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Consulado Gera! de Portugal em Toronto, 8/1/1979

CONCURSO PARA 0 CARTAZ 00 DlA DE
PORTUGAL, DE CAMOES E DAS COMUNIDADES

·PORTUGUESAS

CONSTANTINO, UM ARTISTA POPULAR
DE TORONTO,UM IMIGRANTE HUMILDE
PASSA OS SEROES A ESCULPIR MAGNI
FICOS BONECOS DE MADEIRA...

,ENTREVISTAS COM DOIS ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS DE ORIGEM PORTU
GUESA QUE RECEBERAM IMPORTANTES
BOLSAS DE ESTUDO.

OS MOIS: UM GRUPO I:TNICO CANADI
ANO lIGADO POR TRADICOES E HISTO
RIA.

1.- A Comissao Organizadora do Dia de Portugal,
de CamOes e das Comunidades Portuguesas, pro
move, corn a colabo~ao do Ministerio dos Neg6
cios Estrangeiros e da Secretaria de Estado da Cul
tura, urn concurso para a escolha de urn cartaz des
tinado a assinalar 0 Dia de Portugal, de Cam6es e
das Comunidades Portuguesas, em 1979.
2.- Sercio admitidos a este Concurso, originais de
concorrentes portugueses ou de origem portuguesa,
residentes em qualquer das Comunidades Portu
guesas espalhadas pelo mundo e instituidos os se
guintes premios:

10. Premio 50 contos
20. Premio 25 contos
30. a 60. 10 contos

3.- Todos os interessados residentes no Ontario
ou Manitoba, pOOercio contactar este Consulado
Gera! para obter urn exemplar do Regulamento do
concurso, que the sera enviado pelo correio.
4.- S6 sercio considerados os projectos que derem
entrada ate 15 de M~o de 1979.

Perguntar nao Custa
- Esta coluna saira tOOos os meses e neia faremos

o possfvel por esclarecer quaisquer perguntas ou pro
blemas que os nossos leitores nos apresentem.

"Perguntar nao Custa" e preparada e escrita
por Clara Nickel corn a colabor~ao de tOOo 0 pessoal
do Centro de Informayao Bloor e Bathurst.

TOOas as perguntas que tenham devem ser diri·
gidas por carta a:

Perguntar Nao Custa
"' c/o Bloor Bathurst Information Centre

1006 Bathurst Street
Toronto M5R 3G8
As cartas serao editadas, quer dizer pode ser

cont.na pag.5

correu as eleiyt}es para
corpos gerentes do Local
183 e foi eleito coma Exe
cutivo Board Member, 0 que
e hoje. Pergunto-lhe "e a
seguir...a Presidencia?.. ", ele

'nao responde, mas sorri
num sorriso que me parece
querer dizer "quando a al
tura chegar".

Na sua capacidade de
corpo gerente 0 Sr. Barrei
ras assiste e vota nas reu
nit}es mensais da direcyao
onde se tomarn as deci
s~s necesslirias a regular e
dirigir a vida do Local.
Alem disto continua tarn
hem a ser do Representan
te e Organizador do Sindi
cato junto dos S6cios.

Explica-nos que 0 Lo
cal 183 ~ hoje urn dos maio
res sindicat9s de construyaO
no Canada, corn 8.000 s6
cios regulares e de 1,000

cont. na pag.6

o senhor VICTOR
BARREIRAS e urn jovem
de 27 anos que, diria
mos tern urn importante
futuro a sua frente. E ho
je urn dos sete membros
da direcyao do Local 183,
o segundo portugues a ocu
par tal lugar na hist6ria
deste sindicato. Ele nas
ceu em Portugal, na regiao
do Bombarral, e veio para
o Canada quando tinha
9 anos. Fez 0 grade 11 na
Central Technical em To
ronto mas aos 17 anos co
meyou a trabalhar na cons
truyaO de tuneis. Per
guntlimos-lhe porque tinha
deixado a Escola e disse
que naquela altura nao lhe
parecia encontar nenhum
futuro nos estudos e C9mo
pai the podia arranjar urn
trabalho na construyao
esse rumo. Hoje, porem,
diz que se pudesse voltar
atds teria continuado 0

estudo , aprender mais erne
lhor. De qualquer manei
ra ele nao estagnou. Passa
dos dois anos nos tuneis,
foi eleito delegado sindical
(steward) pelos colegas, tres
anos depois era empregado
pelo Local 183 coma Or
ganizador e no ano seguin
te passou a Representante
(Business Representative).

No ano seguinte, 1976, con-

pectiva global de assisten
cia aos socios, nao se sa

tisfazendo apenas em c,onse
guir contratos corn ordena
dos maiores mas tarnbem
aurnentanao a seguranya no
trabalho, dando assistencia
burocnitica e social aos
membros desempregados ou
em apuros, facilitando 0 de·
senvolvimento professional
e promovendo a participa
yao dos membros na orga
nizayao do sindicato.

Dentro desta perspectiva
social 0 Sindicato tenta
comunicar corn os membros
na lingua e cultura deles,
pois muitos nao sabem In
gles ou nao sabem sufi
cientemente para falar
de as§untos mais complexos.

Assim, 0 Local 183
entende que enecessario ter
os s6cios representados a
todos os niveis por mem
bros da sua pr6pria cornu-
nidade, lingua e cultura,
dentro do possivel, e assim
tres dos vinte oficiais pre
sentemente empregados
pelo Sindicato sao portu
gueses. Eles representarn e
claro todos os socios mas
est~o especialmente equipa-
dos a responder as necessi
dades do grande numero
de s6cios de lingua portu
guesa. Pelo menos outro
oficial tarnbem fala Portu
~ues. E pouco, mas e urn
comeyo.

Quando este Fevereiro se
inaugurar oficialrnente 0

:'raining Centre. do Local
183 do Sindicato dos Tra
balhadores Manuais (Labou
rers' International Union of
North America) urna das
grandes figuras da ocasiao
sera urn ausente: Gerry
GalIagher, 0 fundador do
Local 183 que faleceu em
Setembro passado sem ter
tido a alegria de cortar a
fita no grande predio a que;
em sentida homenagem, se
ra dado 0 seu nome. Anexo
a sede do Local 183 na
rua Dupont 0 novo Cen
tro representa urn enorme
passo em frente na hist6
ria dos trabalhadores sin
dicalizados no Local 183.
La dentro ja com~ararn

a funcionar tres importan
tes areas de serviyos para
os s6cios: CURSOS DE
APRENDIZAGEM.. coma
sejarn "colocar e atar ferro"
"Fabricayao de caves em
cimento", etc.... CAlXA
SINDICAL, aonde os s6
cios Jratarn dos seus assun
tos fmanceiros e CLINICA
DENTARIA, equipada corn
a mais moderna aparelha·
gem.

Nos Ultimos anos e sob
a vigorosa chefia de John
Stefanini 0 Local t~m-se

movido mais para uma pers-

OCAL183
TENTAINTERESSAR
OS SOCIOS PORTUGUESES

ntes da entrevista F.Gaspar falou do Comunidade aos dirigentes do Local 183. A partir da esquerda veem-se os RepresentantesPortugueses
IAnt6nio Dionisio, Victor Barreiras e Ant6nio Lucas, 0 Business Manager John Stefanini, Femanda Gaspar e 0 Representante de Servi~os Sociais

arino Toppan que tambem fala portugues.
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N,E. Esta coluna que saira mensalmente e contribui
da pela "Toronto Public Library" e escrita por Gloria de
Matos,

Camilo Castelo Branco nasceu a 16 de Marro
de 1825 em S. Miguel de Seide, no Minho; e la viria
a Suicidar-se no dia 1 de Junho de 1890. "

Teve um.a vida agitada, quer no aspecto senti
mental quer do ponto de vista social.

Aos 16 anos casou com uma camponesa, que
depressa abandonou e iJ. qual outras se seguiram.
Num momento de exaltariio religiosa matriculou-se
no seminario, que viria a deixar meses depois. Conti
nuaria uma vida de boemio nos cafes e nos sal6es da
burguesia po!tuense. Foi entiio que cOl'lheceu a
mulher de um comerciante, Ana Placido- por quem
se apaixonou. Ambos [oram presos por crime de
adulterio e absolvidos em julgamento. Viriam a casar
mais tarde; mas os ultimos anos da vida de Camilo
foram tristes, marcados pela doenra e pela ameOfa de
cegueira.

Chama-se Camiliana ao conjunto de todas as
obras escritas por Camil(J" Castelo Branco ou sobre
ele.

Camilo escreveu muito e quase sempre para
ganhar 0 seu sustento e 0 da [am ilia. .

Os seus livros, todos eles de grande valor para
quantos querem preservar a lfngua e a cultura portu
guesa, encontram-se praticamente em todas as Bi
bliotecas PUbli~as de Toronto e, em maior numero,
nas seguintes: ,

Charles R Sanderson
725 Dundas St. W. Telet 366-1741

> Bloor e Gladstone
1126 Bloor St. W. Telet 536-3402
Dufferin- St. Clair
1625 Dufferin- Telet 652-1460
Palmerston
560 Palmerston Ave. Telet 536-9776
Parkdale .
1303 Queen St W. Telet 532-6548

por Toronto Public Library (G16ria de Matos)

o livro que as Bibliotecas PUblicas de Toronto
lhes recomendam hoje, e 0 "Amor de Perdifiio"
escrito por Camilo Castelo Branco.

Publicado em 1862, 0 "Amor de Perdiriio"
constitue exemplo notilvel de uma epoca e um ex
poente do romance romantico. Nele se conta a his
taria dos amores contrariados de Simiio Botelho,
Teresa e Mariana- amores levados a um extremo que
acabam na morte e no suicidio.

Este Iromance', com mais de um seculo, tem
sido tema de fUmes, peras de teatro e bailado,. e esta
traduzido em quase todas as linguas que se conhecem,
inclz.rtndo a russa e 51 romena.

Recentemente foi assunto [avorito nos jomais
e revistas portuguesas em virtude da adaptariio para
folhetim destinado aRadioteleviSlIo Portuguesa. Em
bora realizado por Manuel de Oliveira, um dos nossos
mais conceituados homens de cinema e se tenham
gasto cerea de 24.000 contos nas [ilmagens, 0 [olhe
tim niio agradou. Mas a culpa niio [oi certamente do
romance que e um cltissico da nossa literatura e,
como tal, pennanecera uma obra importante para to
dos quantos apreciam 0 estilo e a qualidade do diti
logo; e tambern para aqueles que gostam de passar
os ser6es recordando a ':!ossa terra e a nossa gente.

Homenagem
a Miguel forgo

o numero da reYista in
sere extractos de "direct"
de Nuno Bragan~a- 0

.romance sobre a clandesti
nidade- e uma antologia de
textos de Eugenio de An
drade.

Dois textos de Eduardo
Louren~o (urn extraido do
"Labirinto da Saudade" e
outro original ,urn artigo
de Joao Martins Pereira
sobre a militincia politica,
urn de Diogo Pires Aure
lio sobie as pinturas murais,
urn de Alfredo Margarido
sobre 0 campesinato no
norte e no suI de Portu
gal constituem, corn. dois
textos sobre a igreja e so
bre 0 "poder popular", 0
conjunto do "dossier Es-

0, prit" sobre Portugal.

Para celebrar os 50 anos
de Yida liteniria daquele
que muitos consideram 0

maior escritor portugues, a
secretaria de estado da cuI
tura tomou a iniciativa de
urna serie de comemora
yoes a nivel nacional. De·
pois de urn dia dedicado
a obra de Torga em todas

'as escolas do pais, seguir
se-a a publica~o de obras
diversas. -

"A obra de Torga 15 uma
necessidade para, coma po
vo, buscarmos a nossa raiz,
para, coma hurnanidade,
pesem embora. as contradi
~oes,procurarmos uma nova
alian~a corn a Yida" afir
mou Sophia de Mello
Breyner, a primeira oradora
da noite.

N.E. A revista Esprit pare
ce nao encontrar-se avenda
em Toronto. No entanto,
encontra-se faciImente em
Montreal epode ler-se na
Languages Centre, Metro
Toronto Library, Yonge St.

As receitas provenientes
do turismo foram de 18.629
mil contos no periodo de Ja
neiro a Setembro de 1978.
Em igual periodo do ano
anterior esta rubrica fora
de 12.092 mil.

No periodo em anaIise
o turismo provocou despe
sas que atingiram 5.083 mil

,contos. lIellenell

Produ~io industrial
o indice geral da produ

~ao industrial portuguesa
corn base em 1970 decres
ceu no periodo compreen
dido entre Setembro de ...
1977 e Setembro de 1978
167,49 e 165,74 respecti
vamente- segundo 0 Insti
tuto Nacional de Estatisti-
ca. ellelle

1!..C>f.//.} 0 1"C~/'1'1

ellene

Em identico periodo do
ano anterior 0 "deficit".sia
balan~a comercial portugue
sa situou-se em 88,7 mi
lhoes de contos. :--

A cobertura das importa
~oes pelas exportayoes
passou de 41 por cento
no periodo de Janeiro a Ou
tubro de 1977 para 45 por
cento no correspondente pe
riodo de 1978.

Continuaram a ter peso
significativo no evoluir do
deficit da balan~a comercial
as importa~oes de petr6Ieo
em bruto que atingiram
26,3'milhoes de contos (14
por cento do total das im
porta~oes).

'Revista francesa
dedica numero

a Portugal-
A reYista "ESPRIT" de

dica 0 seu numero de Ja
neiro a Portugal.

Prestigiosa revista de cuI
tura francesa, fundada por
EmmanueI Mounier, fI16so
fo do personalismo cristao,
"ESPRIT" manteve, ao lon
go dos Ultimos vinte anos
da sua existencia, estreitas
relayoes corn a resistencia
por,tuguesa atraves do seu
director Jean-Marie
Domenach,

Joao Fatela, soci610go
portugues que prepara em
Paris 0 seu doutoramento
corn Michel de. Certeau 15
o coordenador do "Dosier"
sobre Portugal; a que deu 0
titulo "BRUMAS SOBRE A
ESPERAN<;A, ASPECTOS
DE UMA DEMOCRATI
ZA<;AO".

No longo artigo de in
trodu~ao, Fatela desenvoI
ve a tese de que 0 processo
de democratiza~ao portu
gues esta ainda em .curso
Depois de focar o· estrei
tamento da Yida politica
portuguesa, 0 autor refe
re-se ao "mito unit<irio da
esquerda" coma urn dos
erros da revolu~ao. Fala
em seguida, sobre a " apren
dizagem da cidadania" de
urn povo que se converteu
subitamente de padfoes de
vida familiar a padroes
civis e colectivos, terminan
do corn urn capitulo sobre
"A reinven~ao da cultura
e a reconcilia~ao corn as
~izes" que da 0 tom posi
tivo a todo 0 conjunto.

varios grupos de canta
dores, realizou-se no dia
6 de Janeiro nos claus
tros do Mosteiro de Sal
zedas, em Tarouca, 0 I en
contra de cantadores de Ja
neiras do distrito de Viseu.

o costume das Janeiras,
cantigas tradicionais das re·
gioes de Viseu e Tras-os
-montes, construidas sobre
9-uadras populares improvi
sadas, ainda muito recente
mente era praticado nas
noites de 31 de Janeiro.

Grupos de jovens percor
riam as aldeias dedicando
aos moradores de cada casa
quadras em seu louvor: "Vi
va hi 0 senhor Manuell
Corn 0 seu rel6gio ao pei
tol Quando passa pela rual
Todos the guardam respeito.

Finda a quadra, ou qua
dras, os moradores a quem
as cantigas eram dedicadas
davam aos ~provisados,
cantadores alguns generos,
coma nozes ou chouri
~o, ou entaD simplesmente
dinheiro.

Caso os residentes das
casas visitadas fizessem "ou
vidos de mercador" aos can
tadores e nada oferecessem
no fmal, 0 grupo canta
va corn grande violencia:
"Cantemos e tomemos a
cantarl estes barbas de
farelol nao teem nada que
nos dar" ou ainda "Serrao,
Serrao, Serraol esta casa
va ao chao".

o costume entretanto,
evoluiu e comeyaram a or
ganizar-se grupos de canta
dores ja companhados por
instrumentos musicais que
cantam tambem noutros
momentos festivos.

Embora se desconheya a
que epoca remontam as Ja
neiras, pode encontrar-se
urna referencia a esta tradi
~ao no romance hist6rico de
Alexandre Herculano "0
monge de Cister", cuja I

a~ao se desenvolve na idade
media.

.uelle

~omercioexterno 0

Segundo urn computo
provis6rio do Instituto Na
cional de Estatistica, no pe
riodo Janeiro-Outrubro de
1978, 0 "defice" da balan
~a comercial portuguesa
atingiu os 104,4 milhoes
de contos, resultante de
importa~oes que totaliza
ram 188,3 milhoes de con
tos CIF e de exporta~oes

no montante de 83,9 mi
lhOes de contos FOB.

No periodo em anaIise,
o mais elevado deficit deu
-se nas transa~Oes corn os
EUA: 16,6 milhoes de con
tos, resultante da diferen
~a entre importayoes no
valor de 22,4 milhoes de
contos (11,9 por cento do
total das importa~oes) e ex

porta~Oes no valor de 5,8
milhoes de contos.

, nenenen

Com a participa~ao de

Avisita de Eanes
aGuine-Bissau

Foram em 1978 sensI
velmente menos, ainda que
muitos milhares, os emi
grantes que vieram passar 0
Natal a Portugal corn a fa
milia, chegando de aviao,
comboio ou autom6vel e
atravessando vanas frontei
ras para se encontrarem em
c~a. '

Efectivamente, apesar de
se cifrar em muitos milha
res, 0 tradicional movimen
to de emigrantes que acom
panha as quadras festivas,
particularmente 0 Natal, foi
este ano bastante reduzido,
tendo-se verificado ate urn
movimento em sentido in
verso, ou seja, foram as fa
milias dos que trabalham
longe de Portugal que foram
ate eles, aos diversos paises,
onde se encontram.

Emigrantes
em Ferias

Teni lugar de 20 a 25
de Fevereiro, foi oficial
mente anunciada na ca
pital Guineense.
--Doe-(onde foi unilateral

mente proclamada a inde
pendencia da Guine em
Setembro de 1973), Can
chungo, Bolarna, Bubaque,
Gabu e Bafat<i deverao fa
zer parte do roteiro das
desloca~oes presidenciais.

No aspecto pnitico, a
visita deveni tambem ficar
assinalada pela assinatura de
diversos acordos de coope
r~ao, designadamente

o

nos
dominios consular, da emi
gr~ao, da informayao e te
cnico-militar.

Um'aeto. tambtHn.' signifi
cativo da visita do presi
dente Eanes, ~las repercus
sOes que tera na preserva
~ao da cultura portuguesa
na Guine-Bissau, sera 0 da
inaugur~ao do centro cul
tural portugues.

A visita a Guine-Bissau
do presidente Eanes deveria
ter a dura~o de apenas
tIes dias, mas por propos
ta de Luis Cabral ela sera

,prolongada por mais ~ois.

uellenen,

Encontrode
cantadores de

Janeiras



•
------------------------------------------COMUN~ADE ~1-1-79 Pligina3-

EDITORIAL

Desejos de um 1979 feliz para tOOos.
Mais urn ano para 0 mundo e mais mudan~as para 0

Comunidade; de semanal para mensal como antes
e uma nova editora. E porque estas mudan~as, estes
altos e baixos? -

:£ muito dificil publicar um jomal de qualidade
nas condi~Oes em que trabaIhamos e nao estatnos
interessados em produzir um jomal sendo metade
feito de recortes de outros jomais e a outra metade
de seja 0 que Deus quizer... Continuaremos a tentar
fazer urn jomal original, de infonna~ao e cultura,
com artigos hem pensados e escritos, com um pou
co de pesquisa sobre os assuntos divulgados , que seja
educacional sem ser aborrecido. Manteremos uma
linha que reflecte certos interesses socias, principal
mente os de contribuir para uma comunidade mais es
.cIarecida e mais pronta a cumprir os deveres e a exi
gir os direitos que lhe compete no seio da socieda
de canadiana.

Isto quer dizer que uma pagina leva as vezes
dias a preparar, que e preciso pensar corn meses de
antecedencia coma preencher aquelas doze paginas
em branco, como apresentar algo de novo e rele
vante, coma conseguir falar corn quem nao quer
falar connosco e fotografar quem nao quer ser fo
tografado e... quando encontrar tempo para tudo
isto?

Como 0 Domingos encontrou tempo para pu
blicar 0 jomal semanalmente durante quase tres me

ses e que nio sei, melhor,nao sei mas adivinho,mas
isso ~ urn pesadelo que s6 ele pOOe falar. Talvez urn
dia se )he acontecer partir urna pema e ter de ficar
quieta durante uns tempos ele encontre 0 tempo e a
coragem para nos contar. Esse e outro pesadelo
em que ele se meteu par amor ao jomalismo comu
nitario e de que nao aconlarli ainda por muito tempo.

o Comunidade tern devido a sua existencia a
uma duia de indivfduos em bases irregulares e em
base regulares a apenas meia dUzia. Tentativas de
aumentar estes niuneros, manter os objectivos
essenciais, tern-se gorado de encontro a promessas
vis e muras de silencio. Como diria 0 nosso Melro...
pela boca morre 0 plissaro mas pela penal morre 0

homem... e preciso ter muito cuidadinho corn esta
coisa de escrever. Muitos quereriam colaborar mas
nio tem 0 conhecimento ou 0 talento ou, e sobretu
do, 0 habito de participar,de contribuir para urn dia
logo comunitario sobre aquilo que fonna as nossas
vidas. Quase tOOos n6s Portugueses crescemos e
cri3mos a nossa personalidade rodeados, infiltrados
numa sOciedade fechada, onde 0 habito de parti
cipar, de perguntar e responder livremente nao s6
nunca foi desenvolvido mas, pelo contrlirio, foi as
ftxiado.

Mas isso mesmo e a razao mais forte para nao
disistinnos. Nunca nenhum de nbs ganhou urn tos
taG de lucro e alguns ate ja perderam alguns tostOes,
mas ha outros ganhos: alguem desconhecido que
reconhece 0 nosso nome e diz quanto aprecia 0 que
temos escrito, leitores que telefonam assim que 0 ,

jomal se atrasa, cartas do Brasil ou Alemanha com um
d61ar dentro pedindo que Ihes enviemos dois ou tres
jomais, nio interessa que n6me~e s6 pelo prazer
de os ler...

E ha sempre alguem que finalmente responde
ao nosso apelo, se decide e aumenta 0 nosso grupo
ou substitui um de n6s que se afasta cansado. Ha
sempre alguns leitores que pagam as assinaturas a
tempo, respondem aos questionlirios e nos incitam a
continuar. Assim, talvez aos altos e baixos, continu
amos" de aconlo com os altos e baixos dos nossos em
pregos, famflias, sa6de, receitas e despezas, mas CON
TINUAMOS...

-----.=:::::::..:::----~
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nuten9ao Manuel Norton
mostrou-se agradavelrnente
surpreendido corn a noticia
e declarou que tal distin
9ao se deve a eficiencia
e dedica9ao profissional dos
2,000 empregados que 'tra
balham nos servi90s de Ma
nuten~o da TAP.

o alm090 para entrega
dos premios tera lugar no
pr6ximo dia 18 de Janeiro
no Hotel Plaza em New

. York.

•
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COMUNICADO

A conceituada revista
de avia9ao americana "AIR
TRANSPORT WORLD" to
dos os anos atribui premios
diversos destinados a dis
tinguir as Linhas Aereas
por realiza90es especiais em
diversas categorias.

Este ano a TAP foi selec
cionada pela equipe de edi
torialistas para receber 0
premio de direC9ao tecnica
para 1978.

o nosso director de ma-
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tuou, na oportunidade, a ne
cessidade urgente de trans
ferencia de competencias do
govemo central para 0
govemo regional em mate
ria d,e portos e transportes
maritimos, de modo a se
obter urn maior poder de
decisio, legitirnamente re
c:;lamado pelos govemantes
a90rianos:-

Outrocaso apresentado
foi a necessidade de urn ve
terinario na ilha, ao que
o secretario regional da
agricultura e pescas esclare
ceu ir envidar todos os es
for90s possiveis· para 0
preenchimento da lacuna.
Salientou, porem, 0 facto
de que, primeiramente, era
urgente que as POPula9Qes
compreendessem a
importancia das tarefas dos
tecnicos que vao para S.
Jorge ou para outra ilha, e
nao lhes dificultassem antes
os apoiassem, nos seus tra
balhos.
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Os novos secretarios do
governo regional dos A9~

res visitaram, na semana
finda, as ilhas de S. Jor
ge e Graciosa.

Em S. Jorge, a equi
pa governativa, constitui·
da pelos secretarios regi~

nais adjunto da presiden
cia, Correia da Cunha, dos
transportes e turismo, Mar
tins Mota, e da Agricultu
ra e pescas, Ezequiel Mo
reira da Silva, e 0 subse
cretano regional para 0
planeamento, Jose Libe
rato, teve a primeira reuniao
na vila da Calheta corn os
presidentes das Camaras
do concelho e do das Velas.

Nessa reuniao, foram
analisados e esclarecidos va
rios problemas, corn desta
que para 0 problema ener
getico de S. Jorge, constru
9ao da hidroelectrica da
Caldeira do Santo Cristo,
abastecimento de agua, de
ficiente sistema de trans
portes maritimos, corn os
naturais reflexos na econo
mia da ilha, a falta de ci
mento que gera a paralisa
fi:ao da constru9ao civil,
alem de problemas dos por
tos, pescas e funcionamento
das casas de lavoura. .

o secretano regional dos
transportes e turismo. acen-

VlSITA A S. JORGE
EGRACIOSA

PLANO DOS Ac;ORES
PARA 1979

\ 0 pIano dos A90res para
1979, aprovado na Assem
bleia Regional dos A90res,
preve para 1979 urn dispen
dio de 4.917 mil contos,
mais 1.500 roil contos que
no ano anterior.

Tendo por principal obje
ctivo 0 desenvolvimento
econ6mico e social do arqui
pelago , 0 pIano considera
que "0 ponto de partida e
de chegada de uma poli
tica humanista de desenvol
vimento, norteada pelos
ideias de liberdade, igualda
de e solidariedade pr6prios
da social-democracia, e 0
homem".

Num programa em que
se visam os varios domi
nios econ6riucos da regiao,
corn relevo para a agricul
tura, a pecuaria, a industria
liza9ao no arquipeaIgo dos
produtos de origem regi~

nal, ocupam tambem lugar
de destaque 0 turismo, os
transportes a entrada de
Portugal para a comunidade
econ6mica europeia, tudo
isso sob a regra de que " 0
govemo regional promove
o desenvolvimento dos A9~
res no quadro da autonomia
garantida ao povo A90riano
pela constitui9ao".

De entre 0$ vanos aspe
ctos, relacionados corn a
execu~o do piano, consta
o apoio a emigra~ao, e
apoio cultural e divulga9ao
de inform89ao as comuni
dades de emigrantes".

Assim, alem da aquisi
9ao·, adapta9ao e beneficia
9ao das instala96es dos
servi90s de emigr89ao na
Horta, em Angra do He
roismo e em Ponta Del
gada, conta 0 govemo re
gional comparticipar a pr~

dU9ao de varios ftlmes corn
temas 89orianos, e a aqui
si9ao e distribui9ao de bi
bliotecas e material esco
lar as associa90es de emi
grantes.

DosA~ores

1- Mapas; Lapas.
2- Ava,6ca;ato.
3- Feras. raras.
4- Or; li.
5- Atum; bola.
6- Abate.
7- Amar, rias.
8- Sa, TR.
9- Vossa; Camel.
10- Ara, nua, av6.
11- Sesta; Lusas.

HORlZONTAIS ,

1- Mafra; Alvas.
2- Ave, tom, o~e.
3- Parou; assas.
4- Armaras.
5- S6s,Ana.
6- Otava.
7- Lar; cal.
8- Alberta.
10- Ata, Lua; va.
11- Sosia; silos.

SOLUc;OES

VERTICAlS
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, COPW POPULARES:
tracli~o continua em Toronto

.
Sport Club Angrense of Toronto

CORPOS GERENTES PARA 1979
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Estes versos foram recebidos no Comunidade
na altura da morte de Emanuel Jacques mas pensou-se
melhor nao os publicar na ocasiao no desejo de evitar
mais amargura. No entanto, guardamo-Ios e respei
tosamente aqui os publicamos hoje corn urn modelo
de literatura popular, simples e sentida, respondendo
e registando para 0 futuro os acontecimentos mais
4ramaticos.

Escritos por mac que se quiz anonima estes
versos seguem a tradiyao antiquissima das coplas
populares cantadas e recitadas nas festas das aldeias
portuguesas, tanto no continente coma nos Ayores e
Madeira. Sem jomais nem radio, menos ainda TV,
estas coplas ajudavam a circutar e distribuir as not!
cias de aldeia para aldeia, transmitindo corn elas a
em~ao directa dos que as escreviam.

Estimada arniga poetissa: de acordo corn 0 seu
verso, gostariamos de dizer que achamos os versos
bem feitos e teriamos muito prazer em a conhecer
e publicar outros versos seus.

requerimento ("aplicacao") para este novo credito.
Leia as instrut;:Oes atentamente e depois preencha 0
requerimento e mande·o junto com 0 vosso Income
Tax Return de 1978 e a vossa declarat;:1io de Abono
de Famflia.

ATENCAO: Se necessita ajuda os escritorios dos
Departamentos de Health and Welfare ou Revenue
Canada Taxation estao a vossa disposit;:ao. Algumas
firmas comerciais tambem 0 podem ajudar mas os
pret;:os as vezes vao ate 15 por cento do vosso des
conto por isso e melhor evitar dirigir-se a eles.

Secretario Geral - Augusto Miranda
Secretario Adjunto- Ant6nio Garcia da Rosa
Tesoureiro- Ant6nio Costa
Tesoureiro Adjunto - Carlos Alberto da Silva
Vogal da Actividade Desportiva - Manuel Tavares
Da costa
Vogal dos Assuntos Sociais e Administrativos - Jo
se Henrique Pereira da Costa
Vogal dos Assuntos Culturais-Bibliotecario- Jose
Ribeiro
Vogal da Actividade Recreativa Relat;:oes Externas
Jorge Mesquita
10. Suplente- Ant6nio da Silveira
20. Suplente - Eduardo Furtado.

S6mente no proximo numero deste Boletim, nos
referiremos ao acto de posse, 0 qual se seguiu a presta
t;:io de contas efectuada no dia 21 de Janeiro no decurso da
2a. reuniao ordinaria da Assembleia Geral.

/

E,'fAVOR /.6-RFf1'1 !$rt>
Pode"ser que tenham di~ito a receber um desconto
ate ao maximo de $200 por cada filho vosso,
conforme 0 vosso rendimento familiar.
Se 0 vosso rendimento e menDs do que $18,000
por ana (ou seja 0 rendimento Iiquido total da mulher
e do marido) terao direito ao desconto total de $200

. por cada filho elegfvel. Se 0 vosso rendimento
familiar e mais do que $18,000 pode ser que mesmo
assim tenham direito a um desconto total ou parcial,
conforme 0 numero de filhos.
JustaTnente com 0 vosso cheque do Abono de Fami
lia (Family Allowance) de Janeiro, receberam um

Nova Lei Federal:
Credito de Impostos sobre filhos

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente- Orlando Kilberg
Vice-Presidente- Vital Oliveira

Secretario - Jose da Costa Pinheiro
Suplente - Luis Paiva

CONSELHO FISCAL
I Presidente - Manuel de Sousa Pereira
Secretario - Carlos Meneses
Relator - MlIrio Ramos Magalhaes
Suplente - Donaldo Couto de Sousa

DIRECCAO
Presidente - Adalberto Manuel Bettencourt
Vice·Presidente das Relac<5es Externas - Dr. Ezequiel
Pereira da $ilva
Vice-Presidente dos Assuntos Sociais e Administra
tivos- Olimpio Mesquita
Vice-Presidente dos Assuntos Culturais e Recreati
vos- Dimas Melo

..

Foi logo dizer 80S pais
o que tinha acontecido
Meu irmao nao aparece
Sao coisas que acontece
E ele pode ter morrido

Os leoes quando tem fome
Atacam querem comer
Mas estes monstros tiranos
Creio que nao nos enganamos
Mataram foi por prazer

Eu nunca te conheci
Nem tambem me conheceste
Emanuel meu amor
Mas tive por ti grande dor
da morte como morreste

Deus 0 tenha la no ceu
coroado de flores
Muita custa e aos pais
Entre suspiros e ais
Vao passando as suas dores

Eu yOU contar uma hist6ria
Por saber que e verdadeira
Porque sempre ha gente ma
Aconteceu no Canada
Com um mosso da Terceira

Emanuel ia trabalhar
Pensando desta maneira
Vousapatos engraxar
Para depois ir visitar
A minha ilha Terceira

Ele tinha 12 anos
Seu nome eEmanuel
Apareceu uns tiranos
Nio temos fora de enganos
Deram-lhe morte cruel

Saiu de casa cantando
Naquele dia cruel
Antes da sua partida
Lhe beijou a mae querida
Ate logo Emanuel

Portuguese Ca""';"n 'Democratic Association
A Portuguese Canadian Democratic Association

mais conhecida pela Associacao Democratica de To
ronto, realizou no preterito sabado dia 13 de Janeiro,
uma Assembleia Geral, para eleit;:ao dos corpos gerentes
para 0 ana 1979.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Vlademiro Carvalho

Secretario - Ant6nio Baptista
Vogal - Joaquim Fernandes

DIRECCAO ADMINISTRATIVA
Presidente - Dr. Cesar Cordeiro
Vice-Presidente - Jose da Silva

Secretario - Rui Alexandre
Tesoureiro - Manuel Trindade

10. Vogal - Firmino Nunes
20. Vogal - Manuel Marino

CONSELHO FISCAL
Presidente - Henrique Carvalho
Vice-Presidente - Irene Rosado

Vogal - Jose Rosa

....

Sante et Bien-etre social
Canada

Health and Welfare
Canada

MoniqiJe Begin, Minister

1+1

Sou velhinha e pouco sei
Se isto vai em bom destino
Se eu na caneta peguei
E estes versos ditei
Foi Deus quem me deu 0 tine

Prometeram-Ihe bdfn trabalho
Ele nio disse que nao
Foi com aqueles malvados
Assassinos desgracados
Sem esperar pelo irmao

..-
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resumid. ou preparadas para ficarem me1hor no
jomal. As respostu sao publicadas mensalmente
.m. se for om caso urgente devem mardar 0 vosso
.!!.~e, morac!a_ t:.. telefone para podennos tratar do
8Uilto imediatamente.

Uma pal3V13 de introdu~ao:

o Centro de Infonn~o principiou a fun
ciOllar em Junho de 1971. 0 Centro ~ membro da
"United Way" e desde 1978 ~ subsidiado pela Onta
rio Legal Aid, embora tam~m receba fundos do
govemo federal, provincial e municip'3I. £ muito
importante destacar que embora 0 Centro se man
tenha financeiramente ~as au auxftio destu agen
cias 0 Cenoo ~ totalmente independente, tendo uma
junta de directores corn 13 membros, que vivem QU

trabalham na comunidade.
o pessoal do Centro ~ composto de 5 empre. .

gados e 14 voluntirios que entre si falam, al~m do
ingles, portugues, espanhol, franees e, italiano.

A fun~o principal do Cenoo ~ a de dar infor
m-rOes._~re ~~rvi~os sociais ou govemamentai~_

Nova·s tabelas
do-

Salario

Continuayao da priIheira pagina

disponfveis aos residentes na area, tanto a Canadia
nos coma a imigrantes. Muitos dos proble~as sao de
natJreza legal, por isso, a Ontario Legal Aid Society
paga 0 salano de om Trabalhador Comunitirio que
es~ sempre no CenOO para-ajudar qualqtierpioblenia-

. desta natureza e a om advogado que vem ao Centro
as segundas feiras entre ale 4 da~. £ muito
importante esclarecer que este advogado sO pode
aconselhar os ~os clientes e nio os pode repre.
sentar em tribunais. Corn certos limites; tanto os
estudantes de direito, (cuja c~ca de auxftio legal,
continua a funcionar aqui sob os aupfcios da Fa- .
culdade de Direito da Universidade de Toronto, as
te~., quartas, e quintu d. 5 as 7:30 da tarde,)

(, como 0 Trabalhador Comunitario, podem represen
tar os clientes em tribunais, tais coma: Tribunal da
Familia, Tribunal das Pequen. Reclam-roes, apelos
aW~rkmen's Compensation Board, Desemprego, etc.

Os Servi~os do Centro sao gratis. 0 nosso tele
fone ~ 5314613

Al~m destes se~os tam~m temos ao nosso
dispor uma grande variedade de panftetos infonna
tivos.

Durante os meses de ~o e Abril 0 centro
faz Declar~Oes de Impostos (Income Tax Retums)
a pessoas com baixos rendimentos. £ .necess8rio
fazer marc~iio e os dias sao segunda e quartas feiras
entre as 6 e 8 da noite. Para as pessoas de idade faz
-se durante a tarde as quartas e sextas feiras.

P- A minha mulher e ftlhos "toram de vez para
PortugaL Mando-lhes uma. mesada para 0 seu SU3

tento. Aconselham-me a que assine 0 name do minha
mulher para trocar 0 cheque do Abono de Famflia
(Family Allowance) Que devo fazer?

Indeciso
Caro Amigo Indeciso:

Deve informar imediatamente 0 escrit6rio
Regional de Family Allowance, em Toronto encon
tra-se em 789-" Don Mills Road Don Mills, Ontario.
Telefone 423-6900. Se os seus filhos deixai'am de
ser residentes no Canada 0 Sr. perdeu 0 direito ao
abono de familia, mas, se a sua amencia ~ por mo
tivo de saMe OD porque os seus filhos estio 18 so
mente a frequentar uma escola, entio pode ser que
ainda tenha direito ao abono de famllia. Mas, de ma
neira nenhuma deve falsificar a assinatura da sua mu
lher, no cheque do abono de familia, ou qualquer ou
tro cheque, embora 0 seu nome tamb~m la venha
incluido, porque pode ser acusado de cometer fraude,
~ se for convicto pode se~condenado a uma senten
ya .ate 5 anos de prisao. 0 que tam~m the pode
causar problemas corn a sua residencia aqui no Ca
nada.

Agora a quantia que 0 Sr. envia para 0 subsi
dio da sua familia, em Portugal, pode ser usada coma
dedu~ao pessoal na sua declarayao de impostos (in
cometax) , desde ql:le 0 Sr. envie 0 dinheiro por inter
medio de urn banco e guarde os recibos.

Hon. Robert G. Elgie, MD., Minister

2 3

Palavras cruzadas

PARA OS QUE GOSTAM DUMA
- - ----

CASA 10NITA ECONFORTAVEL:
Ideia,s para almofadas

2 I I I
3

4

5

6

7

8

,:ttt
"

1- Cartas geogratlcas; especie de mariscos.
2- Nome femenino; vazia; amarro.
3- Anirnais ferozes;nao muitas.
4; Ou, em ingles; percebi.
5- Nome de peixe; esferico.
6- Derruba.
7- Gostar; Troyavas.
8- Pura; duas consoantes.
9- be voce, camelo, em Ingles.
10- Lavra; despida; Mae dos pais.
11- Soneca da tarde; portuguesas.

VERTICAlS

HORIZONTAIS

1- Vila Portuguesa; Brancas.
2- Animal de penas; cOr; reze.
3- Findou; queimas.
4- . Equiparas.
5- Isolados; Nome femrnmo.
6- Capital do Canada (em portugues).
7- A nossa casa; pedra calcaria.
8- Provincia cl\Iladiana.
9- Deu cl luz;Manas.
10- . Liga; satelite da terra; ande.
11- Parecido; lugar onde .se guardam cereais.

2.50
2.1S

11.00
..1...15
24.00·
3S:(>O·

.IS.0o.
30.00

144.00

. A partir de .
Janeiro de 1979

$ 3.00
·2.90

3.2S

Employment
Standards
Branctl

~11 de

Ontario
Ministry of
Labour

No dia 1 de Janeiro de 1979, entraram em
vigor. as novas·leis· de .Salario N)Jnimo, como a se
guir vai indicado:

Pode obter mais informal;:oes sobre 0 novo salario minima
eLei das Normas de Emprego, escrevendo ou tel~fonando

para: -

Empfoyment Standards Branch
,Ontario Ministry of Labour
400 University Avenue
Toronto, Ontario
M7AIT7
(4l6965-5251 .

Minimo

Geral pgr hora
Aprendiz, por hora
Construc;:ao e guardas nos locais
de construc;:ao, por hora
* Pessoas a vender bebidas alcoolicas

.em locais Iicenciados
*E~udantes, por hpra
Condutores de ambuhincia e ajudantes
por semana
Guias de Cac;:a ou Pesca .
.menos de 5 horas consecutivas
mais de 5 horas, consecutivas ou nao

'- ',. /

-..Cama emesa
A~ . tabelas maximas seguintes apHcam-se para
calculat 0 salari6 m(nimo quando 0 ordenasro.
inclui cama e mesa:
Cama por semana
Refeic;:oes, cada

por semana
Cama e Mesa, por semana
* sem modific~iio da situa~o anterior

~ ** semana inteira de· trabalho em que cai 1 de Agosto
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atrasam 0 desenvolvimento
social da sociedade em geral
e dos trabalhadores mesmos
mas ate aqui nada se tern
feito para diminuir esta
segregacrao. 0 Governo tam
bem nada tern feito. Assim
seguimos, coma barcos na
vegando na escuridao espe
rando que desastres nao su
cedam... 0 mesmo corn as
mulheres. . Para quando urn
programa para aurnentar
(aumentar... duas ou tres
seria aumento) 0 numero
de mulheres trabalhadoras
na construcrao? Urn dos
nossos entrevistados conta
urn epis6dio interessante:
urna mulher foi pedir traba·
lho a urn capataz num pre
dio em construcrao e 0 capa
taz que nao queria dar-lhe
trabalho mandou-a ao sin
dicato·. Eta apareceu no
sindicato e disse ao despa
chante que 0 capataz lhe
daria trabalho assim que ela
fosse socia. Era urna al·
tura em que nao havia s6
dos desempregados, 0 des
pachante fe-la socia e ela
voltou ao capataz que te
lefonou logo ao despachante

a reclamar contra ele ter
aceite uma mulher. 0 des·
pachante manteve a inscri
crao e a mulher la ficou,
a trabalhar sem ter pro
blemas. Teve sorte...

Como e distribuido 0 tra
balho pelos socios? 0 Lo
cal tern urn computador que
mostra 0 total de horas de
cada sOcio e 0 trabalho e
dado 80S que menos horas

Os sOcios do Local 183 fazem os trabalhos mais esfor9ados
que ha.

do perdem 0 medo ou des
confian9a. Presentemente,
o ordenado de por exemplo
urn trabalhador manual nas
estradas e de $8.91 por ho
ra, mais 9 por cento de su
plemento de ferias (vaca
tion pay), aMm do seguro
de saude, Reforma, Seguro
de vida, PIano Dentario e
remedios pagos. Os ordena
dos variam mas os benefi
cios mantem-se em todos
os trabalhos.

Assim, sendo estas condi
croes relativamente boas por
que sera que practicamente
so Italianos e Portugueses
trabalham na construcrao?
Ou sera que exactamente
par as condicroes serem boas
e que so I. e P. conseguem
estes trabalhos? Nao se sa
be bem porque mas no Lo
cal 183, 50 por cento dos
socios SaD Italianos, 35 por
cento Portugueses e apenas
10 por cento doutras ori
gens.. Os I. e os P. geral
mente nao falam ingles
quando chegam aqui, estao
habituados a trabalhos ma
nuais e em ambas culturas
o trabalho duro parece ser
:;lceite coma marca dum
homem de bem. Assim,
vao para a construcrao e
depois 0 circulo continua:
amigo traz amigo, familiar
traz familiar. Outros grupos
arranjam-se por outros 1a
dos: os Gregos e Chineses
em restaurantes, os Paquis
tanos em fabricas, etc...
o sindicato concorda que
estes ghettos. profissionais

vinha para trabalhar nas mi
nas de abestos. Ficou cer
ca de tres anos na esco1a
em Ca.ssear e depois tra·
balhou por uns meses a
1avar pratos. A famnia
depois mudou para To
-ronto e ele matriculou-se
na George Brown College
onde estudou Ingles e de
pois tirou 0 curso de sol
dador. Era ainda muito
novo e teve de trabalhar
varios anos coma manual
ate arranjar urn empre
go coma soldador. Passa
dos uns ailos arranjou urn
trabalho coma soldador
na construcrao e ficou coma
socio do Local 183. Imedia
tamente comecrou a
interessar-se nos assuntos do
sindicato, a comparecer em
todas as reunioes, a fazer
parte de delegacroes, a aju
dar sempre que era predso.
Por duas vezes foi nomeado
coma Juiz das eleicroes e
assim, em Julho de 1978
foi-lhe oferecido 0 lugar
que hoje tern. Ganha muito
menos dinheiro coma ofi
ciiU de queixas do que po
dia ganhar coma soldador
mas e urn trabalho mais a
seu gosto, mais interessante
e que lhe da oportunidade
de prosseguir 0 seu interesse
no sindicalismo.

Uma vez apresentados, a
entrevista continuou sobre
assuntos mais gerais. Por
exemplo, a funcrao organi
zadora do sindicato e essen·
cial e nunca, nunca para.
Cada vez que urila compa
nhia se forma ou obtem
novo contracto na area de
construcrao coberta pelo Lo
cal 183, 0 Local recebe urn
re1atorio e imediatamente
os organizadores contactam
os trabathadores. Assim que
a maioria assina os car
tOes entrando para 0 sindi- .
cato, 0 Local faz urn reque
rirnento corn 0 Ministerio
do Trabalho (Labour Rela
tions Board) que aprova e
legaliza 0 Local 183 coma
representante dos trabalha·
dores nessa companhia ou
trabalho. Ha ainda no en
tanto dificuldades em or
ganizar. Os trabalhadores
(e pelos vistos os portu
gueses,_ mais do que Din
guem) tern medo de per
der 0 trabalho sobretudo
nos tempos que passam em
que ha f3.1ta de empregos,
os imigrantes mais recentes
nao percebem que tern di
reitos e muitos dos que
vem de regioes ~rais tern
urna grande desconfiancra
de sindicatos. No entanto
a dificuldade nem se com
para corn a situacrao em
fabricas ou corn pessoas
que trabalham na limpeza.
Na construcrao , os traba
lhadores sindicalizados t~m

tantas vantagens e ordena
dos tanto mais altos que os
nao-sindicalizados que ce-

'\~

despedidos ou 0 trabalho
acaba-se e entaD vem quei
xar-se, mas nao marcaram

as horas que trabalharam
nem quando nem porque
e nao tern os nomes nem
das testemunhas nem dos
capatazes. As vezes as com
panhias negam-se a pagar e
nao ha prova nenhuma
para as inculpar. "E urn
prob1ema serio que nao pa
rece ter melhoras...por fa
vor escreva bem claro la no
jomal que a melhor manei
ra e para os trabalhadores
se queixarem logo... eles
tern a proteccrao do sindi
cato, nao podem ser des
pedidos. Ou entaD .que
marquem as horas num ca
lendario ha noite quando
chegam a casa, urn calenda
riD assim marcado tern sido
muitas vezes a prova que eu
preciso para ganhar 0 caso...

Foi este desejo de ajudar
e por 0 errado certo que
trouxe 0 Sr. Dionisio ate
esta posi9ao corn 0 sindi
cato. Corn 13 ou 14 anos
ele veio da sua vila natal
no concelho da Lourinha
para Casseai na British Co
lumb}a para onde 0 pai

e outros, enganos e falca
truas pelo patrOes. Ele es
ta sempre no escritorio a
disposicrao do socios e diz I

que nunca se cansa de acen
tuar que os trabalhadores
portugueses precisam de
habituar-se a tratar dos
seus problemas corn mais
rapidez e mais eficacia.
Por exemplo, muitos tra
balham meses emeses sem
serem pagos horas extraor
dinaiias e nunca se quei
xam. Depois, urn dia SaD

1976 havia urna vag~ coma
Despachante (dispatcher) no
Sindicato, ele candidatou·se
e foi aceite. Ficou seis
ou sete meses coma despa
chante e quando surgiu a
necessidade de criar urna
posicrao de representante
na area de estradas ele foi
a escolha logica devido a
sua valiosa experiencia.

Assim, hoje em dia ele
fiscaliza os trabalhqs nas
estradas para garantir que
a segurancra dos trabalhado
res e respeitada e que quais
quer prob1emas SaD resol·
vidos sem demora. De
pois da entrevista, no ca·
rninho para casa, passan
do numa estrada que bri-.
ihava- de nova perguntei
-me a mim mesma: mas
porque e que estas estra
das tern sempre no
mes de quem nunca lhes
pOs as maos em cima?
Porque e que . nao tere
mos uma' estrada chamada
Antonio _Lucas em home
nagem a todos os Lucas
que dedicam 20 anos da sua
vida a realizar obras que sem
eles jamais existiriam? Por
que? Porque as pessoas nao
se mexem, nao falam e re
clamam 0 seu devido.

o senhor ANTONIO
DIONISIO fala-nos exacta·
mente dessa tendencia para
se calarem e so tratarem dos
problemas quando e tarde
demais que os socios por
tugueses parecem ter, mais
complaints do que os dos
outros grupos. 0 senhor
Dionisio e 0 Complaint Offi
cer do Sindicato e trata de
resolver as queixas dos s6
cios com respeito a falta de
pa$amento, horas a menos,

a 2,000 irregulares. Este
Local cobre a zona de To
ronto e arredores e repre
senta os que trabalham
na construcrao de casas resi
denciais e na engenharia ci·
vil, isto e em estradas,
pontes, tUneis, esgotos e
metropolitanos. 0 outro
sindicato de construcrao
mais importante e 0 Local
506 que representa os tra
balhadores nos sectores
da constru980 indUstrial, co
mercial e institucional.

Na sua fun9ao coma re
presentante 0 Sr. Barreiras
trabalha na area dos tu
neis que e a sua especiali·
dade. Especiallsta na -~rea

de -estradas e c; senhor'
ANTONIO LUCAS, que
na~eu na area da Guarda
e veio para 0 Canada corn
IS anos. Conta-nos que a
sua familia era numerosa
e e1e come90u logo a tra
balhar para ajudar os pais.
Durante dois anos trabalhou
na apanha dos cogumelos
e depois mudou para a
construcr80 de estradas. Aos
19 anos ficou socio do Lo·
cal 183 e no ano seguinte
casou-se. Entao, pensou
em mudar de vida: come
~ou a ir II escola a noite
corn a inten9ao de apren
der Ingles para depois en
trar na Policia. No entan
to, mudou de ideias e con
tinuou na constru9ao em
bora estudando ate aca-
bar 0 grade 9. Melhor
ingles, born trabalhadorcorn
boa experiencia ... a com
panhia ofereceu-lhe 0 posto
de Capataz (foreman) e
assim trabalhou durante
doze anos, sempre para a

-mesma companhia. Em
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raizes do problema sio e
claro e por demais espa
lhadas para se poder es
perar grandes mudanyas.
No entanto, Barreiras, Lu
cas e Dionisio parecem tao
bons e tao ambidosos coma
os melhores e foi urn pra
zer conhece-Ios e desejar
lhes boa sorte.para 0 futuro.

TRANSPOAT£S
AEREOS PORTUGUESES

: I

Conhec;a as nossas ilhas,
conhec;a a seu Pais. Vii ate ao
norte ou ate ao Algarve por
apenas mais $11.00. Ou vi site a
Madeira por mais $17.00.
oseu Pa is espera·o
Consulte 0 seu agente de
viagens

todas as reuni6es ha inter
pretes que traduzem os dis
cursos, as perguntas, etc.:
para Italiano e Portugues .
(0 Ingles continua a ser a
lingua de comunicacrao pelo
menos em ocasi6es formais)
e todos os comunicados,
cartas etc... sao escritas aos
s6cios na lin,gua deles. As

VAI APORTUGAL?
Entao va na TAP
Transportes Aereos
Portugueses-que
voando para 34
cidades de 20 parses
em quatro continentes
e no rnundo inteiro a
Cornpanhia de Avia~ao

que rnais Voos tern
para Portugal.
E nao admira pois, como voce,
somos portugueses.
Por isso 0 podemos levar com a
amizade e carinho bem tipicos
da nossa gente a 15 aeroportos
de outras tantas cidades em
Portugal Continental, Madeira
e Ac;ores.

- A TAPe a unica Companhia que
do Canada Ihe pode
proporcionar pelo prec;o da sua
viagem a Lisboa, Porto ou Faro
uma visita aos Ac;ores.

quando - as reuni6es sao
(sao sempre no 30. Domin
go de cada mes, sempre as
10 da manha), que nao
tern tempo, que a mulher
esteve doente... Que fazer?

o Local 183 tenta mudar
a situacrao.

o problema da lmgua
quase foi eliminado: em

..........

,'- ......-=

Nas reunioes mensais.. de
cerca de 20Q. s6dos que
aparecem (2,5 por cento do
total)' 15 ou 20 serao Por
tugueses (0.7 por cento dos
portugueses) e esses sao
sempre os mesmos. Os ou
tros dizem que nao sabem

-~~

Learning to do a better job

DR. All NAJARALI
Medico Portugues

Victor Barreiras, Antonio Diomsio e Antonio Lucas discutern corn 0 Business Manager Stefanini pIanos para aurnentar a participa~o dos socios portugueses

Clinicas gerais e doen~s de crian~s.

Tern 0 prazer de anunciar a abertura do seu
consult6rio no

815 College St.
(Perto da Ossington) Suite 207
Tel. 537-2163

Isto e urn problema profun
do porque "0 que se faz
num sindicato e por for
era dos s6dos e se eles
nao falam a sua voz nao
pode ser ouvida... meia d6
duzia de rnilitantes contro
lam tudo.

tern. A intencrao e de dis
tnouir 0 trabalho existente
igualmente por todos. 0
trabalho nas areas sob a ju
risdicrao do Local 183 tern
continuado bem apesar da
ma situacrao econ6mica e 0

verao passado as vezes ate
houve falta de trabalhado
res. E uma organizacrao
que continua a cresceI: e
esta agora a organizar mui
tos trabalhadores na area
de limpeza -e manutencrao
de predios, 0 que,.e claro,
e de muito interesse para
a comunidade portuguesa.
Tentaremos tratar deste
assunto em detalhe num
pr6ximo numero. Tudo
parece correr bem e os
nossos arnigos ou nao· tern
ou nao querem falar de
problemas, apresentam a
face de homens felizes
corn seu trabalho. Ha 0
bviamente urn respeito
e urna certa devocrao ao
Chefe (Business manager
Stefanini) coma raramente
se encontra hoje fora do
mUndo sindical, penso ate
que os chefes sindicalistas'
sao os deuses desta socie
dade industrial, muito mais
do que os grandes patroos
ou os pol1ticos e talvez
s6 os graJ.?-des artistas rece
bam 0 mesmo genero de de
vocrao... J 0 Stefanini esta
por todo 0 lado: e 0 Chefe
da Direccrao, 0 de opera
cr6es, 0 editor do jomal
publicado pelo Local e e
6bvio que nada lhe esca
pa. Esta no poMr desde
1963 e parece continual'
fort~ como uma tone.

Depois de dois anos,
qualquer s6do pode can
didatar-se aos lugares de
corpos gerentes e portanto
tecnicamente de tres em
tres anos ou agora de
quatro em quatro anos po
de haver mudancras. No en
tanto, 0 interesse e par
ticipacrao nao e grande e
bons candidatos nao apa
recem frequentemente. En
tre os Portugueses 0 interes
se e quase nao existente.
Nas eleicr6es de 1976
quando Victor Barreiras foi
eleito ele era 0 unico Por
tugues candidato e dos
1200 votantes apenas cerca
de 80 eram Portugueses.
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Sua Majestade Impenal
Mohammed Reza Pahlavi
Aryamehr, da dinastia cha
mada os Pavoes da Persia,
o Xi dos Xis, sucessor
de Ciro, 0 grande, chegou
ao fim do seu reinado de
37 anos. Sorte tern de ter
escapado vivo. Desta vez
de nada lhe valeu a sua
SAVAK, urna das poli
cias secretas mais ferozes
do mundo, nem 0 seu
exercito de 700,000 ho
mens, nem 0 apoio da
C.LA., nem a fortuna incon·
tavel que possui. 0 furor
e a raiva de 34 rnilhoes de
cidadlios persas que desde
ha urn ano tern vindo a
protestar contra a ditadu
ra sangrenta e corrupta do
Xli, tornaram-se ultimamen·
te tao poderosos que ate
mesmo 0 "Pavlio Imperial"
coma 0 Xi se chamava a
si pr6prio, compreendeu
que ou partia ou nada
Ihe garantiria a vida. Assim,
o Xli concordou em aban
donar 0 pais, supostamen
te para ir de ferias mas sem
deixar ilus6es a ninguem
que nunca mais voltara a
pisar chao persa.

cont. na pag. 11

A doutriIia' politica de
MaoTse Tung ehamada
"Sufieiencia propria" esU
hoje ultrapassada. Os no
vos dirigentes insistem agora
no que chamam "Salto para
a frente, ao encontro da mo
derniza~lio" , e para
modernizar aquele pais
imenso a China precisa de
tecnologia, m6quinas,
pessoal espeeializado, enfim,
todo urn mundo .tecnol6gi.
co que os EU possuem nWs
e melhor do que ningu6m.
A China anunciou que vai
gastar cerca de 40 biliGes
de d611ares para moderni
zar a sua industfra. Aos
Amerieanos ate cresce 8gua
na boca... urn mereado de
8QO milhOes de seres a que
rer comprar 0 que os ame
ricanos prOOuzem. Coca
Cola ja come~ou a expor·
tar toneladas de garrafas,
radios, frigorificos, e 1000
o resto da '1unkaria" vai a
seguir.

Assim, as ideologias tra·
dicionalmente mais contra·
dit6rias encontram·se num
ponto comurn: o-neg6cio e
o desejo de melhorar, de
possuir coisas. Os resul·
tados disto, quem sabe?

A RUssia segue os acon·
teciIpentos' corn preocupa
yio, wna alian~a entre duas
das tres mais pOOerosas for·
~as mundiais pOOe vir a mo
dificar toda a estrategiea po
litica mundial._.-._.

A noticia chegou coma
,urna bomba: os Estados
Unidos e a China Comu-'
nista anunciaram no prin
cipio do ano que iam
estabelecer rela~6es diplo
maticas e comerciais depois
de mais de 30 anos de 6
dio politico. Esta decisao
culminou urn ano de inten
sas negocia~oes e marca wna
mudan~a fundamental nas
vis6es politicas das duas
grandes na~eles.

Os comunistas Chineses
tinham sempre sido para os
Americanos (pelo menos
ate a viagem de Nixon a
China) os seres mais des
preziveis e perigosos e,
para os chineses, os ame
ricanos eram os "caes rai
vosos do Imperialismo".
EntiIQ. porque esta mudan
~a?

o Presidente Carter ex
plicou que era tempo de
"simplesmente aceitar a
realidade" e os Chineses
apresentaram os ED coma
desejosos de compartilhar a
sua tecnologia, de que a
China precisa desesperada
mente. A verdade e porem
ate mais simples: os chi
neses querem comprar e os
americanos querem vender.

USAeCHINA:. .. ... -"

I1II111g0S Immlgos... 0 pavao perdeu
negocios aparte l a cauda: 0 fim do Xci

do Persia

se seguiram, 0 horror da
guerra do Vietname, a bai
'xeza de Nixon, tudo contri·
buiu para que a saudade de
Kennedy (melhor 'ainda 
dos Kennedy; John and
Bob) continuasse a crescer.
Ele resumia em si tudo de
born e belo e coma podia
urn verme cOmO OSwaldo

,te-lo destruido? Assim,
coma urn esfor~o oy urn
sonho colectivo, 0 pais nao
aceitou as conclusOeS de
Warren e continuou a busca.
o relat6rio do House Com
mittee e a primeira eviden
cia concreta de que de facto
foi algo maior do que
Oswaldo que destruiu Ken
nedy. Urn pouco coma 0

nosso rei Sebastiao que,
custava a acreditar, pudesse
ter morrido derrotado e
abandonado pelos seus pr6
prios ideias tao errados mas
tao gloriosos... e, passou·se a
acreditar, teria antes desa
parecido nwna nuvem de'p6,
espada erguida....

Como todos n6s, indivi
duos e colectividades, a
America precisa de urn
sonho lindo, certo ou
errado, que por urn mo
mentc lhe reafirme os ideais
de dignidade e justi~a e,
certamente, antes Kennedy

:do que 0 Reverendo Jim Jo:
nes.

Peritos pro-
•yam consp.ra-

<:80 na morte
de Kennedy

_.-

Depois de mais de 15
anos, apareceu agora eviden
cia de que alem do assassi·
no Oswald houve urna outra
pessoa que tambem atirou
sobre 0 Presidente, 0 que
indica que 0 atentato deve
ter sido 0 resultado de uma
conspira~iio para destruir
o Presidente.

Esta evidencia veio aluz
depois de uma intensa
sesslio corn peritos balisticos
e de som, dirigida pelo
grupo de representantes po
liticos chamado 0 "House
Assassinations Committee"
que estli investigando os
assassinios do Presidente e

,de Martin Luther King, 0

grande chefe Negro Ameri
,cano.
Este 'Comite ja apresen
tou 0 seu relat6rio em que
de facto vai contra a con
clusao da Comissro Warren,
de que Oswald tinha agido
s6zinho. Ainda nao se sa
be 0 que acontecera agora,
que se chegou a estas con
clus6es mas tudo parece
indicar que a na~ao ameri

'cana continuara a sua longa
e torturosa busca" da ver
dade.

o povo Americano nunca
esqueceu Kennedy, 0

homem carismatico que tra
zia, urn vento deesperan~ae

de justi~a. A sua morte veio
tao cedo e tao incompreen
sivel que a imagem que
tinham dele s6 podia crescer
e embelezar-se ainda mais.
Depois, os terriveis anos que

(lngles/Frances) e a esco
lher alguem representativo
do Oeste. Nas pradarias,
coma se sabe, os "terceiroSl
grupos" isto e os grupos
nem Britamco nem Fran
ces, eonstituem a grande
maioria. Corn a perspecti
va· durna elei~ao na Prima
vera coma ja nao pode dei
xar de ser, Trudeau saiu
-se corn urna boa cartada
e escolheu urn homem jo-

, vem e vigoroso, muito po
pular e respeitado nao s6
nas pradarias mas no pais
in~iro, 0 que de facto
pOOera ajudar os cidadaos
do oeste a sentirem-se urn
pouco mais proximos de
Ottawa.

o Govemador-geral e 0

'\ representante da Rainha de
Inglaterra no Canada e tern
fun~oes conrespondentes a
wn Presidente da Republica,
mas corn nenhuns poderes
politicos.

_._'
PelClprimeira vez
um Governador
Geral nem Ingles

nem Frances

parecem ter compreendido
isto e querem agora pagar
o pre~o das suas a~es e,
depois talvez continuar a
participar, legal e democd
ticamente, na vida politi
ca e social do pais que e
o deles por nascimento e
escolha. A li~o de tudo
isto pare~ ser que onde
existe urn sistema demo
cratico atraves do qual
todas as op~Oes --politi=
cas tern a oportunidade de
se expressarem e desenvol
verem, 0 terrorismo deixa
de ter razao de ser.

EdScbreyer

dor. Porque entao a sua
escolha?

A verdade eque Trudeau
esta desesperado por conse
guir votos nas provincias do
Oeste aonde nao tern prati
camente nenhum apoio e foi
portanto for~ado· pela
necessidade a esquercer-se
da sua obses~o dualistica

No dia 22 de Janeiro
urn novo govemador geral ,
tomou posse em Ottawa.
Ele e Edward Schreyer que
substitui Jules Uger, urn
canadiano-frances que par
sua vez tinha substituido
Roland Michener, urn cw
diano-ingles. 0 novo gover
nador e urn canadiano de
origem Ukraniana que foi
o primeiro ministro da Pro
vincia de Manitoba de 1969
ate 1977, quando 0 seu
partido (N.D.P.) foi derro
tado pelos conservadores e
Schreyer passou a ser 0

chefe da oposi~lio.

Schreyer foi uma es
colha inesperada pois nao
pertence aos grupos etnicos
e politicos donde tradicio
nalmente teem vindo prati
camente todos os Chefes
escolhidos por Ottawa. Nao
e Britanico nem frances,
nem Liberal ou Conserva-

que se passou foi urna de
monstra~ao de incompeten
cia por parte do Govemo
e da policia e que 0 go
vemo federal se aproveitou
da ocasiao para tentar
amedrontar 0 povo
Quebecois e mostrar a urn
povo desejoso de se impor
coma senhor !lo seu desti
no 0 que se passaria se
Ottawa resolvesse fazer
guerra a Quebec... Depois
da crise passada tOOas as
bocas se calaram e nunca
foi possivel esclarecer 0 que
realmente teria levado
Trudeau a agir tao injus
tificadamente.

Corn a vinda dos tres exi
lados vai ser necessario rever
todo . 0 processo e, se 0

Governo e os tribunais de
Quebec quiserem, sera pos
sivel chamar h banca dos
reus todas as figuras in
volvidas no caso como Tru
deau, Bourassa, Drapeau,
chefes de poIlcia e do
Exercito, etc., e finalmen
te por todo 0 caso a lim
po. Por exemplO, ha for
tes suspeitas em Quebec
que havia uma sexta pessoa
involvida no rapto de James
Cross que nunca foi reve
lada e foi ate protegida
pela policia pois seria urn
agente de Ottawa cuja mis
sao seria provocar urn esta
do de agita~ao no Quebec
para que Ottawa pudesse
entao mostrar toda a sua
for~a aos Quebecois. Esta
sera uma das hip6teses mais
interessantes a ser investi·
gada.

Hoje em dia 0 Quebec
parece ter ~ncontrado 0

seu caminho pela via demo
cratica e os tres exilados

absolvidas pelos tribunais
por falta de provas. Urn fJI
me magnifico foi mais tar
de feito em Quebec tratan
do deste assunto. 0 fllme
chama-se "Les Ordres" e
ainda apareee de vez em
quando no circuito comer
cial em Toronto.

Alem dos dois raptos
(James Cross, libertado sao
e vivo e Pierre Laporte,
morto pelos seus outros
captores, que foram apri
sionados) nada mais se pas-'
sou e a invasao da provin
cia por tropas federais em
pe de guerra nunca pareceu
ter razao de ser.

Muitos Canadianos, Que
beeois e nao-Quebecois
tern hoje a certeza de que 0

Regressode

exiladosao

"Quebec vai por

acrise a limpo?
Em Dezembro de 1970

os responsaveis pelo rapto
do Comissano de Comercio
Britanico James Cross ne
gociaram corn 0 Govemo a
libe~ao do Sr. Cross em
troca de poderem deixar 0

Canada sem serem aprisio
nados e levados a tribunal.
Assim, os cineo implicados
partiram para Cuba onde fi
caram uns anos e depois
mudaram para Fran~a onde
tem vivido ate agora To
dos continuaram a ser cida
daos Canadianos e agora
tres deles decidiram vol
tar a sua terra natal,
Quebec. Como cidadaos
que continuam a ser nada
lhes pode tirar 0 direito le
gal de voltarem ao seu pais
urna vez que se sujeitam a
ser devidamente julgados
e sentenciados pelos tri
bunais competentes.

Assim, nos fms de De·
zembro chegaram a Mon
treal vindos de aviao de
P~s, Jacques e Luise
Co~sette-Trudel e em prin·
cipios de Janeiro Jacques
Lanctot. Estao ainda em
Paris os dois outros mem
bros da cela do FLO (Fe.
dera~ao para a Liberta·
~ao do Quebec) responsavel
pelo rapto, Marc Carbon
neau e Yves Langlois que
aparentemente ainda nao
decidiram se voltarao ou
nao.

A volta deste$' tres exi
lados tern ramifica~Oes im
portantes pois os seus jul
gamentos podem ser a oca
siao propicia para por a lim
po 0 que realmente se pas
sou durante a chamada
"Crise de Outubro de
1970".' Nessa altura ~ Go
vemo Federal (e sobretud0
Pierre Trudeau) declarou
que havia em Quebec urn es
tado de insubordina~ao civil
contra 0 govemo local e
mandou as suas tropas em
pe de guerra para manter
a ordem na provincia de
Quebec. Dentro de dois
ou tres dias mais de 400
cidadlios Quebecois fo, un
removidos de suas casas ou
empregos e postos na prisao,
sem acusa~6es terem sido
feitas e sem pOOerem
consultar advogados ou ami
gos. Oias ou s.emanas mais
tarde prat~camente tOOas
es!as pessoas for~ liber
tadas pela policia sem serem
acusadas de nada e as que
foram acusadas foram toda;
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du~ do tea ICllO aembaJaaem,. ao
inv61ucro, ao azuI e ao 'amareIo, 0
tea sexo c:heira a ran~ c:omo tlI
cheiras a~ diante da publicida·
de da TV, sobretudo quando tu J'
aceitas trocar 0 tampo da tua sani·
ta, sobietudo quando tu J' aceitu
te, lib ........ comprar .wa upira.'
dores potentes. de marcaa difereD·
tcs... Babanca, babanc:a, Il1o te cs
qu~ doq~diz apsicoIasI&: cT.o
daS as vezes que tu compras, tu
queres pro¥U que tens 0 pocIer de
ser line. que Cs tu' mesmo ja esco-.
Iher e que 0 fabricante _be que tu
es um babanc:a, e como 0 fabricante
nAo te quer coInp1etalDente infeliz,
ainda que precise que tu sejas um
nevr6pata e um capitalizador per
pemo, ele, 0 fabricante, dB·te UIII&
margem dein~ para seres um
compraclor, para que tu fiDju que
escolhes, para que tu poaas andar
aos berros DO supel'llleft:ado e cH
gu: ea I8U inteHaeate, ea IOU late
Uaenteb

E agora sai da Ioja com 0 tea car
rinho de compras eafestado de par
caria e felicidade porque a .....•
de ja passou, babanc:a. Comprute
barato e caro, 0 t6ldc:oeo saudBveI,
a fancaria, 0 sup6rfluo e Cl excedea
~. Mas podes wltar~
babanc:a. Ou vira a esquina da rua
e compra um berbequim, UIIS .ta
mancos de~ ou um anaJa&ico.
E, por Ultimo, babanca, lembra·te
da mUima de todas as mUimas:
enquanto fores CODSUmidor, isto 6,
um agente· human~ disfrotador de
bens para a tua~, ardItb,
inte1ectual ou afec:tiv&. nIo cs
qu~as .nunc:a: ha esperaD9B para
todas as dores. Mesmo que te tra·
tem mordazmente cOma um baban·
ca.

P.5.1 E le 1140 "'ha 0 qw e..".
bGbGIICIJ. ellito-te uma COfUIIlt4 GO

diciotulrio - h um poc6vio. ,,1ft
JHI/emuI. "V' Iorptl.

P.S.2 Es como 0 Melro.

•

AVENDANOS

ESTABLECIMENTOS

PORTUGUESES DESTE PAIS.
PARAMAIS
INFORMAC;OES
CHAME 532-6067

OMelro·
Se ca 0 Melro fosse escritor pro.fissional andado

por essas escolas de jomalismo a fazer teses de litera
tura talvez fosse capaz de escrever como 0 Sr. Beja
Santos n"O Jornal" de 12-1-79. Mas como a minha
gramatica esta urn bocado enferrojada, 0 que fac;:o
e reproduzir aqui, tal e qual como foi originalrnente
apresentado. Que me desculpem as pessoas que s6
compram 0 que precisam quando .precisarn; foi para
aqueles como eu que comprarnos toda a especie de
'1unkaria" s6 porque ,a televisiio manda, ou esta
va em espeical, ou porque os vizinhos tern urna
igual... que este artigo foi escrito.

•

A Historia que'
os. portugueses
escrev,r~ln
no Cc.u1ada.

opapa
tinha
razlo..

$4.95

'.

antibi6ticos que parece que fazem
mal mas a gente nlo sabe e tambeiJ)
nAo faz mal,ha para ai mel com
benzol, 0 ampdoim faz cancro,
mas 0 facto eque precisamos mcs
mo de corner amendoim, como se
tomou tambem indispensavel inge
rir antiondantes, separadores, cs
pessores, edulc:orantes artificiais,
alealinos e agentes de branquea~

mento, mas, tem mesmo que seras
sim, ate a antipolu~o eum neg6
cio e eperfeitamente aberrante de
sistir de lavar as sanitas, os croma
dos, os espelhos, os pBta-brisas, fa
zem parte do progresso tecnico e
moral, os adubos azotados, os po
tassicos, os oligoelementos, eu sou

Ha muitas forrnas de tentar tergentcs, b dourado amanteigado comercializavel, tal como a fraude:
quebrar as amarras com 0 passado, das margarinas, 0 fluor da pasta sou latente, nAo ha multa que me
mcsmo' que seja um passado real,' dentifrica, YOU estendendo as mAos doa no corpo. Babanc:al Babanc:al
digerido, em que eu, consumidor, atoa. as embalagens tem 0 vaJor do
cidadlo, indivi"duo, com gostos e sonho, os hamburgers n{o estao Querias mudU 0 mundo logo em
impulsos, decisOes inspiradas e sus- conge1ados, ja os sinw. DB frigidei-. 1979? Querias feleganhar, teJecon
piradas, «:Om 0 c&ebro sob a forma ra, proe:uro em vIo sacudir os cabe- cursar? Quem Cs tu para biodegra.

, de locomotiva, isto e, neocefalo in- los sentindo-os limpos, sedosos, dabilizar a boa vontade? Raved
dustrial que, como disse 0 vosso brilhantes, com ervas aromati,cas e motivo para nos impressionarmos?
amigo Galbraith,'sou aquele que humus, ,bic:arbonatos c;cml espuma Que tens tu contra a aspirina, a le
compra bens e servi~ dos quais de sablo vegetal, onde ha muitos nacetina, 0 cloranfenicol? Mesmo
nlo necessito, com dinheiro que pacotes~ compro (aten~oaposi- que 90% dos medic:amentos sejam
nao possuo, pois hem: quebrei as ~ do artiao DB prateleiral). eu inefic:azes ou inactivos, mesmo que
amarras entrando em 1979 'pcla gosto de vel' montanhas de merca- mais de 50% dos fortificantes, t6ni.
porta cilindric:a das compras, apro- doria, montanhas de cafe fa!sifica- cos e medicamentos digestivos 56
cura de .neotriI, euzerit. lixivina, do, farinhas azedas, fermentadas, tenham uma~ Cllclusivamente
amoniaclar, raticida zaz-grao (se manteiga~, gosto de com- psicol6gica, isto e, sIo placebos, em
acaso nlo houver raticida zaz-p6), prar fiIetes de pescada que ja foram que quereso tu acreditar se te tira
isto e, porta das compras por onde pescada congelada, que tinham um rem 0 clorodil, 0 isatrol, 0 limao da
nlo pretendo comprar tanto, favo- ~ mas qu~os comerciantes e os espuma de barbear, 0 limAo do de
reoendo-me no auto-servi~, pois 0 industriais preferiram ganhar mais tergente. 0 IirnAo nos len~ da c:a
ana ede chuva e vendaval, e ent40 a vende-Ios como filetes, eu- que ma. no sabonete? Quo esta que ha
corro em di~ao ao expositor on- chuche no dedo ou na pastilha elas- fibras fatigadas ainda que os enzol
4e ha queijos de cheiro forte e, su- tica com sabor a cola ou, «mutatis ves g1utOes Iavando fofo, ec:erto, cs
prasumo do deleite, entro em tran- mutandis•• tenho a minha disposi- toirem com· as fibras, ha cremes
se hipnoidal, quer dizer, estarreci- ~ montcs de queijo f1amento com que ~o luxo as mlos e. mcsmO na
do por impulsos, inibriado pcla montes de batata la dentro, e ha vida, ha cspuma contro18da, ha
confusio nebulosa YOU enchendo 0 muitos sabonetes iguais e desodori- chouri~ e farinheiras com exc:esso
carrinho sem qualquer controlo no zantes que nlo prestam para nada de gorduras, mas a vida, heI8s, esta
ritrno de piscar os olhos, a uma me- - nAo tremas, 6 homeml. que 0 em conformidade com as normas
dia de'quinze veies por r.ninuto. f:: 0 DDT e insoluvel na Bgua. antes 0 do sexo publicitario e, tambem por
meu primeiro olhar vidrado em lindano, que a maior parte dos in- isso mesmo, 0 teu tranJe hipnoidal
1979: as embalagens azuis dos de- sec:ticidas sIo t6ncos eo Ieite tem euma comuni~osilenciosa, a se-
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troiecto-Leipreve
epresentacao dos
'migrantes ;untos dos
'onsulados

De acordo com um projecto de lei apresentOJio pelo
'0 parlamentar do PCP na Assembleia da RepUblica, os

igrantes portugueses poderiio, em breve, ter voz propria
nto dos consulados, atraves de representantes eleitos por

ioto directo e secreto. "Comissoes Consulares de Emigran
's" eo nome proposto para essas institu~oes a cnar.

o objectivo de tal iniciativa legislativa e, segundo 0

reimbulo do projecto, "institucionalizar desde ja
ormas de interven~iio dos emigrantes junto dos servi

s hoje incurnbidos de resolver questoes que vitalrnen
e os afectam". E isto porque "a rede de misseies diplo
aticas, postos consulares e outros servi~os da Repu

lica Portuguesa no estrangeiro esta muito longe de ser
dequadamente utilizada em defesa dos direitos e

. teresses pr6prios dos emigrantes".
PropOe 0 projecto do PCP que as ComissOes Con-

!sulares de Emigrantes sejam de constitui~iio obrigat6:
·a nas areas consulares em que residam pelo menos mil
migrantes portugueses e que a composi~ao dessas insti
ui~es seja proporcional ao numero de emigrantes por-

gueses residentes na area territorial abrangida pelo
onsulado respectivo. 0 nfunero de membros das comis
~es podera ir de 11 para menos de dez rnil residentes
te 35 para 0 caso de mais de 50 rnil residentes.

A elei~ao efectuar-se-a por sufrligio directo e se
reto dos cidadaos portugueses emigrantes maiores de

18 anos residentes na respectiva area consular, aplican-
o-se 0 sist~ma proporcional e 0 metodo da media
ais alta de Hondt por listas plurinominais.

A apresenta~ao de listas pode ser efectuada por
pos de cidadaos constituidos por pelo menos 100

leitores em areas consulares de pelo menos dez rnil
sidentes portugueses e pelo menos 400 eleitores para

asos de mais de 50 rnil residentes.

FUN~~ES E COMPET~NCIAS
o grupo parlamentar do ~P propoe para as Co

missoes Consulares de Emigrantes- que deverao fun
cionar junto dos servi~os consulares da Republica Por
tuguesa- as seguintes fun~oes: "promover a defesa dos
direitos civis e sociais garantidos aos cidadaos emigran
tes pela Constitui~ao da Republica e pelas normas de di
reito internacional e contribuir para assegurar a digni
dade e igualdade -entre os cidadiios estrangeiros e os na
cionais contribuir para 0 estreitamento das rela~oes

entre as comunidades portuguesas e para a adaptac;:ao
do emigrante arealidade do pais de imigrac;:ao; zelar pelo
cumprimento dos acordos de emigrac;:ao, designadamente
no tocante as condi~oes de admissao, estadia e emprego
e aos direitos economicos, sociais e culturais; velar pelo
respeito dos direitos dos emigrantes garantidos pela le
gisla~ao de trabalho; contribuir para a prom~ao e
forma~ao profissionais dos trabalhadores emigrantes;
velar pelo cumprimento das disposi~oes legais e conven
cionais referentes aescolariza~ao das crianc;:as portugue
sas no estrangeiro".

No campo das competencias das comissoes, 0

projecto preve que estas se pronunciem sobre projectos
de convenc;:oes e acordos de emigrac;:ao; que deem parecer
a autoridade consular sobre os demais assuntos respei
tantes aos direitos e interesses dos emigrantes que se
pronunciem sobre a organizac;:ao e 0 funcionarnento dos
servic;:os de apoio ao emigrante; que proponham e acom
panhem a execuc;:iio das acc;:oes respeitantes a escolari
zac;:ao das crianc;:as e, em particular, ao ensino portu-
gues na respectiva area. .

Como disse 0 presidente do gIl,lpo parlamentar
do PCP, Carlos Brito, na declarac;:ao politica que efe
ctuou, sobre problemas da emigrac;:ao, estas Comissoes
Consulares de Emigrantes constituirao "uma poderosa
voz democnitica e representativa dos emigrantes na de
fesa dos interesses pr6prios, na concretizac;:ao dos seus
direitos, na resolu~ao quotidiana e concreta dos prq
blemas que pesadarnente os afectarn".
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Excertos do .
IlDiciondrio de ealloll

de Albino lapa LEISSOBRE
ASIELA,OES
DOTRABALHO

11) HOSPITAL AND MEDICAL CARE LEGIS
LATION (Serviyos Hospitalares e Medicos)
Ontario: The Medical Care Act.
Canada: The Medical Care Act, Hospital Insu
rance and Diagnostic Services Act.

Employment and Immigration Reorganization
Act.

12) SOCIAL ASSISTANCE (WELFARE) LEGIS
LATION ( Assistencia aos Necessitados)
Ontario: The Family Benefits Act, Ontario
Guaranteed Annual Income Act, General
Welfare Assistance Act, The Vocational
Rehabilitation Services Act, Homemakers and
Nurses Services Act, The Homes for Special
Care Act, The Homes for the Aged and Rest
Homes Act, The Compensation for Victims
of Crime Act.
Federal: The Canada Assistance Plan, Family
Allowances Act, The Old Age Security Act,
War Veterans Allowance Act.

9)

10) PENSION LEGISLATION
(pensOes e Reformas)
Ontario: The Pension Benefits Act."

\

7) LABOUR STANDARS LEGISLATION
(Condiyoes de Trabalho)
Ontario: The Employment Standards Act,
The Industrial Standards Act.
Canada": Canada Labour Code, Fair Wages and
Hours of Labour Act.

6) APPRENTICESHIP LEGISLATION
(Aprendizagem)
Ontario: The. Apprenticeship and Tradesmen's
Qualification Act.
Canada: The Adtult Occupational Training Act.

8) DAY OF REST LEGISLATION
(Dia de Descanso)
Ontario: The Lord's Day Act, The One Day's
Rest in Seven Act.
Canada: Lord's Day Act.

WORKMEN'S COMPENSATION LEGISLA
TION (Seguro Contra Acidentes no Trabalho)
Ontario: The Workmen's Compensation Act.
Canada .. Merchant Seamen Compensation Act.

SAFETY LEGISLATION
(Seguranya no Trabalho)
Ontario: The Industrial Safety Act, The Cons
truction Safety Act, The Employees' Health
and Safety Act, The Mining Act, The Boilers
And Pressure Vessels Act, The Construction
Hoists Act, The Elevators and Lifts Act, The
Operating Engineers Act.

LABOUR RELATIONS LEGISLATION
(Relayoes de Trabalho (Associayoes Sindicais)
Ontario. The Labour Relations Act, The Rights
of Labour Act.
Canada: Canada Labour Code.

CHILD LABOUR LEGISLATION
(Trabalho de Menores)
Ontario: The Industrial Safety Act, The Child
Welfare Act.

Canada: Canada Labour Code

Assim, as leis silo complexas e variadas e para
dar uma ideia melhor publicamos a seguinte lista,
que tern aver apenas corn as leis do trabalho.

1) HUMAN RIGHTS LEGISLATION
(Direitos Humanos)
Ontario: The Ontario Human Rights Code
Blind Persons' Rights Act.
Canada: Canadian Bill of Rights, Canadian
Human Rights Act.

Como se sabe, no Canada as leis do trabalho
podem ser passadas a dois niveis: ao nivel provincial
e ao nivel federal, conforme a materia legislada e
conforrne as companhias estejam sob a jurisdiyao
federal ou provincial. Por exemplo, os bancos, com
panhias de transportes e comunicayoes, e todas as
agencias federais (0 Post Office, 0 Canada Manpower
e 0 Unemployment Insurance) estao sob a autoridade
federal. A maioria das companhias e industrias estao

~. sob a autoridade provincial.

A CUNHA - Casa completamente
cheia de espe~tadores. Termo
teatral.

5)

AC;UCAREIRO - Anus.

ACUSAR 0 TOQUE - Deixar
transparecer qualquer contrarie
dade ou outra coisa.

A DEPENDURA - Sem recursos;
sem dinheiro, na ultima miseria.

4)

ACONCHEGARAM-SE - Aman- 3)
cebaram-se.

A DAR A DAR - Sem vintem;
sem ter trabalho.

ADUELA-DE-MENOS - Indivi
duo que sofre de desequilibrio
mental. Ex.: "0 Antonio , pelos
disparates que faz, tern de certe
za uma "aduela-de-menos".

ACHATAR 0 BEQUE - Individuo
que se considera vexado; humi
lhado, vencido e desapontado pe- 2)
rante 0 malogro dum pIano.
Ex.. "Queria ver 0 que se passava
em minha casa, mas achatou 0

.beque, que nao viu nada".

ABOIAR - Arremessar a distan
cia. (Termo muito usado nos
AQores).-Afogar-se.

ABORTO .- -Gazeta, faltar aaula.
Pessoa fisicamente inferior; de
selegante; tudo 0 que e feio ou
que esta mal feito.

A BROCHA - Atrapalhado; a
braQos corn dificuldade. Ex.:
"Ando a brocha". Nao ter· tra
balho nem dinheiro.

A CABRADA ANDA HOlE .CO
A MOSCA - A pollcia anda hOo
je muito irritada.

ACAJUADIC;O - Ter presdispOo
siQao para qualquer coisa e em
especial para enfermidades, no
Algarve.

A CAPUCHA - Individuo que se
retira as ocultas ou despercebido.
Sem ruido, sem pompa; modesta
mente.

ACHAR A RUA PEQUENA - Ir
cambeleando, embriagado. Ex.:
"Apanhou tamanha bebedeira que
ate achava a rua pequena para
ele".

ABAIXAR A GRIMPA - Obrigar
alguem a submeter-se; fazer aba
ter a prosapia de alguem.

ABAIXAR - Defecar (termo usa
do especialmente no Alentejo).

ABALADURA - Aborto (este
tenno e muito usado em Melga
QO).

ABAIXAR A PROA - 0 mesmo
que abaixar a grimpa.

ABAFAR - Esconder. Sonegar.
Furtar e esconder 0 objecto per
dido. Ex. : "U abafou 0 relogio
de maneira que ninguem the da
corn ele".

ABADESSA - Mulher muito gor
da.

Resolvemos publicar estes excertos mais ou meno§
regularmente na esperanra de l(lanter viva a memoria do
caw que muitos de nos conhecemos e talvez usamos e
de aprender novos termos. E porque manter vivo 0 caliio,
em vez de 0 esquecer e entemar completamente como mui
tos quereriam? Porque 0, caliio e 0 sangue e suor do idioma,
a arma dos pobres e enjeitodos para se exprimir secreta
mente contra os poderosos, e enfim a seiva directa e fresca
duma lingua.

E no Portugues 0 caliio e tambem um benvindo
pontape no- trazeiro duma lingua por demais poetica e
subjectiva que pode bem usar mais umas palavrinhas fortes
e sucintas.

Alem disso, algumas destas palavras e termos como
apresentodos neste interessantissimo livro (Dicionario de
Caliio de A.' Lapa, editodo por Editorial Presenra, Lisboa
1974 sao um encanto de invenriio, d~ pioda, que fariam
rir ate os mestres da Acodemia se eles se permitissem acei
tar a Ibgica dessas cotoveladas bem dodas numa granuiti
ca muitas vezes rigida demais para servir as necessidades do
falar popular.

Para nos aqui, muitas vezes isolados do falar co"en
te Portugues e com a nossa propria fala conjUndida pelo
IngIes e muitas vezes tambem 0 Frances, 0 Italiano e 0 mais
que seja, ate faz bem relembrar as raizes da nossa expressao
e quando for atil usar, saboreando, a mais genuina giria
Portuguesa.

ABANANADO -" Admirado.
Ex.: "Tanta beleza deixa-me aba
nanado".

ABANADELA - Pedido. Enge
nho; insistencia."" Ex.: "A coisa
arranja-se, que eu ja the dei duas
abanadelas".

ABANADORES - Orelhas gran
des.

A BOCA CHEIA - 0 que se diz
francamente sem receio de des
mentido. Ex.: "Posso dizer isto
a boca cheia".

A BOCA PEQUENA - 0 que se
diz em segredo,· encobertamente,
corn toda a cautela.

ABARROTAR - Inchar; fartar;
satisfazer. 0 mesmo que abar
rotado.

ABELHA MESTRA - Mulher as
tuciosa, finoria. Tamhem se em
prega quando se refere adona dum
prostibuIo.

ABELHUDO - Intrometido; pes
soa que tudo pretende saber e
que em todas as conversas quer
ser ouvida.

ABICHAR - AlcanQar; arranjar;
conseguir; apanhar. Ex.: "Do
padrinho abichou ele urn mag
nifico folar". - "Depois disto e
de crer que sempre abiche <> em
prego".

ABISCOITAR - 0 mesmo que
abichar. Ex.: "Tais elogios fez
ao relogio que se abiscoitou corn
ele".
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Precisa-se de pessoal full
-time or part-time. Acei·
ta-se na zona de Toronto,
Brampton, Oakville e Missi.
sauga. Entre em contacto
corn 0 telefone 275·3518.

PROCURA-5E
Senhora viuva procura 1 ou
2 senhoras viuvas ou soltei·
ras para viver em dois quare
tos mobilados em casa com
um grande jardim. Todas
as despesas incluidas na ren
da mensal que 6· somente
$100.00 por pessoa.
Chame Leonor 652-3448 ou
241-3283.

o ASSINATURADE6MESES $5.00

o ASSINATURA ANUAL $ 10.00

(.CLASSIFICADOS,[2]
. . .~ .. .. -

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

Nome .

Morada .

Postal Code........................ Tel. : .

...... - - -

\PIEeISA-SE
AJUDANTE DE DENTISTA

.DESEJO SER ASSINANTE DO JORNAL

Dentista cirurgiio precisa Assistente de Den
tista com pratica e que tale POrtUgUM e In
gles.
Para mais informa~es chame 869-3455

EstiI cansado do seu trabalho presente?
I: ambicioso e cheio de vontade para traba
Ihar?

Voce pode ganhar $25.000.00 por ano a
vender produtos de isolamento (I nsulation)
para a nossa companhia. I: necessario saber
um pouco de ingh~s, mas niQ precisa de ex
periencia. Nos treina-Io~mos e ajudaremos
dando no principio uma lista de clientes.

Chame 743-1663.
Accurate Temperature Control Co. Ltd.
30 Bay Wood Rd. Unit 13
Rexdale, Ontario.

Ca.1sado do trabalho
presente?

Pagamento ao Comunidade
625 Dufferin St. Toronto,Ontario M6K 2B2

C10verhW Welding Co.
TRATAMOS

de qualquer g6nero de trabalho ~e solcla
dura como MAaUINAS DE AQUECIMEN
TO, FORNOS DE PADARIAS, GRADEA
MENTOS, DUMP TRUCKS,ETC.
Trabalho garantido e a baixos pr~os. Se
esta interessado telefone depois das quatro
2524880. Ze Carlos

-!'JU - -- • • a •

govemo vender 0 seu petr6
leo? E, e daro, estabili
dade social e necessaria
para uma produlj:ao alta e
constante. Bakhtiar e razoa
velmente conhecido, urn
homem educado no Oci
dente cujos valores sao ba
sicamente os da civilizalj:ao
ocidental e tecno16gica. Mas
Khomeini? Os coralj:oes dos
dirigentes da Africa dp Sul,
Japao, Alemanha, U.S.A.
etc...sentem-se apertados...

PRECISA-SE DOMI:STICA

Pessoa para servil;:os dom6s
ticos com residencia na area
da Bathurst e Eglinton. Nao
necessita falar ingles, mas
sao necesslirias referencias.
Telefone 636-5525

TomaJpos conta de crian~as.

Urga experiencia . Boas refe
re~cias. Chame 537·5498

591-1300

o nosso horario:
das 9 as 9 da noite
todos os dias,
aSexta Fei~a e
Sabado, ate as 6 da
tarde.

da necessidade de usar 0

que ha de positivo na
tecnologia e progresso oci
dentais para 0 bem dos po
vos.

Pelo mundo inteiro ollios
ansiosos seguem os aconte
cimentos no Irao, dia a dia
senao hora a hora. 0 pe
tr6leo iraniano e absoluta
mente indispensavel para
alguns paises que depen
diam das suas boas rela
~es corn 0 Xli para 0 for
necimento do precioso li
qUido. Agora,. sem 0 Xli,
a quem decidira 0 novo

JOE DA COSTA

Importa(:6es

Brutas

de Petr6leo

do Irao - 1977

Milhares de barris

pordia.

regime. Khomeini tern sido
representado ou coma urn
fanatico religioso que odeia
o Oeste ou coma urn santo
cujas intenlj:Qes sac boas mas
pouco entende de economia e
politica. No entanto , a
verdade e que fontes mais
esdarecidas e independen
tes coma Le Monde de
Paris e 0 Newstateman de

Londres tern ocasional
mente mostrado Khomeini
coma sen40 altamente inte
ligente e conhecedor, pro
fundamente tradicionalista
e religioso mas consciente

% de
.lmport~6es

oOestino

do Petroleo do Irao

Sources: 011 and Energy Trends, London, and Petroleum Industry
Research Foundation, New York

665 BAY STREET (NORTE DE DUNDAS)
(OS MAJORES VENDEDORES FORD)

(TAMBEM ALUGAMOS)

COM MAJS DE 500 AUTOMOVEJS,
FORGONETAS E ~AMJ6ES NOVOS E USADOS

A VENDA ATRAVES DOS SEUS
REPRESENTANTES.

tanto garante que liltara
contra ele. 0 exercito,
poderoso e bem organiza
do, e a chave da qQestao
e nao e ainda daro que
psoilj:ao tomarao os chefes
militares- contra Bakhtiar
ou contra a maioria do po
vo?

Esta gravura da urna boa ideia da importancia do petroleo Iraniano para certos paises.(Repro
duzida da revista Maclean's de 8 de Janeiro de 1979.

Nao e facil entender
quem e Khomeini 'e 0 que
querera fazer do Irao. A
imprensa americana tern
-geralmente apoiado 0 Xli
e pouco tern revelado da
podridao extrema do seu

JOHN FERRElRA

da pagina 8

OFIMDO'XA

A MAJOR SELE<;:AO

DE CARROS FORD

e as maiores facilidades
de pagamento, ah~m dos
pre~s sem concorrEmcia.

Numa desesperada Jllano
ra fmal 0 Xli tinha coloca
o no poder urn dos diri
entes da oposilj:ao, Shapour
akhtiar, urn politico de

de envergadura mas to
avia urn arlstocrata, vira

'do ao Ocidente, que teria
.ceite manter 0 Xli no
rono, embora sem poderes

politicos. 0 povo porem
paralizaram 0 pais e final
mente, no dia 18 de Janei
ro, 0 Xli partia defmjti
vamente. Entretanto,
Bakhtiar continua a tentar
formar urn govemo, embora
Dio tenha 0 apoio da maio
ria e a sua posilj:ao seja
fragil. A maioria do povo
parece querer ver no po
der apenas urn homem:
Ayatolla Khomeini, 0

grande Chefe religioso Mu
lj:ulmano que tern sido 0
m'ais vigoroso oponente do

Xli e que do seu exilio em
Paris organizou e dirigiu
a revolulj:ao contra 0 impe
rador.

Agora que 0 Xli se foi,
omeini ja anunciou que

ai volt'ar ao Irao para to
mar posse do poder que
I A . dIcre ser seu por vonta e
o povo. Bakhtiar no en-
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telling an interviewer: "One must
move from theory to practice. Laws
will never be enough if psychologi
cal- and cultural factors· don't
change."

The. feminist movement flour
ished after the revolution, will
some male onlookers turned violent
at a public bra-burning and further
demonstrations were' canceled.·
Three- women named Maria wrote a
celebrated book on female sex life,
won ,acquittal on a charge of offend.
ing public morals, then largely re
tired from public view.

In terms of practical benefits.. the
Commission on the Status of Women
keeps the movement alive. The
commission promotes family plan
ning centres, organizes radio and
TV programs on women's affairs
and dispenses free advice at its ot.
fice near Lisbon's bullring.

"We're quite pleased with the
progress we're making but, truthful
ly, Women's Lib in Portugal is
weak," said Mrs. Vicente.

So true. Lisbon boutique
manager Ines Dias, vacationing
with her husband, recently traveled
to a northern village, hometown of
the boutique's cleaning woman, who
also was there on vacation.

The cleaning woman invited Mr.
and Mrs~ Dias to dinner.

"My husband got the big chair. I
had to sit on a stool," -Mft.·· Bias
recalled.•,At the table, my husband
was served first. I was second.

" All the courtesy went to my
husband, not me, and yet I'm her
boss. Frankly, I was furious. But
that's how it is in Portugal."

x
$6,500 Scholarships to
Portuguese Students

Immigr~nt Artist in Toronto

Discard garlic and bay leaves. Pat cubes dry with
paper towels. Reserve the marinade.
In a large heavy skillet, cook the pork in 3 table
spoons lard over light heat until it's browned and
cooked through. Transfer pork to a heated dish and
keep it warm. Add to the skillet the reserved marina
de, stirring in the brown bits, reduce by half and pour
it over the pork.
Saute 2 onions thinly sliced, 1 greeen pepper cut into

,strips, minced garlic and 2 tablespoons lard until
vegetables are soft. Add 2 tomatoes. peeled and
seeded, salt, peper and cayenne. Cook, stirring for
3 minutes. Add 36 little clams well scrubbed. Cook,
covered, for 3 to 5 minutes or until the clams open.
Discard clams that remain closed. Add the pork
cubes and the marinade and cook for 2 to 3 minu
tes more or until it's hot.
Transfer to a heated serving dish and garnish it witJ1
plenty of fresh, minced coriander and lemon slices:

Despite equal-rights laws, ma
chismo lives on in Portugal - in
ways that amuse or hurt, that often
ate scarcely noticed by. the tradi
tion-bound majority in both sexes.

A recent television documentary
on farm life showed women hoeing
the fields, then washing clothes in a
river. Their husbands were inter
viewed at. a cafe where they were

-drinking bugaco, a local brandy.
"Help my wife with the chores?

Why should I?" said one farmer.
"When she earns as much as I do,
then I might help her."

Portugal'sl two-year-{)Id demo
cratic constitution,' product of a
revolution that ended decades of
authoritarian rule, bars' sexual dis~

crimination and grants wives equal
civil and political rights with hus
bands.
- Laws~ to implement the constitu
tion are coming gradually. A new
civil code gives wives the right to
leave the country without their
husbands' ·permission, establishes
community property for married
couples, gives mothers an eq~al

voice in raising children and makes
it illegal for a husband to open his
wife's mail. .

Women are still awaiting new
fiscal and penal 'codes,' which they
hope will give tax breaks to working
wives and permit legal abortions.

"But we do not expect that legal
changes will be strong enough to
liberate women completely from
tbeir oppressed condition," said
woman lawyer Lill Viegas.

Portugal's first lady, Manuela'
Eanes, summarized the problem,

right Social Democrats and the conser
vative Centre Democrats backed him,
while the Socialists abstained--'their
leader Mario Soares claiming that Pin
to's appointed cabinet had no mandate
from the people-and the Communists
led a motion to reject him.

The Socialists, the largest party, will
now watch warily for signs that Presi
dent Ramalho Eanes~who appointed
Pinto~is trying to expand his own
powers at the expense of the political
parties. Reinforcing left-wing fears is
the presence among the new ministers
of men closely linked with big business
and the fascist past. And, to the suspi-

, cious, it is hardly coincidence that old
warrior Spinola should re-surface just
now. For even if he doesn't return to
pQlitics, his book will inspire, and he
himself will remain a potent symbol to
an increasingly confident Portuguese
right. David Baird

This is a typical Portuguese dish orginally from the
Alentejo region but by now quite popular every- 
where in Portugal and in immigrant communities
around the world.

When. well cooked, it's a delicious dish, with
a unique taste resulting from the mixture of pork
and clams, laced with the freshness of coriander.
Use the smallest clams you c.!ID fmd.

Combine 2 pounds pork loin in cubes,
1 and 1/2 cups dry white wine
1 tablespoon sweet paprika
2 bay leaves
3 garlic cloves split salt and peper

Let pork marinate in this mixture for 8 hours, in the
fridge, turning occasionally.

LISBON, Portugal (AP) - It was
a scene that would gladden the heart
of any feminist. ,

The boss was a woman, her assis
tant was a woman and the only man
in sight among the 30 office workers
was a typist,

The boss, Ana Vicente of the
Prime Minister1i Commission on the
Status of Women, approached the
solitary male. "You may have to do.
these letters over again, Melo," she .
'told him.

"Whatever you say; Mrs. Ana, l'
typist Melo replied.

That simple exchange illustrated
just one small way in which the.
legalistic structure. of women's
equality in. Portugal, painstakingly
built by activists si~ce the 1974 revo
lution here, falters in the face of
ordinary human'habit.

Except for close friends who are
on a first-name basis, there is rio
form of polite conversation in Portu
guese· that permits men and women
to address each other on equal
terms.

"Mrs.' Ana" is a respectful greet
ing but it withholds use of the sur
name, a privilege reserved ·for
men's names only. Custom, in otheri
words, prevented the, typist from
saying "Mrs. Vicente."

The exchange, echoing centuries
of male domination but spoken in an
office dedicated to sexual, equality,
left both sides uneasy. Mrs. Vicente
remarked to a visitor that she would
try to begin using Mr. Melo's first
name-to restore some balance.

cially since he comes bearing a book~
One of his books sparked the 1974 coup, ,
and his latest effort, A Country Adrift, '
gives the conservlltive vie}VPoip.j; f!!!sh
vigor - just as Portugal's experiment
with democracy is being sorely. tested
by economic, social and political"crises.
He attacked the country's leaders for
giving up colonies and throwing away
the fruits of the revolution: "The Portu
gal of home and overseas is dead. The
Portugal of Europe is in crisis. Its exis
tence is in peril." Leftists fear that
apart from the obvious appeal to con
servatives Spinola's views will also
sway uncommitted citizens fed up with
the rocketing cost of living.

Pinto, at 42 the youngest leader in
Western Europe, had asked the political
parties to forget their differences in the
vote and to let him get on with his pro
gram to boost productivity and foster.
private enterprjse, But'only the centre-

Sound ~f thunder'
from the right

Ha~y 1979 for all. Another year for the
world and some more changes for Comunidade back
to being a monthly and a new edit01:. Why the~

changes and ups and downs7 Because it .is very diffi
cult'to produce a newspaper of quality in the cicums
tances we work and we aren't interested in producing
a paper half filled with clippmgs from the other
papers and the other half filled with...whatever.

We will continue to do our best to put together
an original paper, with articles weD written and
thought out, involving some research on the issues
discussed, attempting to be educational as weD as
entertaining. We will maintain a line of thought
reflecting certain sociais concerns, mainly that of
contributing for a community better informed and
more able to meet their duties and demand their
rights within the community at huge.
. This means that sometimes a page takes days
to prepare; that we have to plan weD in advance how
to fill those 12 pages ana manage to interview or
photograph those who don't always wish to be
interviewed or photographed. And how,where to
find time and resources to do it all?

Gales battered the coastline of Por
tugal last week, but as the coun

try's fourth government of the year was
ushered into power even worse storms
were threatening on the political hori
zon. Even as Prime Minister Carlos
Mota Pinto's new government squeaked
through a vote of parliamentary ap
proval, the Socialists were calling it
"the most right-wing since the days of
the dictatorship" and the steady resur
gence of the right was given a boost by

.the re-emergence of its champion and
chief thunderer, General Ant6nio
Spinola, silenced since 1975 for plotting
a coup.

Spinola's reappearance holds an omi
nous portent for the left win~ers, espe-

I don't know how Domingos managed to
publish Comunidade weekly, I' don't know but I
rather guess... But that is a nightmare he alone can
describe. Perhaps someday (if he breaks a leg and has
to stay' put fot awhile...) he will fmd time and cora
ge to tell us about it. About that and other night
mares he has gone through for love of communitarian
joumalism, and from which he has yet to recover.

The paper owes its existence to a dozen of
individuals on irregular basis and regularly, to a half
dozen. Tentativesto broaden that basis have failed
against broken promises and walls of silence. We
know many would want to cola~rate but feel their
lack knowledge or talent. and, specially, aren't used
to participating, to contributing to a dialogue or the
events that shape our lives. Almost all of us Portu
guese grew up and formed our personalities surroun
ded, influenced by a closed society where the will
to question and answer freely was not develo
ped but, on the contrary was asphixiated. That is
however another very reason for Comunidade to
continue.

None of us ever made a penny of profit with
_- the paper and some have lost some, but there are

other compensations~~tranger who recognizes
our name and thanks us for what we have written,
readers who call as soon as the paper is late, letters
that arrive froQ} B~azil or Germany with a doDar
inside asking us to send a few papers, just for the
pleasure of reading them... And now and then there
is someone who finally decides to join our group
or replace one of us who leaves, exhausted. There
are always a few readers who pay their subscription
on time to answer our questionnaires and some adver
tisers who help with expenses. . Thus, we will
continue. Up and down depending on our jobs, fami
lies, health, etc... But we will continue.

Portuguese machismo
lives on despite laws

EDITORIAL This article was first published i~ 'the GLOBE AND MAIL and while these impressionas are no doubt accurate they do not
ii••illiiI-••••iII••••••••••• take into account the great advances towards equality made in the last years; the impact of which may not be obvious yet

but is"nevertheless, quite real It is surely not going to happen in the near fUtUre but even in Portugal the writing is starting
. to show on the wall: machismo is going the way ofdinosaurs.
Comunidade intends to publish a more comprehensive article on these changes in the near fUture.. -.,

_..lo...


