direito de banir 0
pobre db me-dico.

o mecanismo acima mencionado tende a "empurrar" os
medicos menos treinados, ou menos motivados para as
areas abastadas que nao sac obviamente aquelas onde
vivem os imigrantes e, portanto, a dar a estes urn
nivel de cuidado medica inferior.

OUtro aspecto importante e 0 da vigilancia esta
belecida pelo proprio doente na sua qualidade de
consurnidor. Assim, foryado por desconhecimento da
11ngua, dos seus direitos e ate aas bases da medi
cina moderna, a aceitar urn tratamento de segunda
classe 0 imigrante estanltrdamente em desvantagem.

Daremos como exemplo 0 caso, infelizmente bastan
te comum, da forma coma 0 problema de receitar a pi
lula contracepcional e tratado frequentemente, em
certos consultorios servindo 0 imigrante. Sao
conhecidos casos de mulheres que entra~am nos refe
rides consultOrios e disseram que nao desejavam ter
filhos e que portanto, queriam os comprimidos "de
nao ter famllia". No minuto seguinte, recebiam uma
receita sem que qualquer pregunta lhes fosse feita
ou 0 mais basico exame medico lhes fosse efectudado.

Casos desses diflcilmente aconteceriam noutras
areas o~de 0 doente exigiria que urn exame cllnico
completo the fosse prestado, inclulndo tensao arte
rial, exame ginecologico, "pap Smear" e que pergun
tas basicas, "tais coma saber se 0 doente estava a-

VIDADA

J. F.
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Junto envio uma carta sobre urn assunto mencionado
nurn dos vossos editoriais assim coma uma contribui
yao para ajuda da nova maquina.

inquerito

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

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

III

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

SE AINDA NAO i ASSINANTE DESTE JORNAL, APRO
VEITE A OCASIAO E F~~A-SE IMFDIATAMENTE
ASSINANTE, POUPANDO 2 DOLARES.

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 nossos 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
9ao ?
3 -Le geralmente.com 0 mesmo interesse todos
os artigos?
4 -0 que gostaria de ver no jornal que normal
mente nao encontra?
5 -Das rubricas que s~o publicadas em todos os
jornais quais as que acha que poderiam ser me
Ihoradas?

'BAi(oric,z
A crise economica e de trabalho no Canada ar

rasta-se ja' ha dois anos e 0 governo liberal pa
rece nao estar interessado em enfrentar a reali
dade e tomar as medidas correctivas necessarias.
E 0 que se pode ver dos or9amentos que saem urn
apes outro, corn medidas de remento mas pouco
profundas ne que respeita as causas da infla~ao,

dos pre~os altos, politica de salaries e desem
prego.

Ate os representantes das qrandes cOlllpanhias
acham que 0 ministro McDonald nao propos nada de
importante para estimular a economia e criar
trabalhos.

As medidas de controlos de "pre Cos e salarios"
introduzidos no outon~ passado tern sido mais efi
cazes em controlar os salarios do que os pre~os.

Este continuam a subir sem grandes restriyoes da
parte do Governo.

A agua a elect~icidade, 0 gas, a gasolina, os
preqos das casas e dos alimentos tern subido con
tinuamente sem restri~oes. Como e'que se espera
que os trabalhadores nao pe7am urn aurnento de sa
larios para fazer face ao aumento do custo de
vida?

Porque eque 0 governo nao controla os pre90s
eficazmente, para que os salaries tambem estabi
lizem?

No meio de tudo isto quem mais sofre sac os
trabalhadores nao sindicalizados, os que tern
casa para pagar, familia para alimentar e urn
salario completamente dependente da "bondade"
do patrao.
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Ecorn prazer que constato que 0 vosso jornal, mais
uma vez, aborda urn problema de extrema importancia
para a comunidade Portuguesa, 0 da Assistencia Me
dica. Nao tenho duvidas que, neste capitulo, como
infelizmente em tantos outros, devido a urn conjunto
de circunstancias, quase sempre fora do seu contro
le, 0 imigrante, particularmente 0 Portugues, nao
disfruta das mesmas regalias que 0 restante da po
pUlacao canadiana. Assim, embora a lei seja igual
para'todos os habitantes deste Pais; quer para os
que aqui nasceram quer para os que aqui se estabele
ceram, vindos de outras partes do Globo, condiciona
lismos variados, que vao desde 0 desconhecimento da
lingua inglesa ou da propria lei que nos rege, ate
urn certo racismo latente e existente na populacao
local, tern impedido os imigrantes de disfrutar~m de
todas as regalias concedidas aos residentes desta
nadio.

E bem certo que conforme se afirma no Vosso edito
rial, datado de 28 de Janeiro, emb6ra seja verdade
que toda a gente paga os mesmos premios de suguro
aos servicos provinciais de saude, e portanto corn
direito a) urn tratamento igual, tambem nao ha duvida
que a esse pagamento uniforme nao corresponde 0 mes
mo nivel de assistencia medica, pois coma se diz
humor:l.sticamente, em Inglaterra "we are all equal
but some are more equal than others ... ". Assim,
condicionalismos de ordem varia fazem corn que 0 re
sidente do bairro elegante de Rosedale disfrute de
urn cuidado medico superior ao do que vive, por exem
plo, em Dovercourt, embo~a ambos enviem a mesma
quantia trimestral para os cofres dos servi90s de
saude da Provincia. As razoes para isso sac varias
e residem em varios factores uns dependentes do me
dico e outros do doente.

Para comecar, a seleccao dos clinicos, trabalhan
do numa are~, faz-se de'tal maneira oue 0 medico
local, ou oriundo dos Paises ocident;is, tecnica
mente mais avancados, dirige-se as areas mais abas
tadas, nao so pbrque ele sera mais facilmente acei
te pelos residentes nessas areas, coma tambem pelo
sist~ma de castas e privilegios que tende a banir
de certos hospitais os rnedicos corn menDs ligaroes

Continua na pagina 2
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Reserve 0 seu lugar ate ao dia 20 de Junho
Telefone para 535-8616 ou 536-1166

NAO FALTE! TRAGA os AMIGOS!

AffiIE 0 JORNAL nE Tmos os FDRTUGUESES IMIGRAmES
PREeO: * 10 dolares por pessoa

* 4 do lares para crian9as de 5 a 12 anos

SABADO, 10 de JULHO -7 horas
NO FIRST PORTIIGIIESE C,~NADIAN CLUB
722 COL LE r; EST. (CANTO ern A CRAWFORD)

• Grande Jantar a Portuguesa
• Variedades
• Musica Seleccionada para
• Esmerado Servico de Bar
• Ambiente Alegre' e Familiar

CELEBRACAo DO 1~
, J

ANIVERSARIO
\

DO NOSSO JORNAL

~

~

u
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PARA OS ACORES
JUN
7/9/11
JUL!10
12/26
AGOSTO
6/9

-.J ,

30 MILHOES PELA AGUA ABAIXn

OFEPECE-SE

Para mais informacoes dirija-se ao seu agente
de viagens ou a TAP.

Pessoa de certa idade oferece-se para trabalho de
limpeza de escritorios em contrato particular.
Tel: para 531-6329

PARA LISBOA
JUN
3/10/27
JULHO
8
AGOSTO
5/19/26

o SEGREDO EAALMA DO NEGOCIO

Em MONTREAL 0 grupo corn partida a 13 de junho tern
ainda lugares disponiveis.

TAP-Transportes Aereos Poortugueses tern 0 prazer de
anunciar a nossa comunidade que embora muitos voos
estejam ja fechados para 0 periodo de verao, exis
tern ainda algumas datas em que e possivel viajar
individualmen~e para LISBOA ou para os ACORES:

TAP

NACIONALIZAR AS COMPANHIAS DE PETROLEO

Em 1970 havia muito oleo no Canada, dizia-se e 0
Governo e as companhias, tentavam exportar oleo a
todo 0 custo. Desde que pa{ses produtores de petro
lea levantaram 0 pre90 deste em 1973, imediatamente
a Imperial Oil e 0 Governo comeyaram a dizer que
afinal nao ha tanto oleo como pensavam e que tern de
levantar 0 pre90 do petroleo para que este seja me
Ihor conservado!? Quem os acredita? 0 facto e que
os pre90s da gasolina e do gas de aquecimento dupli-
caram no espayo de tres ~os. Urn galao de ga:olina <
custava 54 centimos em 1972 e em breve custara urn
dolar. Uma casa regular que usa gas para aquecimen-
to pagava cerca de 218 dolares por ana em 1972. No
proximo mes de Julho custara cerca de 400 dolares
por ano. 0 facto e que uma riqueza natural do Cana-
da que custa apenas 68 centimos por barril para a
explorayao vai ser vendida a 8 do lares 0 barril,
sendo cerca de 4 dolares pure lucro para a companhia
79 centimos para 0 Governo em impostos e 3,12 em
direitos para a prov{ncia produtora (Alberta).

o que complica e aflige urn born numero de Canadia
nos e que a industria do petroleo e dominada por
companhias americanas. No fim do ana passado urna
sondagem a opiniao publica c~adiana revelou que
51.1 por cento dos respondentes disseram que eram
a favor da nacionaliza9ao das companhias de petro- ~
lea controladas do estrangeiro, e apenas 30,6 se
opunham a tal. Alem disso, ha grupos como Public
Petroleum Association of Canada, 0 NDP e Independent
Canada, que estao a pressionar para que as compa-
nhias de petroleo sejam nacionalizadas.

o Canada tern muito oleo e muito gas natural ainda
por explorar. Devido ao aurnento do custo do petr6-
lea no mercado internacional, 0 Canada esta a inten
sificar a explora~ao dos seus jazigos nas regi6es
geladas do artico. Nessa linha, Imperial Oil, esta "
a fazer uma ilha artificial no artico, chamada Sar- .
pik, para retirar esse precioso ouro preto, 0 pe
troleo.

o gabinete do governo liberal, orientado por Tru
deau, andou dividido e as turras nestes ultimos me
ses, por causa da compra de 18 avioes de patrulha
no valor de 1 biliao de dolares com 0 mais moderno
equipamento que os militares queriam a toda a forya.

Mas tudo acabou, sem efeito, porque os bancos Ca
nadianos nao estavam dispostos a emprestar os 350
milhoes de dolares a companhia Lockheed para come
yar a produyao sem que 0 governo garantisse 0 reem
balso.

Nao e de admirar que os bancos desconfiassem des
ta companhia americana que foi encontrada recente
mente em chantagens internacionais e ja se declarou
mesmo em bancarrota. Entretanto, 0 Canada pOs por
agua abaixo, nesta negociata que nao levou a nada,
cerca de 30 milhoes de d61ares.

Que esta li~ao Ihes fique de emenda e que deem
contas ao povo do dinheiro que esbanjaram sem resul
tado.

Mas a NATO quer que 0 Canada gaste mais dinheiro
em armamentos, embora 0 seu oryamento de defesa ja
ande pelos 3 bilioes e 4 milhoes de dolares anuais.

to -- 6:00 p.m.10:00 a.m.

~

AULAS DE INGl.JES

Convida a Comunidade Portuguesa para a

roupas, brinquedos, livres, plantas, etc.

Tudo a baixo pre90 e em born estado.
Aproveite esta oportunidade!

12 de JUNHO - Sabado

FEIRA DE ARTIGOS USADOS

ST. STEPHEN'S PARISH HALL
(esquina da College corn a Bellevue)

WORKING WOMEN COMMUNITY CENTER

COMUNICADO A IMPRENSA

o Sindicato dos Trabalhadores Acidentados (Union
of Injured Workers), corn locais em Toronto, Hamil
ton, London, Sarnia, Windsor, Chatam, Kitchener
-Waterloo e Ottawa, esta a convocar uma manifesta
cao no dia 15 de Junho de 1976 para protestar con
tra a recusa do Governo do Ontario em mudar a lei
ultrapassada da Compensacao Operaria, assim como
o desleixo do Ministeri~ do Trabalho em fazer cum
prir a actual legislayao de seguranya, atraves do
Industrial Safety Branch.

Para mais informayoes contacte corn Jose Bcrges
no 931 College Strc=t, sala 20~, Tel. 536-7224 ou
536-8943.

o ensino de Ingles no West End YMCA come~u a fun
cionar no dia 2 de Junho, corn duas classes de manha
das 9:30 ao meio dia e 1 de tarde, das 1:30 as 4
horas. Enquanto decorrem as aulas ha sempre urn
professor dispon£vel para tomar conta das crian9as
que acompanham os pais ou as maes para a escola.

Os professores estao entusiasmados corn 0 programa
par notarem que urna aula de Ingles de 2 horas e meia
durante 3 meses oferece uma optima oportunidade para
aqueles que realmente estao interessados em aprender
Inqles e c0nhecer melhor os seus direitos nesta so-
ci~dade. Ha ainda alguns lugares vagos para aqueles
que queiram inscrever-se neste curso de verao.

Os interessados devem contactar uma das seguintes
pessoas das 10 as 4 da tarde, durante a semana:
Filomena Almeida-Medeiros, Roberto Machado; ou
Margarida Aguiar, pelo telefone 536-1166.

o custo das aulas por 3 meses, inclu£ndo creche
sac 10 dolares.

Os canais de televisao que transmitem atraves da
CN Tower sac CBLT (canal 5), CFTO (canal 9); CBLFT
(canal 25), CICA (canal 19) e CITY-TV (canal 79).

As estayoes de radio sac CHFI, CKFM, CHIN, CHUM e
COCa

As salas de transmissao estao a 1,200 pes de altu
ra, acima do restaurante que abrira no dia 10 de
Julho proximo.

A CN Tower custou 57 milhoes de dolares e espera
fazer no proximo anq 9 milhoes e meio de dolares.

FIRST
PORTUGUESE
CANADIAN
CLUB

~

MANIFESTA~AO CULTURAL

CAMBRIDGE

\;oR1STON

\
KITCHENER

~[W ~[3~~11~ a coisas que
preocupam
os
canadianos

No dia 31 de Maio varias

estayoes de Radio e Tele
visao come9aram a transmitir
atraves de antenas es

tabelecidas na CN Tower,
corn 1,815 pes de altura.

! Ur"11 t ,.

7 .~.' Co 1 Il~ j',I' ~'l.

EXPLICA~OES PARA ESTUDANTES
DO ENSINn ~ECUNDARIO

No dia 6 de Junho teve lugar no First Portuguese
Canadian Club, mais uma actua~ao dos alunos da es
cola do F.P.C.C. E de salientar a actua9ao do ran
cho folclorico da escola que,embora corn pouco tempo
de prepara9aQ mostrou-se bastante prometcdor. Al~m

ce can90es e dan9as, e comedias houve varios nume
ros de poes ia .

E de apreciar 0 trabalho da escola do FoPoC.Co no
sentido de possibilitar que urn grande numero de
crian9as participassem nessa manifesta~ao cultural,
despertando-lhes 0 interesse para a cultura portu
guesa da qual se dissociam completamente sem inicia
tivas do genero. Ao mesmo tempo cultivando--lhes a
sensibilidade e criando 0 gosto pelas artes que mui
to contribui para a formacao do caracter des sas que
hoje sac crianpas e que amanha serao os adultos
educados e responsaveis.

o espectaculo teve consideravel aceita9ao pelo
pUblico que nao regateou aplausos aos jovens artis
tas.

No West End YMCA findou mais urn programa de ensi
no, em que participaram 64 estudantes do High School,
quase todos portugueses. 0 fim desta nota e dar no
ticia do que se fez, tentando despertar os nos sos
leitores para semelhantes iniciativas futuras.

Destinou-se 0 programa a ajudar os alunos recente
mente chegados ao Canada e que, por isso mesmo, po
deriam ter dificuldades escolares, nomeadamente no
Ingles. Para tan~o, contactaram-se escolas, visi
taram-se familias, fez-se selec9ao de alunos entre
os mais necessitados. Apos isso, fixaram-se as
classes, ocorrendo a maior parte delas nas casas dos
proprios alunos onde os professores se deslocavam
duas vezes porsemana.

Ao todo, realizaram-se 438 classes no curto espa
co de quatro meses (Fevereiro a Maio). Cada aula
era de urna hora e meia. Trabalharam neste programa
cinco pessoas. A organiza9ao foi iniciativa de
Joao Medeiros, encarregado dos programas portugue
ses do YMCA.

Como nota negativa h~ que observar 0 desinteresse
de certas f8milias em incluirem os seus filhos nesta
ini.ciativa, louvavel e util, uma vez que 0 destino
da crianya se mede por aquilo que ela pode aprender
na idade escolar. De louvar a atitude de certos
'pais que colaboraram conosco, procurando aproveitar
esta oportunidade de, gratuitamente, instruirem os
seus filhos.

C r.osso jornal continuara a dar noticia de inic~

ativas semelhantes.
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TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES

os seus
vlagem ao

Confie
pIanos de
seu agente.

Ele tambem cola
bora connosco para que
a sua proxima viagem
seJa

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

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

Cinco vezes por
semana! Directamente
para Lisboa, via Santa
Maria ou Terceira.

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

Volte it suaterra•semaelxar

TAP 0 abrac;o amigo entre
o Canada e Portugal.

a-suacasa.

.~

•
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SERVICOS PARA IDOSOS AJ UDA PAR A A MA.Q UI NA

DE f1f.\L ,fJ, r IOR

Aos que enviaram 0 seu donativo este m~s

urn nuito obrigado.

~

C0 ~ ~ ECc.~ n
J

$520.00

$30.00
5.00

Dr. Tomas Ferreira
Maria Celeste Santos

Total recebido at~ a data

Continuacao da primeira pagina

Os pontos mais importantes do or9amento sao:
- A pessoa desempregada para receber 0 seguro de

desemprego tera de trabalhar agora 0 minimo de 12
semanas ern vez de 8.

- Concessoes de impostos aos pequenos negocios e
industrias.

- Maes trabalhadoras e pais sozinhos que pagam pa
ra tomar conta de crian~as podem declarar nas inco
me tax (1,000 dolares por crianya) .

- Os carros grandes pagarao mais $100.00 de impos
to nos proximos 4 anos.

- Pessoas que empregam dinheiro nos pIanos de pou
pan9a de rBforma, obtendo uma isen~ao de imposto,
podem agora incluir outros $1,000 dolares por ana
sem pagar imposto.

MacDonalG prev~ urn aumento de produ~ao de 5 por
cento e a cria~~o de 250 mil novos trabalhos. Mas
entretanto nao espera que a actual ~axa de cesempre
go des9a abaixo de 7 por cento durante este ano.

A drvida do governo para 0 mesmo perrodo sera de
5 bilioes de dolares, e 0 governo gastara 42,15
bilioes.

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

Nota: Depois de preparada a nossa informa9ao 50
bre SALARIO ANUAL GARANTIDO, publicada na pagina 7
do nosso No. 14 de Maio 20, foi promulgada nova lei
aprovada recentemente pela Legislatura de Ontario.
Esta lei ordenou que, em diante, a pessoas de 65
anos e mais so terao direito a este benef{cio se an
tes do 7 de Abril de 1976 tiveram completado 5 anos
de residencia no Canada, 0 ultimo deles em Ontario.
As que antes dessa data nao tiverem completado os
5 anos, 56 terao direito a esta pensao ate ter mora
do no Canada durante dez (10) anos, 0 ultimo deles
em Ontario.

somem urn total de 40 anos. As pessoas favorecidas
corn esta pensao podem recebe-la fora do Canada du
rante seis meses. Mas se tiverem residido neste
pa:ls por urn total de 20 anos depois do>: lE' enos de
idade, podem receber a pensao fora do Canada por
todo, 0 tempo que estiverem ausentes.

Se por doen~a ou qualquer outra causa urn pensio-
-nista fica incapaci tado para atender os seus inte

resses( a pensao e paga a quem seja designado pelo
of{cio da pensao de velhice (Old age security of
fice). Este representante do pensionista deve apre
sentar anualmente e no fim da sua administrapio .. as
contas respectivas sobre 0 dinheiro recebido e as
despezas feitas e comprovadas.

A pensao de velhice nao e imcopat:lvel corn a pensao
de trabalho originada no Plan de Pensoes do Canada
(canada pension plan) nem corn outros ingresses por
rendas ou salarios, nem corn bens de qualquer nature
za e quantia. A pensao aurnenta cada tres meses, se
o custo de vida aurnenta, mas se diminue, a pensao
nao e modificada.

Para pedir a pensao, urn impressa deve ser utiliza
do e nela deve-se declarar: numero de seguro social;
nome, dire~ao, codigo postal, lugar de residencia,
estado civil da pessoa interessada, nome do esposo
ou esposa, lugar e data de nascimento, data e lugar
de entrada no Canada, se nasceu fora, numero da
pensao de velhice da esposa ou do esposo, se tiver;
nome quando nasceu ou nome de solteira se e mulher

. casada; data de nascimento da esposa ou do esp050,
~;e ela ou ele tiver pensao; cidades, distritos ,
prov:lncias e pa:lses onde tenha morado desde que
nasceu; ausencias do Canada de mais de 30 dias nos
ultimos 10 anos; nomes, dire90es e telefones de
duas pessoas que conhe9am 0 tempo de residencia do
interessado no Canada; nomes e direcoes das pessoas
au companhias que the tenham dado emprego nos ulti
mos dez anos.

A peti~ao deve estar acompanhada pela certidao de
nascimento ou de baptismo da pessoa interessada e
ela deve assinar corn indica~ao da data.

Uma pessoa que nao seja da fam{lia do interessado
deve assinar como tes temunha , preferlvelmente urn
magistrado, ju£z, sacerdote, medico, advogado, mem
bro da pol{cia, gerente de banco, administrador do
correio, contabilista, professor, assistente social
ou fincionario municipal.

Os pensionistas recebem, corn 0 primeiro cheque
da pensao, urn cartao corn 0 nlimero que lhes corres
ponde, afim de ficarem devidamente identificados.

o Centro de Ajuda aos Idosos, de 931 College St.,
telefone 535-1473, pode dar aos interessados as
formas necessarias para pedir esta pensao e ajuda
-105 a preenche-las sem erros e sem custo.

Alvaro Herran-Medina

qualquer desses casos, a pessoa interessada deve
ter residido no Canada por urn ano complete imedia
tamente antes do dia em que for aprovada ~ peti~ao.

Tambem tern direito os que, depois dos 18 anos de
idade, tenham_residido no Canada por perlodos que

Pensao de velhice. (Old age Security). Para pes
soas de 65 anos e mais, que completem 10 «nos de re
sidencia no Canada imediatamente antes de ser apro
vada a peti9ao, ou que antes desses 10 anos tenham
estado no Canada, depois dos 18 anos de idade, por
per{odos que totaliiem pelo menos tres vezes as
ausencias durante esse per{odo de 10 anos. Em

.:>

~
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John Lennon 0 ex-«beatl'e»
im'plicado no traf·ioo de droga
John Lennon, um dOS ex-«beatles., esta comprometidO
no trafico de d'rogas entre 0 Chile e OS Estados UnidOs
_ foi revelo.cW em Valparaiso. Lennon esta envolvido
COrn elementos da Mafia, segundo 0 processo que esta
a ser instrufdo nesta cidade, no qual sclo citadas re
messas de cocaina enviadas de Valparaiso, Antofagasta.
Ala'ma e outras cidades chilenas para os tstados Unidos
e Canada. 0 principal implicade e 0 chileno Lufs Ro
dolfo Torres Romero, conhecido pew «Golfo" que se
encontra na Argentina. jUgido a ;usti~a. As autoridades
;ud'iciais norte-americanas pediram ao Chile a extradf
~iiO de Romero e de irmiio. Mdrw Silva. assim come de

Luis Quesada Boutin, r;fugiado no Cancuici

•••••••••••••••••••
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TRAIISPORTES
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LOISAS

COISAS

PARA OS MAIS PEQUENOS

Algumas pessoas interessadas em tornar-se ci
dadaos Canadianos tern encontrado dificuldades
quando vao responder as perguntas, quer porque
nao sabem muito sobre 0 Canada, quer porque nao
sabem Ingles.

Vamos comecar em breve aulas de Cidadania e
Ingles para todas as pessoas interessadas em
tornar-se cidadaos.

As aulas sac gratis e dadas a noite das 7:30
as 9:30. Para mais informacoes contacte':

Manuel Azevedo 534-4804

Queridos amigos, sabemos que 0 nosso jornal
tambem chega as vossas maos quer atraves dos vos
sos professores quer atraves dos vossos pais.

Muitos de voces nasceram aqui no Canada mas
aprenderam 0 portugues ou est~o a frequentar a
escola portuguesa.

Dedicamo-vos estas letras e 0 que se segue,por
que achamos que voces devem saber coisas curiosas
da nossa lingua/que nem sempre sac lembradas.

Hoje vou contar-lhes alguns proverbios popula
res que 0 povo usa dizer con forme as circunstan
cias e que podem facilmente aprender e contar aos
vossos companheiros.

Assim quando urn bebe cai e n~ se magoa diz-se:
"Ao menino e ao borracho, poe-lhe Deus a mao

por baixo".
Quando urn estudante e aplicado e prepara as li

90es corn tempo diz-se:
"Nao deixes para amanha' 0 que podes fazer hoje"

ou entao, "Homem prevenido vale por dois", ou
ainda, "Candeia que vai a frente alumia duas ve
zes".

Ha ainda outros proverbios para toda a gente
que sao sempre ditos para aconselhar 0 bem,por
exemplo: "Faz bem e nao olhes a quem", "Nao fa
9as mal ao teu vizinho que 0 teu vem pelo caminho
"Quem mal anda mal acaba."

Como veem ha muitas coisas engra~adas na nossa
1{ngua , se quizerem escrevam-nos urna carta, a
dizer que querem saber mais. Podem tamb€m escre
ver outros proverbios, quadras, adivinhas ou
anedotas que souberem que nos publicaremos corn
o vosso nome e idade. .

Para acabar aqui vai uma quadra muito simples
para voces completarem e, enviarem a solu9ao pa
ra 0 jornal. Teremos uma surpresa muito boa pa
ra todos os que acertarem.

Ah, ja me esquecia. Nao se esqueyam de respon
der ao inquerito que estamos a publicar sobre a
quilo que mais gostam e 0 que gostariam que 0
jornal tives se.

Para terminar aqui vai a quadra e macs a obra.
Minha ..... e pobrezinha,
Nada tern para me dar,
Da-me beijos coitadinha,
E no fim pOe-se a •.....

Carlos Santana esteve no Maple Leaf Gardens corn

AULAS DE CIDADAN lA E INGLES

o seu conjunto musical. Estivemos la corn 6,000 ou
tros admiradores da sua musica latina. Quem se ha
bituou a ouvir 0 conjunto de Santana da ultima deca
da notou se~ duvida uma mudanca bastante pronunciada
para a musica rock. Mrs. Carlos Santana nao mudou.
Os seus solos caracteristicos de guitarra, corn as
repe~i~oes de cordas criam urn ritmo hipnotizante.
Santana e sum duvida 0 maior guitarrista, lirico da
musica rock. Urn artista que faz de cada nota urn
espectaculo de musica rica e quente. It makes you
feel good.

Continua~~o da primeira pagina
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Ja esqueci a cor das minhas ferias em Portugal.
Sei que eram mansas e sorridentes. Sei que constru
iam castelos e arquitectavam sonhos. Sei que comiam
a praia, 0 campo, 0 mar e as montanhas. Isso sei,
mas a cor ja esqueci.

Foi quase ha cinco anos. Cheguei a Toronto, em-'
brulhado nurn rotulo de estudante em gozo de fer~as.

Mas em Toronto nao ha ferias para estudantes. i co
mo quem veste a mesma camisa todos os dias. Eu de
cidi ficar e aqui estou, quase nu.
M~s v01t~mos atras. Ha cinco anos. Ao chegar a

Toronto 0 ceu estava cinzento. Para onde fora 0

sol? Tinha/ficado em Lisbba a minha espera. Fechei
os olhos e por momentos adormeci. Depois a multidao
acordou-me e fui cair de joelhos nos brayos desta
cidade monstruosa. Avenidas infinitas, automoveis
sem conta, anuncios lurninosos, maquinas barulhentas
e homens mesquinhos, formigando por todas as esqui
nas e pas se ios.

Hoje tudo e diferente. A gente ve, sente, apalpa
e por fim habitua-se. Tudo se passa ao nosso lado,
debaixo das nos sas barbas. .. Olha os edifi ci.os, ca
minhando passe a passo, dia apes dia ... De repente
est.ao no ar, lamuito emcima a arranhar 0 ceu. Ve
-los? Janao assustam ninguem. Houve tempos em
que olhar para as pernas das mulheres era urn passa
tempo, urn desafio. Hoje tornou-se monotono. Elas
mostram as cuecas. Que coisa banal! Homens corn
cora90es emprestados? Viva a tecnologia! Espera,
amanha vai ser pior. E tudo uma questao de hahito,
de raciocinio. Aguenta. Dei"{a cicatrizar, que nao
doi. As cheias do mar vem af e lavarao tudo. Nao
te escandalizes porque 0 que eles deixaram na praia
e~ a veI'dade, 0 pao de cada dia.

Ha smgue na estrada? Nao the toques. Pedes dei
xar impressoes digitais e vais preso. E a lei.

Crian£as abandonadas? Poe urn anuncio no jornal.
Na SeC9aO dos objectos perdidos. Talvez enr.ontres
1.3. os pais.

Padres mentirosos? So what? ... t10body is perfect.
Homens que cheirarn a plastico? Acende urn fosforo.

Faz uma fogueira.
Flores corn fome? Deixa 0 carro na garagem e 0 sol

voltara-.
Prepara-te para veres peixes ao sol, deuses a dor

mir, policias a roubar, bebes a praguejar, mortos a
can,tar, maquinas a sorrir, reis a servir e palha<y0s
a chorar.

25 de Abril. Esquecem-se ainda que as suas caltinias
sac desmenti.das pelos factos. 0 apoio dos trabalha
dores nas zonas abranqidas pela reforn:a agraria a
partidos da esquerda e urn dos exemplos.

Os deturpadores da verdade portuguesa, se nao
quizerem continuar a ca{r no ridiculo, mais cedo
ou mais tarde render-se-ao a impiedosa realidade
que e a Historia.

Se a Lua fosse hal::itada ou pelo menos oferecesse
as condi~oes indispensaveis a vida, como a hurnani
dade ja chegara a pensar noutros tempos, seria pro
vavel que os Americanos, corn os meios de que dispoem
fossem la ~abric~r urn munuo para os priviligiados
terraqueos,que hoje veem desgostosamente os seus
privilegios a escaparem-se-lhes. Os inconformistas
corn 0 novo rumo de Portugal aproveitariam certamen
te a viagem. Arrancar-nos-iam tudo 0 que e de born
para construirem urn mundo luxuoso e bem apetrechado
ao seu bel-prazer. Nao esqueceriam de levar os seus
mais fieis servidores. Levariam tambem equipes de
futebol para se distra{rem e divertirem os seus
servos, nao fossem estes meditar nas suas proprias
realidades nas horas de lazer. Quanto a filosofos,
escritores, todos os intelectuais e trabalhadores
progressistas deixa-los-iam ca na terra como "cama
da" de indesejaveis. E ate seria provavel que en
viassem uma ou varias bombas atomicas para nos ma
tar a todos enquanto saboreassem 0 seu scotch ou
fumassem tranquilamente 0 seu cachimbo. Admitindo
que nao cnviariam nenhuma destas armas terr{veis
para nos liquidar - Ceus! Como mudastes 0 cora9ao
americano desde a guerra de Hiroshima - e porque
pensariam nos ~onbatentes dos germes' revolucionari
os, uteis a sua ideologia que ficariam ca na terra
por mais algum tempo. Por exemplo, jornalistas do
"talento" duma Vera Lagoa ou dum Manuel Murias como
os que escrevem para 0 "Sol", 0 "Tempo", a "Rua" e
tantos outros corn ideias semelhantes as do "Diabo",
seriam procurados ulteriormente, ao menor indicio
de germes progressistas a firo de lhes dar 0 combate
adequado e evitar epidemias revolucionarias lunares.
So que nessa altura, seria demasiado tarde. Os pro
pagandistas da banha da cobra ja se teriam integra
do ou sido varridos como ervas daninhas. Nem na lua
os exploradores conseguiriam uma situayao de privi
legio por muito(tempo.

Dizer, como tantas vezes tenho ouvido, que no mun
do sempre havera ricos e pobres, exploradores e ex
plorados, luxo e miseria e ignorar totalmente a His
toria/ e sonhar corn uma sociedade estagnada na Lua
que, como sabemos, e impossivel.

Julio Martins
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Nuno Medr-iros.

Jose Rosa

PRECISA-SE

SECRETARIA PARA ADVOGAOO

IMEDIATAMENTE
Deve falar ingles e Portugues fluentemente,

Escrever a rnaquina e deve ter experiencia

de escritorio no Canada. Queen e Bathurst.
Para apontamento chame V.W.Petryshyn pelo
telefone 363-4374

PRECISA-SE

Vende-se

Pessoa para "part-ti.me" corn possibilidade de
ficar. "full-time" recepcionista.

Requere-se as sequintes qualifica9~es:

1. Fluencia em Ingles, escrito e falado;
2. Fluencia ern Portugues, escrito e falado;
3. Dactilografia, teclado internacional;
4. Experiencia corn 0 telefone; -
5. Disponibilidade para trabalhar de manha;

Para r~querer telefone para Joao Medeiros,
Tel. 536-1166.

CONDOMINIO na Lawrence e Caledonia. Apartamento
de 4 quartos de cama, corn fogao, frigorifico,
parque, sauna, piscina, creche, etc. Autocarro
a porta. 3 a 5 mil dolares de entrada. Telefone
em Ingl~s depois das 5:30--781-0828.

JOAQUIM AGOSTINHO
CICLISMO e desporto ... de massas tambem.

Joaquim Agostinho urn sirnbolo do ciclismo europeu
quando envergava ainda as cores do Sporting Clube
de Portugal.

pode- vado a todos estes autenticos sucessos, os alemaes
ouro, convidararn-nos para concorrer a prova dos 10,000 me
proxi- tros disputado em Munique, onde se realizaram os ul

timos Jogos Ol:tmpicos e que agora fora cenarios do
Alemanha-Russia em atletisrno.

o Carlos Lopes ganhou esta prova, onde estiverarn
presentes os melhores especialistas desta distancia,
corn relativa facilidade e fez 0 melhor tempo mundial
da presente epoca. Lopes correu os dez quilometros
no tempo de 27m 45,8s sendo assim 0 recordista ibe
rico desta esgotante distancia e 0 oitavo melhor
tempo mundial de sempre.

Esta forma apurada do Carlos Lopes pode-se agrade
cer ao proficuo trabalho do categorizado professor
de Educacao Fisica, Moniz Pereira, selecionador na
cional de atletismo desde de longa data.

Noticias de ultima fazem chegar ao nosso conheci
mento, que Carlos Lopes tamcem bateu 0 recorde ibe
rico dos 5,000 metros, em prova disputada em Fran9a
na passada semana.

Todo este palmares deste atleta fora de serle,
da-nos fundadas esperancas, que venha de facto a
conquistar urna "ou duas" medalhas ern Montreal, onde
estarao presentes a fina flor do desporto mundial.

Seria para todos nos uma enorrne alegria, que isso
acontecesse, porque no Canada vivem alguns milhares
de portugueses, que aqui labutam. e seria urna grande
satisfacao urn triunfo dum nosso compatriota, aqui no
pais onde estamos radicados.

Ainda estao seleccionados para virem ao Canada os
seguintes atletas de boa craveira: Anacleto Pinto,
"recordista portugues da Maratona" , Fernando ~lamede,

Carlos Cabral, Helder de Jesus e 0 barreirista Jose
Carv~lho.

Oxala que todos os nossos atletas tenham urn compor
tamento honroso nestas Olimpiadas, para 0 canadiano
saber, que 0 portugues tambem e gente e nao so moiro
de trabalho.

Carlos
Lopes

prec'isa-se
Oportunidade excelente, para urn indivi

duo independente para trabalhar num centro
comunitario de inforrnayao de leis.

o trabalho consistira de fornecer ao pu
blico inforrnayoes e educaxao sobre as leis
que regem a assistencia publica (welfare),
compensayao aos sinistrados (workmen's com
pensation) e seguro do desemprego (unemploy
ment insurance), assim coma assistencia em
assuntos relacionados.

Procura-se pessoa empenhada ern leis comu
nitarias e que nao receie respo~sabilidades.
Experiencia ern lidar corn departarnentos bu
rocraticos seria util. Fluencia noutras
lrnguas alem do ingles necessaria. Prefe
rencia seradada a residentes de Parkdale.

Requerimentos devem ser submetidos 0 mais
breve possivel ao:

Parkdale Community Legal Services,
1267 Queen Street West,
Toronto, Ontario
Att: Ms. Mary Hogan

Para mais inforrna9oes chame pelo telefone:
531-2411.

JOGOS DO CAMPEONATO QUE SE SEGUEM

o VICTORIA defrontara no dia 9 de Junho a equipa
do Maritimo da Graciosa num jogo ami gave 1 , que
se disputara no York Stadium as 7 horas da noite.

11 de ,J·.mbo 7 :00 P.M. TORONTO LTE. - VICTORIA
1], de Junho 2:00 P.M. SISC - VICTORIA
17 de Junho 8:45 P.M. VICTORIA - C. ITALO

Nlmo Medeiros

NATIO~AL SOCCER LEAGUE

BOAS PF.RSPECTrVAS PARA ur~ ATLQ,l\ PORTUGUES cn~IQUISTAR UMA r~Ff).l\LHA nos

T~~NTn A~~ nrSTRJCT-- IV DrVrSAO
30 de Maio - Victoria 4 - S. Flame 2
4 ne Junho - Korean Tigers 1 - Victoria 3

METRO CUP

VICTORIA 3 - BArmy

FIRST 1 - WINDSOR 1
WELLAND 1 - FIRST 0

METROS CROATIA 2 - LOS ANGELOS 0

PROX IMOS JOGOS OU r1P ICOS DE MONTREl\L

NORTH AMF.RrCAN S, L,

o magn:tfico corredor de fundo, Carlos Lopes,
ra vir a ser urn conquistador de uma medal ha de
nos pr6ximos jogos Ol:lmpicos, a realizar-se no
mo mes de Julho, na cidade de Montreal.

A sua actual forQa e completamente extraordinaria,
pois tern saLdo vencedor nas mais importantes provas
de fun do , disputadas na presente temporada na Europa.

Ele foi 0 primeiro classificado no dlficil "cross"
das Na90es, onde superou todos os seus adversarios,
que nao conseguiram aguentar a sua rapida passada.
Este ·cross" das Nacoes foi c'isputado na cidade de
Chepstown no PaLs de Gales.

Anteriormente 0 Carlos Lopes ja tinha sido vence
dor dos conhecidos "crosses" de Chartes na Franca
e 0 de S. Sebastian na Espanha.

Agora mais recentemente triunfou numa prova de
5,000 metros em Colonia na Alemanha Federal. Deri-

y

SOLMJ\R TRAVEL
." "

Cantinl10 dos j\rtistas
ESPECIALIZADO EM CASAMENTOS

BATizADOS E BANQUETES.

534-0488 n68 DUNDAS ST.

<_4~:~",

VICTOR ROSA

o forte calor que se fez sentir, possivelmente
influiu no rendimento dos jogadores. Efectiva~

mente tanto uma equipa como a outra practicaram
urn futebol desgarrado feito aos repeloes sem 0
minimo conteudo espectacular ou emocional. Os
victorianos foram os menos maus. Os golos foram
apontados por Mendonca (2) aos 56 e 83 minutos,
Freitas (2) aos 65 e 79 , e M. Correia aos 86.

Boa actuacao do Juiz da partida.

Ontario Cup. - ASS. A~OREANA 2 - HARA 1
Consol'S Cup. - T. CERTIPIF.D 3 - ASS. ACOREANA 4

6 de Junho Victoria 5 - C. Tornados 0

CAMPEONATO ~A QNTARIO
FJTER CITY SOCCER LErGUE

Dunc as 3 _. Ass. Ac;;ore ana 0

QUANDO 0 CALOR DERRETF. A INSPIRACAO

Hora do dialogo. De urn dialogo que no Jogador
acontece corn raridade. Numa tarde destas falamos
de futebol. Do momento actual e do futuro da F.SS.
ACOREANA e das equipas que ja representou. Victor
ex-First, ex-Croatia, ex-Melita e agora ASS. A90re
ana onde tern sido urna pe9a importante de urn tod-C)
que da pelo nome de cquipa.

Qual a diferen9a existente entre 0 ambiente do
clube de entaD e os de agora?
- Sem duvida que no actual clube 0 ambiente e tao
born que l1ao ha comparayao possivel.

A que se devem as mas exibi90es da ASS. A9oreana?
- As razoes sac varias, entre as quais destaque
a falta de organiza9aoo

Porque nao ha organizacao:
- PODque 0 Sr. Ponte (a~inistrador do clube) esta
completarnente so a frente dum clube corn duas equi
pas (seniores e juniores) .

QlIais sao as suas impressoes sobre 0 seu treina
dor?
- Sabe. muito de futebol)eum optimo preparador f{
sico, como conductor de homens deixa a desejar, e
psicologicamente nem se fala.

Portanto as coisas nao est~o correndo bem:
- Pu nao disse isso?! Pelo contrario, a equipa esta
subindo gradualmente de jogo para jogo'e demais 0
campeonato agora comecou.

Que lugar vati.cina para a ASS. A90reana no campe
onato?
- Sonho corn c IQ. lugar. Mas sonhar nao basta, pois
o que conta sao os golos marcados na baliza do
adversario. Isto e obvio, nao e? Contudo vaticino
uma posi~ao fin~l proxima do 3Q. ]ugar 0 que laO
sendc brilhante constituira uma optima base de mo
raliza<yao.

Victor nao acha que eO muito bp'::.lmista?
- Sou optimista porque nao, ha razac para estar ao
contrario.
e mais nao disse Victor .

Neste jogo Ricardo Capitao Acoreano agrediu 0
arbi tro "embriagado" segundo ~ versao dos jogadores
Acoreanos. Conclusao: Ricardo fOl expulso, nao se
c~nhecell ainda 0 relatorio do Juiz da partida, po
rem e muito possivel que 0 jogador seja suspendido
corn pena de 2 a 8 ~10S (segundo urn director daquela
liga) c bem possrvel que 0 clube sofra as consequ&n
cias tambem.

T~(t,t~:.'Ol{f(' ne h(HiaqC',,~, r!arwn(l"t(l~ f('~(t..i~, Inccn!e
Ta ~.

803 Dundas St. W. _ Toronto Tret, 3(.4-7885
, 36<1- 8370

Proximos jogos em casa no Lamport Stadium
7 de Junho - ASS. A~OREANA - H. SERPIANS 8:00 P.M.
]6 de Junho - ASS. A90Rr~oNA - BURLINGTON 8:00 P.M.

r-------------------------,
I CALDENSE ROOFING I
1 Para qualquer trabalho de telhados 1
1 e calhas (canos) (novo ou velho) 1
I. Tel: Res. 535-3677 1I Chame: Sr. Francisco Bus. 536-9746 I
---~-----------------------, . ,
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TERRAMOTOS

De ',) Diaric"

o antigo presidente da Bolivia Juan Jose Torres
foi sequestrado no dia 2 em Buenos Aires, apare
cendo mais tarde num campo assassinado corn 0 cor
po crivado de balas. 0 antigo presidente foi le
vado de casa, numa zona central de Buenos Aires,
por urn grupo de civis armados.

Foi durante a presidencia do general Torres que,
na Bolivia, se iniciou urn processo revolucionario
importante, esmagi'·10 mais tarde pe 10 golpe

sangrento do actual presidente, Hugo Banzer, em
21 de Agosto de 1971.

Ul timamente, tem- se veri ficado n'.:-'erosos secues
tros deste genero, envolvendo figuras progres~is
tas e patrioticas da America Latina. Dois uruguai
os, Zelmar Michelini e Nelson Gutierre~ foram
duas dessas figuras. Dias depois do s~questro

os seus corpos foram encontrados numa praia arc,en
tina. Em 1974, em circunstancias aind.a rodeadas de
misterio, tambem em Buenos Aires, foi assassinado 0
general Carlos Pratts, que havia sido ministro de
All ende e comandante- che fe C~') Exerci to chileno.

Continuacao da pagina 2

URT~, DO DQUTOR FERREIRA

Numa proxima carta, se mo permitirem, desenvolve
rei algumas ideias sobre estes temas conforme as
concepcoes em vigor neste momento, especialmente em
confor~idade corn 0 que foi expresso no congresso
Internacional realizado no Mexico, em 1974, ao
qual tive 0 prazer de assistir.

Dr. Tomas Ferreira

Mais de mil tremores de terra sucedem todos os
dias ao ncsso lado. A maior parte passa despercebi
da, mas 0 numero da-nos uma idei a da fragilidade do
planeta que habitamos.

Grandes terramotos como 0 que recentemente des
vastou 0 norte da Italia sao menos comuns. Mas ja
destru{ram mais de 2 milhoes de vidas nos ultimos
500 anos.

Os terramotos sao causados, segundo os geologis-
tas, pelo movimento ~onstante de placas gigantes da ~

crosta terrestre. Ha cerca de 12 a 20 destas pla- ~J

cas a flutuar a solta no meio dum manto liquido de
baixo da terra. Quando estas placas acidentalmente
se tocam, forma-se uma pressao fantastica debaixo
e quando a for9a nao pode ser contida a terra treme.

A energia despendida nUIT. grande terramoto equi
vale a 200 milhoes de toneladas de TNT ou 10,000
vezes mais energia do que a primeira bomba atomica.

o estudo do movimento destas placas mostra que a
Africa e a Europa estao a chocar, empurrando a
Italia na direcyao norte.

A maioria dos terramotos dao-se a menos de 25
milhas de profundidade, mas alguns come9am a uma
profundidade de 400 milhas.

Os sismologistas estao confiantes de que no futu-
ro os grandes abalos de terra poderao ser previstos c;
corn antecedencia.
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sera portanto cons·titu{-
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Irm I0_ r·1f1RRE PELn SEU Povn

I:lSlf\LN10S ALA~r\1ES Ef'~

PEQUENOS NEGOCIOS COMERCIAIS,

TRABALHADORES HOSPIT~LARES

DECIDIDOS AGPFV[

Ha actualmente 275,000 Indios no Canada, mais de me
tade dos quais cstao dependentes de alguma forma de
assistenci.:J. social, e sem trabalho.

o oryamento do Departamento dos Assuntos Indios
e de 505 rr,i.lhoes do dolares POL" ano.

Wally Firth, representante no Parlamento Federal
do NDP pelos Territorios do Noroeste, disse a respei
to do suic{dio: "Este foi urn aviso de que 0 Departa
mento dos Assuntos Indios e as suas decisoes nao
estao a aiudar 0$ povos nativos como deveriam."
Ao ser interpelado por este deputado, Trudeau prome
teu fazer urn inquerito a acusa~ao da existencia de
"corrupcao" neste Departamento.

A REALIDADE DOS INDIOS NO CANADA

ALARMES

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

Continuacao da pagina 1

a tribo a quem Nelson pertencia, esta sem trabalho.

A Canadian union of Public Employees (CUPB) que
representa 20,000 trabalhadores nos hospitais do
Ontario (pessoal nao medico) amea90u entrar em greve
nos hospitais no proximo dia 17 de Junho. As con
versayoes entre 0 sindicato e os representantes pa
tronais foram interrompidos sem chegar a acordo.

No Ontario a greve nao e permit.ida pela lei Hospi
tal Disputes Arbitration Act.

Neste contrato colectivo estao a negociar conjun
tamente pela primeira vez, 60 hospitais do Ontario,
dos quais 14 sac de Toronto.

o sindicato pede urn aumento de 99 centimos por
hora e os hospitais oferecem 30 centimos.

RESULTADOS ELEITORQIS nn ESTRnN~EIRn

~10RP.EU HEIlJEGGFP} FILnSQFO EXISTErKIf..LISTL\
Martin Heidegger, um dos mais importantes filoso

fos do ex~stenc~alismomorreu no passado dia 26 de
Maio na sua terra natal da Alemanha.

o filosofo e escritor frar.ces Jean Pa"l Sartre,
que foi urn dos seus alunos, considerava Heidegger
o maior e mais creativo filosofo do seculo XX.

Sao ja conhecidos os resultados finais das elei
coes nos clrculos no estrangeiro, nomeadamente na
Europa e fora da Europa.

Na Europa os resultados foram os seguint8s:
Partido Socialista (PS) 29,793 votos
Partido Popular Democratico (PPD) 16,596
Partido Comunista Portugues (PCP) 5,082
,_,o;ltro Dc'mocratico Social (CDS) 3,S76

Daqui resulta que 0 PS e 0 PPD terao urn Deputado Cada
urn. Fora da Europa registaram-se os seguintes re-
suI tados: . .

Partido Boplllar Democratico (PPD) 21,317 votos
Centro Democratico Social (CDS) 13,483
Partido Socialista (PS) 2,517
Partido da Democracia Crista (PDe) 1,277
Partido Comunista Portugues (PCP) 508
De acordo corn estes resultados 0 PPD e 0 CDS te

raG urn Deputado cada urn, tendo sido ja escolhidos
Jose Theodoro da Silva pelo PPD e Antonio Simoes da
Costa pelo CDS.

A assembleia da Republica
da pelos seguintes membros:

Partido Socialista (PS) 107 deputados
Partido Popular Democratico (PPD) 73
Centro Democratico Social (CDS) 42
Partido comunista Portugues (PCP) 40
Uniao Democratica Popular (UDP) 1
Tern interesse registar que· as cidades no estran

geiro ern que se verificou maior numero de votantes
foram Dusseldorf (Alemanha) I Joanesburgo (Africa do
Sul), Rio de Janeiro (Brasil) e Toronto (Canada).

o .que vai por esle

No passado dia 6 0 COS anunciou uma "reuni,3:o de
esclarecimento" no salaD da Santa Maria, Adelaide e
Bathurst, num papelucho que dizia assim: "0 Partido
em que esperam milhoes de Portugueses para a recupe-'
ra9ao de Portugal."

Sabe-se, que este partido nem chegou a ter 1 mi
lhao de votos nas ultimas elei~oes de 25 de Abril.
Mas a pergunta a fazer e: que recuperayao de Portu
gal? .. do passado? ..

DAVID BARRETT GANHOU AELEICAO LOCAL
U1 VANCnU\I~R

RECUPERACAO DO PASS,~DO 1...

Cerca de 10,000 agricultores da Provincia do Que
bec fizeram uma demonstra9;0 de protesto contra a
poli ticD de redu90es de produc;:ao do Governo Federal,
no passado dia 2 de Junho. 0 protesto dos agricul
tores que assumiu formas violentas contra 0 minis
tro da Agricultura Eugene h~elan e a policia acom
panhava a pedido de urn subsidio de 40 milhoes de
d6lares do Governo Federal para cobrir as despesas
de 20 por cento na redu~ao da produrao de leite im
posto pelo Governo.

AGRICULTORES DO QUEREC FURIosns

ACTO JUDICIAL CONTRA 0 GOVERNO DO ONTARIO
Advogados representando organizasoes sindicais de

professores e do Canadian Labour Congress, estao,
desde 31 de Maio, no Supremo Tribunal do Canada, a
defender a ideia de que 0 Gabinete do Coverno Con
servador do Ontario nao tinha poder para impor a
Provincia 0 programa anti-inflacionario do Governo
Federal.

Os representantes da CLC defendem tambem que as
medidas do Governo Federal para controlar pre90s e
salarios sac ilegais e contra a constituiqao.

Por seu lado, os advogados que defendern 0 governo,
justificam as medidas corn 0 argumento de que comba
ter a infla9ao pode ser considerado uma emergencia
nacional. Espera-se uma decisao do tribunal sobre
o assunto nos proximos' dias.

TU r. Isr~n Fr~ pnRTl'G;\L

CANDIDATOS APRESIDfr~r.IA DA REPUBLIC~

PORTUGAL

Segundo 0 Boletim de Informacao do Centro Nacio
nal de Turismo Portugues de Toronto, cerca de 2 mi
lhoes de turistas visitaram Portugal durante 0 ano
de 1975 nao obstante a publicidade negativa feita
no estrangeiro alegando desassossego politico.

As perspectivas turisticas para 0 ano corrente
sac mais optimistas tendo ja sido anunciado, entre
outros eventos, que os Campeonatcs Mundiais de Golf
para homens e senhoras se realizarao este ana no
nosso pais.

o antigo Primeiro Ministro e lider do NDP, ganhou
as elei9oes, no circulo de este Vancouver, no dia 2
de Junho.

o Governo do NDP foi vencido pelos Socreds em ali
'an9a corn os Liberais nas elei90es de 11 de Dezembro
passado, tendo 0 proprio Barrett, perdido 0 seu lu
gar.

Terminou 0 prazo de entrega dos processos de can
didatura para a Presidencia da Republica.

Sendo cinco os candidatos: Ramalho Eanes, Octavio
Pato, Pinheiro de Azevedo, Otelo Saraiva de Carva
Iho e Pompilio da Cruz.

Tres dos candidatos sac figuras bastante conheci
das dos portugueses. Alguns mesmo bastante activos
no processo revolucionario portugues. Ha porem mui
tas duvidas e certezas a clarificar nesta campanha
eleitoral.

Para ja, ha concorrentes apoiados por partidos,
ha concorrentes sem apoio partidario, como ha apoi
os que nao se percebem la muito bem.

Assim, Ramalho Eanes e apoiado por urn vasto leque
que vai do CDS 30 PS passando pelo PPD. Ramalho
Eanes apoia a constitui~ao. Logo apoia tambem a
Reforma Agraria, nacionaliza90cs e outras conquistas
operarias que a constitui9ao consagrou. Podera um
partido apoiar um candidato sem partilhar a. sua
ideologia? Ha de facto muitas duvidas a clarificar.
E ate certezas a estruturar durante esta campanha
eleitoral. As eleiyoes estao marcadas para 27 de
Junho, havendo uma segunda vota9ao se nenhum dos
candidatos obtiver uma maioria absoluta (51~).


