
On behalf of the Federation,
we would like to thank you for
your presence, friendship and
support in this very special
event.

Hoje, a Comunidade Luso-
Canadiana celebra e regista na
sua história mais uma marca
brilhante e com que há muito
sonhava.

Há cerca de um ano a nossa
Comunidade celebrava o quin-
quagésimo aniversário da che-
gada dos portugueses a terras
do Canadá.

Os nossos pioneiros foram
alvo das mais diversas manifes-
tações de reconhecimento pelo
caminho aberto a todos nós e
pelos cinquenta anos de história
Luso-Canadiana construída com
sofrimento, sacrifício, mas prin-
cipalmente com a determinação
que permite o sucesso que hoje
esta grande Comunidade con-
hece.

Porque o espírito de con-
quista e desejo de fazer melhor é
apanágio do português, a nossa
Comunidade propunha e apon-
tava como meta prioritária a
eleição de um Luso-Canadiano
para o Parlamento Federal des-
te nosso grande País de ado-
pção.

Este sonho, entenda-se, traz
consigo e tão sòmente, um dese-
jo de realização desta mesma
Comunidade Lusa que há muito
aspira ver-se representada por
um dos seus ao mais alto nível
da política federal.

Não se conclua pois, como
erradamente é interpretado por
quantos nos visitam e descon-
hecem a realidade da vivência

política Canadiana, que nós
Comunidade, ao expressarmos
este desejo de representativi-
dade própria, estejamos de al-
guma forma a apontar falta de
interesse, menos atenção ou
recriminação de qualquer or-
dem dos políticos canadianos,
cuja eleição também depende
do nosso voto. 

Porque este grande sonho é
hoje uma realidade inequívoca,
é com grande satisfação que nos
encontramos aqui para em
nome da Comunidade, exprim-
irmos ao nosso mui distinto rep-
resentante, Honorable Mário
Silva, toda a nossa alegria e
orgulho por esta oportunidade
de conjuntamente escrevermos
mais esta página de ouro e teste-
munharmos para a posteridade,
este grande acontecimento que
regista o facto de Mário Silva
ser o primeiro Luso-Canadiano
eleito para o Parlamento Fede-
ral do Canadá.

É gratificante verificar o
quanto esta Comunidade Lusa
tem progredido e sabido con-
quistar e sempre com sucesso
cada vez mais visível, o seu
espaço próprio.  A qualidade e
talento do tecido Empresarial e
Profissional Luso, impõe-se
cada vez com mais personali-
dade na Sociedade Canadiana,
que nalgums sectores, quem

diria, já depende de nós.
A presença de todos os aqui

presentes, pela sua representa-
tividade, constitui também a
oportunidade de confirmar a
qualidade e poder que esta
Comunidade já atingiu, já que
através dos Empresários e
Profissionais Lusos asseguram
neste momento alguns milhares
de postos de trabalho, não só na
cidade de Toronto, como por
todo o Ontário e outras provín-
cias do Canadá.

Hoje, nós Luso-Canadianos,
somos também criadores de
postos de trabalho, somos em-
preendedores, somos criativos, e
em certos sectores, somos tão
bons ou melhores que os nossos
competidores, somos também
uma fonte geradora de riqueza
para o Canadá. É  esta a ver-
dadeira imagem desta Comu-
nidade que o Honorable Mário
Silva vai naturalmente transmi-
tir não só ao nosso Governo
Canadiano como a todo o Par-
lamento em Ottawa.

Mesmo nos momentos eufóri-
cos, a Comunidade não pode
esquecer a obrigação de verifi-
car e reconhecer as suas defici-
ências e trabalhar em busca das
melhores soluções, muito partic-
ularmente quando esta preocu-
pação se refere à nossa Juven-
tude.

Do mesmo modo, é neces-
sário valorizar o sucesso que
esta mesma Juventude vem
conquistando e que por vezes
tem passado despercebido à
maioria, incluindo os nossos
orgãos de informação, ao não

referirem as centenas de estu-
dantes Luso-Canadianos que
em Maio e Junho concluiram as
respectivas licenciaturas nas
diversas faculdades das univer-
sidades de Toronto, York,
MacMaster, Guelph, Waterloo e
outras mais nesta Província do
Ontário.  Este facto, ao passar
do transcendente para o normal
nesta Comunidade, merece sem
dúvida o devido realce.

É bom para esta nova geração
Luso-Canadiana poder contar
com esta Comunidade cada vez
mais forte e agora mais enrique-
cida com esta nova e grande re-
ferência na pessoa do Hono-
rable Mário Silva.

Ao desejarmos as maiores
felicidades e votos do maior su-
cesso, dizemos também, obriga-
do Mário,  em Toronto conta co-
nnosco,  em Ottawa, a Comu-
nidade Luso Canadiana conta
com o Honorable Mário Silva.

Tenho dito.

Leo Pereira
Presidente da FPCBP
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A AGÊNCIA ACADIA ANÚNCIA AS SUAS PAR-
TIDAS PARA A AMERICA DO SUL:

NOVEMBRO 2004 - O NORDESTE BRASILEIRO + RIO
Cidades históricas e praias maravilhosas 

MARÇO 2005 - O SUL DO BRASIL + RIO
As paisagens encantadoras da Serra Gaúcha e as famosas praias de
Santa Catarina.
O circuito da cultura Açoreana e Nortenha.. A nossa partida em
Novembro de 2003 foi um sucesso retumbante, alguns participantes
vão repetir.
MARCO - APRIL 2005 - ARGENTINA E URUGUAI
Buenos Aires, a "Paris" da America do Sul, Colónia Del Sacramento
fundada pêlos Portugueses, Montevideo, a graciosa capital do
Uruguai e Punta dei Este, o centro de veraneio mais fmoso da
America do Sul.
Todas as partidas tem a duração de duas semanas e incluem viagens
de avião, transporte em autocarro de turismo, hotéis com quarto de
banho privativo, 2 refeições por dia, visitas a lugares de interesse
turístico ou histórico, shows e guias que na maioria dos casos falam
português.

SAIA DA ROTINA! ACOMPANHE-NOS NESTAS VIAGENS DE
DESCOBERTA DE ÁREAS SURPREENDENTES!
Para itinerários completos contacte:

AACCAADDÍÍAA  TTRRAAVVEELL  AAGGEENNCCYY
885500  CCoolllleeggee  SSttrreeeett
Toronto, ON - M6H-1A2

Telefone (416) 537-2643 / Fax (416) 535-7658
EE--mmaaiill::  ppaauullaa@@ggaalliillccoo..ccaa  oouu  aalleessssaannddrraa..aaccaaddiiaa@@ggaalliillccoo..ccaa

NNÃÃOO  TTEEMMOOSS  SSUUCCUURRSSAAIISS..  OORRGGUULLHHAAMMOO--NNOOSS  DDEE  OOFFEERREECCEERR
FFEERRIIAASS  MMUUIITTOO  PPAARRAA  AALLÉÉMM  DDOO  TTRRIIVVIIAALL!!

EExxmmoo..  SSeennhhoorr  CCoonnvviiddaaddoo  ddee
HHoonnrraa    HHoonnoorraabbllee  MMáárriioo  SSiillvvaa,,
MMeemmbbeerr  ooff  tthhee  FFeeddeerraall
PPaarrlliiaammeenntt  ooff  CCaannaaddaa

EExxmmoo..  SSeennhhoorr  CCoonnssuull  GGeerraall  ddee
PPoorrttuuggaall

EExxmmooss..  PPaasstt--PPrreessiiddeennttss  ee  ppaasstt--
DDiirreeccttoorrss  ddaa  FFeeddeerraattiioonn  ooff
PPoorrttuugguueessee  CCaannaaddiiaann  BBuussiinneessss
aanndd  PPrrooffeessssiioonnaallss

EExxmmooss..  RReepprreesseennttaanntteess  ddooss
OOrrggããooss  ddee  IInnffoorrmmaaççããoo

CCaarrooss  aassssoocciiaaddooss  ddaa  FFeeddeerraaççããoo

MMiinnhhaass  sseennhhoorraass  ee  mmeeuuss  sseennhhoorreess

LLaaddiieess  aanndd  ggeennttlleemmeenn

Discurso proferido pelo
Senhor Presidente da

Federação, no Jantar  de 
homenagem ao primeiro 

Luso-Canadiano, Mário Silva 
para o parlamento federal

LLeeoo  PPeerreeiirraa  aa  DDiissccuurrssaarr MMáárriioo  SSiillvvaa


