
Na rua de S. Gens à Graça, onde nasci e
passei a minha infância e juventude, eu
tinha quando era miúdo, um grupo de ami-
gos da mesma idade e da mesma classe
social com quem brincava. Os nossos pais,
pertencentes à classe média, quando chega-
va o verão levavam a família para a praia,
que no meu caso era a Costa da Caparica.

Mais ou menos, todos íamos para praias
semelhantes com excepção do João, que
embora filho duma família mais modesta
que as nossas, o pai era condutor da "car-
ris", passava parte do Verão num palacete
em Cascais, pertencente a uns primos
muito ricos. Nessa altura Cascais, ainda
mais do que hoje, era uma zona para onde
iam os ricos e poderosos, estando cheia de
famílias reais fugidas às guerras da Europa,
como era o caso dos ex-reis da Itália, Ro-
ménia, Hungria e o pai do actual rei de Es-
panha. Sobre a forma luxuosa e depravada
como a aristocracia portuguesa e esses ri-
caços estrangeiros viviam, daria para vá-
rios livros. Aqueles mais próximos da mi-
nha idade, estarão lembrados do famoso
baile de Cascais, em que durante uma ver-
dadeira orgia foi assassinado um filho du-
ma das famílias mais ricas de Portugal, que
por sinal era homosexual coisa considerada
escandalosa nesse tempo. Durante muitos
anos as palavras "baile de Cascais" e a
canção brasileira "Quem me ensinou a
nadar, foi o peixinho do mar", que su-
postamente tinha sido cantada durante a tal
orgia, foram considerados sinónimos de
uma forma de vida considerada altamente
imoral, para uma sociedade muito puritana
e religiosa, como era a portuguesa dessa
época em que os homens e até os adoles-
centes, quando iam para a praia tinham que
tapar o peito.

Voltando ao João, nós miúdos frequenta-
dores da Costa da Caparica, Ericeira,
Arrábida ou Carcavelos, tínhamos grande
inveja dele que ía para uma vivenda em
Cascais com várias empregadas domésti-
cas, nessa altura chamadas criadas, en-
quanto os nossos pais só tinham uma a tra-
balhar para nós.

A minha inveja desapareceu, quando um
dia o João me contou que afinal ele sentia-
se pouco à vontade, rodeado pelos primos
ricos. Ele comia o mesmo que eles, tinha
um quarto semelhante e era tratado pelas
várias "criadas" da mesma maneira, po-
rém não se sentia igual aos primos, que afi-
nal eram os donos da casa. Também quan-
do o seu pai o ia visitar, ele era tratado du-
ma maneira diferente das outras visitas, co-
mendo algumas vezes na cozinha com os
empregados que incluiam um chaufer e um
jardineiro.

UM DOMINGO PERDIDO
Para os leitores que estarão intrigados

com esta história da minha infancia, direi
que ela é motivada pelas minhas recor-
dações do passado domingo dia 11 de
Julho.

Nesse dia, eu tencionava ir passar uma
tarde agradável no passeio de barco organi-
zado anualmente pelo First Portuguese,
mas não o fiz porque  tinha sido convidado
para ir assistir à abertura oficial do Centro
Yee Hong para Cuidados dos Idosos, aonde
está no momento presente um grupo de
pessoas da terceira idade portuguesas que

fazem parte dum programa iniciado por
um grupo de voluntários luso-canadianos,
que constituíram um subcomité da Comis-
são para a Comemoração dos 50 Anos da
imigração oficial portuguesa para o Cana-
dá para criar um lar para os luso-canadi-
anos a que já me referi num artigo anterior.
Aproveito a oportunidade para lembrar,
que a nossa comunidade a terceira em nÚ-
mero de habitantes, nesta área do Ontário,
é a única que não tem um centro para a ter-
ceira idade. Nesta área do Canadá,  comu-
nidades étnicas muito mais pequenas do
que a nossa como as oriundas de Malta,
Estónia, Hungria e Ucrania, passam-nos à
frente.

Tratando-se duma iniciativa tão importante
como era a da inauguração dum centro em que
estava situada uma primeira tentativa para a
criação de um lar para os idosos portugueses,
lá fiz o sacrifício de em vez de ir passar uma
tarde agradável no lago a comer, beber, dançar
e ver amigos de longa data, ter que ir aturar
uma série de discursos,  ainda por cima alguns
em chinês.

Também não fui de bicicleta como tinha
planeado, porque uma vez que tinha sido
convidado como um elemento da comu-
nidade portuguesa, vesti um fato novo e até
pus uma gravata, apesar do calor que esta-
va. Também meti na carteira, uma coisa
que nunca trago comigo, uns cartões de
visita, muito usados nestas coisas, especial-
mente quando envolvem orientais que têm
o hábito de nos dar um cartão deles, o que
nos obriga a retribuir. Como não tenho
nenhum levei os que me deu o District
Health Council (Conselho Distrital de
Saúde) que diz que sou um Board Member
(Membro do Conselho de Administração).
Isto iria impressionar os dirigentes do lar,
que sabem que o Distrit Health Council
tem a função de aconselhar o  Ministério da
Saúde sobre os assuntos relacionados com
a planificação da saúde, ou usando uma
linguagem mais simples e directa - tem in-
fluencia na forma como os dinheiros do
governo são aplicados. Enfim é preciso
mostrar que os portugueses têm alguma
influencia nesta sociedade. Assim,  tinha
que fazer boa figura e estar preparado para
uma cerimónia em que os portugueses íam
mostrar a sua presença, tanto mais que eu
sabia que o Consul de Portugal iria estar
presente. Aqueles que como eu andam me-
tidos nestas coisas há muitos anos, já sa-
bem como estas coisas funcionam e apesar
da chatice que elas dão, sabem que é pre-
ciso que apareça alguém a lembrar que a
nossa comunidade existe, mesmo que te-
nhamos de perder um domingo de verão a
aturar discursos em chinês.

UMA OBRA NOTÁVEL
Embora pouco envolvidos na política,

no presente parlamento do Canadá parece-
me que não há nem um deputado de ori-
gem chinesa, este grupo étnico tem uma
presença impressionante nesta país -
poderão não ter mais políticos, mas con-
certeza são dos primeiros em médicos,
cientistas e até empresários.

Em 1987 o Dr. Joseph Wong, um
cirurgião plástico de prestígio mundial e
trinta outros sino-canadianos reuniram-se
para iniciar um plano para a criação dum
centro para idosos. Com a tenacidade e

espírito de organização que caracteriza a
sua comunidade, conseguiram angariar
fundos de forma que em 1994 abriam o pri-
meiro centro Yee Hong em Scarborough.
Para dar uma ideia da capacidade de orga-
nização deste grupo e do espírito de cola-
boração da comunidade sino-canadiana,
num Baile do Dragão, uma festevidade tra-
dicional chinesa, conseguiram em 1998
angariar um milhão de dólares!

Em 2001, o Dr. Joseph Wong e os seus
colaboradores abriram um segundo centro
em Markham e em Dezembro de 2003 um
terceiro em Mississauga. Ao que me dis-
seram, este grupo de sino-canadianos, ain-
da não parou e estão a planear um quarto
centro para a terceira  idade.

Os centros Yee Hong são considerados
dos melhores existentes nesta província,
tendo o seu nível de cuidado sido conside-
rado estar 25% acima da média das institu-
ições existentes neste país. Por exemplo a
existencia de problemas na pele, como
úlceras, infelizmente muito frequentes nas
pessoas idosas, é nos centros Yee Hong,
70% menos frequente do que nas institu-
ições semelhantes.

Pelo que vi as instalações são modernas,
de excelente qualidade e de higiene impe-
cável. Comparada com outras instituições
semelhantes que tenho visitado, comparar
o Centro Yee Hong com outras,  que infe-
lizmente ainda existem nesta cidade, é a
mesma coisa que comparar os hóteis Royal
York ou Prince Edward, com um albergue
da Salvation Army.

Ao que tenho sido informado, os progra-
mas existentes nos centros Yee Hong são
excelentes e  modernos sendo  o pessoal
bastante eficiente e amável, o que infeliz-
mente  nem sempre acontece nas institu-
ições que tomam conta das pessoas de ter-
ceira idade.

De notar, que embora não tenham sar-
dinhas assadas, dobrada ou alcatra no me-
nú, a cozinha produz refeições chinesas, fi-
lipinas e comida europeia.

O Centro Yee Hong tem cerca de 70
voluntários activos de várias nacionalida-
des incluindo portuguesa que frequentam a
instituição, o que é bastante útil para os re-
sidentes como os Filipinos e portugueses
que não falam inglês ou uma das linguas
chinesas.

O PARENTE POBRE
Pronto para a cerimónia, com gravata e

"fato de ver a Deus" lá estive no domin-
go à hora marcada.

Fiquei um pouco surpreendido porque
embora tivesse sido convidado, não ter
sido recebido por ninguém da organização

e não ter um lugar marcado como é cos-
tume nestas cerimónias. Uma voluntária
portuguesa muito simpática, lá me indicou
um lugar próximo do Consul de Portugal
Dr. Artur de Magalhães e mais dois por-
tugueses convidados. Como não vi mais
V.I.P.'s, cheguei à conclusão, aliás correcta,
que haveria outra área para os convidados
mais importantes. Isso  pessoalmente não
me preocupou nada,  uma vez que detesto
cerimónias, mas como português fiquei
ofendido que o Consul de Portugal, tivesse
sido relegado para a "segunda classe".

A propósito,  devo lembrar que embora
depois do 25 de abril de 1974 nos te-
nhamos habituados a ver os consules como
um português qualquer, eles representam o
embaixador  no Ontário e Manitoba, que
por sua vez representa o governo português
e portanto toda a nação lusitana. Em ter-
mos de protocolo, tanto canadiano, como
português, naquela sala em Mississauga, o
nosso consul tinha prioridade ao Ministro
Harindes Takhar, o presidente da Câmara
Hazel McCallion, ou os deputados Moni-
que Smith e Peter Fonseca, que estavam
presentes. A ofensa ao cônsul, afinal era
uma ofensa para mim e para todos os por-
tugueses.

Com grande espanto verifiquei, que a
verdadeira cerimónia de abertura incluindo
a tradicional pintura dos olhos do dragão se
estava a realizar à porta do edifício, com os
V.I.P.'s que mencionei acima, enquanto o
Dr. Artur de Magalhães, representando to-
dos nós portugueses era excluído e estava
sentado nas cadeiras para os convidados de
segunda classe.

Acabada a cerimónia do pintar dos olhos
do dragão, os convidados de honra entra-
ram na sala, aonde se sentaram numa fila
de cadeiras longe daquelas em que estava o
nosso consul.

As cerimónias, para quem como eu já
viu centenas semelhantes não tiveram nada
de novo, como os habituais elogios dos po-
líticos ao grupo étnico envolvido, danças
folclóricas, reconhecimento do trabalho
feito, apertos de mão, abraços, elogios, etc.

De notar que, sinal dos tempos cor-
rentes, o único VIP no palco que era anglo-
saxónico, aquilo a que a nossa gente chama
um "canadiano", era a Presidente da Câ-
mara de Mississauga Hazel McCallion, 
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