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COORDENAÇÃO 

e Abertura 

Verão, tempo 
propício ao 
(re)encontro 

As nove ilhas dos Açores são 
~a vez mais reconhecidas, a 
mvel mundial, por usufruírem 
de características propícias ao 
desenvolvimento de determi
nadas atividades- Tendo por 
base esta linha orientadora e 
cientes de que é na altura do ' 
verão que muitos emigrantes 
açorianos optam por passar as 
suas férias neste arquipélago, 
chamamos a atenção para duas 
iniciativas que se vão realizar 
nos Açores, garantindo uma 
forte representação da diáspo
ra: o I Torneio de Golfe "Taça 
do Emigrante", iniciativa da 
Associação dos Emigrantes 
(que irá decorrer por altura do 
Conselho Mundial das Casas 
dos Açores)e, a visita aos Aço
res do grupo de alunos vence
dores do prémio APPEUC. 
Aproveitamos também para 
publicar os esclarecimentos da 
ProLegal Consulting Group 
que será responsável pela con
tratação de trabalhadores da 
construção civil para o Canadá. 
Desejamos aos nossos utentes 
um verão inesquecível e cheio 
das maiores alegrias. 

Viva as Comunidades! 

Alunos dos 
EUA e Canadá 
devisita 
aos Açores 

Durante uma semana, de 24 a 31 
de julho, os seis jovens vencedo
res do Prémio APPEUC, com 
idades compreendidas entre os 
13 e os 17 anos, vã.o poder visitar 
duas das ilhas do Arquipélago 
do::. Açores. Este concurso que 

ARQUIVO AO/EOIJARDO ~ESE~OES 

,. 

ProLegal esclarece 
emprego para o Canadá 
ProLegal irá recrutar 
pessoal da construção 
civil para o Canadá. 
Interessados podem 
contactar Yollanda Simão 
(001) 416 924-5171 
portugal@prolegal.ca 

A Direção Regional das Comuni
dades, no âmbito do apoio a even
tuais candidatos a emigrantes, di
ligenciou esforços no sentido de 
apurar a veracidade das notícias 
que têm vindo a lume sobre a con
tratação de trabalhadores da 
construção civil, por parte de em
presas canadianas. Em resultado 
deste esforço, fomos informados 
do seguinte: 1) existe, na realida
de, interesse de empresas cana
dianas de recrutar trabalhadores, 
nesta área, em Portugal; 2) aem-

tem como prémio uma viagem 
aos Açores é uma iniciativa da 
Associação de Professores de 
Português dos Estados Unidos e 
Canadá,emparceriacomaDRC 
e a SATA internacional, com o 
objetivo de promover e incenti
var o estudo da língua portugue
sa, mediante a apresentação de 
trabalhos, originais e escritos em 
língua portuguesa, por alunos 
que frequentam as escolas co
munitárias portuguesas dos Es
tados Unidos e das escolas do en
sino oficial americano que têm 

presa que está responsável por 
esse recrutamento, a pedido de al
guns empresários, é a ProLegal 
Consulting Group, sendo a sua 
responsável a Sra. Yollanda Si
mão, consultora de imigração; 3) 
esta empresa vem a Portugal con
tinental fazer umas sessões de es
clarecimento sobre o programa; 
4) apesar de não virem aos Aço
res, nesta primeira fase, colocam 
a possibilidade de os açorianos se 
candidatarem; 5) nesta altura, 
procuram à roda de 200 traba
lhadores da construção civil; 6) a 
Pro Legal trabalha com empresá
rios que já têm uma autorização 
do governo do Canadá para este 
efeito; 7) as empresas estão se
deadas na área Metropolitana de 
Toronto, não estando previstas 
ofertas de trabalho noutras cida
des e/ou províncias: 8) a remu
neração prevista será entre as 32 
e 34 dólares canadianas, nas 

quais incidirão os descontos le
gais; 9) as entidades patronais não 
se responsabilizam pelo aloja
mento dos trabalhadores e fami
liares, sendo da responsabilidade 
do trabalhador as despesas do alo
jamento; e 10) o contrato será ini
cialmente de dois anos, mas cabe 
ao empregador manter ou não 
esta relação contratual, median
te a avaliação do desempenho do 
trabalhador. A Pro Legal informa 
que o seu papel neste projeto cin
ge-se a promover.todos os servi
ços relacionados com o processo 
de imigração temporária, de acor
do com as leis do Canadá_ Ainda 
segundo o que apuramos, é pos
sível que outros agentes tenham 
vindo a Portugal promover pro
jeto idêntico, mas sem garantias 
de legalidade, pelo que se pede aos 
candidatos prudência. 

A ProLegal estádisponível para 
esclarecimentos. 

incluídos no seu currículo cursos 
de língua e cultura portuguesas. 
Os alunos fazem-se acompanhar 
das professoras Alice Almeida e 
Ana Oliveira, as quais irão tam
bém usufruir de um programa 
lúdico e cultural que inclui uma 
visita às ilhas de São Miguel e 
Terceira. Durante a visita '-ão po
der apreciar a beleza natural des
tas ilhas, bem como assimilar a 
sua história e cultura, o \'alor do 
património arquitetónico e pai
sagístico. Feliz estada para todos 
e todas. 

AÇORIANO ORIENTAL 
SEGUNDA-FEIRA, 23 Df ULHO DE lOU 

ITomeiode 
Golfe "Taça 
do Emigrante" 
O !Torneio de Golfe "Thçado Emi
grant.e" vai realizar-se no dia 2 de 
setembro no Campo de golfe das 
Fumas, na ilha de São Miguel, sen
do o prémio a atribuir urna via
gem aos Açores para duas pessoas. 
Esta é urna iniciativa da Associa
ção dos Emigrantes dos Açores 
que, reconhecendo o destino Aço
res como um localcomgrandepo
t.encialidade para a prática do gol
fe a realizar durante todo o ano, 
tem como objetivo reunir, através 
~esta prática desportiva, os aço
nanos e açordescendentes que vi
vem nos vários destinos da diás
pora, família e amigos, num 
convívio que permitirá o desen
rolar de uma competição movida 
pela amizade e a confraternização. 
As inscrições decorrem até ao dia 
25 de agosto. Mais Informações 
em aeazores@gmail.com e pro
shop.batalha@azoresgolfis
lands.com 
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Associação 
de Professores 
APPEUC 
A missão daAssociação de Pro
fessores de Português dos Esta
dos Unidos e Canadá (APPEUC) 
é servir todos os docentes ligados 
ao ensino, bem como as pessoas 
interessadas na língua e cultura 
portuguesas. Foi fundada em 

1

1994 com o objetivo d:.promovi;r 
o ensino do Portugues na Ame
rica do Norte e dar apoioªº" pro-

l 
fessores que ensmam. o idioma 
luso nas escolas comunitárias das 
associações e no ensmo publico 
e pnvado. ParceiradaDRCemdi
versas iniciativas, como o prémio 
APPEUC, esta associação cola
bora.com outras instituiçõe:. e de>
envolve, durante todo o ano, com 
sucesso, um vasto leque de ativi
dades ao seniço da.; comunida
des lusófonas. 


