
★ Federaçâo de Empresàrios e Profissîonais 
entrega Boisas de Estudo 

Sobretudo se ...estâo mais rioos, sim senhores. 
tivermos em linha de conta que os mais velhos da sua 
comunidade começam a acordar para a reaüdade. 
Assim sendo, corneçam a entender melhor a sede dos 
nossos jovens em andar em trente, estudando nas 
Universidades e evoluindo no dia-a-dia das actividades 
universitârias. E quando'assim é, nâo restam dûvUas 
de que nâo sâo apenas os jovens que ficam mais. tiœs. 
É, afinat, a comunidadefem cjue se irvtegràin<.tÉ Arthur 
Eggleton, hoje miriistio federal, foi testemunha e pa- 
drtnho (se assim nos poderhos exptessar) de toda à 
cerimOnia de sâbado. Entendeu-a, decerto. PÀG. 2 
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PACIRCAS 
FOI m qulnta-lein. Eram u 
elel;S«t pin i Comluio de 
Mondoret di Tem Bêla”. E 
a verdade é que as eleiçôet 
loram ilgo controveraas e vio 
ainda dar multo que falar, a 
avallar pelo que not dizem. 
De qualquer modo, mudou-te 
O titlema que havla. O que 
pode ter bom... PACl 5 

10 mil 
novos 
postos 
de trabalho 
para Toronto 

pAar 

UARTWHO SILVA U unt 
anot aMt, linpou a kMa. 
Que vkigou e deu Initot, 
MANUEL CARVAU10, ettt 
ano, M O ipande obrelto dt 
algo a que mdlot vaticine- 
vam Jé a queda hnInenM. 
Que idk) aconteceu. E ainda 
bam PAa .2 

TACA DE PORTUGAL 

Benfica 
ficou pelo 
caminho... 
e Sporting 
so 4.Meira 
se vai 
saber... 
UMA joniada de Taça e_ 

al PAGS. 10 E 11 

”MEXEM" no volante, como 
td elet. De tal forma que 
lio campedet da modallda- 
de que etcolbenm. Fonm 
por itto homenageadot m 
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Do Canadâ 
foram 
30 milhôes 
de contos 
para Portugal 
sô em 6 meses! 
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Nossos jovens 
mais ricos... 
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fîHSAnON Of PORHiOUESf CANAWAIV 
8USiN’tSS&m)ffSa0f<At5INC <^:xg0. 

cê bm ê i quai r*| 

durante viitoa anos, 

coma Vareador a, dap< 

praaldanta da Ctmara I 

O mlnlatro da CIdadai 

gnçio, Sargio MarchI, 

2 ONossa Gente- :;AVOZ, 
: 31 de Janebo de 1994 

Federàçâo (l^) atribuiu Boisas 
A Fadaraçio LuaoA^anadana 

doa Emimaarloa a Proflaalonala 

levou a afaito, no aébado, a aua 

tradklonal Faata anual. No aatllo 

habituai, ooiho vam lazando, da 

raato, daàda 1961. 

A nota mala aallenta loi a pra- 

aança do mHabo AU Eggleton 

que aa aviatou, aaalm, uma vez 

mala, com a eomunidada de ex- 

praaato portugueaa, que conhe- 

ealar pravlsta comparecer. Nio o 

anos, primaire pêde lazer, no entanto, enviando 

a, dapola, como em aua aubstItuIçAo o sau asala- 

Munlclpal. tante Peter Vecchiarelll, que 

a EmI- haveria de 1er uma menaagem 

chegou a para a Federaçfio a, natural* 

O Congresso Naclonal Luso-Canadlano 
nécessita dum COORDENADOR/iNVESTIGADOR 
para uni pro-jecto de eStudo de Necessidades e 
aspiraçôes da Contunldade Portuguesa no 
Canadâ (Needs Assessment). Esta seré uma 
posiçâo temporària e é subsidiada pela Secretaria 
do E^ado do Multiculturalismo do Govemo do 
Canadâ. 

OccréCdato/a trabalharâ em contacte corn o 
présidente do Congresso e um comité supeivisor 
shuado na , ckJade de Toronto. Deverâ ter 
expériência de trabalho corn computador e 
"wordperteef, assim como em relaçôes comu- 
nitérias e preparaçâo de relatôrios governamentais. 
Um B.A. ou équivalente serâ requerido para esta 
funçâo,, Fluência em Inglês e Português serâ 
necessârio para o exerefeio destas funçôes. 

Favor enviar C.V. para a aede do 
CONGRESSO NACIONAL LUSO-CANADIANO 

85 Glendale Ave., 2nd floor, Toronto, Ont., M6R 
2S8 até ao dia 18 de Fevereiro. 

DETALHES DAS FUNÇÔES 
A SER DESEMPENHADAS (Job description) 

PODERÂO SER OBTIDAS 
CONTACTANDO A NOSSA SEDE: 530-6608. 

ZENITE a ALBINO 
HENRIOUES 

SIMBOLO 
DE BEM 
SERVIR 

Latreira Dell 
ABERTVRAXTAM 

PEQUENOS ALMOÇOS • REFEIÇÔES LIGEIRAS 

Laréira Restaurant 
AMBIENTE ACOLHEDOR E FAMILIAR 

COMIDAS TIPOS EUROPEIA E CANADIANA 
PRATOS AO PALADAR PORTUGUES! 

Lareira Bar 
MÛSICA AO VIVO 

NOS FINS-DE SEMANÀ 

938 COLLEGE ST. 
( ertuuRtionio ) 

441445 DOVERCOURT 
( enizam«nto CoHoga ) i 

PARA RESERVAS; (416) 

538-1562 

EMPREGADA 
PRECISA-SE 

PARA VIVER EM CASA 

DE CASAL PORTUGUÊS 

DA MÂXIMA 

RESPEITABILIDADE 
E IDONEIDADE. 

Bons beneffdos e bom trato. 
Necessârio ter carta de conducâo. 

Tel. (416) 677-8813 

Précisa 
de emprego? 
PROCURA NOVA 
OPORTUNIDADE? 

■ Associe*se 1 uma das 
maiorea e mais ricaa 
indOatriaa do mundol 

★ Somos uma companhia multinacional que 
olerece as melhores condiçôes de emprego, 
excelentes oportunidades de sucesso corn as 
melhores remuneraçOes. 

★ O NOSSO SUCESSO É A TRANSFORMÂ- 
ÇÂO DOS SEUS SONHOS EM REALIDADEI 

Para que Isto suceda é necessârio: 
□ Indivfduos de ambos os sexos que 

falem e escrevam em Português e 
Inglês. 

□ Gostem de contactar corn o püblico. 
□ Se]am ambiclosos e confiantes num 

future melhori 
□ Queiram seguir uma carreira 

profisslonal que os leve ao malor 
êxito financeiro e pessoal. 

□ Queira ser o seu prôprio patrêo. 

NAO NECESSRA QUALQUER EXPERIêNCIA 
OU CURSOS DE FORMAçAO PROFISSIONAL 

TELEFONE-NOS PAFIA UM "APONTAMENTO" 

272-3466 
OnRE AS 9 AME AS 12 PM 

NÂO PERÇA TEMPO! É O SEU 
FUTUROI TEMPO É DINHEIROlll 

mente, para a comunidade por- 

tuguesa. 

■ EXPRESSIVA 

A ALOCUÇAO 

DE EGGLETON 

O mlnlatro Art Eggleton teve 

oportunidade de enaltecer o 

esfoigo da comunidade de ex- 

presaâo portugueaa, lembrando 

corn aaudade oa tempos em que 

conlectava mais de amiùde corn 

oe Portuguese^ Acentuaria, 

depols, alguns dos programas do 

Govemo Federal, especlalmenle 

os que se relaclonam corn novos 

postos de trabalho, corn meddaa 

de poupança e, no lundo, corn 

aa Infraeatruturai que vte sar 

criadas. 

DIrigInda-ae aot redpientaa dat 

Boisas de Estudo, Eggleton 

haveria de lazer um apelo para 

que todos continuem a dar o aeu 

melhor nos estudos, por lorma a 

que, no iuluro, poaaam também 

dar 0 seu melhor ao pals, sem 

eaquecer - como Irizou - u suas 

origans. 

Pessanha Viegu, em nome de 

Portugal, haveria de lubllnhar o 

esiorgo da Federaçto e, naluraF 

menle, o apolo que oe jovens 

unhrersitérloa ponugueses rece- 

bem (e ainda bam) deste género 

de organIzaçSet. 

De uma fornta gérai, este género 

de teslas serve, eiectivamente, 

para aprolundar oa laçoi da con- 

vfvio e de amizade entra dvarsos 

extrados da noasa tocledade. 

M AS BOLSAS DE KniDO 

ATRIBUlDAS 

Sottomayor Bank ol Cviada, 

Law t Commerce SchotanMp - 

Nancy Quirino Chaves. 

Sottomayor Bank of Canada, 

Businesa Commerce Account 

Scholarship - Suzana Beatriz de 

Almelde Salvador. 

D. S. Tebreirs and Associates 

(em memdria de Davhf Souse 

Teixelra), Memorial Scholarthlp 

for comnunity aenricc - Dira M. 

Isabel. 

D. S. Teixeira and Aaaodates 

(em memdria da IMa Raposo 

Teizeka) - Memorial ScholanMp 

for community buabiew acMsvs- 

iiient - Katherine da Holti Ponte. 

RuI and Luisa Farta Mémorial 

Tnist Ftind, Scholarship Fund for 

Arqu|fecture B BqÂ<*éring • 

Nancy Machado. 

Fedendon of Portugueat’Cana- 

dan Bualnesa and Profrrtilonali 

bte, Portugueta Lanjpnge Scho- 

larahlp, Tanya Rocha. 

Fédération ot Porbiguesa Cana- 

dan Bualneaa and Profesthmali 

Inc, Rbmanitiea Scholaial% Rd 

Pimenta. 

Marcdlno Monlz Fund, PoaFCka- 

duate Scholarship, Victor SItvi. 

■ Sport Clube Lusitânia 

0 Sport Ckbe Lusitânia leva a efeio no sâbado. d» 5, um baie de 

despodida da Oirecçâo anterior, com tomada de posse da nova Oitecçâo. 

A lesta serâ abrihantada pelo conjunto musical Tabu'. Entretarto, a 

Déecçâo anterior peds-nos para agradecermos, em seu nome, a todos 

quantos deram a tua cartnhota ajuda, porque aem elet e aiaa nâo 

séria licll cbegar ao fim corn ot raaultadot que ioram alcanpidot. 

A nova direcçâo é presidida pek) sr. Eduardo Rodrigues. 

■ Copos Portugueses 

A Diracçâo-Geral do 'Portuguese WmeTüub' lavou a cabo, hâ dias, no 

'Chiado', mais uma prova de vinhos portugueses. 

De registar, no entanto, que o dube em causa vai deixar de apresenlar 

estas provas. Segundo nos diz, a despelo da enlusiâstica rosposla de 

numerosos individuos, e do entusiasmo e apoio de muias empresas que 

disiribuem vinhos, vâo lerminar, até porque nâo tiveram o iqxxo dos 

organismos governamentais raladonados corn os vinhos, 

Naturalmenis que saudamos aquelos directores s fazemos volos por 

qua Copoa Portuguetea vollom um dia i» nosso convfvfo. 

■ Futebol Clube do Porto 

0 Fulabol Clube do Porto de Toronto Val levar a efeio uma lesta 

dupla, digamos assim. Serâ um Baie de Carnaval, aptoveiado, também, 

para leslejar o Dà de S. Valenlim Vai ser no dia 12 de Fevereiro, a 

partir das 8.30, na sede da coleclividade. 21R Atlantic Ave., Toronto. 


