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Palavras do présidente 
Colegas de trabalho, Sôcios, Co- 

merciantes, Industrials e Amigos do 
First Prtuguese Canadian Club. 

Ao dar-mos inicio ao nosso boletim, 
quero deixar aqui o meu muito obri- 
gado pelo apoio moral, colaboraçâo 
fisica e material, e ainda pela maneira 
amavel como tenho sido recebido, 
sempre que em nome do First vos 
tenho abordado, pedindo a vossa aju- 
da para tentarmos fazer mais e me- 
Ihor para um Clube pelo qual, nos 
devemos sentir honrados nao s6 pela 
sua grandeza, mas também pela po- 
siçâo e influência que tem na vida 
da nossa comunidade. Se soubermos 
cumprir, orienter honestamente e de 
màos dadas, todos nôs “Portugueses 
de Boa Vontade”, podemos marcar 
corn O nosso F.P.C.C. a posiçâo ci- 
meira a que temos direito no mosaico 
Canadiano a que pertencemos. 
Jâ se fez alguma coisa, muito mais é 
preciso fazer-se. Nào é trabalho fâcil, 
mas é possivel se, à massa corn que 
temos tapado buracos, adicionarmos 
mais cimento e pedra, em substitui- 
çào da areia e âgua que tem vindo 
a enfraquecer-nos dia a dia. 

Um sôcio corn cota adiantada po- 
derâ ser considerado uma viga de 
ferro, ou uma pedra mestra nos ali- 
cerces deste clube. 

Um sôcio corn as cotas em dia po- 
derâ ser considerado cimento, ma- 
terial indispensâvel. 

Um sôcio até très mêses de cotas 
em atrazo, digamos ser pedra de mis- 
tura bastante précisa. 

Um sôcio corn mais de très mêses 
de cotas em atrazo e menos de seis, 
sera, nesta mistura, a areia que tam- 
bém faz falta. 

Mas, um sôcio corn mais de seis 
meses de cotas em atrazo, teremos 
que considerâ-lo âgua que, embora 
necessâria, sô poderé ser utilizada se 
for limpa, limpa de quimicos e ingre- 
dientes que possam prejudicar o tra- 
balho de construçâo, remodelaçâo e 
engrandecimento, a que esta Direc- 
çâo se propos e estâ disposta a levar 
a cabo. 

Um abraço 
A. Sousa 
Présidente 

Muiticulturalismo e 
Comunidade Portuguesa 

Os professores de “GUIDANCE” 
(Orientaçâo de Carreira Profissional) 
das escolas secundârias da Direcçâo 
Escolar de Toronto, realizaram no dia 
25 de Fevereiro a sua reuniâo de “de- 
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Da esquerda para a direita — Don McCrossan, presi* 
dente da Comissfio de Estudoe da Direcçâo Escolar 
de Toronto (PDC); Antônio Sousa, presidents do Por> 
tuguese Canadian Club; e Walter Lopes, da Direcçâo 

Escoiar de Toronto 
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senvolvimento profissional” afim de 
enriquecerem os seus conhecimentos 

sobre aspectos relacionados com as 
suas funçôes expecificas nas escolas. 

Esta conferência, envolvendo cerca 
de 100 participantes, entre pessoal 
do BOARD e membros da Comuni- 
dade Portuguêsa, teve lugar na sede 
do First. 

A parte da manhâ foi ocupada corn 
debates sobre têmas à volta do Mul- 
ticulturalismo. Foram oradores a sra. 
Cathi Michalski, présidente do Comité 
de Multiculturalisme do Ministério de 
Educaçâo do Ontario e o Dr. Aaron 
Wolfgang, professor do Instituto de 
Estudos de Educaçâo (O.I.S.E.) e edi- 
tor do livre “A Educaçâo dos Estu- 
dantes Imigrantes: temas e respos- 
tas”. 

Em seguida os participantes, divi- 
didos por grupos de trabalho, discu- 
tiram assuntos de grande actualidade 
no campo da educaçâo como, por 
exemple, “Avaliar os conhecimentos 
e melhor colocar os alunos novos 
canadianos”, uses e abuses do pro- 
grama de abandonar a escola antes 
da idade legalmente permitida (Leav- 
ing School Early) e “Como melhor 
aconselhar os alunos”. 

Apôs a conclusâo destas reuniôes 
houve almoço no restaurante do First 
e apraz-nos registar a maneira eficaz 
como este foi servido, o quai parece 
ter agrado a todos os participantes. 

No inicio do almoço o Présidente 
do clube, sr. Antônio Sousa, proferiu 
breves palavras de boas vindas aos 
visitantes; 

I wish to welcome all of you to th« 
F.P.C.C. and I hope you will come 
back soon since our restaurant and 
our facilities are open to all commu- 
nities. I am very pleased to see the 
changes that have ocurred in our 
club since I became the president. 
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Today is one of the most significant 
days in the history of the club becau- 
se of your presence and also because 
it is my intention to make this club, 
a guiding force in the educational 
development of our community. 

Thank You 
Apos o almoço os parcicipantes 

regressarem ao salâo principal da 
sede onde escutaram o Trustee do 
Bairro 6, Dan Lekie, vice-presidente 
do Toronto Board of Education e pré- 
sidente do grupo de trabalho de pro- 
gramas Multiculturais. 

A ultima parte desta conferência 
constou do tratamento, em grupos de 
trabalho, dos seguintes temas: 

A — Ambiçôes educacionais e 
de carreira das crianças 
Luso-Canadianas. 

B — A integraçâo dos imigran- 
tes portugueses nas suas 
novas escolas e comuni- 
dades. 

C — O sistema escolar de Por- 
tugal. 

D — Pontos de vista sobre rela- 
çôes entre a Comunidade 
e a Direcçâo Escolar de 
Toronto. 

E — O que significa a palavra 
“ MULTICULTURALISMO ” 

nas areas Anglo-Saxonias? 
Participaram na discussao destes 

assuntos, numerosos membres da co- 
Comunidade Portuguesa: estudantes, 
profissionais e pais. 

O subscritor destas linhas, na qua- 
lidade de socio do First e participan- 
te no Comité que planeou esta con- 
ferência, nâo quer deixar de agra- 
decer a boa vontade dos sôcios e 
dirigeâtes do First que ajudaram a 
fazer desta reuniâo um sucesso, rnui- 
to em particular ao incansâvel vice- 
-presedente, sr. Deodoro Constâncio. 

V. Lopes 

Miss F.P.CC. 1977 
No dia 20 de Março o F.P.C.C. mais 

uma vez leva a efeito no Sheraton 
Hotel o espectâculo para a eleiçâo 
da Miss F.P.C.C.. 

Como sempre decorreu nos anos 
anteriores, estarâo présentes 10 jo- 
vens bonitas a desfilarem uma énor- 
me variedade de vestidos na primeira 
parte do espectâculo; depois seguir- 
-se-â uma passagem em fato de ba- 
nho, e por ultimo o vestido comprido. 

Como nâo nos podemos esquecer 
do sucesso obtido no ano passado 
a nossa festa têve, esperamos que 
este ano 1977 consiga ainda alcançar 
mais do que nunca. 

Ainda nos lembramos o primeiro 
ano que foi em 1973 quando o First 

Portuguese Canadian Club apresen- 
tou pela primeira vez a eleiçâo da 
Miss First, na quai a vencedora foi 
a jovem Teresa da Silva que conquis- 
tou o püblico corn a sua presença. 
Em 1974 e 1975 Fâtima de Carvalho 

e Lina Silva respectivamente foram 
duas concorrentes quenunca serâo 
esquecidas pela sua beleza e simpa- 
tia; finalmente Maria Joâo Matos pas- 
sou agradou, e ficarâ na histôria do 
Clube. 

Agora fazemos esta pergunta: 
Quem sera a vencedora de 1977?... 
Ninguém sabe responder. 

Nita Lourenço 

O Futebol do First 
Muito se tem falado do futebol no 

First nestes ùltimos meses, claro que 
se tem falado mais mal do que bem, 
mas é jâ um bom prenùncio esse mal 
de que se fala, porque ai reside jâ 
uma força do mesmo futebol na nossa 
comunidade. Sendo o futebol a ûnica 
actividade do clube que pode reunir 
à sua volta milhares de espectadores 
achamos que jamais o clube poderia 
prescindir de se manter em activida- 
de. Claro que para se manter essa 
actividade é preciso desenvolver um 
trabalho de que a maioria nâo se 
apercebe, trabalho esse que é de um 
modo gérai, feito sempre pelos mes- 
mos e esse é um outre mal do clube. 

A direcçâo actual do clube estâ 
empenhada em desenvolver um tra- 
balho em profundidade, um trabalho 
ardûo, um trabalho tanto vâlido quan- 
to possivel, mas para tal precisa-se 
da ajuda de todos. Muitos pergun- 
tarâo mas como é que eu poderei 
ajudar? Pois, a tua presença nos jo- 
gos é jâ uma preciosa e grande ajuda. 

O treinador do clube é o Artur 
Rodrigues, pessoa bem destacada no 
meio desportivo da nossa comunida- 
de da cidade de Toronto. 

Estâmes empenhados agora, e corn 
os treinos jâ a decorrer, no assinar 
dos jogadores. Alguns problemas tem 
surgido como séria de esperar, mas 
estâmes envidando todos os esforços 
para os resolver a contente de ambas 
as partes, salvaguardando tanto os 
interesses dos jogadores como do 
préprio clube, esperamos para a prô- 
xima poder jâ dar os nomes dos joga- 
dores para a época que se aproxima 
a passes largos. Outre aspecto bom e 
em que augurâmes grande future pa- 
ra 0 clube é a criaçâo da équipa de 
menos de 23 anos, nâo sô porque 
dai poderâo nascer novos valores 
como também ainda contâmes corn 
a ajuda do Lusitânia de Toronto para 
tomar conta desta mesma équipa. 
Pois como deve ser do conhecimento 
gérai, vai ser o Lusitânia de Toronto 
que arcarâ corn todas as responsabi- 
lidades da équipa embora dependa 
directamente do First, ou simples- 
mente poderemos chamar ao Lusitâ- 
nia a réserva do First. 

Além destas duas équipas teremos 
ainda e a exemple do ano anterior 
os jüniores. Acreditamos sinceramen- 
te nos rapazes que estâo à trente do 
departamento junior do clube, um 
departamento que deve ser acarinha- 
do pois a’ se poderâ criar o First do 
future. Vamos portante todos, mas 
todos trabalhar para o future. 

Aproveitamos a oportunidade para 
anunciar que se encontram à venda 
os “Season tickets” para os jogos de 
futebol disputados em casa, num total 
de 20. Os interessados poderâo diri- 
gir-se à secretaria, bar do nosso clu- 
be ou a qualquer dos directores. 

Alvaro Ruivo 

SECRETÂRIO DE ESTADO 
DA EMIGRAÇÂO 

No sâbado dia 19, às 21.00 horas, 
realizar-se-â na sede do nosso Clube, 
uma Sessâo Solene organizada pelo 
Consulado Gérai de Portugal em To- 
ronto, presidida pelo Dr. Joâo Lima, 
Secretârio de Estado da Emigraçâo, 
aberta a todos os portugueses que nfela 
desejem participarem. 

O Consulado Gérai e o First Portu- 
guese dirigem desde jâ aos portugue- 
ses aqui residentes um convite para 
assistirem à referida sessâo solene. 

A visita do Secretârio de Estado da 
Emigraçâo ao Canadâ inclui passagens 
por Montreal, Vancouver e Ottawa, es- 
tando previstos nesta ultima cidade en- 
contros daquele membre do Governo 
Português corn membres do Governo 
Federal do Canadâ, a fim de serem dis- 
cutidos problemas relacionados corn 
a emigraçâo portuguesa para este pals. 

Pagina dos Sôcios 
Estimados consôcios : 
Esta pâgina da nossa carta é-vos dedicada. As 

vossas criticas, opiniôes, sugestôes e aspiraçôes para 
0 clube de que sois sôcios e no quai esperamos que 
possais encontrar o ambiante de uma segunda familia 
mais numerosa que a vossa mas composta por indivi- 
duos corn os mesmos problemas e anseios, serâo bem 
vindas à nossa redaeçâo. Nôs prometemos publicâ-las 
dentro do que nos for possivel. Como sempre contâ- 

mes corn a vossa colaboraçâo; esta carta nâo é uma 
carta da Direcçâo ao sôcio, mas sim uma troca de 
impressôes entre sôcios imanados em ideais comuns. 

Desde jâ o nosso bem-hajam pela vossa coopera- 
çâo futura. 

P.s. : — Aguadamos a vossa comparticipaçâo corn projectos üteis 
e objectives e a vossa intençâo de os executarem. 

Um aspecto da ‘‘sociabUidade” das Pestas do Nosso Clube 

Comissâo de Festas 
Nâo podia esta secçâo ficar alheia 

a esta tâo brilhante iniciativa que é o 
boletim informative do clube pois a 
ela se associa corn todo o prazer e 
certeza de uma boa informaçâo aos 
nossos associados, sô espero e de- 
sejo que seja do inteiro agrado e 
acolhimento dos associados, pois te- 
nho a certeza que corn iniciativas 
deste género seremos cada vez maio- 
res, pois nâo vou eu alongar-me nesta 
minha primeira crônica de informa- 
çâo do que tem sido as festas do 
clube, pois mais ou menos todos sa- 
bem, umas vezes melhores outras 
piores mas em resume gérai temos 
feito o possivel e nâo tem esta sec- 
çâo regateado esforços para servir 
cada vez melhor todos os associados. 

Tem sido uma preocupaçâo cons- 
tante desta secçâo procurer trazer 
sempre que possivel os melhores ar- 
tistes ao nosso clube assim corno: 
Tony de Matos, Marco Paulo, Chico 
Jorge, Antônio Rios, Minah Jardim, 
etc, ao mesmo tempo quero informer 

os nossos associados que a nossa 
sala se encontre em compléta remo- 
dela'âo pois jâ no ultimo sâbado fun- 
cionou o nosso bar embora nâo aca- 
bado ainda, também dentro de uma 
semana serâo estreadas novas mesas 
na nossa sala para assim poder-mos 
servir cada vez melhor os nossos as- 
sociados e simpatizantes sô espero 
que a todos este nosso esforço seja 
compensado por todos vôs, pois nôs 
nâo pedimos mais que nâo seja ape- 
nas a vossa presença, o vosso esti- 
mûlo nas nossas festas, pois a vossa 
presença é indispensâvel e sô a vos- 
sa presença nos podem dar estimüio 
para fazer-mos cada vez mais. 

A titülo de informaçâo quero dizer- 
-vos que o clube realizando como vai 
sendo hâbito, bailes todos os sâba- 
dos e no dia 20 de Março, realiza-se 
a grande eleiçâo de Miss First Portu- 
guese, esta festa serâ realizada no 
Sheraton Hotel a partir das 4 horas 
da tarde e que constarâ corn vârios 
artistes entre eles o fabuloso Marco 
Paulo que virâ directamente de Por- 
tugal em exclusive para oF.P.C.C. e 

desde jâ podem marcar as vossas 
mesas na sede do clube ou pelo tele- 
fone 531-9971, para qualquer outra 
informaçâo se assim o entenderem 
podem dirigir-se à minha pessoa pelo 
telefone ou pessoalmente pois eu en- 
contro-me aqui nesta secçâo para 
vos servir, sem outre assunto o pré- 
sidente da comissâo de festas, 

MANUEL GIL 

Programa das Festas 
Março 12 — conjunto ZIP-ZIP 

Noite Açoreana 

Março 20 — baile — Capas Negrar 

Março 26 — baile — LORDS 

Março 20 — Domingo 
Miss First Portuguese 

Abril 2 — Teatro 
do First Portuguese 

Abril 9 — baile — Local Bands 
Abril 16 — baile — DELTAS 
Abril 23 — baile — REBELDES 
Abril 30 — baile — Panteras 
Maio 7 — balle — Local Bands 
Maio 14 — baile — Capas Negras 
Maio 21 — baile — Rebeldes 
Maio 28 — baile — LORDS 

PASSAGEM DE MODÊLOS 
NO “FIRST” 

No proximo dia 1 de Abril de 1977 
pelas 8 horas da noite, realiza-se uma 
passagem de modelos que tem a cola- 
boraçâo das maiores casas de modas 
da Comunidade Portuguesa. 

 ☆  
HAVERA VARIEDADES e JANTAR 

Marque a sua mesa na sede do clube 



SY RUEBEN Insurance Ltd. 
ROOM 207, 4195 DUNDAS STREET WEST 

TELEFONE 239-8103 

Completo Serviço de Seguros em todos os Ramos 

AUTOMÔVEL RESIDENTIAL 

VIDA PENSÔES 

INCÊNDIO BARCOS 

COMERCIAL ETC. 

  FALAMOS PORTUGUÊS   

263 Niagara Street — Tel. 364-6704 

Tern problemas em sua casa 
com os canos de esgôto ? 

Nâo se preocupe telefone para 

WALDEMAR OLiVEIRA 

Telefone 364-6704 

nâo tratamos sô de esgotos; 
estâmes ao seu dispôr para 
qualquer género de serviço 
em sua casa incluindo esca- 
vaçôes de toda a espécie e 
assim como o transporte de 
terra. 

«|#UNITY 
^pBANK 

747 College St. (College Plaza) 
Telefone 537-3182 
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EMPRÉSTIMOS PARA FINS 
COMERCIAIS ou PESSOAIS 

TARIFAS ESPECIAIS 
EM DEPÔSITOS 

 //  

Bill Norton — Gerente 

José Estêves — Assistante 
Luisa Candelas — Assistante 

FALAMOS A VOSSA LÎNGUA 


