
Good news, bad news (boas noticias,
más noticias) é uma expressão inglesa,
algumas vezes usada em tom humorístico,
e é uma forma de explicar como as coisas
que acontecem nesta vida - umas vezes
correm bem e outras correm mal.

Esta semana, ao contrário do que nor-
malmente acontece nestas colunas, irei
abordar várias coisas, umas positivas ou-
tras negativas, que se aplicam à nossa co-
munidade, em vez de me preocupar apenas
com um assunto, como é costume.

OS PRIMOS RICOS
Aqueles que leram o meu artigo da se-

mana passada estarão lembrados, que usei
este título quando me referi, à inauguração
oficial do lar da terceira idade em Mis-sis-
sauga, Yee Hong Centre aonde estão neste
momento alguns idosos portugueses.

Como estarão lembrados, eu declarava a
minha indignação com a forma como a
nossa comunidade e a pessoa que represen-
ta o governo português, o consul de Por-
tugal, tinham sido ignorados. Comparei eu
a nossa visita à Yee Hong, uma iniciativa
da comunidade chinesa, à forma como um
miúdo da minha infância era recebido
quando visitava uns primos ricos nas suas
férias de verão - tendo boa comida e trato,
mas ignorado e mantido à distancia.

Na segunda-feira passada, ao chegar ao
meu consultório encontrei um fax, chegado
durante o fim de semana, enviado por um
dos voluntários portugueses que tem tra-
balhado árduamente e com grande entusi-
asmo, por criarem na Yee Hong, um can-
tinho para os idosos portugueses. O fax
trazia-me uma carta da directora do Centro
Yee Hong, dirigida a essa senhora luso-
canadiana.

Nela,  lamentava-se o facto de nós nos
sentirmos ofendidos com o acolhimento e
ofereciam-se algumas explicações para a
forma como o consul de Portugal tinha
sido recebido.

Também sugeria que eu e o Dr. Artur de
Magalhães poderíamos visitar as insta-
lações, e que teriam grande prazer em nos
receber.

Para o leitor mais arguto, que esteja a
perguntar se a directora do centro Yee
Hong tinha o dom da clarividência, sendo
capaz de na sexta-feira à tarde saber dum
artigo escrito por mim nesse dia de manhã
e publicado na segunda-feira seguinte,
devo esclarecer que tive a delicadeza de in-
formar um dos voluntários portugueses
envolvidos no projecto, sobre o que iria
publicar sobre  o assunto.

O aparecimento desta carta, além de
mostrar rapidez e eficiência em responder
às nossas objecções, chama a atenção para
a importancia de não nos deixarmos ficar
calados quando nos ofendem. Infeliz-
mente, muitas vezes nós portugueses, sem-
pre prontos a atacarmos os nossos compa-
triotas às vezes por coisas insignificantes e
mesquinhas não reajimos quando somos
mal tratados ou ignorados por elementos
doutras comunidades, ou por várias institu-
ições, sejam elas privadas ou governamen-
tais.

Outra lição, que mais uma vez quero
tirar dos acontecimentos da Yee Hong é a
necessidade que termos de eventualmente
criar um lar da terceira idade, dedicado aos
portugueses.É na realidade, uma vergonha,
que uma comunidade que pela altura do

último censo tinha 292.185 pessoas e é
hoje muito maior, não tenha sido capaz de
criar uma instituição para tomar conta dos
seus idosos, num país em que grupos étni-
cos muito mais pequenos do que o nosso,
já o conseguiram há muitos anos. Esta fal-
ta, para o qual contribui a falta de capaci-
dade que temos para nos unir por uma
causa comum, associada com a tendência
de gastarmos as nossas energias a dizer mal
uns dos outros, é uma nódoa negra no
prestígio da nossa comunidades e uma falta
na obrigação que devemos ter em cuidar
dos nossos compatriotas da terceira idade.

COMEMORANDO UMA VITÓRIA
No dia anterior a escrever este artigo,

estive no jantar da Federação, dedicado a
Mário Silva, o primeiro deputado federal,
oriundo da nossa comunidade.

Houve muito entusiasmo, boa dis-
posição e o ambiente de alegria que eram
de esperar. De notar, que um dos competi-
dores na eleição em Davenport, Teresa
Rodrigues que representou o Partido Con-
servador estava presente, o que na minha
opinião é um gesto nobre e que nos dá a
todos uma lição como nos devemos unir
para apoiar um dos nossos,  quando ele
atinge uma posição de destaque. A vitória
de Mário Silva, não é só para ele, sua fa-
mília ou o seu partido mas para todos nós
luso-canadianos. Pela primeira vez uma
pessoa nascida em Portugal, que faz parte
da nossa comunidade com quem tem esta-
do envolvido desde que chegou a este país
com 9 anos e que em todos os lados se tem
afirmado como português, consegue ser
eleito para o parlamento do Canadá. Não
interessa que outra pessoa, possivelmente
com antepassados portugueses tenha sido
membro do parlamento, afinal se andarmos
para trás, todos temos um antepassado
comum, seja ele o Adão e a Eva ou o Homo
sapiens - Mário de Silva é o primeiro mem-
bro da nossa comunidade a ter o título de
deputado federal.

Enfim uma noite notável, em que os
membros da federação e outros portugue-
ses, prestaram a sua homenagem a um de
nós que conseguiu um lugar de prestígio na
sociedade canadiana.

Pessoalmente, não sou liberal e mesmo
que pertencesse a esse partido suportaria a
ala do partido em que estão, ou estavam,
Sheila Copps, Anderson, Axworthy e tan-
tos outros hoje afastados pelos "Martinites"
(aliados de Paul Martin) a que Mário Silva
parece pertencer. Isto porém não, não faz
com que não me sinta orgulhoso com a
vitória do nosso deputado federal. Não

devemos esquecer que como portugueses
aquilo que nos une é mais do que aquilo
que nos separa e que a vitória de um de nós
é uma vitória para a nossa comunidade.

Aliás, no caso de Mário Silva, não é difí-
cil dar-lhe o nosso apoio uma vez que além
de ser português, tem na minha opinião as
qualidades e a experiência necessárias para
prestigiar o nome da nossa comunidade no
Parlamento em Otava.

A proposito, gostei imenso do discurso
do novo deputado, o melhor que eu ouvi
proferir, em que ele abandonou um certo
jornalismo que às vezes usa e falou com o
coração.

MÁS NOTÍCIAS
Nem tudo têm sido, boas notícias nas

últimas semanas.
Poucos dias antes das últimas eleições,

tive o prazer, de mais uma vez, ter sido
convidado para uma colectividade por-
tuguesa em Toronto com quem tenho re-
lações muito cordiais. O ambiente como de
costume era agradável e acolhedor, porém
fiquei triste ao constatar que mesmo aí a
doença das divisões e animosidades entre
portugueses, estavam presentes. Com gran-
de espanto meu, ouvi um orador depois de
alguns ataques pessoais a dois candidatos
luso-canadianos às eleiçõpes, comparar os
portugueses de Mississauga com os de To-
ronto. Afirmava ele que uns eram bons e os
outros não prestavam. Alguns dos pre-
sentes sentiram-se tão indignados, que se
levantaram e saíram. Eu só não o fiz, por-
que como convidado não quis desconside-
rar os meus anfitriões. Calcule-se que já
não chegam as guerras pessoais existentes,
e os regionalismos que às vezes desen-
cadeiam animosidades entre portugueses
de diferentes regiões, províncias e até
freguesias.

Pelos vistos,  há quem queira criar mais
uma divisão entre os portugueses - os
"Mississaugaenses" e os "Torontonia-

nos". Será que somos diferentes? Falare-
mos outra língua, comeremos outra comi-
da, temos outros gostos, assamos as sar-
dinhas de outra maneira - uns colocam-nos
primeiro a assar do lado direito do peixe e
outros do lado esquerdo? Esta é uma
divisão tão ridícula e artificial como aque-
la  satirizada pelo escritor inglês Jonathan
Swift, que referindo-se às guerras étnicas e
religiosas das ilhas britânicas, descrevia
nas viagens de Gulliver no País dos Anões,
uma guerra civil terrível em que milhares
de pessoas se matavam uns aos outros,
porque uns partiam os ovos pelo lado mais
redondo e outros pelo mais bicudo.

Entretanto, voltando ao jantar de home-
nagem a Mário Silva, mais uma "bad
news". Enquanto lá estava,  vieram-me
contar de mais, uma das guerras pessoais
que decorrem na nossa comunidade. Um
assunto aparentemente sem importância,
transformou-se num "casus belli".

Será que vamos continuar as lutas de uns
contra os outros, porque alguns  de nós par-
timos os ovos dum lado e outros do outro?

A nossa falta de capacidade de realizar
uma obra como a dum lar para os idosos, à
semelhança da tentativa de  criar um
Summer Camp (campo de férias) utilizado
por toda a comunidade, é razão para nos
sentirmos tristes e envergonhados.

São na realidade "bad news", para a nossa
gente, que continua a gastar energias, em sepa-
rar-se e auto destruir-se, em vez de se unir.

CONCLUINDO
No jantar dedicado a Mário Silva, en-

contrei uma pessoa que fez comigo parte
do "Comité dos 50 anos" e está envolvi-
da no único subcomité desta organização
ainda a funcionar - o lar dos idosos. Disse-
lhe de brincadeira que estávamos a traba-
lhar para as próximas comemorações dos
100 anos da comunidade portuguesa no
Canadá. Ela disse-me uma coisa que não
esquecerei facilmente. Estamos, na ver-
dade a trabalhar para que eventualmente
muitos anos depois da nossa morte, se pos-
sam  comemorar os 100 anos da nossa co-
munidade no Canadá. Na realidade, se
nada fizermos e se continuarmos nas lutas
destrutivas e fraticidas, não existirá em
2053 uma comunidade portuguesa neste
país. Aqueles mais jovens, que me estão a
ler poderão guardar este artigo e ver se eu
estava certo...

É nossa responsabilidade, evitar as
divisões mesquinhas, trabalharmos pela
unidade da comunidade e construir obras
duradouras, como é o caso dum lar da ter-
ceira idade, para que dentro de meio sécu-
lo ainda exista uma comunidade portugue-
sa no Canadá.

A união faz a força,  como diz o nosso
povo. 
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