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Principais  TÍTULOS  que  lemos
na  Imprensa  Regional  de  Portugal

• CENTRO COMERCIAL AO AR LIVRE  - “Montemor -o-Velho-Comércio 
Tradicional” é o sugestivo título de um programa de animação e pro-
moção para revitalizar o comércio do centro histórico da vila. A asso-
ciação Comercial e Industrial de Coimbra, em parceria com a Câma-
ra Municipal, é a entidade promotora. E, pelos vistos, sem grande tra-
balho, uma vez que o programa é literalmente copiado dos que foram
apresentados em Coimbra e Arganil.

"JORNAL AURINEGRA " - Febres

•EMBELEZAMENTO DA CIDADE - Além  de uma parede  destinada  a su-
porte de grandes paneis em azulejo da autoria do artista Aveiro Nan-
do Gonçalves, em que ficarão recordadas figuras, recantos e cenas do
passado, estão sendo plantados tapetes vegetais do tipo da flora apro-
priada ao ar salino  e arbustos da mesma  classe que vão melhorar a
panorama sobre o  porto e  alargar o espaço de lazer para adultos e 
e crianças.

"O COMÉRCIO " Póvoa de Varzim

• DADORES DE SANGUE DE PAREDES DE COURA - No passado dia 11 
foi comemorado o 15º. Aniversário desta Associação com a finalidade
é “Ajudar o Próximo”. Houve missa campal, coroa de flores junto ao
busto de Joaquim Carvalho Lages, uma recolha de sangue e uma pro-
va de “perícia automóvel”.

"O COURA" Pardes de Coura

• AORESENTAÇÃO DA HISTÓRIA - A União das Misericórdias Portugue-
sas, asssinou na Torre doTombo em Lisboa um protocolo de coopera-
ção com o Institudo dos Arquivos  Nacionais, visando um  esforço co-
mum para preservar a história nacional. Durante a cerimónia foram
homenageados Mário Ferro e Carlos Perry.

” A VOZ DAS MESIRICÓRDIAS" Lisboa

• IGREJAS DEGRADADS EM SERPA - A cidade de Serpa tem um fabuloso
conjunto de igrejas e capelas em avançado estado de degradação  por
falta de obras. O Director do Departamento do Património Histórico
da Diocese de Beja, firma que  “é preciso um projecto global que pos-
sa inverter a situação”.

” DIÁRIO DO ALENTEJO” Beja

• AMÁLIA DA PIEDADE RODRIGUES.  -  No próximo dia 23, faz 84 anos
que nasceu em Lisboa Amália Rodrigues que viria a falecer em 6 de 
Outubro de 1999 na sua residência da Rua de São Bento em Lisboa.
A 7 de Fevereiro de 1943 estreou-se no estrangeiro (Madrid) a convi-
te do Embaixador Pedro Teotónio  Pereira. Em 1990 recebe do presi-
dente francês Georges Miterrand, a Legião de Honra.

”MUNDO PORTUGUÊS" Lisboa  

como costume cheia de energia apesar
da sua idade, a qual  concluíu o seu discur-
so com uma frase interessante - "oxalá que
os sino-canadianos que trouxeram para
este país, um aspecto tão importante da
sua cultura como é o do respeito pelos
idosos, não percam esta tradição no Ca-
nadá". Esta frase também se poderia ter
aplicado aos luso-canadianos.

As cerimónias que estavam para acabar
às quatro e que se arrastaram até às cinco,
lá foram decorrendo da forma de esperar,
sem que nem uma vez fosse mencionado
as palavras Portugal, português ou a pre-
sença do cônsul de Portugal.

A propósito,  no fim da reunião men-
cionaram uma segunda lista de convida-
dos, que ía desde o sub-chefe da polícia,
aos bombeiros e comerciantes presentes,
sem que nunca fosse proferido um nome
português, nomeadamente o do Dr. Artur
de Magalhães.

Apenas no fim, depois dum residente
chinês com 99 anos ter falado, uma senho-
ra portuguesa e sua filha, disseram que es-
tavam muito satisfeitos com o serviço que
existia na Yee Hong o que é uma opinião
geral dos portugueses que residem neste
lar. Entretanto o Dr. Artur de Magalhães,
que perante a forma como foi recebido de-
monstrou uma calma e dignidade notáveis
- pelo menos dois dos cônsules que eu co-
nheci, teriam em condições semelhantes
abandonado a sala numa forma bastante
ostensiva - uma vez que a cerimónia já
estava atrasada uma hora e tinha outros
compromissos, retirou-se acabando a me-
dalha por ser entregue por uma jovem vo-
luntária portuguesa.

Pessoalmente, sou completamente indi-
ferente a cerimónias, honrarias, protocolos
e coisas semelhantes. No entanto quando
uma pessoa representa uma comunidade
ou uma nação, qualquer desfeita que lhe
façam, é uma ofensa aquilo que ela está a
representar. Como português, luso-canadi-
ano e membro da comunidade portuguesa
do Canadá, fiquei ofendido pela forma co-
mo o nosso consul foi tratado.

Não acredito, que o que aconteceu tenha
sido uma questão de esquecimento ou
ignorância. Os dirigentes da Yee Hong, não
são camponeses duma província remota da
China que trabalham ilegalmente num res-
taurante ou numa lavandaria, mas médicos,
professores universitários, advogados, em-
presários e administradores de grandes em-
presas, alguns deles nascidos no Canadá e
concerteza todos eles habituados a este tipo
de cerimónias.

Nós fomos ignorados, porque à seme-
lhança do menino João  da história com
que iniciei este artigo, somos parente po-
bres. Fazem-nos favores porque fica bem,

melhora a reputação da organização e até
ajuda a obter subsídios do governo, uma
vez que está na moda envolver vários gru-
pos étnicos na mesma actividade.

No entanto as pessoas da Yee Hong, não
se esquecem que apesar de fazermos a ter-
ceira maior parada de Toronto, depois dos
Gays e dos oriundos das Caraíbas, não
con-seguimos ainda, depois de 50 anos de
presença no Canadá, termos um lar da ter-
ceira idade coisa que comunidades muito
mais pequenas do que a nossa como a
polaca, conseguiram há dezenas de anos.

CONCLUINDO
É minha impressão que a Yee Hong tem

um excelente lar para idosos, muito melhor
do que a maioria das que existem nesta
província. Uma vez que ainda não há um
lar português, este é sem dúvida o melhor
que existe, tanto mais que ao contrário do
que sucede noutros lados como a Ken-
sington  Gardens (construida no local e
com dinheiro destinado ao Doctors Hos-
pital), há a possibilidade de juntar os resi-
dentes portugueses numa área. A propósito
na Kensington há uma política deliberada,
de não permitir aos portugueses ou outros
grupos étnicos de formarem uma secção
onde as pessoas oriundas da mesma terra
tenham a sua área de serviços próprios.
Seria bom que mais pessoas da terceira
idade portuguesas entrassem para a Yee
Hong, porque se o seu número aumentar
será possível criar uma área exclusiva para
os portugueses. Como disse, não é fácil en-
contrar um lar com o nível de instalações e
serviços que existe nesta organização chi-
nesa. Claro que a língua oficial da organi-
zação é o inglês, e não o chinês como al-
guns pensam, mas essa é a língua de todos
os outros lares da terceira idade à dispo-
sição dos portugueses. Claro que a Yee
Hong como noutros lares, existe pessoal
português, para ajudar os residentes.

Finalmente este artigo não envolve de
forma alguma, uma crítica aos voluntários
portugueses que têm trabalhado árdua-
mente pela criação dum lar português para
os idosos. Pelo menos um  deles, com
quem falei depois da cerimónia, sentia-se
tão ofendido como eu. Quando se é pobre
como o João da minha história é-se bem
tratado, mas o nosso pai vai para a cozinha
comer com o chaufer e o cozinheiro...

A melhor lição que podemos tirar da
afronta que recebemos, é trabalharmos
mais unidos pela criação de um ou mais la-
res para a terceira idade na nossa comu-
nidade. Já é tempo de fazer o mesmo que
tantos outros grupos étnicos conseguiram
há muito tempo - uma casa portuguesa
para os nossos idosos. Afinal, qualquer de
nós poderá vir um dia a  precisar delas. 

São Paulo, Brasil - Uma mulher de 24 anos, moradora de uma peque-
na cidade no interior do Estado do Mato Grosso do Sul, venceu um con-
curso para viajar ao espaço no segundo semestre de 2005.

Ângela Takesawa será a primeira brasileira a fazer uma viagem pelo
espaço.

"Estou muito emocionada e com um pouco de medo", afirmou a
vencedora do concurso, que trabalha como gerente financeira de uma
clínica de estética na cidade de Vargem Grande, na região Centro-Oeste
do Brasil.

O voo será feito no primeiro avião desenhado especialmente para tu-
rismo espacial pela empresa norte-americana Space Adventures.

Angela Takesawa participará num treino, em Moscovo, com mais
nove pessoas.

O concurso "Procura-se um Astronauta" foi realizado pela
Volkswagen no Brasil.
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