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O Valor Cultural e Económico
da Língua Portuguesa no Mundo

Montreal, Momentos

O

históricos

Valor Cultural e Económico da Língua Portuguesa no mundo: São iniciativas como esta que ajudam a manter vivos os laços profundos da nossa
Comunidade com Portugal e a valorizar o contributo português paraPARA
o desenvolvimento
do Canada.OS
Mas para
que nada continue na mesma é necesCONCRETISAR
SEUS
sário manter o espírito aberto à assunção de novos paradigmas comportamentais e políticos, tanto a nível individual como colectivo. Hoje todos tirámos
PROJETOS
POUPANÇA:
partido dos 60 anos de trabalho, do sangue, suor e lágrimas dos portugueses.
Por isso, é DE
notório
o orgulho que têm no património, que levou 60 anos a
construir. A matriz nacional Lusa não esquece jamais a sua pertença a uma
cultura
rica,
diversa
REER OU CELI? e criativa. A verdade é que a constituição de uma mais
alargada geografia cultural, de experiência feita num outro espaço geográfico no Canada e Québec, coloca a identidade num quadro mais complexo para
os emigrantes, jovens e comunicação social. Nos dias 7 e 8 de dezembro, Consulte
foi numaum
atmosfera
temática,
num ambiente cheio e partilhado, que foi possível
dos nossos
conselheiros.
provar que há muitas maneiras de festejar momentos históricos.
514-842-8077
Manuel de Sequeira Rodrigues
Diretor do Jornal A Voz de Portugal

Missão
REER - CELI

Santa
Cruz
As melhores taxas de
juro.
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O Valor Cultural e Económico
da Língua Portuguesa no Mundo
Jorge Correia

R

ealizou-se no passado Sábado, 7 de Dezembro, a conferência sobre “O Valor Cultural
e Económico da Língua Portuguesa no Mundo”,
no âmbito das comemorações do 60º aniversário
da emigração Portuguesa no Canadá. Este evento,
organizado sobre os auspícios do jornal “Voz de
Portugal”, contando ainda com o apoio de várias
entidades atuantes na comunidade Portuguesa
de Montreal, pretendeu realçar o valor da língua
Portuguesa como ferramenta promotora de uma
comunidade mais forte, com visão, com capacidade de decisão, com capacidade de influência e
capaz de continuar a deixar a sua marca positiva não só no Québec mas também com quaisquer
outras comunidades com as quais entre eventualmente em contacto.
Na sala gentilmente cedida pela Associação Portuguesa do Canadá, assistimos a uma íntima mas interessante partilha de experiências e ideias que certamente deixaram a quem assistiu uma motivação extra
para dar o seu contributo positivo para a preservação e
expansão da língua Portuguesa na sua esfera de ação.
Iniciaram-se os trabalhos com Manuel Rodrigues, diretor do jornal Voz de Portugal, que abriu a sessão,

seguido de mensagens de Fernando Demée de Brito
(cônsul de Portugal em Montreal) e de Paulo Teves
(diretor regional das comunidades do governo dos
Açores) realçando a importância destas iniciativas na
diáspora. No painel 1 (intitulado Língua Portuguesa e Literaturas Lusófonas), a moderadora Inês Faro
começa por lançar o desafio à mesa de palestrantes
através de uma entrevista de 1986 que o conhecido e
relevante filósofo, poeta e ensaísta Agostinho da Silva (1906-1994) ofereceu, onde este afirma que “Do
rectângulo da Europa passámos para algo totalmente
diferente. Agora Portugal é todo o território de língua portuguesa. Os brasileiros lhe poderão chamar

Brasil e os moçambicanos lhe poderão chamar Moçambique. É uma pátria estendida a todos os homens
(...). Quando se diz ter Portugal de fazer alguma coisa, o que tem de ser feito sê-lo-á por todos os homens
de língua portuguesa. A missão de Portugal, agora,
se de missão poderemos falar, não é a mesma do pequeno Portugal, quando tinha apenas um milhão de
habitantes, que se lançou ao Mundo e o descobriu
todo, mas a missão de todos quantos falam a língua
portuguesa” continuando com “Trazer por isso o
mundo à Europa, como outrora levámos a Europa ao
mundo, tal a missão da cultura de língua portuguesa,
construindo o seu domínio com uma base espiritual

inteligência que outras línguas não tenham. Tivemos
de seguida a exposição de duas interessantíssimas
experiências pessoais na utilização da língua Portuguesa. Começando por Alex Norris (ex-jornalista,
atual conselheiro eleito da cidade de Montreal pelo
distrito Jeanne-Mance), este relata-nos a sua expe-

riência de descoberta da língua Portuguesa através de
uma viagem que efetua por vários países e continentes. Essa descoberta começa na Guiné-Bissau, onde
ele reconhece algo de diferente, de humanizador e
acolhedor da língua Portuguesa, legado lá deixado
pelos tempos da colonização, no encontro e partilha
com um novo companheiro de viagem brasileiro, que
em plena França lhe sugere visitar Portugal em vez
da Itália e outros países Europeus. A surpreendente
e sem base em terra, porque a propriedade escraviza experiência positiva que Portugal e sua cultura lhe
e só não ter nos torna livres”. Estava lançado o mote imprimem é de tal ordem que decide tirar um curso
e os palestrantes responderam à altura. Luís Aguilar, de Português, estabelece sua residência no Plateau
professor na Universidade de Montreal, trouxe-nos a (centro da comunidade Portuguesa em Montreal) e
sua experiência de ensino, as suas lutas para desen- manifesta sua felicidade pelo enriquecimento que
volver o gosto pelo Português, assim como a neces- sente por essa imersão na cultura e línguas Lusitanas.
sidade do Português assumir-se e conquistar o lugar O 1º painel terminaria a sua ordem de trabalhos com
que lhe pertence. Valter Hugo Mãe, jovem escritor já uma experiência também pessoal de antiga residente
com vasta obra e vencedor do prémio literário José do Plateau agora regressada. Ana Carina Da Paula,
Saramago em 2007, citou George Steiner (crítico li- investigadora científica na área da Fibrose Quística,
terário, ensaísta, filósofo, entre outros) onde este afir- que por motivos pessoais e profissionais viveu os úlma que a cultura Europeia desenvolveu-se e continua timos 11 anos fora de Montreal, 8 dos quais em Porinfluenciada pelos cafés, que sendo “...a Europa um tugal e os últimos três nos EUA, apresentou-nos um
OS SEUS
lugar de cafés...”, “...aPARA
traduçãoCONCRETISAR
é a língua oficial da interessante
percurso de vida, desde a sua renitência
Europa...”. A sua multiculturalidade
pode
influenciar
em
criança
pequena
em compreender o porquê de em
PROJETOS DE POUPANÇA:
um fortalecimento do traço tradutor dos conceitos, de pleno Québec ter que estudar currículo Português na
REER
OU
um traço técnico em vez
de trazer
um CELI?
enriquecimen- escola Missão Santa Cruz, até aos laços de amizato humano da mensagem transmitida. Afirma Valter de que se criou nos EUA com comunidade brasileira
um dos “...a
nossos
conselheiros.
Hugo Mãe que na suaConsulte
visão pessoal
literatura
que partilhando os laços linguísticos, recebeu a ela e
514-842-8077
serve para exprimir algo
que o leitor não consegue.”. à sua família de braços abertos. Conclui sua exposiQue nesta situação, uma língua pode transmitir uma ção com um agradecimento aos seus pais pela persis-
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tência que tiveram em nunca a deixarem desligar das
raízes lusitanas, reconhecendo o valor e riqueza daí
advindos e recomendando que só a ação motivada e
persistente permitirá fazer prevalecer os valores da
Língua e Cultura Portuguesas.
No âmbito do 2º painel (intitulado Valor Económico da Língua Portuguesa), moderado por Isabel dos
Santos, teríamos a intervenção de Jacinta Amâncio,
Diretora Geral da Caixa Portuguesa Desjardins, levou-nos através duma viagem temporal pelos ideais
da Caixa Portuguesa, pela intervenção económica e
social que desde cedo fez parte dos seus objectivos e
que se mantêm até hoje. Continuaríamos com Elisabeth Cerqueira, presidente da empresa Nutrisimple,
num interessante relato onde a influência das raízes
Portuguesas se manifestaria no seu primeiro livro publicado onde receitas tipicamente Portuguesas teriam
o seu lugar, até ao impacto económico na empresa
que lidera pela possibilidade de abertura a novos
mercados e clientes. Ricardo Poupada, co-fundador
do portal AskMen, concluiu a série de palestras com
uma interessante perspectiva acerca das potencialidades latentes de Portugal e dos portugueses, de algumas das muitas vitórias desconhecidas em diver-

sas áreas, vitórias estas que permitem construir uma
imagem de marca de Portugal moderna, cativante e
de valor. Esta imagem de marca poderá e deverá ser
construída não só a nível profissional como a nível
pessoal, no contacto que cada individuo faz com ou-

tras pessoas estranhas à cultura Portuguesa. Esta exposição provocou algumas intervenções por parte do
público assistente, que confirmaram a ideia de que há
potencialidade, mas que se encontra mal aproveitada
por falta de alguma autoestima por parte dos Portugueses face às suas origens, assim como de alguma
inércia e falta de sentido coletivo na visão de futuro, elaboração de planos e sua execução. Em jeito de
conclusão, diríamos que foi motivante verificar que
há reconhecimento dos pontos a melhorar enquanto
agentes ou embaixadores da nossa cultura, que temos
o dever a nível individual e coletivo de lutar pelo melhor e não ter vergonha de querermos ser vencedores.
Isto envolve trabalho principalmente no tocante a
não hipotecarmos o futuro por uma efémera vantagem a curto prazo, a abraçarmos a competição como

um exercício natural e saudável quando feito com
regras e princípios e sabermos diferenciar entre opções coletivas de futuro e pequenos interesses particularistas. Como observação a melhorar para futuras
ações, gostaríamos de ver mais envolvimento jovem
na assistência, dando o seu contributo, manifestando
as suas dúvidas, dificuldades e visões para o futuro.
Entre as conferências fomos presenteados por Luís
Saraiva, ator residente em Montreal, com declamação de Alfredo Marceneiro e de um texto “Elogio ao
emigrante Português”. A noite fecharia com chave
de ouro com jantar de gala na Missão Santa Cruz,
com atuação de vários artistas. Assistimos a Viviana
Lourenço que abriu a noite animando as hostes assistentes, continuando com vibrante atuação de Jorge

Roque acompanhado por Pedro Zagalo, Jorge Roque
que através da sua interação com o público e indiscutível talento cativou todo o público presente. A noite
terminaria com o grupo musical Rythmo propiciando
um animado pezinho de dança.
Esta conferência foi um passo de uma caminhada
que urge empreender para que a cultura Portuguesa,
e em particular sua língua, seja apreciada e tome o

verdadeiro valor que possui. Outros passos serão necessários, contudo o mais imediato começa por aquele que podemos fazer na nossa própria esfera de ação,
sem complexos de inferioridade, sem vergonhas,
com confiança, visão de futuro e resolução.
Em nome do jornal A Voz de Portugal, uma palavra
final de apreço aos apoios recebidos, que sem eles
não teria sido possível realizar esta conferência, nomeadamente o Instituto Camões, Desjardins Caixa
Portuguesa, Missão Santa Cruz, Associação Portuguesa do Canadá, Consulado Português em Montreal, Alfred Dallaire | Memoria e muitos outros que
a nível particular fizeram questão de contribuir para

PARA CONCRETISAR OS SEUS
este evento. Um especial agradecimento a Fernando
PROJETOS DE POUPANÇA:
Demée de Brito (cônsul de Portugal em Montreal), e
REER OU CELI?
a Paulo Teves (diretor regional das comunidades do
governo dos Açores) que respondeu positivamente ao

Consulte um dos nossos conselheiros.
convite endereçado com a sua presença manifestando
514-842-8077
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Cruz
As melhores taxas de
juro.

um apoio inequívoco por parte do Governo Regional
dos Açores, deslocando-se a Montreal propositadamente para o evento.
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Caros compatriotas

O

jornal A Voz de Portugal, há mais de 53 anos a informar em português
sobre os portugueses e Portugal vem hoje propor-vos uma conferência
sobre a língua portuguesa no mundo e da sua crescente importância comercial.
De 29 a 30 de outubro de 2013, reuniram-se em Lisboa mais de 200 representantes da língua portuguesa onde foi feito o balanço do português no sistema
mundial. O site do Observatório da Língua Portuguesa, que reúne diversas fontes
para construir as suas estatísticas,
aponta para 244,392 milhões de
falantes de português em todo o
mundo, e coloca já o português
como a quarta língua mais falada
do mundo, atrás do mandarim, do
espanhol e do inglês. É ainda a
quinta mais usada na Internet e
a terceira nas redes sociais Facebook e Twitter
Falado nos cinco continentes,
o português é a língua oficial de
oito países: Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

EMBAIXADA DE PORTUGAL
OTTAWA
Não me é possível estar hoje em Montreal e participar na conferência “Valor
Cultural e Económico da Língua Portuguesa no Mundo” promovida pelo jornal
“A Voz de Portugal”. Quero, no entanto, deixar expressa uma palavra de apreço
a todos os conferencistas e à “Voz de Portugal” pela preocupação com a nossa
língua e cultura, bem como pelo aspetos relacionados com a situação económica
da Comunidade.
A atualidade do tema escolhido é ainda mais evidente, uma vez que coincide
com a celebração do 60º aniversário da chegada dos portugueses e a necessidade
de se refletir sobre à identidade da Comunidade. Esta conferência é também uma
homenagem a esses compatriotas que vieram para o Canadá em circunstâncias
que, imagino, foram particularmente difíceis, mas que conseguiram adaptar-se a
uma outra realidade cultural e linguística, olharam em frente e venceram. Hoje,
essas pessoas são um motivo de orgulho para todos nós e não se pode ignorar o
seu contributo para o desenvolvimento da nação canadiana. Mas existem alguns
aspetos que gostaria de salientar.
Em primeiro lugar, a importância que a língua portuguesa tem cada vez mais no
mundo e o facto de ser partilhada por diferentes países de vários continentes a que
estamos ligados por laços de história e cultura.

Contando com as diásporas, que
todas juntas ascendem a quase 10
milhões de falantes de português,
segundo dados de 2010.
A língua portuguesa é ainda falada em locais por onde os portugueses passaram
ao longo da História como Macau, Goa (Índia) e Malaca (Malásia).
Ainda, segundo o mesmo observatório, o português é a língua mais falada no hemisfério sul, e entre as línguas europeias, o português surge como a terceira mais
falada. E um estudo da Bloomberg considera-o a sexta do mundo mais utilizada
nos negócios. Na Internet, o português é hoje o quinto idioma mais utilizado com
82,5 milhões de cibernautas, segundo o site Internet World Stats. (jornal mundo
português).
Com mais de 240 milhões de falantes, com mais de 150 mil alunos a prender
português (fonte secretaria de estado das comunidades) e com os indicadores
de crescimento de alguns dos estados membros da CPLP, a língua portuguesa é
cada vez mais uma língua incontornável no mundo da cultura, da ciência e dos
negócios.
Por essa razão, e no contexto das celebrações do sexagésimo aniversário da comunidade portuguesa no Canadá, também nós, parte desses 10 milhões da diáspora que falam português, parece-nos mais que justificada a opção de colocarmos
a aprendizagem da língua portuguesa, a literatura lusófona e a importância comercial da língua portuguesa como tema central desta conferência.
O Painel de convidados, que será oportunamente apresentado, pelas suas actividades e competências, ajudar-nos-á a compreender a importância desta pátria
que é a língua de tantos.

Faço um apelo aos lusodescendentes para que não descurem essa realidade. O
conhecimento da nossa língua tem a ver com a herança cultural que nos identifica
e contribui para manter viva a ligação com Portugal. Temo que se não continuarmos a defender essa tradição, a Comunidade corre o sério risco de se diluir na
sociedade local e que só será possível perceber a sua origem, através de alguns
nomes de família que perdurem. Nesse sentido, será fundamental que continuemos a insistir na aprendizagem da língua portuguesa e na leitura de escritores
lusófonos pelos nossos filhos.
Recentemente, fiquei muito satisfeito por verificar que alguns compatriotas da
região de Otava/Gatineau têm uma visão clara do futuro: mandam os seus filhos
– ainda crianças – aprender a nossa língua, de forma a poderem continuar a falá-la em casa, bem como com os seus familiares. E, nalguns casos, até diligenciam
para que as escolas canadianas disponham de cursos de português. Podia referir
muitos outros casos, mas há um em especial que quero salientar.
Recentemente, a Universidade de Queen’s passou a dispor de um cadeira de
cultura e língua portuguesa. Esta situação só é possível graças ao empenho – incluindo financeiro – da nossa Comunidade de Kingston que percebeu o grande
prestígio que lhe advém do facto de uma universidade de referência do Canadá,
com tradição nas questões económicas e empresariais, ministrar esse
curso. E, repararem bem, no caso da Queen’s o português é agora associado à
internacionalização da economia e à atividade das empresas.

Esta é, a meu ver, uma vantagem fundamental para os lusodescendentes: o conhecimento da nossa língua constitui uma mais-valia para a obtenção de empregos nas áreas tradicionais de trabalho, como o ensino por exemplo, mas também
para o desenvolvimento económico e as empresas com vocação do mercado externo. Estou plenamente convencido de que, nos próximos anos, os jovens profissionais que dominarem o português terão muito mais oportunidades de trabalho e
condições
para negócios. E lembrem-se
que o Canadá tem uma tendência natural
PARA
CONCRETISAR
OS SEUS
de expansão da sua economia e que, cada vez mais, procura novos mercados.

PROJETOS DE POUPANÇA:
Estas
as ideias que tinha para transmitir. Fico à espera das conclusões
REER
OUeram
CELI?
conferência e do modo como se poderão refletir na nossa Comunidade e no rela-

cionamento
de Portugal
com o Canadá.
Manuel de Sequeira Rodrigues
Consulte
um dos nossos
conselheiros.
514-842-8077
Diretor do Jornal A Voz de Portugal
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José Fernando Moreira da Cunha
Embaixador de Portugal no Canadá

A Voz de Portugal | 11 DE dezembro de 2013 | P. 18

A VOZ DE PORTUGAL

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada - depuis 1961

Justin P.J. Trudeau
Chef du Parti libéral du Canada
Leader of the Liberal Party of Canada

Le 7 décembre 2013
Chers/chères ami(e)s,
C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au « Missão Santa Cruz » pour célébrer le
60e anniversaire de « la communauté portugaise au Canada ».
Le souper anniversaire de ce soir mettra en vedette quelques exemples merveilleux de la culture et
du patrimoine portugais pour le bonheur des gens de partout à Montréal. Ces festivités permettent
aux Canadiennes et aux Canadiens de se rapprocher de nos communautés portugaises et continuent
de démontrer la formidable diversité qui constitue le Canada.
Je tiens à remercier « A Voz de Portugal » d’avoir organisé un événement aussi incroyable que
rassembleur. Des organisations comme « A Voz de Portugal » ont contribué énormément à la
mosaïque multiculturelle qu’est le Canada, et elles continuent à faire du Canada le pays que nous
connaissons aujourd’hui. Les célébrations comme le souper de ce soir enrichissent et renforcent
notre société. Elles permettent aux gens de tisser des liens entre eux et de découvrir la beauté de la
culture portugaise. Ce soir, alors qu’ils rendent visite à leur famille ou à des amis, les gens peuvent
reprendre contact avec leurs racines et partager leur histoire.
Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui ont aidé à organiser cette célébration.
Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue et j’espère que vous profiterez bien de cette soirée!
Cordialement,

Justin P.J. Trudeau
Député de Papineau

Chambre des communes
Pièce 533-S, édifice du centre
Ottawa, (Ontario)
K1A 0A6

PARA CONCRETISAR OS SEUS
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House of Commons

529 Jarry Est
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Bureau 302
Ottawa, ON
514-842-8077
Montréal (Québec)
K1A 0A6
H2P 1V4
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529 Jarry East
Suite 302
Montreal, QC
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Consulado Geral de Portugal em Montreal
Montréal, le 7 décembre 2013

“A língua é a minha pátria”, muitos de nós conhecemos esta frase de Fernando
Pessoa. Sabemos também do reconhecimento internacional da língua portuguesa
por ser das línguas mais faladas pelo mundo quer por ser uma língua geograficamente espalhada, quer por ser usada por mais de 300 milhões de pessoas. Trata-se da 5ª língua mais falada do mundo e é utilizada como língua de trabalho em
várias organizações internacionais.

amigos,
ntréal, le Caros
7 décembre
2013
Permettez-moi de vous offrir

os amigos,
mes plus sincères félicitations
pour la célébration du 60e an-

mettez-moi
de vous
offrir mes de
plus sincères félicitations pour la célébration du 60e
niversaire
de l’établissement
Ao longo da nossa história e, em particular, na época dos Descobrimentos, a
portugaise
au
iversaireladecommunauté
l’établissement
de la communauté
portugaise au Québec et au Canada.
À titre
língua
portuguesa foi divulgada pelas regiões mais díspares pelos nossos naveQuébec et au Canada.
gadores,de
comerciantes, missionários e aventureiros de toda a espécie e ganhou
député de Westmount-Saint-Louis, je suis très heureux de souligner le développement
raízes
em
lugares tão exóticos como Macau e Goa, além de ter dado origem a
À titre C’est
de député
de Weste communauté.
aussi avec
fierté que j’ai commencé à vous représenter à l’Assemblée
palavras
específicas
noutras línguas. Tudo isto que menciono é mais ou menos
mount-Saint-Louis, je suis très
onale du
Québec
de
1985
à
1994,
lorsque
j’étais
nouveau
député
de
la
circonscription
de
conhecido
de
nós
todos,
mas na encruzilhada de uma nova era de informação e
heureux de souligner le dévelode
grandes
transformações
sociais e económicas coloca-se também a questão de
nt-Louis.ppement de cette communauté.

qual é o seu valor real. Podemos estar a debitar estatísticas sobre o seu uso, o
C’est aussi avec fierté que j’ai
número de utilizadores, etc… Ou podemos simplesmente fazer um exercício de
commencé à vous représenter à
puis toutes
ces
années,
vous
avez
su
vous
établir
avec
force
et
courage,
tout
en nous
reflexão
filosófica do seu “peso” no mundo, falando da nossa cultura, da literatura
l’Assemblée nationale du Quée
de
outras
áreas culturais.
tageant bec
les merveilles
de
votre
culture.
Il
y
a
l’école
du
samedi,
des
organismes
culturels,
de 1985 à 1994, lorsque
Montréal,
le 7 décembre 2013
associations
du de
Québec
j’étaisportugaises
nouveau député
la cir- qui mettent sur pied des activités culturelles. Plusieurs
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JACQUES CHAGNON
Député de Westmount-Saint-Louis
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A Caixa Portuguesa ao serviço da Comunidade Montreal 2013

A Evolução
A

da

Caixa Portuguesa foi fundada a 8 de Janeiro
de 1969, por um grupo de portugueses radicados em Montreal, liderados por José das Neves Rodrigues, Jorge Trindade e mais tarde Carlos Silva.
Ao depararem com problemas na constituição de
capital essencial à fundação de uma cooperativa
de habitação capaz de resolver as dificuldades de
alojamento da comunidade (pois os tempos eram
difíceis), a Caixa, para poder operar, foi forçada
a contrair junto da Federação das Caixas de Economia Desjardins do Quebeque um empréstimo
de 25,000$.
As portas foram abertas ao público pela primeira
vez, no Nº 6 da “Avenue des Pins” em Montreal.

Caixa

ao

Longo

e pensaram dar à Caixa instalações próprias, vastas,
modernas, funcionais e definitivas.
A 29 de Junho de 1980 inauguraram-se as novas instalações. Hoje, contamos com um ativo de cerca de
167,000,000$, servimos perto de 5,500 associados e
clientes.
Este curto historial demonstra como, desde os seus
primórdios, A Caixa é uma organização ao serviço
da Comunidade Portuguesa, criada para responder
às suas necessidades não só financeiras como também sociais e culturais. Ao longo dos anos, a Caixa
tem apoiado associações, clubes, escolas, ranchos,
filarmónicas e, nos últimos anos outorgado bolsas de

dos

Anos

a comunidade de origem portuguesa, grupo étnico-social de onde recruta os seus membros.
MISSÃO DA “CAIXA”
• Administrar, honesta e responsávelmente, os montantes que os membros lhe confiam; pôr à disposição
dos membros uma gama variada e flexível de contas
de aforro e à ordem, e disponibilizar os respectivos
serviços de assistência financeira;
• Uma visão de assistência e serviços diferentes daqueles fornecidos pelas instituições bancárias e com
fins lucrativos;
• Estar atenta às necessidades específicas, colectivas
ou individuais, dos membros;
• Como organização rentável pode, pontualmente,
ter uma acção junto da comunidade de que faz parte
O PAPEL PROPENDERANTE
NÃO FINANCEIRO DA CAIXA
O conceito de Caixa popular desenvolvido por Alphonse Desjardins, no qual se inspira a Caixa portuguesa, compreende que uma Caixa, além de exercer
o seu papel principal de agente de desenvolvimento
social e económico da comunidade que serve, deve
igualmente ter responsabilidades de natureza sócio-cultural que complementem esse papel primeiro de
agente de progresso e de desenvolvimento comunitários.
A acção de natureza outra que a económico-financeira, que a Caixa tem desenvolvido junto dos seus
membros, tem constituído uma constante ao longo
da sua história e isto tanto ao nível individual como
colectivo, donde resulta que, ao nível colectivo, a sua
presença é quase constante nos acontecimentos comunitários, através dos apoios financeiros que dá às
diferentes associações e organismos nas actividades
que empreendem.
Destes apoios, destacamos, entre outros, os seguintes:

Em 1973, não só com a finalidade de oferecer as
condições e os serviços indispensáveis aos membros
fundadores mas também para aliciar futuros membros, a Caixa Portuguesa transferiu as suas instalações para o nº 3956 do Boulevard Saint-Laurent, o
então “coração” da comunidade Portuguesa aqui radicada.
A partir de 1973, nas novas instalações e graças à
criação de novos serviços, o número de membros
não cessou de aumentar e as instalações tornaram-se,
uma vez mais, inadequadas sendo necessário e com
urgência, repensar a questão do espaço físico. Desta vez, porém, os seus dirigentes visaram mais alto

estudo universitárias e colegiais aos seus membros.
Somos, aliás, uma organização ímpar no Canadá, de
costa a costa.
FUNÇÕES

• Financiamento a uma taxa de juro preferencial da
construção do Centro Comunitário Português de Santa Cruz, em Montréal;
• Financiamento de um estudo de concretização de
um jardim de infância destinado às crianças da comunidades portuguesa;
• Apoio à re-urbanização do Parque de Portugal em
Montreal.
• Apoio às escolas portuguesas e parcerias com a
missão Santa Cruz.

De destacar uma viagem de estudos feito à sede
• A “Caixa Portuguesa”
é
uma
cooperativa
de
carácda
Desjardins
PARA CONCRETISAR OS
SEUSem Lévis em 2012 por um grupo de
ter económico e social que realiza os seus objectivos jovens estudantes da escola secundária Lusitana e
e efectua as suas operações
de modo a DE
favorecer
os Santa Cruz que ficaram totalmente subjugados pelo
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económico e social. Instituição puramente democrá- “Carrefour” num projeto “Explora o teu potencial”
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savam e desistiam de estudar, levando-os progressivamente a reintegrar a escola.
Os locais da Caixa eram oferecidos gratuitamente
para as reuniões do “Carrefour”.
Nós encorajamos a língua Portuguesa nomeadamente pela ajuda que damos ao projeto da `Teia “ no departamento de estudos portugueses da Universidade
de Montreal liderada pela professor Luis Aguilar e a
todos os escritores e poetas da comunidade portuguesa, comprando livros e apoiando-os financeiramente.
Todos os empregados da “Caixa Portuguesa” são
portugueses e dirigem-se aos nossos associados em
português, a mensagem que queremos transmitir é
que nós estamos aqui para os pais , e queremos estar aqui para os filhos, estes jovens que são o nosso
futuro e o garante da perenidade da nossa instituição
e cultura.
Por¸ último, realizamos apenas há meses um concurso dedicado aos jovens luso-descendentes com
idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos e cujo
tema era “Que tal mudarmos o Eu pelo Nós” pretendia-se no fundo, uma demonstração de que juntos podemos tudo – a união faz a força – e é isto no fundo o
conceito de uma cooperativa financeira; ela pertence
a todos os seus associados e não apenas a um grupo
de acionistas, a partilha, a cooperação e a interajuda
são os nossos próprios genes.
Este concurso teve 5 ganhantes que tiveram como
prémio uma visita aos Açores,uma viagem inesquecível em termos de língua e cultura para estes jovens
portugueses, que nem dominavam completamente
a língua de Camões e que ficaram completamentes
vendidos à nossa à nossa cultura – ótimos embaixadores da nossa Caixa e agora da nossa língua.

- Secção Portuguesa de Radio Centre-Ville;
- Rádio Portugalissimo
- Sport Montréal e Benfica;
- Etc..

A maior parte destes organismos, clubes e associações são instituições sem fins lucrativos.
A Caixa tem participado em todas as campanhas de
recolha de fundos organizadas na comunidade, quer
se destinem ao auxílio de portugueses em dificuldades quer se destinem ao auxílio de outras comunidades necessitadas.
Um ramo ao qual a Caixa tem prestado particular
atenção é o da educação, essencialmente ao ensino
da língua e da cultura portuguesas, como já mencionado, pelo auxílio prestado a diferentes escolas de
sábado.

um dos nossos conselheiros.

8077

UMA CAIXA ABERTA
A TODAS AS COMUNIDADES
Apesar de a Caixa Portuguesa ter sido fundada
com o objectivo de servir os portugueses, ela conta, entre os seus membros um largo número de não
portugueses, tanto quebequenses francófonos como
anglófonos, e ainda um vasto leque de outras nacionalidades (brasileiros, salvadorenhos e outros sul-americanos, vietnamitas, argelinos, marroquinos e
africanos de diversas origens, libaneses, húngaros,
gregos, italianos, franceses, espanhóis, iranianos,

instituição étnica, para o que estaria primordialmente vocacionada na sua génese, mas igualmente uma
instituição bancária de bairro, cujos serviços se estendem também aos residentes de uma área geográfica mais ou menos determinável.
Na Caixa Portuguesa o português é a primeira língua de trabalho (logo seguido pelo francês e depois
pelo inglês) e o controle da instituição, segundo os
estatutos e em conformidade com a Lei, é consentido apenas a portugueses e seus descendentes.
CONCLUSÃO
Ao longo dos anos a Caixa Portuguesa foi-se implantando não só na comunidade portuguesa, cada
vez mais dispersa pelo território da Ilha de Montreal, assim como nas Margens Norte e Sul, mas
igualmente na comunidade maior em que se insere — a sociedade quebequense, sociedade de acolhimento, e soube transformar-se numa instituição
digna e dignificante.
O seu bom êxito enquanto cooperativa de poupança e crédito permitiu a uma boa parte da comunidade de origem portuguesa acompanhar, no sector
económico, o desenvolvimento da sociedade quebequense que, em poucos decénios, travou uma esforçada luta para sair do estádio de diminuto ruralismo
e de dominação em que se encontrava.

A Caixa apoia igualmente, de forma mais ou menos
regular, as seguintes associações e organismos portugueses de Montreal, para o que reserva anualmente
um orçamento que ronda os 25 mil dólares:
- Associação Portuguesa do Canadá;
- Associação Portuguesa de LaSalle;
- Associação Portuguesa do Espírito Santo;
- Associação Casa dos Pais;
- Centro de Ajuda à Família;
- Centro Comunitário
do Espírito Santo de Anjou;
- Casa dos Açores do Quebeque;
- Clube Portugal de Montreal;
- Clube Oriental de Montreal;
- Missão Nossa Senhora de Fátima-Laval
- Comissão da Festa de
Nossa Senhora dos Milagres;
- Comissão das Festas
do Sagrado Coração de Jesus;
- Comissão de Festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres;
- Conferência de S. Vicente de Paulo;
- Escolas de Língua
Portuguesa (escola de sábado), 3 escolas;
- Programa de bolsas de estudo
- Filarmónica Portuguesa de Montreal;
- Filarmónica do Divino
Espírito Santos de Laval;
- Grupo folclórico Campinos do Ribatejo;
- Grupo Folclórico Praias de Portugal;
- Grupo Folclórico Portugal de Montreal;
- Instituto Cultural Açoriano;
- Missão Portuguesa de
Nossa Senhora de Fátima de Laval;

etc). Isto parece significar, de forma clara, que, de
uma maneira diferente da das demais Caixas do
Movimento Desjardins, que têm fundação e origem
étnica, a Caixa portuguesa, longe de se ter tornado num reduto exclusivo aos portugueses, evoluiu
por forma a tornar-se uma instituição cosmopolita
procurada por gentes das mais diversas origens e
regiões.
É possível que a localização privilegiada da Caixa,
sobre o Boulevard St-Laurent, certamente a artéria
multi-étnica por excelência de Montreal, contribua
para lhe conferir esse carácter cosmopolita, mas o
facto de a Caixa não se ostentar como só portuguesa
é seguramente determinante.

A filiação da Caixa Portuguesa no Movimento
Desjardins imprimiu-lhe um grande dinamismo e
permitiu-lhe partilhar de largos recursos e participar
activamente na grande estrutura económica e financeira do Movimento. Além disso, ao dar esse importante passo a Caixa melhorou igualmente a nota
de apreciação da comunidade portuguesa no seio
da sociedade quebequense, na medida em que, indo
além das suas tradicionalmente decantadas qualidades de pacatez e de trabalho, mostrou capacidade
de empreendimento e capacidade de organizar os
seus esforços, integrando-se da forma mais eficaz
nas estruturas e no espírito do movimento social e
económico do Quebeque.

O modelo Desjardins, no qual se inspira a CaiOS
SEUS é tão versátil, tão democrático e
Com efeito, a CaixaPARA
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Portuguesa,
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O
M

meu percurso com a língua portuguesa

uito obrigado por me terem convidado a esta conferência sobre a
língua portuguesa e sua importância no mundo de hoje. É uma honra compartilhar o palco com um grande escritor como o Sr. Valter Hugo
Mãe, com a Dra. Ana Carina Da Paulo e com o professor Luís Aguilar, um
homem que eu admiro e que trabalha muito para manter a vitalidade da
língua portuguesa aqui em Montreal.
Em primeiro, eu gostaria de oferecer meus parabéns aos organisadores deste
evento, particularmente ao Manuel Rodrigues, diretor do jornal “A Voz de Portugal”. Agradeço também ao Prof. Aguilar pelos conselhos sábios que me deu
para preparar a minha prestação de esta tarde.

Brasil inteiro fazendo entrevistas e praticando o jornalismo.
Uma vantagem que eu tinha para manter o meu português depois de voltar a
Montreal é que eu sempre morei aqui no bairro português. Aproveitei do bairro
para ler os jornais locais e falar de vez em quando com amigos lusófonos portugueses, africanos e brasileiros. Escutei musica brasileira e programas de rádio
em português na Internet.
Muitos anos mais tarde, quando resolvi apresentar-me na política municipal,
todo este percurso foi muito útil. Ao fazer o porta a porta, tinha frequentemente
a oportunidade de falar português.

Ambos me sugeriram de falar um pouco do meu percurso pessoal com a língua
portuguesa. É um prazer fazer isso porque eu me considero muito afortunado
de ter podido aprender o português e de ter tido a ocasião de beneficiar profissionalmente, culturalmente, socialmente et até politicamente do meu conhecimento desta bela língua.
Minha primeira experiência com a cultura lusófona ocorreu há quase 30 anos,
em 1985, quando eu tinha 24 anos. Eu tinha terminado um trabalho como voluntário na Costa do Marfim, situada no continente africano, e aproveitei para
viajar em transportes públicos como mochileiro para conhecer outros paises
da região. A partir do sul do Senegal, viajei num taxi colectivo cheio de gente.
Chegamos a um posto de fronteira bem isolado da fronteira com Guiné-Bissau.
Aí os agentes frontaleiros acolheram-nos simpaticamente. “Como di corpo?”
eles nos perguntavam. Na verdade, falavam mais crioulo do que português.
Imediatemente eu senti a diferença entre este país e seus vizinhos. A influência
de Portugal e da cultura portuguesa eram muito fortes. A influência da igreja
católica era mais forte do que nos outros paises da região. As pessoas se falavam e interagiram duma maneira que me pareceu muito mais europea do que
nos paises vizinhos. Os homens e as mulheres mostravam muito mais afeição
entre eles. A maioria das pessoas usava nomes portugueses. A cozinha estava
também muito influenciada por Portugal. Havia até uma certa tristeza, uma
certa saudade na música.
Já naquele momento me dei conta da importância da cultura lusófona no mundo. Se neste canto perdido da África, as influências portuguesas eram tão importantes, eu me disse que a cultura e a língua portuguesas deviam ser mais
importantes do que eu pensava.
Mais tarde, viajando na França, encontrei um brasileiro que estava a viajar,
como eu, de mochila as costas. Ele se interessou, como eu, nos movimentos
políticos. Ficamos amigos. Fomos visitar os militantes do partido Verde em
Paris. Foi este amigo Paulo que me convenceu que, em vez de ir à Italia e à
Grécia, seria mais interesante viajar para Portugal. Foi isso que eu fiz e não me
arrependi da decisão.
Fiquei muito impresionado com as paisagens portuguesas, com a hospitalidade do povo português, com a beleza da arquitectura e da forma urbana das
cidades portuguesas -- como Lisboa, o Porto e Coimbra -- que são, eu acho, as
mais bonitas de toda Europa. Ainda não falava realmente português. Consegui
comunicar com meu espanhol básico da escola secundária e, evidentemente,
com o francês e o inglês que muitos portugueses falavam bem.
Alguns anos mais tarde, quando trabalhava como jornalista no jornal The Gazette, eu tinha trabalhado muitas horas extras na crise de Oka e tinha a posibilidade de tomar 7 semanas de ferias. Resolvi então viajar para o Brasil. Tomei
Depois das eleições, por causa do meu conhecimento da língua e da comunium curso de português aqui em Montreal, no YMCA da avenida do Parque. dade, o Presidente da Câmara da freguesia me pediu para tomar como responPARA
CONCRETISAR
OS SEUS
Viajei sozinho, li os jornais, falei com muita gente, e pouco a pouco, consegui
sabilidade
a comunidade portuguesa
do Plateau. Desde 2009, então, tenho tido
aprender a língua portuguesa.
muito
oportunidade
de
participar
na
vida
PROJETOS
DE POUPANÇA: comunitária da comunidade.
Me considero muito afortunado de ter tido a oportunidade de aprender esta
De volta a Montreal, continuei minha aprentizagem do português. Compartilíngua
e euCELI?
aconselheria com entusiasmo a qualquer pessoa de aprender o porREER
OU
lhei um apartamento com um brasileiro recém-chegado ao Canadá que ainda tuguês.
não falava francês ou inglês.
É uma
língua
mundial
importante. E eu posso dizer que minha vida tem
Consulte
um dos
nossos
conselheiros.
Mais tarde, ganhei uma bolsa para fazer jornalismo numa agência de notícias
sido
muito
mais
rica
graças
ao meu conhecimento da língua portuguesa.
514-842-8077
em Londres e depois, no Rio de Janeiro, em 1992. Morei no Rio e viajei pelo
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Glenn,

fala-nos da tua
perspectiva sobre a comunidade
Portuguesa em Montreal

A

Elogio

a um português
Nasci português
Vivi português
E morrerei português

minha perspectiva? Mas quem sou eu para falar da minha perspectiva
Quando vamos à nossa terra, temos
da comunidade portuguesa? Um jovem. Um filho da lei 101. Neto e filho os olhos cheios de lágrimas de alede imigrantes que fugiram da ditadura e do isolamento. Um jovem que teve gria.
a imensa oportunidade e o privilégio de nascer num país livre onde tudo é
possível. Um Luso-Montréalais orgulhoso das
Quando partimos da nossa terra, tesuas raízes e amante da nação quebequense mos os olhos cheios de lágrimas de
que lhe deu tudo o que tem.
tristeza.
A minha perspectiva? Numa frase: A nossa
comunidade é vítima do seu próprio sucesso de
Temos imagens fortes: Das montaintegração exemplar.
nhas e das planícies, dos rios e dos
Em si, esta constatação não é uma coisa má. É lagos, do oceano e das praias.Temos
um facto que a comunidade portuguesa é respei- imagens fortes: da família e dos amitada e amada por todos aqueles que a conhecem. gos, das casas e das ruas, dos casteUma comunidade trabalhadora, honesta e respei- los e das igrejas, decorados com fogo
tosa da sociedade que a acolheu. Mas o que dói de artifício.
é a perca da notoriedade da nossa comunidade.
Lembramos: As rendas de bilros e
Esta perca é atribuível a dois factores que a afec- da louça de Sacavém,dos azulejos e
tam como um cancro:
das vasilhas de barro, com água fres• A falta de solidariedade
ca para beber.
• A falta de empresários
Lembramos: As flores nas janelas, e
A falta de solidariedade
a roupa estendida a secar.
Fundadores da nossa comunidade prestem atenção. Vocês realizaram grandes coisas
Lembramos: O cheiro dos pinheiros
e a minha geração deve-lhe um imenso respeito por nos terem dado as oportunidades e eucaliptos e da maresia do oceano.
que temos. Mas não há presentemente justificação para o facto de existirem tantas asLembramos: O céu azul e o verde transparente do mar.
sociações com actividades muito dispersas. Dizem os Americanos “United we stand.
Lembramos: O futebol e os jogos de cartas (especialmente a bisca).
Devided we fall”. Dizem os quebequenses “Quand chacun tire la couverture de son
Lembramos: As loucuras do carnaval e das marchas populares,com os particicôté on a toujours froid”. Como é que uma comunidade de 46 000 pessoas pode pantes vestidos com fatos regionais.
manter a sua notoriedade se ela está dividida em associações dispersas por toda a
Lembramos: As moças da Nazaré, com os seus fatos de 7 saias e os campinos
parte? Uma casa aqui, uma associação ali, outra em Laval, outra em Lasalle... E todas do Ribatejo com seus barretes verdes, as toiradas à portuguesa, os concertos ao
querem ser autónomas. Lindo exemplo de solidariedade! Aqui se aplica uma expres- domingo com as filarmónicas nos coretos dos jardins. Lembramos: O natal e a
são quebequense “Trop c’est comme pas assez”. Estamos divididos e simplesmente passagem do ano, e dos reis, para desfazer a árvore de natal.
diluídos. Unam-se. Escolham uma casa, um lar, um bairro para representar a comuLembramos: Os fogueteiros que passam de casa em casa a pedir ofrendas para
nidade inteira. Em vez de fazer em quatro procissões de 200 pessoas cada, façam as festas da aldeia.
uma de 800! E garanto que os jovens, assim como os novos imigrantes portugueses
irão seguir-vos. Além de atrair os jovens vão atrair lusitanos que abandonaram as
Temos presente o gosto do paladar:
celebrações portuguesas pelas razões que enumerei. Deixai estas casas portugueses
Das sardinhas assadas, do peixe espada frito da pescada e do bacalhau cozidos,
espalhadas para toda parte e unam-se. Deixai de lado o orgulho e o individualismo. com azeite e vinagre das bifanas e dos pregos, acompanhados d’um copinho de
Escolham um conselho de administração do novo Centro, que melhor os representa e branco.
suportem-no para que realize os projetos que ambicionamos e merecemos. “If you’re
Das caldeiradas á fragateiro, da carne de porco à alentejana,do cozido à portunot part of the solution you’re part of the problem”. Enquanto não conseguirem cor- guesa, das feijoadas e da dobradinha com feijão branco, da chouriça e da farinheirigir esta abominação que é a divisão da nossa comunidade, a minha geração e essa ra, das alheiras de Mirandela, do queijo da serra, dos paposecos e do arroz doce e
dos meus filhos nunca se irá implicar.
dos pastéis de camarão e de bacalhau, dos pastéis de nata.
A falta de empresários
Para já, temos empresários absolutamente incríveis. Empresários por quem tenho
Ditos de Belém, do bolo-rei e do vinho de Porto, do licor Beirão e das ginginhas
um grande respeito. Falo da Sra Helena, do Sr. Ferreira, do Sr. Linhares, do Sr. La- com elas. Tantas outras coisas ao infinito, que nunca esquecemos.
ranja e vários outros que dão à nossa comunidade uma força absolutamente incrível. Empresas como La Vieille Europe, Romados, PortusCalle, Coco-Rico, Janos,
Não esquecemos: O Galo de Barcelos, simbolo de Portugal, que os franceses
Estrela do Oceano, O Douro, Chez Doval, Tapeo, Café Ferreira e vários outros que nos roubaram.
servem uma clientela que vem de toda a parte para consumir o “made in Portugal”.
Se queremos ter uma comunidade forte temos que saber vender a nossa cultura.
Não esquecemos: O Dom Afonso Henriques, Inês de Castro, a Rainha Santa
Coisa que os italianos, os gregos, os chineses e os judeus já sabem há muito tempo. Isabel, um Fernando Pessoa, um Mário de Sá Carneiro, um Julio Dantas, um
Temos que valorizar os produtos e a cultura portuguesa. Acho uma aberração que Bocage, um Gil Vicente, um Camões e tantos outros.
só se fale do azeite italiano e das roupas “Made in Italy”. Onde estão os produtos
“du terroir” portugueses? Será que os produtos da Ferma representam realmente os
E o mais difícil é procurarmos nos países estrangeiros tudo o que recordamos.
melhores produtos portugueses? Onde estão as lojas que vendem os produtos de
PARA
CONCRETISAR
SEUS Com todas estas coisas, presentes no
designers portugueses como Cavalinho e Ana Salazar? Se e difícil para um lusitano
Amigos,
homens e mulheresOS
portuguesas:
encontrar estes produtos em Montreal como pensam que o consumidor canadiano nosso coração, não é possível evitar, queiramos ou não que:
PROJETOS DE POUPANÇA:
os vai encontrar e comprar? “Marketing, marketing, marketing. Its all about marketing”. Quando os empresários lusitanos forem maiores e mais fortes, a comunidade
REER OU CELI?
Nascemos portugueses
portuguesa será ela também mais forte e maior. Quando a nossa comunidade for
Vivemos portugueses
unida e quando os nossos produtos estiverem disponíveis ao grande público podeConsulte um dos nossos conselheiros.
E morremos portugueses.
mos começar a atrair maior clientela e a reafirmar a nossa notoriedade. O futuro 514-842-8077
da
comunidade lusitana passa por uma grande reestruturação. Novas gerações, tragam
novas soluções.

Luiz Saraiva
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A Língua Portuguesa
com Valor e Força
Por Miguel Félix
e fotos de João Arruda, Miguel Félix, Sylvio Martins, Telmo Barbosa

N

o ambiente das comemorações dos 60 anos da
comunidade portuguesa no Canadá, o jornal
A Voz de Portugal, o mais antigo jornal de língua
portuguesa, quiz dar a sua contribuição.
Manuel de Sequeira Rodrigues, diretor deste semanário, foi o grande impulsionador deste grandioso
projeto, ajudado por muitos.
A vaga dos primeiros portugueses, na vaga de 1953
traziam com eles, roupas, as mãos para trabalharem,
grande fé, esperança num futuro melhor, mas também uma língua. A língua portuguesa foi e continua
hoje, bem presente e bem viva. As celebrações dos
60 anos, são um bom momento de reflexão sobre o
valor cultural e económico no mundo, em 2013, em
Montreal da língua portuguesa. As celebrações foram
divididas em três pontos importantes.

Na sua mensagem de abertura, Manuel de Sequeira
Rodrigues, sublinhou os últimos dados sobre a força
da língua portuguesa, pois segundo estatísticas a nossa língua está presente em cinco continentes é falada
por mais de 248 milhões de pessoas. A língua portuguesa é hoje uma língua com força e vida na internet
e nas redes sociais.
O Dr. Fernando Demée de Brito, Cônsul-Geral de
Portugal em Montreal, tomou a palavra, para felicitar os participantes e o jornal A Voz de Portugal, por
esta iniciativa. O Sr. Cônsul lembrou que a língua
portuguesa está em crescimento, no mundo, como
influência, dando como exemplo o prémio de Nobel
de literatura de José Saramago. Ele felicitou os exce-

do é tradução, e a sua missão é de transmitir uma
ideia e de trazer luz aos que não a têem. O Prof. Luís
Aguiar apresentou o seu trabalho na Universidade de
Montreal, na transmissão da língua portuguesa, aos
de outras origems, Alexander Norris e a Ana Carina
exprimiram as suas experiências com a vida e a cultura portuguesa.
Alexander Norris explicou nos o seu percurso na
descoberta da língua e que afinal, hoje,se traduz
numa força adicional. Outro exemplo foi o de Ana
Carina, que apreendeu o português na escola do sábado, e que se tornou uma mais valia, porque ela teve
assim a oportunidade de estudar em Portugal para o
seu post-doutorado e conviver com a comunidade
brasileira, em Pittsburgh.

•

Conferência sobre o Valor Cultural
e Económico da Língua Portuguesa no Mundo
• Jantar de gala
• Lançamento do livro
Rostos, Olhares e Identidade
Sábado, 7 de dezembro, na Associação Portuguesa
do Canadá, o mais antigo organismo português neste
país, a comunidade foi convidada a participar nesta

lentes resultados dos estudantes da escola portuguesa
Santa Cruz, em Montreal e pediu para que os pais e
os avós, continuem a transmitir a língua portuguesa,
aos mais novos, para que a língua continue em vida
e em força. O Dr. Paulo Teves, director das comunidades do governo regional dos Açores, que veio excepcionalmente a Montreal por participar ao evento.
Na sua alocação, ele mencionou que mesmo se não
é de competência do governo dos Açores, a promoção da língua portuguesa no estrangeiro, o governo
vai reforçar as visitas interescolar das comunidades
açorianas, com os Açores, Do mesmo modo, um plataforma internet vai permitir o ensino do português,
com o vocabulário particular dos Açores.

conferência, com a presença de várias personalidades, entre outras o Dr. Paulo Teves, Director das Comunidades do Governo Regional dos Açores e o Dr.
Fernando Demée de Brito, Cônsul-Geral de Portugal
em Montreal. Os convivas foram acolhidos com uns
deliciosos petiscos, uma graciosidade do restaurante
Estrela do Oceano. Durante a conferência, o público teve também direito a duas poesias recitadas, pelo
ator Luíz Sariava.

O segundo painel era sobre o valor económico da
língua portuguesa no mundo, com a nutricionista Elisabeth Cerqueira, a Dr. Jacinta Amâncio, diretora da
Desjardins Caixa Portuguesa e do Sr. Ricardo Poupada, e a moderadora, a Sra. Isabel dos Santos. A
Dra. Jacinta Amâncio, directora da Desjardins Caixa Portuguesa, apresentou no seu discurso a força e a
história da Caixa Portuguesa na vida dos portugueses
de Montreal, como do seu trabalho no ensino da cooperação a todos os níveis da vida. A Caixa é assim
um impulsionador e apoio na vida da comunidade e
da vida comunitária.
A nutricionista Elisabeth Cerqueira transmitiu a
importância da língua portuguesa, pelo facto de ser
O primeiro painel do colóquio foi sobre o valor cul- o veículo duma cultura e duma gastronomia, que é
tural da língua portuguesa no mundo, com os confe- saudavel. Hoje, a cozinha mediterrânea é considerarencistas Valter Hugo Mãe, vindo de Portugal pelo da como uma cozinha que permite viver melhor e em
Instituto de Camões, o Prof. Luís Aguiar, do Instituto saúde.
Camões, que ensina o português na universidade de
Ricardo Poupada ofereceu na sua apresentação, o
Montreal, o vereador PARA
municipalCONCRETISAR
de Jeanne-Mance, valor
OS económico
SEUS da língua passando por uma revao Alexander Norris e Dra. Ana Carina da Paula. A lorização do produto, através de uma estratégia de
PROJETOS
DEfezPOUPANÇA:
moderadora desse painel,
Inês Faro, que
como marketing e de venda.
primeira pergunta, si os conferencistas partilham a
A língua portuguesa tem força pela sua presença
REER OU
CELI?
ideia da missão da valorização
da língua
portuguesa mundial, mas também tem força pela sua visão próno mundo, no dia a dia. Nesse contexto, cada con- pria da arte.
Consulte um dos nossos conselheiros.
ferencista apresentou a sua experiência da língua
Os melhores embaixadores da língua são os por514-842-8077
e da cultura. Valter Hugo
Mãe, como escritor, deu tugueses, falando como vencedores e melhores
um testemunho interessante, que a língua no mun- que todos os outros.
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A Língua Portuguesa
com Valor e Força
T

erminada esta conferência, seguiu-se um outro evento também muito especial. Um jantar
de gala, para fechar este dia memorável, dirigido
por Antero Branco, Mestre de Cerimónias.

O jantar foi confeccionado pela equipa da cozinha
do “Vamos comer juntos” e o serviço às mesas, feito
pela já bem conhecida equipa dos Jovens em Acção.
Também aqui se pode viver e enaltecer a amizade à
cultura portuguesa. Todos os conferêncistas foram
convidados a participar neste jantar assim como todos os colaboradores do jornal, mas um destaque tem
de ser feito para a presença do senhor Comendador
Emmanuel Linhares, Presidente do Conselho de Administração da Desjardins Caixa Portuguesa, do Dr.
Ruben Martins, membro do executivo da deputada
federal de Laurier-Sainte-Marie, Hélène Laverdière,
duas representantes da SATA, Irene Costa e Adriana Oliveira, e de Clementina Santos, conselheira das

Comunidades portuguesas no Canadá este.

Os convidados e os participantes puderam comer
um bom caldo verde, um saboroso bacalhau no forno, acompanhado de um bom vinho português. Mas,
um serão à portuguesa, sem música não é uma festa.
Tivemos assim o previlégio de ter entre-nós o cantor
e vencedor do último concurso musical em Portugal,
na RTP, Operação Triunfo, o Sr. Jorge Roque.
Para a parte poética e fados, a assistência teve di-

reito a ouvir o Sr. Luíz Sariava, a cantora Viviana
PARA
CONCRETISAR
OS SEUS
Lourenço e o fadista local,
Carlos
Rodrigues.
Finalmente para os amantes
de dança,DE
o conjunto
PROJETOS
POUPANÇA:
Rythmo esteve presente, para fazer dar o pé e fazer
REER
CELI?
tremer os muros da igreja
comOU
a melhor
música do
momento. Neste jantar, foi sorteado um prémio de
dos nossos
conselheiros.
uma viagem a Ponta Consulte
Delgada,um
a partir
de Toronto,
uma oferta da SATA, 514-842-8077
e o vencedor foi o Sr. José de
Almeida, com o bilhete #2668933.

Missão
REER - CELI

Santa
Cruz
As melhores taxas de
juro.

A Voz de Portugal | 11 DE dezembro de 2013 | P. 26

A VOZ DE PORTUGAL

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada - depuis 1961

PARA CONCRETISAR OS SEUS
PROJETOS DE POUPANÇA:
REER OU CELI?
Consulte um dos nossos conselheiros.
514-842-8077
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A Língua Portuguesa
com Valor e Força
Lançamento do livro
Rostos, Olhares e Identidade
terceira atividade relacionada com as festividades dos 60 anos, foi a apresentação do livro
Rostos, Olhares e Identidade, que se quer, uma
mensagem do futuro. Os autores Joaquina Pires

A

e Manuel Carvalho entrevistaram vários jovens e
pessoas da segunda geração da comunidade portuguesa. Nem todos puderam aí ser mencionados,
como é óbvio, mas a diversidade de opinião pode
ser vista. Foi o Prof. Joaquim Eusébio, que assinou o prefácio do livro.

cia dos jovens do Carrefour Lusófono, que na época
entrevistaram as pessoas. Para destacar os 10 anos
das primeiras clinicas, que foram vencedoras de um

prémio, o director do Centre d’Histoire de Montreal,
Sr. Jean-François Leclerc, veio recuperar esse troféu,
que estará exposto no museu e agradecer à comunidade portuguesa de Montreal, que permitiu dar vida
ao projecto, com a sua participação.
No final, Joaquina Pires sugeriu, como o atual museu está a ficar pequeno com toda a memória dos
montrealenses, que o museu devia instalar-se num
pavilhão do hospital Hotel-Dieu, que faz parte também da história de Montreal. Um bolo-rei da padaria
Notre Maison foi oferecido, com um copo de vinho
para partilhar esse momento de festa em família, porque formamos todos uma grande família.

apoio dos participantes, mas sobretudo com o contributo dos seguintes parceiros: Desjardins Caixa Portuguesa, Missão Santa Cruz, Associação Portuguesa
do Canadá, Instituto Camões, Sata, Consulado Geral
de Portugal em Montreal e Alfred Dallaire | Memoria.Temos todos uma missão: ser a VOZ mais alta e
divulgar a todos os nossos vizinhos a nossa riqueza.
Porque uma riqueza é reconhecida, quando ela é partilhada com os que a não conhecem.

A realização destas atividades foi possível graças ao

Esta actividade permitiu também relembrar a todos,
o grande projecto dos 50 anos da comunidade, que
foi a exposição do museu do Centre d’Histoire de

Montreal. Para esta exposição foi feita a clinica das
memórias, onde as pessoas da comunidade deram o
seu testemunho da imigração. Foi desse projecto, que
o Centre d’Histoire de Montreal lançou outras clínicas e outras exposições sobre a história de Montreal.
Nisa Remígio releu testemunhas recolhidas sobre a
experiência da imigração, mas também da experiên-
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Rescaldo do livro “Rostos, Olhares e Identidade
Manuel Carvalho

Q

ue futuro espera a Comunidade Portuguesa
de Montreal? Para reflexão, aqui deixamos
alguns excertos dos depoimentos dos 15 luso-descendentes, que recolhemos para o nosso trabalho.
Como afirmamos no preâmbulo do livro: são múltiplas pistas e indicadores que, se outros atributos não
tiverem, ficarão, como marcos ao longo da estrada,
para referência de futuras pesquisas que, inevitavelmente, acabarão por surgir, mais abrangentes e de
mais apurado rigor académico.
«Temos uma Comunidade muito rica, muito variada,
mas é a cola da memória colectiva que nos faz falta
Rostos, Olhares e Identidade é uma viagem despretensiosa ao interior da
para
juntar as peças soltas. Vou acabar com esta imaidentidade da Comunidade Portuguesa de Montreal.
gem mais expressiva: temos a farinha, temos a água
Por que caminhos enveredou a 2ª geração de origem portuguesa de Monque
treal?está a correr na ribeira mas é preciso ir buscá-la
e amassar tudo, bem amassado, para fabricar o pão.
Existirá um fio condutor comum que nos possa guiar ou estaremos na
Seremos
capazes?»
Godinho)
presença de uma
dispersão de (Álvaro
trajectórias incompatível
com qualquer sistematização?
«Cingindo-me à Missão, que eu conheço melhor, não
Chamam-lhe
Cresceram repartidos
entre
dois mundos
vejo
muitosa geração-ponte.
jovens implicados.
Já no
meu
tempo era
aparentemente tão díspares. Ferve-lhes no sangue tumultuoso legado de vadiferente,
havia
muitas
mais
iniciativas.
Ainda
lores, crenças, rituais, tradições, costumes e, sobretudo, trazem cunhada na hoje
alma a marca
indelével
da língua
Brilha-lhes
olhar o fascínio
estive
a falar
sobre
asportuguesa.
actividades
dano Conferência
S.
dos novos horizontes, perspectivas e aspirações, densa trama com que o novo
Vicente
de
Paulo
e
verifiquei
que
são
só
pessoas
idosas
mundo cedo os enredou e aliciou.
envolvidas. Elas precisam de ajuda, por que não convidar os jovens a participar?
Por exemplo, quando se vai a casa das pessoas necessitadas levar os cabazes de Natal, deviam ser também
os jovens a colaborar,
viam
Joaquinadesta
Pires forma
nasceu no
Soajo,como
Arcos é
de que a
Valdevez.
Comunidade vive,
quais são os problemas que enfrenEmigrou para Montreal em 1966.
ta. Seria uma maneira
de os envolver
maisPortuguesa,
na Missão e
Muito implicada
na Comunidade
é conselheira paraaosesta
assuntos
comunitários
da (Antambém de dar continuidade
grande
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VOZ DE PORTUGALexterior
onde a juventude se pudesse reunir e confraternizar no
verão, sem precisar de ir para outros lados. Quanto à
Comunidade Portuguesa, gostaria de a ver mais unida, sem divisões regionais, e que o nosso Bairro fosse mais visível, como o italiano ou o chinês.» (Tiago
Gonçalves)
«A Comunidade tem de se transformar, abandonar
um certo “folclorismo” em que caiu e isso implica o
aparecimento de novos projectos, talvez desenvolver
um empreendedorismo socio-comunitário, que vá
além do presente voluntarismo, capaz de criar empregos comunitários e novas dinâmicas.
A Comunidade poderia ter aqui em Montreal um impacto linguístico e cultural mais importante. Deveríamos investir num espaço comum, num Centro Cultural
que respondesse a certas necessidades e estabelecesse
laços e um intercâmbio mais estreitos com Portugal e
abraçasse uma maior abertura cultural à realidade quebequense.» (Frederico Fonseca)
Santa Cruz

«A grande herança que deveremos deixar aos nossos
filhos é a língua portuguesa.
Não precisa de ser
um português perfeito, o importante é continuarmos
a falá-lo, será isso que nos poderá continuar a unir no
futuro e que ajudará a manter os laços com Portugal
porque atrás da língua vem tudo o resto, a cultura, as
tradições, como o culto do Espírito Santo que é tão
antigo e que, dou o meu exemplo, só agora estou a
descobrir realmente.» (Victor Faria)
«Há dias, eu e o meu filho mais velho estivemos a falar das pessoas idosas, veio à baila a situação da minha
mãe e de muitas das suas amigas que começam a envelhecer. É uma preocupação para os filhos. Elas não
querem ir para um Foyer qualquer, com uma comida
de que não gostam, ao cuidado de pessoas com uma
mentalidade diferente da deles, não se sentem lá bem.
Como é possível que a Comunidade Portuguesa ainda
não tenha um Centro para pessoas idosas?» (Manuela
Grilo)
«Aqui na Missão, a minha filha faz parte do grupo

«É um facto que a Comunidade Portuguesa não tem
muito interesse pelo mundo das artes, por isso eu não
gosto de forçar. Evidentemente que, por exemplo, seria fascinante se pudesse fazer o meu último espectáculo com 35 pessoas da Comunidade Portuguesa mas
tenho a consciência de que isso, por várias razões, é
muito difícil. Talvez a 2ª geração já se comece a interessar mais pelas artes mas, actualmente, a realidade é
que os imigrantes, e não só os portugueses, têm pouco
interesse pelas actividades artísticas. Mas também ninguém lhes abre a porta, isso é o que eu estou a descobrir, com muita tristeza.» (Paula de Vasconcelos)
«Mas o que é a Comunidade? Há dias estive a falar
com algumas pessoas e chegámos a uma conclusão:
existe um conceito do espaço físíco do que é a Comunidade; depois existe outro conceito que tem mais
a ver com os valores e as tradições da 1ª geração; eu
acho que, hoje em dia, o conceito de Comunidade Portuguesa deveria ser mais lato, não excluir, mas incluir.
Penso que um dos nossos grandes problemas é de
existir uma definição muito restrita, conheço imensa
gente, fora desses conceitos, que não esconde que é
portuguesa, que tem orgulho da sua origem, que trabalha em diversas profissões mas que não se reúne,
necessariamente, sob a tutela duma bandeira, não sei
bem explicar porque eu própria estou a tentar compreender.» (Nisa Remígio)
«A grande questão que se põe hoje em dia é esta: o
que é ser português aqui em Montreal? Penso que é
preciso criar um branding que faça com que os outros
reconheçam o novo valor e nos admirem. É esse branding que nos falta.» (Ricardo Poupada)
«Penso que a Comunidade deveria prestar mais atenção ao que se passa em Portugal. Portugal mudou
muito, é um país moderno, com uma maneira de viver
diferente da América, aqui deveríamos fazer mais a
promoção do que lá se acontece, divulgar os artistas, a
cultura portuguesa actual.» (Maria de Andrade)
«Este será o meu último mandato na Caixa, mas não
vou aceitar que este projecto - a construção de um lar
para pessoas idosas - não se realize porque acho que é
extremamente importante. Acho que é uma dívida que
a própria Comunidade tem para com essas pessoas.
(Emanuel Linhares)
«A Comunidade Portuguesa está viva, tem as escolas, actividades interessantes, como, por exemplo, as
actividades da UTL-Universidade dos Tempos Livres.
Mas chegámos a um ponto em que há muitos luso-descendentes muito dispersos, alguns que já nem faJovens em Acção mas não há grandes actividades, fal- lam língua portuguesa, é preciso preparar o futuro e a
ta alguma coisa que os chame, nem sei bem o quê, próxima grande etapa será a construção de um grande
mas a verdade é que eu sinto que faz falta qualquer Centro, tal como os italianos têm o Centro Leonardo
coisa nova. Devia-se formar um grupo de reflexão so- da Vinci, que promova determinadas actividades culbre essa situação, pôr ideias em cima da mesa, para turais e desportivas e que possa acolher artistas portuque esta Comunidade possa continuar. Talvez que na gueses de qualidade.» (Daniel André)
escola portuguesa os professores pudessem discutir o
«As associações existentes actualmente servem soassunto e apresentar ideias, criar um projecto.» (Rosa bretudo as necessidades da 1ª geração, acredito que
Abreu)
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