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Ladies and Gentlemen: 

I am very grateful to you for coming here today 

and also to the Director of the Portuguese National Tourist 

Office for making this occasion possible. 

Since I arrived in your beautiful country, almost 

three months ago, I have been deeply involved with the affairs 

of the Portuguese community, which, as you certainly know, is 

the primary concern of my mission here. However, as represen- 

tative of the Portuguese Government in Ontario I feel it is 

my duty to help the local news media with information about 

the recent political developments in my country. 

Portugal is, of course, in a new era of her 

political history. For the first time in half a century we 

are taking positive steps towards a truly democratically-elected 

administration. As you all may know we will have a general 

election in April, with a view to choosing a Constitutional 

Assembly which will eventually draw up the new Portuguese 

Constitution. It is important to remember that the democratic 

process is new to the majority of the Portuguese population. Un- 

like most of the western countries we are in what may be des- 

cribed as a pre-democracy phase of our political development. 

But I can say quite truthfully that since April 25th, the 
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Portuguese people and their leaders have shown an outstanding 

degree of political maturity. The revolution was accomplished 

as quietly as it was efficiently. As you know, there were no 

firing squads, no internment camps, little or no social dis- 

ruptions. I have been told by western political leaders and 

businessmen, in fact, that the manner in which the April take- 

over was carried out by the military movement was a tribute 

to the sense of responsibility of the Portuguese people. We 

have nowadays in Portugal, as in other democratic countries, 

a wide range and variety of political beliefs and views. 

Political parties are now allowed to play a vital role in the 

country's life, as long as they comply with the law and pro- 

gramme of the Revolution. 

The present Provisional Government, composed of 

a coalition of parties, has been developing an intense diplo- 

matic activity with a view to restoring Protugal's position 

within the international Community of Nations. This includes 

the strengthening of the ties with the Western World as well 

as the establishment of new relations with Eastern and African 

countries. It is indeed common knowledge that the former 

regime did much to jeopardize our good relations with our 

traditional good friends and allies by its obstinacy in ignor- 

ing the aspirations of the Portuguese people towards making 
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a modern society based on freedom and equality for all. 

On the other hand, the hopeless colonial wars which were 

causing the country's moral and financial bankruptcy, were a 

main factor in the growing international hostility against 

Portugal, and were greatly responsible for the progressive 

alienation of support and sympathy, even of our best friends. 

You will agree, I am sure, that we are making steady progress 

toward the granting of independence to former Portuguese 

colonies in Africa. It is not an easy task--even those Euro- 

pean nations which have had far longer experience in democracy 

and the democratic process have found it a road full of 

obstacles--but we are confident of accomplishing it and in a 

manner which will be a credit to both Portugal and the new 

states. 

I would now like to refer to the relations between 

Portugal and Canada which have been traditionally very close 

and which we hope to develop and strengthen. Since the 25th 

of April, and for various reasons, three members of the Portu- 

guese Government have visited this country. There is a large 

Portuguese community settled in Canada, particularly in Ontario, 

and many Portuguese citizens visit this country regularly. We 

therefore hope that our Canadian friends will visit Portugal 



Page 4. 

where they will always be most welcome. As everybody knows our 

two countries are directly linked by excellent airline services, 

both Canadian and Portuguese. We can offer Canadians a vaca- 

tion land which ranks with the best in accommodation, scenery, 

history, and variety, and at prices which are still very reason- 

able compared to other counties. Moreover, our people are warm 

and friendly, gay and helpful, as Canadians who have visited 

Portugal have noticed and reported. The Island of Madeira is, 

of course, a world-known vacation resort, and with the Azores 

Islands famous for scenic beauty. Mainland Portugal, on the 

other hand, has been developing her tourist facilities in the 

past few years. The Algarve coast rivals the French and Italian 

riVieras in climate, luxury and recreational facilities; so does 

the Costa do Sol, in the suburbs of Lisbon, and, most of the 

country's seaside which is also being developed. One can walk 

in ancient streets, once used by crusaders on their way to 

the Holy Land, look over fields where the troops of Wellington 

and Napoleon fought, study Roman ruins, visit some of the most 

beautiful examples of architecture in Europe--cathedrals, monaste- 

ries and palaces which have been restored for the enjoyment of 

traveller and native alike. It is little wonder that many 

return again and again and some remain permanently there. 

Tourism can nevertheless be expanded many, many 
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times. More and more Canadians are visiting Portugal, I am 

happy to say, but we would like to welcome them by the 

thousands and tens of thousands rather than by the hundreds. 

Travelling regulations are minimal. Many Canadians are 

choosing Portugal for their entire holidays or as part of an 

European tour, and, in the past few years, a small but growing 

number have even retired there. 

The second area of relationship between Canada and 

Portugal which I would like to see developed is that of trade 

and industry. Portugal, while far from being backward or lacking 

in industry, is not a great industrial nation. Our natural re- 

sources, are neither limitless nor of great variety. I think 

I can say that what we produce or make is well turned out: our 

leather goods, wines--Port and Madeira wines are world famous-- 

linen, ceramics and many other products are highly regarded for 

workmanship and quality. We have a numerically significant and 

well qualified professional class, including engineers, who 

would be of great value to Canadian companies willing to establish 

branches in Portugal; our labour and tradesmen are well trained 

and reliable; we have hydro power, good transport facilities, 

first class harbours and, which is very important, a reputation 

for efficiency and honesty. Such conditions and facilities 

should thus be exploited by new industries and in increased 
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trade and commerce, to the benefit of both our countries and 

of our mutual prosperity. 

There is another very important link between our 

two countries. I refer to the Portuguese community in Canada 

particularly the one in Ontario, which is estimated at 150,000 

people. The Portuguese Consulate in Toronto has recently been 

granted the status of Consulate General which shows the impor- 

tance that the Portuguese Government attaches to its peoples 

here. The Portuguese of Ontario are known for their abilities 

and devotion to work as well as for their honesty. Because of 

their hard work they are a valuable asset to the economic 

development of this country. Many of them are already Canadian 

citizens although they always maintain spiritual, cultural 

and material links with their motherland. Yet, they love 

Canada as much as they love Portugal. It is therefore of the 

utmost importance that the Portuguese emigrants to this 

country should reach the status they deserve and thus contribute 

more positively to the enrichment of Canada's multicultural 

identity. This would also be a valuable vehicle for the promotion 

of closer links between Portugal and Canada. It is a sad fact 

that Portugal, under the previous Government, has greatly 

neglected her emigrants, using them rather as simple remittors 

of money, like a regular medicihe for a sick economic situation. 
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Fortunately things have changed. My Government is 

aware of the problems which face the Portuguese communities 

around the world. It is also determined to do its best to 

help them improve their standards in all fields. For this 

purpose the Portuguese Diplomatic and Consular Missions abroad 

will naturally have to rely on the cooperation not only of 

the communities themselves but also of the local authorities. 

In this respect, and bearing in mind the highly civilized 

standards of this country, I have no doubt that cooperation with 

the Canadian authorities will be easy and fruitful. The Portu- 

guese people of Ontario are now becoming more conscious of 

these facts, and expect more support from their motherland as 

much as they expect to intensify their participation in the life 

of their adopted country. The fulfilment of their aspirations 

will undoubtedly be in the best interests of both Canada and 

Portugal. 

{ 
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A MAIOR CONCENTRAÇÂO DE , 
TODOS OS TEMPOS, EM TORONTO 

160.000 PORTUGUiaSES ASSISTIRAM AS 
FESTIVIDADES DO DIA DAS COMUNIDADES 

Foi a nossa noite. Os 
nossos artistas actuaram. 
Foram vozes de Portugal 
. ... com miisica de Por- 
tugal! Foram as nossas 
tipicas bifanas vendidas, 

I com “jaquinzinhos” e 
“malaçadas”! Foram os 
nossos locutores Joâo Lfi- 
cio, Isabel Ricardo e Jo- 
sé Carlos que homenagear 
ram o heréi e poeta que 
extraordinâriamente can- 
tdu a epopeia de todo um 
povo que “deu novos 
mundos aos Mundo”. 

No SÂBADO, mais de 
80.000 pessoas ali esti- 
veram! Os nossos artis- 
tas, os nossos ranchos e 
a alegria estonteante de 
verdadeira romaria portu- 
guesa! 

Cinco Bandas estavam 
anunciadas . . . mas so- 
mente a da Igreja de San- 
ta Inès compareceu e 
actuou nesta tarde mara 
vilhosa. 

A multidao levanta-se 
respeitosamente ao ouvir 
0 Hino do Canada por ela 
executado; mas sincera- 
mente nos sentimos um 
“arrepio” quando ressoa- 
ram no ar os primeiros 
acordes do Hino Nacio- 
nal e aquela massa Hu- 
mana de irmâos de luta 
neste pais acolhedor er- 
gueu as suas vozes parà 
cantar: 

Herois do Mar, 
Nobre Povo, 
Naçâo Valante . . . 

£mbaixador de Portu- 
, /l uma vez mais sentia o 

seu povo . . . o nosso po- 
vo. O Consul Geral de Por- 
tugal, principal obreiro des- 
tas celebraçôes, vivia com 
euforia a presença de todos 
nos. 

A cançâo nacional foi 
maravilhosamente interpre- 
tada por Fatima Ferreira. E 
os outros? El es todos! Sé- 
ria injustiça nâo os mencio- 
nar todos aqui . . mas to- 
dos os conhecemos! 

Henrique Mendes e Glo- 
ria de Matos tiveram o s'eu 
momento alto aoapresenta- 
rem a voz bonita da elegan- 
te I angolana Minah Jardim. 
O nosso grupo de teatro.di- 
rigido por Luis Mendes, im- 
pressionou a assistência 
corn râbulas cômicas por 
Fernanda Ferreirinha e seu 
marido Carlos, e pelo pr6- 
prio Luis Mendes. Fernan- 
da cantou e. . . a todos en- 
cantou. 

Artistas vieram de Por- 
tugal para connosco cola- 
borarem. Nâo hâ dûvida que 
os portugueses os ouviram 
corn carinho — Rodrigo e 
seus quatro acompanhantes, 
Oscar Acûrcio (velho cémi- 
co da comédia lisboeta) e 
finalmente a gentil presen- 
ça de Tonicha. 

Mas algo de surpreenden- 
te coube a Henrique Men- 
des, como profissional ex- 
periente da locuçâo, ao 
apresentar Magalhâes Feu. 

A surpresa geral foi 
criada quando o nosso 
Consul pegou no microfo- 
ne. Ele quis juntar-seaos 
artistas da nossa Comuni- 
dade, aos clubes e asso- 

ciaçôes, à imprensa lo- 
cal e à Irmandade do Es- 
pirito Santo da Igreja de 
Santa Inès na homenagem 

I ao imortal épico —Camôes. 
O povo . . . este nosso 

povo leal aplaudiu-o logo 
quando ele começou a can- 
tar o “Embuçado’*. 

Vimos lâgrimas nalguns 
rostos . . . lâgrimas de paz 
e lâgrimas de agradecimen- 
to ao “condutor” desta Co- 
munidade por ele se lhes 
dirigir na linguagem mais 
simples, mais Humana,mais 
compreensiva . . . mais por- 
tuguesa — o Fado. 

Foram cerca de 80.000 
pessoas que pediam corn 
aplausos a Magalhâes Feu 
que lhes desse mais de si* 
da sua juventude, da sua 
simplicidade, da sua sabe- 
doria de homem orientador 
de massas que os uniu! 

N6S, modestos jornalis- 
tas de um nâo menos modes- 
to jornal iniciado em 1963, 
sô podemos dizer estas pa- 
lavras sinceras: — Maga- 

I Ihâes Feu, sempre estarâs 
présente nos nossos cora- 
çôes amigos que te com- 

^ preendem . . . mas que pou- 
I CO podem fazer! 

DOMINGO - Era Domin- 
go ... e encontrâmos ali a 
encher o Trinity-Bellwoods 
Park todo um povaréu festi- 
vo e o tradicional cheiro a 
sardinhas assadas. O nosso 
amigo Tabico havia-nos 

; prometido o polvo “à aço- 
reana”. Lâ o encontrâmos, 
mesmo “picantezinho” e 
corn aquele sabor tâo tipi- 
co da beira-mar. Começâ- 
mos a disparar a nossa câ- 
mara. Tanto pormenor fize- 
mos sobre esta nossa gen- 
te! Reencontrâmos os cos- 
tumes centenares do povo 
português aqui em Toronto: 
pâo de milho, paposecos, 
carne de porco, bifanas, 
etc., etc.. . . aquilo que 
enche o ar livre de cheiros 
tipicos da nossa cozinha 
lusitana. 

O . A' jres — 
da Candeiâna do Pico — 
corn gente de trajos aôbrios, 
como sâbria é a gente da 
linda Ilha do Pico. E ali no 
palco o Rafael, sempre in- 
cansâvel . . . Nâo hâ dû- 
vida que foi ele o locu'- 
tor mais trabalhador destes 
très dias de festas. 

Mais tarde, e jâ corn mais 
de 50.000 pessoas no Par- 
que, Dina Maria e Fernan- 
des \ Monteiro cantaram o 
Fado. Viria quase a segut 
“Aqui é Portugal”, na bo- 
nita voz de Belmonte. E 
nâo se engana o nosso jo- 
vem amigo — ali era mesmo 
Portugal a cantar! 

A missa estava anuncla- 
da para as 7 horas e esses 
milhares de português es de 
vârios credos e ideias po- 
liticas assistiram respeito- 
samente ao Santo Sacrifi- 
cio. Ali, sim, havia o ver- 
dadeiro sentido da palavra 
democracia. 

O padre Lima Esteves, 
de Oakville, celebrou e o 
padre Pires, de Kingston, 
foi o animador da missa. A 
Epistola foi lida simulta— 
neamente pelo Eimbaixador 
e pelo Consul Geral de Por- 
tugal. Ao ofertôrio o nosso 
Embaixador uma vez mais 
participou directamente ser- 
vindo as galhetas. 

Corn hinos de louvor a 
Deus e à Virgem, entoados 
pelo povo, fecharam-se ofi- 
cialmente estes très dias 
das comemoraçôcs do dia 
de Camôes e das Comuni- 
dades Portuguesas. 



MAIS DE 160 MIL PORTUGUESES 
NO TRINITY-BELLWOODS PARK DE TORONTO 

O Dia das Comunida- 

des começou logo de ma- 
nhâ corn o hastear da Ban- 
deira Nacional no mastro 
de honra do moderno edi- 

ficio da Câmara Munici-i 
pal de Toronto. 

Foi feita uma troca de 
lembranças na sala de re- 
cepçâo oficial do municî- 
pio entre o Consul Gérai 

de Portugal e o Vice Pré- 

sidente da Câmara Art 

Eggleton que a seguir 
ofereceu uma medalha ca- 
memorativa da Cidade a 
todos os représentantes 
dos (Srgâos portugueses 

de informaçâo locais, as- 

sociaçôes, clubes, esco- 

làs, Secretaria de Esta- 

do da Emigraçâo e Vice 
Consul de Portugal. 

Nâo hâ dûvida que nos 

podemos orgulhar da Co- 
munidade que temos! 

Portugal foi a mâe que 
nâo nos soube acarinhar 

devidamente, mas deu- 

-nos no entanto o senso 

da responsabilidade, o 

senso do amor pelo proxi- 
mo e o senso do agrade- 
cimento àqueles que, nâo 
nos “tendo gerado”, nos 
proporcionaram uma esta- 
bilidade, proporcionando- 

-nos uma melhor educa- 

çâo para nossos filhos. 

Provâmo-lo nestes 3 

dias de festividades para 

homenagear o imortal poe- 

ta, autor de “Os Lusia- 
das” — poema catôlico e 

humano por excelência 
que traduz uma atitude 

portuguesa dos Anos Qui- 
nhentos e ê uma men- 

sagem de aproximaçâo 

dos homens. Esta men- 

sagem verificou-se aqui 
em Toronto. 

Très dias de confra- 
t îrnizaçâo . . . très dias 

le alegria . . . très dias 
de aproximaçâo de uma 
Comunidade que quis mos- 

trar ao Canada e ao Mun- 

do a uniâo dos portugue- 
ses ... 

As restas foram aber- 

tas corn a presença do 
Embaixador de Portugal 

Dr. Luis Gois Figueira, 

Consul Gérai de Portugal 
Dr. Magalhâes Feu, Vice 

Présidente da câmara 

Art Eggleton e Vice Con- 

sul de Portugal Marceli- 
no Moniz. 

Foi na SEXTA FEIRA 

que o Parque dos Italia- 

nos (geralmente assim 
chamado, mas que hoje 

podemos chamar dos por- 

tugueses) viu ali concen- 
trados cerca de 30.000 

pessoas, segundo a esti- 
mativa da Policia Metro- 

politana. O Embaixador e 
o Consul Gérai confundi- 

ram-se corn o povo, falan 
do e bebendo corn ele. 



MAIS UM ANO 
CONNOSCO, 

ERNESTO FEU 
Sera boato ou realidade o que corre na Comunida- 

de? 
O Consul Gérai de Portugal foi nomeado para a 

Cidade da Beira, em Moçambique. 
Infelizmente nâo é boato! 
Este Consul, que nos mostrou, durante estes dois 

anos e tal de permanência em Toronto, o carâcter de 
um homem simples e honesto e que nos mostrou que 
viver nâo é apenas deixar viver, vai partir para de- 
sempenhar mais uma missâo da sua honrosa carreira 
diplomâtica de 15 anos num pais onde ainda nâo hâ 
muito flutuava a nossa Bandeira, pais esse que hoje 
expulsa aqueles que a querem continuar a amar e a 
honrar. 

Ernesto Feu, que ainda hâ pouco foi louvado uma 
vez mais pelo Governo Português, de novo obedeceu 
a uma determinaçâo governamental esquecendo-se de 
si prôprio e da sua precâria saûde para levar a bom 
terme a realizaçâo das testas do Dia de Camôes e 
das Comunidades Portuguesas. Lutou e . . . venceu! 

Venceu sôzinho uma vez mais . , . porque poucos 
foram aqueles que a seu lado o ajudaram honesta e 
desinteressadamente a realizar um trabalho que Por- 
tugal quase ignorou. 

Jovens artistas da nossa Comunidade aperceberam- 
-se disse,ao serem contactados, e adeiiram imediata- 
mente às festividades. Colaborou extraordinàriamente 
a Irmandade do Espirito Santo, mas de uma maneira 
natural e simples como simples sâo os seus “irmâos” 
(associados) que a cerca de 850 familias ajudam du- 
rante o ano inteiro. E os outros , . . clubes, igrejas, 
escolas, bandas, etc. . . , 

Foi a nossa festa! Foi o nosso Consul o “lider” 
que uma vez mais quis mostrar ao Governo Canadla- 
nos quem sâo os seus irmâos portugueses. 

Ele vai partir! , . . Nâo! Nâo dévia permitir-se que 
homens como este nos deixem semacabarde cumprir 
uma missâo! 

A cidade da Beira tem apenas 11 portugueses a 
defender; e nés temos aqui 150.000 a orientar! 

Nâo compreendemos a razâo por que nâo possa ele 
ficar mais tempo! Nos instamos, urgimos e, diremos 
mesmo, exigimos que Ernesto Feu fique mais um ano 
como outros Consoles tem ficado. 

Imcompleto vai ficar o trabalho a que tâo dedica- 
damente ele se entrgou! 

MARIA ALICE RIBEIRO 



Immigrants neglected, 

need help to integrate, 
Portuguese Consul says 

The new Portuguese Con- 
sul-General in Toronto, Dr. 
Ernesto Magalhaes Feu, said 
yesterday he would like to re- 
shape his country’s diplomatic 
attitude to immigrants and 
make the consulate a centre 
for helping Portuguese Cana- 
dians integrate into Canadian 
life. 

“Portuguese immigrants 
were very much neglected by 
the former Portugese Gov- 
ernment,” he said in an inter- 
view. “They were simply re- 
garded as a source of remitt- 
ance money to help with the 
balance of payments. I feel 
we must try to help the Portu- 
guese community here to inte- 
grate faster so they can make 
a bigger contribution to Cana- 
dian life.” 

Dr. Feu said Portuguese 
Canadians were making an 
important contribution 
through the work they did but 
many still felt lost because 
they didn’t understand the 
ways in which Canadian laws 
and Government functioned. 
“So they turn to the Consu- 
late-General for help.” 

The Consul-General said he 
planned to set up a perma- 
nent service at the consulate 
to help Portuguese immi- 
grants fith their problems. 

“We have a lot of energy 

but not much in the way of 
resources,” he said, “so I 
would like to help the com- 
munity to set up an institute 
through which we could deal 
with legal, educational, health 
and work problems. The insti- 
tute would be a creation of 
the community but under the 
patronage of the Consulate 
General. 

According to consulate esti- 
mates there are about 150,000 
people of Portuguese extrac- 
tion in Ontario, between 00,000 
and 10(),0(X) of them in Metro 
Toronto. 

—Globe and Mail 

Portuguese Consul-General Ernesto Magalhaes Feu. 
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DE MAGALHAES FEU | 
Offers help to immigrants | 

Portuguese 
centre 

Portuguese immigrant 
families in Metro are in for 
a new deal if an ambitious 
project proposed by the new 
Portuguese consul-general 
in Toronto is successful. 

Ernesto De MagaUiaes 
Feu, 36, at a press confer- 
ence last week at the Royal 
York Hotel, said a priority 
goal is to create a centre for 
70,000 Portuguese C a n a- 
dians in Metro to help them 
with their economic stand- 
ards, social problems and 
other basic needs in a Cana- 
dian environment. It would 
also help promote P o r- 
tuguese culture within 
Ontario’s 150,000-strong Por- 
tuguese population. 

1 

SAD FACT 

“It is a sad fact that 
Portugal, under the previ- 
ous government, has great- 
ly neglected her emi- 
grants,” he said. 

“Fortunately things have 
changed. My government is 
aware of the problems that 
face Portuguese communi- 
ties around the world. It is 
determined to help them.” 

He was appointed to the 
Toronto consulate three 
months ago. 

He said the present gov- 
ei’nment is developing an in- 
tense diplomatic activity to 
restore Portugal’s position 
witlrin the international 
community of nations. 

AMONG BEST 

Tlie consul said Portugal 
today offers Canadian 
tourists a vacation land that 
ranks among the best in the 
world “at prices tliat are 
still very reasonable.” 

In an interview, he said 
his aim is to win the confi- 
dence of Portuguese Cana- 
dians, who for decades had 
feared government author- 
ities in their homeland. 

“They have nothing to 
fear anymore,” he said, 
“That’s all changed now. 
We want to do our best to 
help them. This is the pri- 
mary concern of my mis- 
sion here.” 
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Dr. Ernesto de Magalhâes Feu 

CONFERÊNCIA DE INPRENSA 
DADA PELO CENTRO DE TURISMO 

PORTUGUËS AOS ORGÂOS DE 

INFORMAÇÂO PARA APRESENTAR 

O CÔNSUL GERAL DE PORTUGAL 

Com O patrocînio do 
Centro de Turismo de Por- 
tugal em Toronto e corn a 
superior organizaçâo do seu 

toria poHtica. Pela primei- 
ra vez em meio século, en- 
caminhamo-nos positiva— 
mente para uma administra- 

fase do seu destine, o Dr. 

Magalhâes Feu mencionou, 
em termes justes e preci- 
ses, a importância da gran- 
de comunidade lusa em ter- 
ras do Canada, fazendo vo- 
tes P or que a todos se jam 
dadas as mesmas oportuni- 

dades a que indiscutivel- 
mente têm direito, mercê 
lo seu indubitâvel contri- 
buto para um maior desen- 

Continua na pagina 2 
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(Da esquerda para a direita) — Antonio Castel-Branco com 
Consul Gérai de Portugal 

Director, senhor Antonio 
Castel-Branco, realizou-se 
no passado dia ZZ num dos 
salôes do Royal Yorii Ho- 
tel uma Conferencia de Im- 

prensa para apresentar aos 
ôrgâos locals de informa- 
çâo — portugueses e cana- 
dianos — o novo Consul- 
-Geral de Portugal nesta 
cidade. Dr. Ernesto de Ma- 
galhaes Feu que ali profe- 
riu urn discurso, pondo em 
relevo e ei^plicando aos 
jornalistas a aëtual conjun- 
tura politica portuguesa, 
afirmando em certa altura; 

“Portugal encontra-se 
numa nova era da sua his- 

çâo democràticamente elei- 
ta”. 

E mais adiante: 
“E importante lembrar 

que este processo democra- 
tico é novo para a grande 
parte da populaçâo portu- 
guesa. Ao contrario da 
maioria dos paises ociden- 
tais, nos encontramo-nos 
neste momento numa situa- 
çâo que se pode descrever 
como uma fase pre-demo- 
cratica do nos so desenvol- 
vimento politico”. 

Depois de focar a matu- 
lidade com que o povo por- 
tugues, de urn modo gérai, 
tern acompanhado e partici- 
pado nesta tâo importante 



A CBC entrevistando o Consul Gérai de Portugal 
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volvimento da grande naçâo 
canadiana. 

Teceu ainda outras nâo 
menos importantes conside- 
raçôes sobre a posiçao de 
Portugal como potência tu- 
ristica por excelência, ter- 
minando por fazer um con- 

vite aberto aos canadianos 
para que pepsassem em 
Portugal em termes de um 
maior incremento de visi- 
tas turisticas afirmando ain- 
da: 

“Os portugueses do On- 
tario estâo agora conscien- 
tes de todos estes factos 
e anseiam pot um maior' 
apoio da Mâe-Pâtria tanto' 
quanto esperam intensificar 
a sua propria participaçâo 
neste pais de adopçâo. O 
preenchimento das suas as- 
piraçôes sera, sem duyida, 
no melhor dos interesses 
para o Canada e para Por- 
tugal”. 

dbs. 
Resta-nos agora saber. 

Afinal que espécie de ho- 
mem ligado a informaçâo 4. 
aquele ^sacerdote’ ali pré- 
sente, que pretende desco- 
nhecer o que se passa etn 
Portugal? Acaso nao esta- 
râ informado, nao quer es- 
tât, ou so acrecSta nas no- 
ûcias dos Srgâos portugue- 
ses de informaçâo de antes 

.do 25 de Abril, quando a 
Caosura e a F al si dade eram 
palavras de ordem e anda- 
vam de mâos dadas? 

Cremos qieo problem a 
nâo é a fai ta de inform açâo 
nem o real desconhecimen- 

[ to de causa. Foi ^enas 
t (parece) uma tentativa (go- 
, rada) de sabotagem. Ora 

isto nem merece mais pal a 
vras non o tempo jâ percS- 
db, mas tâo somente repui- 
sa, indignaçao e desprezo 
por quem pretende laver a 
“roupa suja antes de arru- 
mar a casa”, perante a im- 
prensa, radio e televisâo 
canadianas. 

a) VASCO SANTOS 

* 

Esta é a forma classic a 
de dar relevo a um aconte- 
cimento desta natureza,mas 
para al^ do normal toque 
jornalistico da noticia o 
que se passou no Royal 
York Hotd merece bem um 
comentârio mais amplo e 
profundo. 

Apos O seu diseur so, o 
Dr. Magalhâes Feurespon- 
deu a P erguntas formu} adas 
por um dos présentes que, 
nâo obstante a sua condi- 
çâo (ao que parece) de pro- , 
prietério de um jornal de 
lingua portuguesa na nos- 
sa comunidade, paradoxal- 
mente tentou mostrar (repa- 
re-se que dizemos t^tou) 
um complete desconheci- 
mento do que se passa em 
Portugal, quai a présente 
forma de governo, a razâo 
da existência dos pertidos 
politicos — èspecialmente 
os das esquerdas — e uma 
ali en açâo total pelo facto 
de Portugal ter enveredado 
por uma râpida politica de 
descolonizaçâo dos t&-rito- 
ries africanos e o estabd' 
lecimento de relaçoes di- 
plomaticas corn os paises 
deLeste e do Terceiro Mun- 
do. 

Nâo obstante a forma al- 
t am ente reaccionâria (a to- 
car as rai as do ridicule) dà' 
forma e do teor das pergun- 
tas, O novo Consul Gérai 
de Portugal deu uma ex- 
traordinâria liçao de diplo- 

macia, conhecimento de 
causa e preparaçâo demo- 
crâtica como hâ muito tem- 
po nâo tinhamos ocasiâo 
nem O prazer de ouvir a um 
rqiresentante do Governo. 
Nas suas concisas e de- 
sassombradas respostas o 
Consul Gérai ddiciou a 
assistencia pela coerencia 
corn que forneceu ao inqui- 
ridor (estâvamos quase a 
escrever inquisidor) todos 
os esclarecimentos pedi- 
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Dr. Ernesto de Nagalhàes Feu 
novo Consul Gérai de Portugal em Toronto 

sauda a Comunidade 
Aproveitando esta excelente oportunidade de me dirigir â importante Comunida- 

ue Portuguesa da Provîncia do Ontario, quero antes de mais exprimir o meu conten* 
tamento pela minha nomeaçâo para o cargo de Consul Gérai na bêla e prospéra cida- 
de de Toronto. 

Pela minha parte farei todo o possivel para que, num espiiito de boa vontade, 
entendimento e cooperaçâo, a Comunidade Portuguesa e o Consulado Gérai traba- 
ihem em conjunto na obra de reconstruçâo de um Portugal melhor e na defesa dos 
interesses légitimés de todos os Portugueses, quer residentes no Canada quer resi- 
dentes em Portugal. 

A todos os meus compatriotas da Provincia do Ontario envio as minhas melho- 
res saudaçôes e votes de maiores felicidades. 

a)ERNESTO DE MAGALHÂES BARROS FEU 

CSnsul Gérai de Portugal em Toronto 



Nensagem de Boas Testas 

do Consul 

Gérai de 
Portugal 
eut Toronto 

A quadra do Natal e Ano Novo ë tradicionalmente 
considerada como uma epoca de alegria, de paz e de 
reconciliaçâo. É neste perîodo do ano que as Famî- 
lias se reunem e em que mais se sente a falta dos 
ausentes. Muitos de nos tern com efeito familiares 
longe, mas a presença de uma grande Familia Portu- 
guesano Ontario significa que o nome de Portugal te- 
ra lugar de destaque nas Testas que se \ao realizar 
durante a Quadra F estiva. É, portante, à Familia Por- 
tuguesa que m ediiijo. 

O Natal, para cristâos ou nâo cristâos, e urn sim- 
bolo de fraternidade, de harmonia e de amor. Impôe- 
-se assim que, durante este periodo, meditemos sobie 
o significado daquelas palavras. Nos portugueses 
queaqui residimos teremos de encontrar, na aplicaçâo 
prâtica daquelas palavras, o caminho para a constru- 
çâo de uma comunidade portuguesa unida e prospéra, 
baseada nos sâos principios da liberdade, responsa- 
bilidade e respeito miituo. 

E uma verdade que a uniâo faz a força. É por isso 
essencial que, neste asp.,r,to, a nossa comunidade 
dê o exemple. Uniâo nâo significa que todos tenha- 
mos de seguir os mesmos pontos de vista; ; signifi- 
ca sim que teremos em conjunto de cooperar nos mais 
altos intéresses da nossa Patria, mesmo que tenha- 
mos opiniôes diferentes sobre os problemas concre- 
tes do dia a dia. As divergências de ipiniâo sâo urn 
sintoma positive de uma sociedade que pensa eque 
amadurece. Mas as mesmas têm de conduzir a um diâ- 
logo construtivo e nâo à criaçâo de barreiras esté- 
reis que separam as pessoas e enfraquecem os povoa 

Portugal esta neste momento a atravessar um pe- 
riodo que provarâ sem dûvida dos mqis importantes 
da nossa Histëria. Recuperaram-se liberdades perdi- 
das e esta em rapide progresse a formaçâo de menta- 
lidades desde hâ muito entorpecidas pela repressâo, 
pela inércia e pelo desespero. O nosso Pais conta 
para esse efeito corn a contribuiçâo vâçida e cons- 
ciente dos portugueses residentes no estrangeiro 
para quem os destines da Pâtria estejam acima dos 
interesses e preferências pessoais. Assim terâo lu- 
gar no Ano Novo de 1975 as eleiçôes para a Assem- 
bleia Constituinte que terâ a seu cargo a elaboraçâo 
de uma Constituiçâo que définira os principios orien- 
todores da politica portuguesa no future. Os residen- 
tes portugueses no estrangeiro, se bem que em nu- 
méro limitado, serâo pela primeira vez chamades a 
contribuir para o processo eleitoral. A colaboraçâo 
dos portugueses no estrangeiro reveste-se, portante, 
de especial importância e significado nâo sô através 
do exercicio do veto mas também, e sobretudo, pela 
demonstraçâo inequivoca de que a Familia Portugue- 
sa no Ontario esta présente e coopéra num processo 
democrâtico destinado a construir uma naçâo em que 
reine a liberdade, a justiça e a fraternidade. 

Em meu nome e no de todos os funcionârios do 
Consulado Gérai de Portugal em Toronto desejo a to- 
dos os portugueses aqui residentes um Natal e um 
Ano Novo cheio de felicidade, de alegria e de paz. 

a) ERNESTO DE MAGALHÂES FEU 
Consul Gérai de Portugal 
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MENSAGEM DE NATAL 
DO CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL 

O ano prestes a lindar 
registou no piano intema- 
cional grande numéro de 
acontecimentos significati- 
ves do perfodo de crise 
que alguns sectores men- 
diais atravessam. Assistiu- 
-se em 1975 a um apreci- 
avel numéro de conflitos, 
quer localizados em deter- 
minados paîses por ques- 
tôes internas, quer de re- 
percussôes mais vastas no 
âmbito intemacional. Por 
outre lado, problemas de 
carâcter economico têmnos 
ültimos tempos afligido 

grande parte da humanidade 
corn desastrosas conse- 
quências no campo do pro- 
gresse social. A inflacçâo e 
O desemprego, conjugados 
corn um aumento de into- 
lerância e violência nas re- 
laçôes humanas, têm gran- 
demente contribuido para o 
deânimo moral e para o 
progressive abatimento de 
estruturas e valores tradi- 
cionalmente aceites nas so- 
ciedades mais desenvolvi- 
das. Portugal nâo poderia 
naturalmente deixar de so- 
frer as repercussôesdacri- 

se economica intemacional, 
agravadas por tensôes polî- 
ticas internas, fruto de um 
perfodo diffcil de renovaçào, 
constantemente perturbado 
pelas ambiçôes eaventurei- 
rismo de alguns e pelo ex- 
trémisme e oportunismo de- 
muitos que nào hesitam em 
pôr em causa o legftimo di- 
reito do Povo Portuguës a 
uma vida de paz, liberdade 
e progresso. 

A quadra do Natal que a- 
travessamos constitui sem 
diivida uma excelente ocasi- 
ào para todos meditarmos 

nos nossos deveres para 
corn 0 nosso pais e na con- 
tribuiçâo que como pessoas 
humanas devemos dar para 
a construpào de uma socie- 
dade mais justa, mais pa- 
cifica e mais prospéra. 

Nesta época do ano, de 
profundo significado para a 
Cristandade, em que os la- 
pes de amor e fratemida- 
de se evidenciam na sua 
plenitude, fapo sinceros vo- 
tos para que a grande Fa- 
milia Portuguesa encontre 
na uniâo e compreensào mu- 
tua 0 caminho da justiça e 
da felicidade. 

Em nome do pessoal do 
Consulado Gérai de Portu- 
gal em Toronto e em meu 
prôprio, desejo sincera- 
mente a todos os nossos 
compatriotas residentes no 
Ontârio um Natal muito fe- 
liz, fazendo votes para que 
0 Ano Novo de 1976 Ihes 
traga as maiores prosperi- 
dades. 

as.) O consul Gérai 
Emesto de Magalhâes Bar- 
ros Feu 

1 



A via socializante adoptada pelo Movimento das 
Forças Armadas e apoiada por todas as forças pro- 
gressistas da naçâo começou jâ a ser concretiza- 
da por medidas domaior alcance e importancia, 
nomeadamente através da nacionalizaçâo das prin- 
cipals fontes de produçâo do Pars. Como é natural 
os frutos dessa politica so poderao tornar-se mais 
évidentes no futuro, pois nâo se reconstrôi um 
Pais em dois dias. Mas a linha foi traçada e nada 
a podera deter. 

O Movimento das Forças Armadas e o Governo 
Provisorio nâo se têm poupado a esforços para que 
a democracia alcançada hâ um ano seja mantida e 
respeitada e para que a liberdade adquirida seja 
posta ao serviço de todos e nâo seja aproveitada 
por elementos agitadores e reaccionârios que so 

têm como finalidade'perturbar o processo democrâ- 
tico que desejamos. 

A descolonizaçâo foi outro aspecto essencial 
da nova politica portuguesa. 

Pôs-se termo a uma guerra desastrada que esta- 
va progressivamente a estrangular a naçâo nâo so 
no piano econômico mas também no piano moral. 
Li bertaram-se povos, lançaram-se os alicerces pa- 
ra a criaçâo de estados ind^endentes que no fu- 
turo, cicatrizadas as feridas da guerra colonial, 
se poderâo orgulhar do Portugal que os libertou. 

No respeitante à politica internacional, abriram- 
-se os horizontes que proporcionam ao nosso Pais 
uma nova posiçâo na sociedade internacional. E, 
nâo obstante a incompreensâo ou hostilidade de 
certes meios internacionais, podemos estar certos 
de que Portugal vencerâ. 

Vinte Cinco de Abril. Etapa fundamental da vi- 
da nacional. 

Dirijo-me particularmente aos portugueses aqui 
residentes. Tenham confiança no futuro do vosso 
Pais. Colaborem corn todos os meios à vossa dis- 

continua na pagina 9 
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do Consul Gérai 

posiçâo para a consolidaçào da democracia portu- 
guesa. A Revoluçâo foi feita p®ra todos os que 
pôem acima de tudo os interesses do seu Pais. 
Nâo dêem ûuvidos a campanhas maliciosas, a boa- 
tos alarmistas ou reportagens tendenciosas. 

Nesta data em que se comemora a vitoria do 25 
de Abril, peço a todos os meus compatriotas que, 
em uniâo corn os nossos Governantes prestem a 
dévida homenagem àqueles soldados que, interpre- 
tando o sentimento do Povo Português, criaram as 
bases para a construçâo duma sociedade de que as 
novas geraçôes beneficiarâo e que constituirâ um 
exemple unico da grandeza do Povo Português. 

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL 

O Consul Gérai 

a) Ernesto de Magalhaes Feu 



MENSAGEM À COMUNIDADE DO 
CONSUL GERAL DE PORTUGAL 

DR. MAGALHAES FEU 
/Vas ultimas semanas tern 

este Consulado Geral emitido 
comunicados ttos quais se tern 
tentado, em resumo, levar ao 
conhecimento da Comunidade 
Portu^^esa os aspectos mais 
salientes da evoluçâo politi- 
ca no nosso Pais» Esses co- 
municados incluiram diseur- 
SOS de Suas Excias^ o prési- 
dente da Republica e o Pri' 
meiro Ministre, os quais têm 
claramente exprimido à Naçao 
aslinhas fundamentais que re-~ 
éem a vida portuéti^sa nesta 
importante fase da nossa His- 
toria, e nomeadamente perante 
a campanha eîeitoraî que aca- 
ba de iniciar-se^ 
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O Dr- Magalhâes Feu, lendo a sua mensagem 

no Dia de Portugal 

MENSAGEM DO 
CONSUL 6ERAL 
DE PORTUGAL 
EM TORONTO 

Faz hoje um ano que a Naç.ào Portuguesa des- 
pertou dum pesadelo de meio século para entrar 
numa era nova da sua Historia. 

Tudo começou com uma cançâo que nâo foi mais 
do que um sinal de que a hora se aproximava. A 
velocidade corn que se desenrolaram os aconteci- 
mentos prova bem a podridâo das antigas estrutu- 
ras que um pequeno abalo foi suficiente para des- 
moronar, Tudo se fez corn eficiência, corn calma e 
sem violênci a. 

“Grândola, Vila Morena . . 
Um punhado de soldados, o Movimento das For- 

ças Armadas, arranca para o cumprimento da tare- 
fa que se consolidaria em escassas horas. Logo 
que a Revoluçâo é conhecida o povo adere em 
massa, consciente de que a mesma significa li- 
bertaçâo. 

“Terra da Fraterrn dade ...” 
Hâ alegria entre as massas! Lâgrimas em mui- 

tos olhos, espanto noutros! sera possivel? Muitos 
manifestam cepticismo, fruto de desalento ao lon- 
go de tantos anos de sujeiçâo. 

As horas passam-se e a Revoluçâo concretiza- 
-se. A palavra liberdade enche o ar, Respira-se, 
finalmente! 

As Forças Armadas estâo na rua. O povo esta 
corn elas . . . Os soldados sâo o Povo; represen- 

tam O Povo que numa indescritivel manifestaçâo 
de alegria os cobre de cravos vermelhos. Sfmbolo 
de Revoluçâo . , . “O Povo é quem mais orde- 

A Revoluçâo de 25 de Abril constitui um dos 
acontecimentos mais notâveis nâo sô da Historia 
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de Portugal, mas também da evoluçâo politica da 
Historia Europeia. Corn efeito nâo se reconhece 
exemple de uma transformaçâo social tâo profun- 
da, operada de forma tâo pacifica e acolhida tâo 
espontânea e fraternalmente por um Povo. A con- 
solidaçâo do processo revolucionârio tem-se reali- 
zado igualmente sem convulsôes sociais de rele- 
vo. Os inesperados incidentes que têm rodeado o 
viver democrStico recentemente adquirido, mesmo 
exagerados por certos sectores da opiniâo pûblica 
internacional, sâo insignificantes comparados corn 
as perturbaçôes que se têm verificado em tantos 
parses do mundo, mesmo quando nâo esta em cau- 
sa aremodelaçâo profunda das suas estruturas. 

Os que pretendem porém minimizar ou deturpar 
O significado da Revoluçâo Portuguesa nâo se pou- 
pam a esforços para reproduzir e aumentar todo e 
qualquer aspecto ou incidente susceptfvel de pre- 
judicar a reputaçâo dum Povo que apenas deseja 
viver napaz a que tem direito e construir uma so- 
ciedade de que se possa justamente orgulhar. 

Muito se fez num ano, sem que muitos disso se 
tenham apercebido. Lançaram-se as bases para a 
criaçâo de umaeconomia nova, baseada no direito 
de todos ao justo produtodo seu trabalho honesto. 
Liquidaram-semonopôlios e privilégios de flagran- 
te injustiça social, responsaveis pelo enriqueci- 
mento desmedidode uitja minoria & custa da manu- 
tençâo duma maioria pobre e desesperàda para 
quem a promessa do reino dos céus era a ûnica 
consol açâo, como se a fe dum povo honesto nâo in- 
cluisse, na sua essênci a, a realizaçâo das suas 
justas aspiraçôes sociais. Tomaram-se medidas 
para atender as necessidades mais urgentes, so- 
bretudo das classes mais desprotegidas. 

Tem-se trabalhado incansavelmente para recons- 
truir uma economia agonizante, agravada pela cri- 
se economica internacional. ’ 



Mensagem à Coinunidade do 

Consul Geral de Portugal 
sido objecto de interpretaçoes 
precipitadas e erroneaso Es- 
palham-se por exemplo nimo- 
res de que a nacionalizaçao 
dos Bancos significaria a per- 
de das economias la deposita- 
daso Sera posstvel que alguém 
acredite em tal ahsurdo? Pots 

tal medida vein exactamente 
protéger os intéresses dos de- 
post tantes! De resto, desde ha 
muito que a mesmo tem sido 
adoptada noutros paises sem 
que daî resuîtasse prejuizo 

para os respectivos povos» 
Especula-se também com a 
da aboliçâo da propriedade 
privadao Essas especulaçoes 
nao têm qualquer fundamento 

e quer o Movimento das For- 
ças Armadas quer o Govemo 
Provisdrio têm categôricamen- 

te aiirmado que a propriedade 
privada, tal como a iniciativa 

privada, serao mantidas e res- 
peitadas, sendo apenas limi- 
tadas quando contrarias ao 
bem comum.. Essas medidas 
sâo alias normais na maioria 
dos paises^ Nêo séria corn 
efeito justo que énormes pr'o- 
priedades rusticas se encon- 

trassem por cultiver enquanto 

numerosos trabalbadores na 
area estivessem desemprega- 

dos. Também nao séria justo 

que num pats corn uma crise 
de habitaçao como Portugal, 

se permitisse a manutençSo de 
numerosas casas abandonadas 

susceptiveis de desempenhar 
uma funçao social-. Devo es- 
clarecer que a utilizaçâo de 

propriedades naquelas condi- 
çoes e condi cionada por nego- 
gociaçoes corn os respectivos 
proprietarioso E sabido que es- 

sas medidas têm por vezes si- 
do objecto de abusos por par- 

te de oportunistas ou de pes- 
soas menos esclarecidas^ As 
autoridades têm porém inter- 
vindo nesses casos e tornado 

providências para evita-Io no 
futuro-. 

No que diz respeito à pol'i- 

tica extema Portuguese, basta 

referir as garanti as oficialmen- 
te dadas pelo Govemo de que 

respeitara os compromi ssos 
anteriormente assumidos corn 

paises estrangeiros, Tomava- 
-se por outro lado necessario 
quebrar o isolacionismo portu- 

tuguês na sociedade intema- 
cional, criando-se relaçoes di- 
plomaticas, comerciais e cul- 

turels corn outros patses que 
até agora nos ignoravam ou 

nos hostilizavam, Essas medi- 
das revestem-se da maior im- 
portância porquanto restauram 
a posiçao de Portugal na co- 
munidade das naçoes, à seme- 
Ihança do que acontece corn 
outros patses civilizados, co- 
mo por exemplo o Canada^ 

Portugal foi alias nos ultimos 
tempos readmitido em varias 
organizaçôes intemacionais 
de que tinha sido expuiso du- 
rante o regime fasciste- 

Como atras fiz referência, 

ini ciou-se em Portugal a cam- 
panha para as eleiçâes da 

Assembleia Constituinte, que 
terâo lugar no proximo dia 25 
de AbriU Um numéro îimitado 
de imigrantes exercera pela 
primeira vez o dire! to de voto. 
No entanto, trata-se de um 

acontecimento de grande im- 
portancia que devera portanto 
intéresser a fodos os portu- 

gueses que se preocupam corn 
os destines da Patrie- Estâ- 
mes num pats estrangeiro que 
ofereceu hospitaîidade a mui- 
tos milhares de portugueses 
sendo portanto essencial que 
a comunidade Portuguese aqui 

residente seja um reflexo dum 
Portugal de que nos possamos 
orgulhar- Isso requer da nossa 
parte uma atitude de confian- 

ça, de dignidade e de civis- 
me, Como portugueses temos 

a obrigaçâo moral de demons- 
trar que a revoluçao Portugue- 

se nao se processou para des- 
truir ùm Povo mas sim para o 
promo ver ao nivel a que tem 
direito. Para esse efeito é ne- 
cessario a rejeiçâo de posi- 
çâes negativas e a adopçâo 

dum esptrito verdadeiramente 
democrâtico, superior a diver- 
gências ideoîdgicas ou ques- 
toes pessoais- E absoîutamen- 
te essencial que a vitdria con- 
quistada no dia 25 de Abril 
nao seja ofuscada pela acçao ’ 

desmoralizadora de alguns 
que, por ignorância, por ce- 
pticismo ou por mâ-fé, nao be- 

st tam em comprometer o nome 
de Portugal, cuja imagem mais 
do que nunca ê precise defen- 
der e respeitar- 

Apelo portanto para os por- 
tugueses do Ontario para que 
dentro da dévida observaçao 

dos regulamentos e institui- 

çÔes locals, cooperem na mis- 
sâo de esclarecimento da rea- 

lidade Portuguese, para além 
de divergências partidârias ou 
pessoats, corn coragem mas 
corn prudência, de forma a de- 
monstrar inequivocamente e 
corn dignidade a sua confian- 
ça nos destines da Patria- 

CONSUL ADO GERAL DE 

PORTUGAL EM TORONTO 
O Consul Geral 

a) Emesto de Magalhâes Feu 



Infelizmente, porém, essas 
linhas fundamentals parecem 
nSo ter side correctamente in- 
terpretadas par multos, estan- 
do esse facto a provocar con- 
sideravel inquietaçâo dentro 
da Comunidade Portuguesa de 
Toronto. Com efeito, tern este 
Consutado Geral Conhecimen- 
to da propagaçâo de boatos 
alarmantes, de acusaçôes sem 
fundamento, do fomento de di- 
visôes e extremismos entre 
diverses sectores da Comuni- 
dade, do incremento de ata- 
ques pessoais e até indîcios 
de violência que nâo podem 
naturalmente deixar de causer 
a maior apreensào entre pes- 

- « I soas intégras que poem os in- 
téressés da Pâtria acifna de 
questôes partidârias ou mera- 
mente pessoais. Esse conjun- 
to de circunstâncias tem pro- 
porcionado o fortalecimento de 
opiniôes desfavorâvel ao nos-' 
so Pats, baseada numa inter- 
pretaçâo incorrecte e negative 
do desenvolvimento politico 

portuguës desde a Revoluçào 
de 25 de Abril, 

È de lamenter que essa 
corrente de opiniào encontre 
eco entre alguns meios res- 
ponsâveis estrangeiros que 
nâo hesitam em formuler pro- 
visoes pessimistes e desas- 
trosas quanto ao futuro de 
Portugal, ao mesmo tempo que 
ignoram o muito que num curto 
espaço de tempo tem sido fei- 
to, se tivermos em mente a 
catâstrofe politica, economi- 
cs e social para que o ante- 
rior regime nos encaminhava. 

Torna-se portanto mais uma 
vez necessârio esclarecer a 
Comunidade Portuguese sobre 
a realidade politica présente. 

O Govemo Portuguës conti- 
nua a ser cohstituido por uma 
coligaçâo de parti dos, defen- 
sores de ideologias diferentes. 

mas que estào uni dos na tare- 
fa comum de trabalhar incan- 
sàvelmerite para a implantaçâo 
de uma democracia em Portu- 
gal, baseada no respeito pela 
liberdade restaurada em 25 de 
Abril, e unanimes quanto à ne- 
cessidade de resistir a tenta- 
tivas reaccionârias destina- 
das a perturbar o desenvolyi- 
mento normal do processo de- 
mocrârtico as quais, nas pre^ 
sentes circunstâncias, pode- 
riam conduzir a uma tragédia 
nacional que nenhum Portu- 
guës responsâvel desejaria 
presenci ar. 

O repentino aparecimento 
apôs o 25 de Abril de partidos 
politicos das mais variadas 
tendëncias, e a conséquente 
intense actividade politica, 
por vezes acidentada e emo- 
cional, dai résultante, parée e 

a actual crise economics com 
que se debatem paises corn 
muito mais recursos do que 
Portugal tem naturalmente 
efeitos nocives na nossa eco- 
nomia, Fala-se muito, por 
exemplo, da quebra do turismo 
^ Portugal, insinuando-se 
que esse fenômeno séria devi- 
do eo receio de eventual s con- 

ter alarmado muitas pessoas 
habituadas a meio século de 
entorpecimento mental. Mas 
nâo sera essa actividade natu- 
ral, principalmente num pais 
que acaba de despertar para a 
democracia?Nâo sera ela com- 
preensive! quando se pretende 
iniciar uma^ra nova da nossa 
Histâria? Nâo existe ela nou- 
tros paises? Que pretendem 
entâo os detractores do pro- 
cesso democrâtico portuguës? 
O regresso a uma ditadura 
obscurantista que nos embara- 
çava peranfe o mundo? O re- 
gresso ao colonialismo que 
afinal todos antes criticavam? 
Forçar a imposiçâo de solu- 
çSes totalitârias, contrarias 
ao espirito democrâtico? 

Por outro lado, muito se 
tem dite e escrito sobre a 
actual situaçao econdmica por- 
tuguesa, que muitos qualifi- 
cam de “cadtica”. Estarâo 
porventura esquecidos que an- 

. tes da Revoluçào o povo por- 
tuguës tinha o nivel de vida 
mais baixo da Europa? Terâo 
porventura esquecido que o 
poder econdmico se concen- 
trava entâo nas mâos duma 
minoria, enquanto a uma maio- 
ria eram negados meios ele- 
mentares de subsistëncia? E 
portanto compreensivel que a 
correcçâo de tais estruturas se 
nâo possa conduit dum mo- 
mento para o outro, e que as 
reformai bâsicas que se im- 
pôem encontrem dificuldades 
técnicas e provoquem o retrai- 
mento de certos grupos e em- 
pressa para quem o lucro e o 
factor de maior importâneia, 
Deve recordar-se também que 

vulsôes poli ti cas. Ninguém 
nxenciona porém que a crise 
no turismo é sobretudo provo- 
cada pelas condiçâes econd- 
micas intemacionais e que a 
mesma tem afectado todos os 
paises mediterrânicos. As re- 
formas economicas anuncia- 
das em Portugal têm tamSém 

Continua na pagina 3 
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FOTO Alice Ribeiro 
José da Silva agradece a presença do Consul Geral 

A OBRA DO 
PADRE AMERIGO 

PRESENTE EM TORONTO 

Com a presença do Dr. Ernesto de Magalhâes Feu, Con- 
sul Geral de Portugal, e do padre Lima Esteves, realizou- 
-se mais uma vez nesta cidade a quebra dos mealheiros 
cujo produto reverteu em favor da Casa do Gaiato,obra ma- 
ravilhosa que o padre Américo fundou para ali recolher os 
rapazes desamparados que vagueavam pelas ruas. 

“Nâo hâ rapazes maus” — foi o lema proclamado pelo 
padre Américo. 

Desde a criaçâo desta obra até hoje, muitas centenas 
de milhar de rapazes têm sido arranc?dos à rua, educados 
e orientados, tomando-se desta maneira homens vâlidos 
para a sociedade. 

Ajudado por um grupo de pessoas de boa-vontade, José 
da Silva organizou este ano mais uma vez o Natal da Casa 
do Gaiato, distribuindo mealheiros pelo comcrcio local. A 
generosidade do nosso pûblico de Toronto levou à Casa do 
Gaiato da linda Ilha de S. Miguel a importância de $1.032.15. 

Em Abril proximo, novos mealheiros vâo ser distiibui- 
dos na Comunidade, esperando-se que pelo Natal a impor- 
tância tenha aumentado considéravelmente, porque, se ca- 
da um desse apenas um dôlar, tantos rapazes se poderiam 
ajudar, desviando-os da rua para os tomar socialmente 
ûteis. 

Nesta F esta do Gaiato, onde vimos amor, carinho e 
igualdade, houve uma parte de variedades orientada por 
Fernandes Monteiro; um beberete oferecido pela firma Cor- 
reia Portuguese Importers; e varias ofertas para leiloar. 

Bern hajas, José da Silva, porque nâo esquecestes que 
“nâo hâ rapazes maus”. 

MARIA ALICE 

FOTO Alice Ribeiro 

O Consul Geral partindo um dos mealheiros 

FOTO Alice Ribeiro 

Mitchell Ribeiro também ajudou ■. o o 
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PORUTGAL NOVO ENTREVISTA O CONSUL 

GERAL DE PORTUGAL, DR. AAAGALHÀES FEU 

P- 0 eraigrante tem estado dependents 
de organizacoes particulares, que 
pensa o Consulado fazer para que essa 
assistencia passe a ser feita pelos 
serviços consulares? 
R- A assistencia aos emigrantes devia 
ser, se nao levada a cargo pelo con- 
sulado - que séria o ideal - pelo 
menos controlada pelo consulado. Ha 
uma diferença entre organizar esses 
se^rvipos e contrôler os servicos que 
ja existem. Por enquanto nao temos 
aqui condiçoes para levar a cargo a 
assistencia aos emigrantes de uma ma- 
neira cabal. Temos uma Delegaçao da 
Secretaria de Estado e Emigraçâo, mas 
que nao tem evidentemente nem do pon- 
to de vista humano nem do ponto de i 
vista material, meios para lidar com 
os mutiplos problèmes de uma Comunida 
de espalhada por urn territorio enorme 
uma Comunidade que hoje em dia conta 
ja com cerca de 150 mil pessoas. 

A minha^ ideia quanto ao que se de- 
ve fazer e tenter trazer o contrôle, 
aproveitando tudo quanto existe de me- 
mento para o Consulado 

No Canada existem varias organiza- 
goes que tratam de problèmes de emi- 
grantes, algumas de problèmes mais es 
pecializados, outras de problèmes em 
g^ral. Essas organizacoes algumas delà 
saooficiais (controladas pelo estado) 
outras subsidiadas e outras sâo mera- 
mente particulares. 

Tenho tido contactes corn essas or- 
ganizaçoes para facilitar ao Consulado 
a possibilidade de lhes remeter os ca- 
ses que aqui aparecam. Claro, nao me 
intéressa lidar corn organizaçoes que 
tenham fins lucratives, mas sômente 
corn organizacoes que tentem resolver 
os problèmes dos emigrantes gratuita- 
mente. 0 meu piano séria tenter,num fu 
turo mais ou menos proximo, reunir to- 
dos os représentantes nao s6 da Comuni 
dade mas também destas organizaçoes 
Canadianas e Luso-Canadianas que este- 
jam ligadas a assuntos desta natureza, 
corn o fim de chegar a um acordo corn 

vista a conseguir a fundaçao^de um 
"Centro" que se destinaria somente 
a problèmes de emigrantes portugue 
ses. Este "CENTRO PORTUGUES" servi 
ria de elo de^ligacao entre o émi- 
grante e os varios organismos de 
que ele podedispôr para resolver 
os problèmes de trabalho, de empre 
go, familières, enfim todos os as- 
pectos que interessam a uma pessoa 
que vem para um pais novo e nao 
fala a lingua nem conhece as estru 
turas. Num future, se tudo corresse 
bem poderia o seu raio de acpao au- 
mentar e ate* transformar-se num cen 
trode decisâo de problèmes portante 
passando de um mero elemento de li- 
gaçao para centre de decisao. 

P- Como e que se vai processar o vo 
to dos emigrantes? 
R- 0 veto dos emigrantes ira ser 
efectuado por via postal. 

Como sabem, os votantes inscreve 
ram-se no Consulado e ficaram regis 
tados num Caderno que oportunamente 
se enviou para Lisboa. A Comissâo 
Nacional de Eleiçoes dos Emigrantes 
funciona no Governo Civil de Lisboa. 
O Governo Civil por sua vez enviera 
directamente para cada votante um 
boletim de veto no quai se indicam 
os nomes dos candidates dos varios 
partidos, devendo o eleitor marcar 
corn uma cruz o delegado do partido 
em que deseja voter Esse boletim 
uma vez preenchido e metido dentro 
de um subscrito verde e fechado. De 
pois e metido dentro de outre subs- 
crito branco que ja esta enderecado 
ao Governo Civil, escrevendo no" ver 
so deste, o nome e endereco do vo- 
tante para o Governo Civil verifi- 
car que esta'" inscrite no Caderno de 
Recenseamento. Depois de abertos os 
subscribes brancos e os subscribes 
verdes depositados num sitio propriq 
estes primeiros serâo destruidos. So 
depois os subscribes verdes sao aber 
tos em frente dos représentantes de 



de cada partido, ficando assim com- 
pletamente assegurado o segredo do 
votoate porque este e um factor fun 
damental numa democracia. 

Em todo O caso o Governo Civil 
envia juntamente corn o boletim de 
votaçâo, uma folha com as instruço- 
es para facilitar o preenchimento 
do dito boletim. 

P-Devido ao facto de muita gente nao 
saber 1er nem escrever, Portugal No- 
vo recela que os émigrantes votantes 
sejam influenciados por certas pes- 
soas. O Consulado como orgao impar- 
cial tem algumas medidas para tal 
coisa? 
R- Eu nao tenho duvidas nenhumas que 
o Consulado que esta sempre a dispo- 
siçao dos portugueses, estara igual- 
mente à sua disposiçao para os escla 
recer. Se porém se montasse um ser- 
viço especial no Consulado para aju- 
dar os portugueses a votarem, era fa 
tal que viriamos a ser acusados de 
tentar influenciar os eleitores a vo 
tar num certo sentido e isso séria 
contrario aos principios democraticos 
que defendemos. Se o Governo Portugu- 
es pretendesse que a votacao fosse 
feita no Consulado tinha-o dito mas 
nao o fez possivelmente para que nao 
se possa evocar que as Autoridades 
Portuguesas estao a tentar convencer 
o emigrante a votar neste ou naquele 
partido. 

Agora o que posso e, enfim nas opo 
rtunidades que vou ter para falar pu 
blicamente ou atraves de comunicados, 
chamar a atencao das pessoas para nao 
se deixarem influenciar, para que vo- 
tem conscientemente, e apelar as pes- 
soas que nao tentem usar o voto para 
influenciarem camadas de portugueses 
desta ou daquela maneira. 

Agora os partidos politicos que 
tem ca représentantes, cabem a estes 
fazerem a sua campanha de propaganda 
pois e uma coisa natural e faz parte 
da democracia. 

P- Quai a atitude deste Consulado pe- 
rante a imprensa reacpionaria Portu- 
guêsa-Estrangeira em Toronto? 

R- A atitude deste Consulado e^ de 
tentar neutralizar a ma informacao 
através de uma informacao cabal e 
de uma informacao honesta que nao 
induza as pessoas em erro. 0 Consu 
lado nao dispoe infelizmente de me 
ios de divulgacao suficientes para 
procéder a uma campanha de informa 
câo adequada. Nos nao temos um jor 
nal oficial do Consulado nem sequer 
um boletim. Cheguei aqui ha pouco 
tempo e verifico que os meios de 
que disponho nesse sentido nao per 
mitem uma acçâo eficaz. Portante 
tenho de limitar-me aos meios exis 
tentes e corn a colaboraçao da Co- 
munidade, espalhar a boa palavra. 

No que diz respeito à imprensa 
portuguesa, e um facto que existem 
mais orgaos que transmitem a rea- 
lidade em Portugal do que os outres 
pois temdisposiçao, aqui em To- 
ronto, varies orgaos em que podem 
1er as noticias do dia a dia em Por 
tugal. Quanto a imprensa estrangei- 
ra -tratando-se de um assunto ijfiais 
delicado - pode-se efectivamente 
desmentir factos que sao errados e 
caluniosos. Quanto as grandes noti- 
cias que aqui se publicam e que se 
reflectem num ponto de vista ameri- 
cano, e que 4. mais especulativo, 
evidentemente e mais dificil pois é 
arriscado ao nivel oficial entrer em 
pole'mica corn a imprensa. Alias todos 
nos sabemos que lutar contra a im- 
prensa estrangeira em gérai, quando 
esta tem campanha concertada, 4 mui 
to dificil. 

A unica luta a que podemos pro- 
céder, consiste em promover a di- 
vulgacao do que se esta” realmente a 
passar e quando digo podemos, nao me 
refiro ao Consulado somente, mas sim 
a todos os portugueses que tem in- 
teresse em que o destino democrâtico 
de Portugal se concretize, pois os 
factos hao-de desmentir as especula- 
çoes precipitadas e erronias. Ha 
necessidade de que os portugueses 
promovam uma campanha esclarecedora 
a fim de neutralizar as campanhas 
negativas de forças reaccionàrias. 
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APRESENTADO 

À IMPRENSA 

O NOVO CONSUL 

DE PORTUGAL 

EM TORONTO 

O Sr, Castel-Branco faz a apresentaçâo do consul. 

O dr. Ernesto Magalhaes Feu e 
O novo consul de Portugal em To- 
ronto» Sua apresentaçâo a Impren- 
sa deveu-se a iniciativa do Centro 
Português de Turismo, orgâo que 
tem â sua trente o Sr. Antonio L» 
Castel-BrancOo 

O novo consul é um dos mais 
jovens çonsules portugueses e 
descende de tradicional familia lu- 
sitana. 

A apresentaçâo foi feita pelo Sr» 
Antonio L. Castel-Branco» Termi- 
nada a apresentaçâo, falou o novo 
consul, que fez uma compléta expo- 
siçao do programa que pretende 
cumprir a trente da representacâo 
consular de Portugal em Toron- 
to» 

Ressaltou S» Exa» o decisivo pa- 
pel que a comunidade portuguesa 

.^^®®®”ipenhando no Canada, 
contribumdo corn seu traoaino no- 
nesto e dignificante paraoprogres- 
so e desenvolvimento deste pais» 

Falou ainda o Sr» Ernesto Maga- 
lhaes Feu sobre turismo, intercam- 
bio comercial e sobre a industria» 

Encerrada a exposiçâo, numero- 
sos représentantes da Imprensa 
escrita, falada e televisionada for- 
mularam perguntas a S. Exa., o 
quai respondeu a todos, com firme— 
za e polidez. 

Além dos représentantes da Im- 
prensa, de outros convidados es- 
peciais, funcionarios do Consula- 
do, représentantes do Centro Por- 
tugues de Turismo, também este- 
ve pressente a cerimonia de apre- 
sentaçao do novo consul o Sr. Mar- 
celino Moniz, vice-consul emexer- 
cicio. 
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Passa o 13? aniversario da fundaçâo do “Correio Portu- 
gues”. Durante este jâ longo période diversod jornais luso- 
-canadianos tern aparecido — e desaparecido. O “Correio 
Portugues” continua porém a ser o primeiro jornal portu- 
gues desta comunidade porquanto os seus responsaveis 
tern a consciência de que a informaçâo tern de respeitar as 
regras da independência e da imparcialidade, ao mesmo 
tempo que deve avoluir e adaptar-se as necessidades e 
condicionalismos de cada periodo da vida comunitâria des- 
te pais. 

Nunca é demais frisar que um jornal português que se 
publica para uma comunidade portuguesa residente num 
pais estrangeiro tern necessaiiamente de tomar em consi- 
deraçâo que a sua funçâo é nâo so informativa mas também 
— e sobretudo — formativa. Este ultimo aspecto é importan- 
te na medida em que se pretende que uma Comunidade Por- 
tuguesa, unida numa comunhâo de interesses, atinjaum 
nivel social e cultural que correspondu à sua valiosa con- 
tribuiçâo para o desenvolvimento e enriquecimento deste 
pais. Pode a Comunidade Portuguesa orgulhar-se do jornal 
“Correio Português” cujo crédita e respeito dentro dos 
circulas canadianos me tem sido grato verifîcar. 

A parte da amizade pessoal que me liga ao seu Director 

e à sua Editera, é da maior justiça registar que as relaçôes 
profissionais entre o “Correio Português” e o Consulado 
Gérai se têm sempre processado na base da melhor coope- 
raçâo e entendimento e corn o lînico objectivo de se cola- 
borar na construçâo de uma Comunidade Portuguesa mais 

unida e que apresente neste pais uma imagem digna e ele- 
vada de um Portugal de oito séculos cujo patrimdnio his- 
tdrico e cultural deve ser motivo de orgulho para todos os 
portugueses em qualquer parte do Mundo onde vivam. 

Que o “Correio Português” prossiga > a sua meritôria 
aeçâo é o méu desejo mais sincere, ao mesmo tempo que 
estou certo de que o seu Director, Esditora e colaborado- 
res, continuarâo a fazer face a todos os sacrificios, incom- 
preensoes e dificuldades que constituem o preço necessâ- 
rio apagar por quem honestamente deseja cumprie uma mis- 
sâo positiva. Para des vai nesta data o meu apreço, a mi- 
nha consideraçâo e, como sempre, a minha modesta oferta 
de colaboraçâo. 

Consulado Gérai de Portugal 
I 

a) ERNESTO DE MAGALHAES FEU 

Consul Gérai de Portugal em Toronto 
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Na “Open House” da Biblioteca Charles Sanderson, a camara fotogrSfica da nossa edi- 
tora registou urn pequeno grupo da assistencia enquanto falava com a actriz Gloria de Ma- 
tos, Bibliotecaria-Assistente da secçâo de português. Na foto (da eaquerda para a direita): 
um convidado; Consul Gérai de Portugal, Dr. Magalhâes Feu; locutor Henrique Mendes; o 
gerente de uma das sucursais do “Bank of Commerce”, Joào Alberto Faria e esposa; e o 
Dr. Antonio Prates. 



Exportaçâo do Grupo de Trabalho de artesanato; Dra» Helena Lencastre; Sr„ Artur Lencastre, 
director do serviço de Feiras e Exposiçôes Internacionais* Dr» Magalhâes feu. Consul Gérai de 
Portugal em Toronto; José Martinho, técnico do grupo <fe ctrabalho de vidros e cerâmicas do FFE;, 
e José Dores, sub-delegado do Fundo de Fomento em Toronto, 
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al Newspaper - 30 de Abril de 1975 

Da esquerda para a direita — Marcelino Moniz e Dr» Magalhaes Feu, respectivamente Vice-Consul e 
Consul Geral de Portugal 
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0 Consul Gérai responde ao 
artigo de Peter Wortinghton, 

• publicado no "Toronto Sun” 
Rectificaçâo do Consul Gérai de Portugal, Dr. Er- 

nesto de Magalhâes Feu, ao artigo de Peter Wortingh- 
ton, publicado no “Toronto Sun” de 27 de Março com 
corn O titulo “Portugal re-enacts The Sting”. 

CARTA DO DIA (Publicada no “Toronto Sun”) 

"Eu gostaria de corrigir a declaraçao em que 
se afirma que o Primeiro Ministre de Portugal, 
Brigadeiro Vasco Conçoives, tem um cartSo (de 

membre) do Portido Comunista e esta associado 
corn O Ifder do Partido Comunista Português, Dr. 
Âlvaro Cunhal. 

De facto, O présente Governo Português é uma 
coligaçôo dos principais partidos politicos do 
Pais e neie esta naturalmente representado o 
Partido Comunista. 

De qualquer maneira, "o Movimento dos For- 
ças Armadas" repetidamente tem declarado que 
nôo opoia qualquer partido politico em particu- 
lar . Isto aplica-se tanto aos oficiais quefazem 
parte do Governo como ao prdprio Primeiro Mi- 
nistre. 

Na verdode, a principal torefa do Governo 
Português nôo é seguir as tendências de um par- 
tido politico, mas construir um novo pais basea- 
do numa verdadeira democracia." 

Toronto, 28 de Março de l975 

DR. Eo DE MAGALHÂES FEU 
C5nsul Gérai de Portugal, Toronto 



Ernesto Feu: «Nao se tem feito muito pelos émigrantes...» 
Emesto Magalhâes Feu, licenciafio por uma universidade portuguesa, é o 

ex-œnsul de Portugal em Toronto e demitiu-se da carreira diplomâtica quan do o 
quiseram transferir para a Beira (Moçambique), hâ cerca de um ano. Regres- 
sado a Portugal apôs a exoneraçâo, nào teve difkuldades em voltar à capital do 
Ontario na condiçâo de emigrante. 

Garantiram-nos que a sua ida para Moçambique teria muito a ver corn um 
acto de vingança pessoal de um socialista «argelino» muito conhecido, mas 
Emesto Feu preferin nâo abordar o assunto. Esta, como é costume dizer-se, 
como « peixe na àgua», continuando, de uma forma diferente, a trabalhar para a 
comunidade portuguesa de Toronto. 

É dirigente da «Portuguese Free Interpreters»,'âssociaçâo subsidiada pelo 
Governo do Ontario que presto todo o tipo de auxilio aos émigrantes portugue- 
ses, desde o preenchimento de documentos para o Fundo do Desemprego até à 
resoluçâo de outras problemas mais complicados e que exigem um conhecimento 
aprofundado dos mecanismos legais do pais. Os serviços sâo completamente 
gratuitos e possui ainda uma secçâo destinada à promoçâo de programas educa- 
cionais e culturais, bem como aulas de inglês e de preparaçâo de cidadania; 
Diogramas de adaptaçâo (que incluem excursôes e visitas a locais que os portu- 
gueses devem conhecer), o principal dos quais sâo assessôes nocturoas dos meses 
de Fevereiro e Março, em que aos portugueses sâo explicadas as condiçôes de 

JORNAL NOVO — Em certa medida, 
hâ em Portugal a ideia de que o emi- 
grante é um cidadâo que enriquece no 
estrangeiro e ao fim de uns anos de tra- 
hatho dura régressa à Pâtria para gowr 

no seu pais o que ganhou no exterior. 
Acha que este ponto de vista é correcto 
no que toca à maioria da comunidade do 

Ontario? 

ERNESTO FEU — Creio que, em 
princi'pio, a maior parte das pessoas que 

émigra tem essa ideia. Pensam passar 

uns anos fora do pais arranjando um pé- 
-de-meia e depois regressar a Portugal. 
Mas, na verdade, a maioria dos imigran- 
tes do Canada acaba por se estabelecer 
neste pais corn carâcter de permanência, 
por uma razâo muito simples: poique 

aqui o imigrante legal é praticamente um 
cidadâo de pleno direito. De resto, 
pode-se obter a nacionalidade canadiana 

ao fim de très anos e ai, sim, os direitos 
sâo idênticos aos de qualquer natural de 
câ. 

Um^gundo aspecto que obsta ao re- 
gresso a Portugal é o hâbito ao tipo de 
vida deste continente, o quai tem uns 
pequenos confortos e comodidades que 

nâo existem em Portugal. Hâ ainda o 
enraizamento dos ftihos no meio local. 

Por este conjunto de razôes, serào ai 
dois por cento os que vêm para aqui, 

juntam dinheiro durante uns anos de tra- 
balho e, no final, regtessam defmitiva- 
mente ao pais. 

JN — Presentemente as remessas dos 

émigrantes constituem uma das maiores 
fontes de divisas para Portugal. Inver- 

samente, que tem Portugal feito pelos 
seus nacionais emigrados? 

EF — É preciso notar que, desde a 
minha chegada aqui, logo a seguir à re- 

voluçào de 25 de Abril, a situaçâo nesse 

aspecto tem sido cn'tica, uma vez que a 

sucessâo de Govemos nào permitiu, tal- 
vez, a existência de umapoliticade emi- 
graçào defmida. Nào havia, nem hâ 
ainda quatro anos depois. Subsiste, sim, 
muito interesse pelos émigrantes, 
ocupando-se imensa gente a estudar as 

maneiras de os ajudar. Mas, talvez até 
devido à crise econômica que Portugal 

atravessa, nào se tem conseguido, real- 
mente, fazer muito nesse aspecto. 

O antigo secretârio de Estado da Emi- 

graçào, Joào Lima, veio ao Canada e 

preenchimento do boletim de impostes — uma coisa de kmge mais confusa que G 

famigerado impresso do Imposto Complementor português. 
Verdadeiramente apaixonado em trabalhar para os seus compatriotos, Er- 

nesto Feu lançarâ, a partir de Janeiro, um programa estimulador do gosto pela 
educaçâo ffsica e desportos entre a juventude portuguesa, e outra para iniciaçâo 
teatral e actividades culturais — uma tentativa para descobrir novos talentos. 

Independentemente de programas especifïcos para as crianças e os velhos, a 
«Portuguese Free Interpreters» e Emesto Feu foram os dinamizadores do I 
Congresso da Comunidade Portuguesa no Canadâ e estâo na origem da desloca- 
çào, em Abril do proximo ano, a Toronto, do Grupo de Teatro dos Bombeiros 
Voluntârios de Cascais, que representorâ a opereta «Senhora dos Navegantes». 
Mas também o piânisto Adriano Jordâo acaba de se oferecer para uma série de 
actuaçôes na capitol do Ontario, estondo a ser programada a sua deslocaçâo. 

Para além do mais, Emesto Magalhâes Feu é, indiscutivelmente, o homem que 
maiores conhecimentos possui sobre problemas da comunidade portuguesa no 
Ontario. Ao mesmo tempo, mantém excelentes relaçôes de amizade corn gover- 
nantes provincials e fédérais. E, caso ûnico de que nos apercebemos, a pessoa 
cuja conduta individual nâo sofre contestaçoes ao m'vel da comunidade. Talvez 
por isso, muitos apostam em Emesto Feu como fiituro lider politico hiso- 
-canadiano. Dentro de um ano, quando se puder naturalizar, muitos pensam 
empurrà-lo para um cargo pùblico. 

' teve oportunidade de ver pessoalmente a 
situaçâo em que os portugueses aqui vi- 
vem — que é, alias, bastante boa. 

Interessou-se muito por estes problemas 
e, dentro das suas possibilidades, através 
da delegaçào junto do Consulado. teve a 
preocupaçào de mandat informaçào, na 

medida do possi'vel actual izada. acerca 
do que se passava em Portugal. 

Mas parece-me que o auxilio que o 

Governo Português possa dar à comuni- 
dade imigrada nào é propriamente no 
aspecto de dinamizaçào, embora haja 
quem entendu as coisas de outra modo. 
Ao contrario, acho que a dinamizaçào 
das comunidades oferece o risco de, 
eventualmente, o Governo português se 

imiscuir nas dissidências internas da co- 
munidade e. até — o que é delicado — 
poder estât a interferir em assuntos que 
sào da competência das autoridades ca- 
nadianas. 

Por outra lado, penso que o Governo 
pode ajudar à expansào da cultura portu- 

guesa no estrangeiro, utilizando a comu- 
nidade para esse fim. E, sobretudo no 
Canada, pals que melhor conheço. hâ 
esta situaçâo ûnica do pais que mis rece- 

beu seguir uma poUtica de multicultura- 

lismo — o que se entende como posiçào 
do Governo nacional em lelaçào aos vâ- 
rios gmpos étnicos componentes do Ca- 

nadâ, um dos quais é o português. E essa 
poUtica multicultural tem como finali- 
dade promover e ajudar a manter a iden- 
tidade cultural do grupo. Porconsequên- 
cia, é reconhecido aqui no Canadâ mais 

do que em qualquer outra pals — ao 
contrârio, por exempte, dos Estados 
Unidos da America, onde se entende que 
todo o grupo étnico deve .ser assimilado 
pelo grupo maioritârio —. que todos os 
grupos têm direito a manter as suas Iradi- 
çôes. a sua lingua e a sua cultura. 

O prôprio Governo. nos seus vârios 
niveis. auxilia e subsidia manifestaçôes 

culturais de origem dos grupos étnicos. 
Portanto, se, conconentemente, o Go- 
vemo português auxiliar esse tipo de ac- 

tividades, estâ a promover a cultura por- 

tuguesa no Canadâ cxim todas as suas 
consequências. Porque se o Canadâ ê um 

pals multicultural e a sua finalidade ê 

criar uma sociedade que tenha elementos 
culturais e tradicionais dos grupos étni- 
cos que a compôem, corn esse auxilte o 

«...a sucessâo de Govemos nâo permitiu, taivpz, a existência de uma poiitica de 
emigraçâo delïnida.» 

Governo português estaria a promover a 
presença lusa no Canadâ. 

E essa presença teria até vantagens de 
um outra tipo, designadamente nas con- 

versaçôes que os dois palses possam 
manter noutras âreas sejam econômicas, 
sociais ou outras. Nessaocasiào. asauto- 
ridades locais teriam sempre de atender a 

que hâ grupo étnico forte de origem por- 
tuguesa e, por isso, tal factor nào pode 
deixar de pesar na balança das relaçôes 
entre os dois palses. 

Nessa medida, portanto, acho que se 
deviam fazer esforçcs para auxiliar essa 

expansào. E posso dar exemptes concre- 
tos de atitudes que seriam muito bem 
recebidas aqui na comunidade: subsidiar 

um leitor na Universidade de Toronto; 

promoçâo de intercâmbio cultural, como 
seja a vinda de artistas plâsticos portu- 
gueses e mûsicos; subsidiar as ecolas 

portuguesas que realmente podem pro- 
mover um ensino aceitâvel — uma das 

(Continua na pâg. IV) 
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Reportagem fotografica de: MALICE RIBEIRO e ANTONIO PORTUGAL 

Da esQo para a direita —Vice Consul de Portugal, senhora de Marcelino Moniz, Consul Gérai de Portugal, sa nhora de 
Antonio Sousa e Présidente do “First Portuguese Canadian Club” 

A Comunidade e o Gônsul Gérai de 
Portugal num jantar de 

confraternizaçâo 



>>4 t^n 

Consulado Gérai de Portugal 

Toronto 

saudaçâo 
Sendo este o ultimo anivetsârio do “Correio 

Português" a que assiste naminha qualidade de 
Consul Gérai de Portugal em Toronto, nâo quero ï 
deixar passar a data sem uma palavra de sauda- 
çâo muito especial para os seus responsâveis. 
Desde que assumi as minhas présentes funçôes 
verifiquei que o “Correio Português” sempre de- 
monstrou o melhor espîrito de colaboraçâo para 
corn os représentantes de Portugal neste Pais, 
ao mesmo tempo que sempre prezou os interes- 
ses da larga Comunidade Portuguesa, informan- 
do corn imparcialidade, isençâo e lealdadade, 
nâo hesitando em apontar erros ou deficiências 
mas ao mesmo tempo nâo deixando passar quais- 
quer oportunidades para divulgar ou enaltecer 
factos ou iniciativas corn relevância para o nos- 
so Pais ou para a nossa Comunidade. 

Com as suas caracteristicas de ôrgâo de in- 
form açâo da actualidade nacional portuguesa con- 
jugadas corn a publicaçâo de assuntos locais de , 
interesse luso-canadiano, ponseguiu o “Correio 
Português” uma posiçâo ûnica de prestigio jun- 
to da Comunidade e de respeito e reconhecimen- 
to por parte das autoridades portuguesas. Do 
crescente apoio que de ambas receber depende- 
râ naturalmente o êxito da missâo formativa e 
informative que lhe compete. Aos seus Director- 
e Editera ligam-me laços muitos estreitos de 
amizade e de agradecimento pelo excelente e de- ^ 
sinteressado apoio que deles sempre recebi, em 
especial nos momentos mais dificeis da minha 
actividade profissional. 

Que continuem a defender os interesses do 4 
Povo Português, quer de Portugal quer do Cana- 
da, sâo os meus maiores desejos. Neste contex- 
to, e sejam quais^forem as circunstâncias, po- 
derâo contât corn a minha colaboraçâo amiga e 
dédieada. / 



Antonio Vaz, da Uniâo^Portuguesa Continental, abraça - 
Consul Geral ^ 

1nVormI;To"ctbfs° Consul Gera, pelos 
su,ares e agent^^de ’v age^ ’ o^rE^^lV con- 

castiçoacompanbado . /uUa^;a%t vio",:‘^° 
por Antonio Melo ^ 

Minah Jardi. encantou-nos u.a vez mais com a sua linda voz 



Esq, para a direita-Dra, Melba Costa. Sancho (ex-gerente ,do Hotel Ritz de Lisboa e presentemenie 
a gerir o Hotel Plaza II de Toronto), senhora de Tercio Dias e marido. 

q. para a direita - Isabel "Râdi’o cTute"po"t'u- 
.^artine Silva (présidente cessante do FI^C), Jose R^ 



Joâo Santos, ex-jyesidente do Fr'CC, oferece um pergaminho ao 
Consul Gérai em nome da Comunidade 

O Dr. Tomâs Ferreira, depois de breves e concisas palavras, 
abraça o Consul Gérai A nossa editora ofereça uma lembrança a Magalhâes Feu em 

nome da Comunidade 



Da direita para a esq»— Raul Costa e esposa, S2 nhora de Joao Santos e Dr® Tomas Ferreira 

de Magalhaes Feu, que também é Director Escolar 



ESq, para a direita — Antonio José, Carlos Silva e esposa, Antonio e Teresa Azeitona e Mario Rapo- 
so e esposa 

Esq, para a direita — Alfredo Nunes, Secretario do FPCC, e esposa; Deodoro Constancio, vice prési- 
dente do FPCC, e esposa 



î>aesqo para a direita— Guida Portugal (de costas), Elvira e José Braz (proprietârio da Agência de 
Viagens Coimbra, a nossa editora e director 

Esq, para a direita —Dr. Amorim Marques, Fernando Raposo (director do programa de TV “Portugal 
de Hoje’’) e esposa, Ana Maria Freitas (Assistante Social da Delegaçâo de Secretaria de Estado da 

Emigraçâo) e Crescendo Ferreira 



Crescêncio Ferreira (Chanceler do Consulado Gérai) félicita o Dr. Ernesto Feu em nome dos 
s eus colegas 

Esq. para a direita — Senhora Lebre, Dr. Folhadela de Oliveira, Lena FoUiadela de Oliveira e Henri- 
que Mendes, director do programa radiofônico “Asas do Atlântico” 



, Foto MALICE RIBEIRO 

Dr„ Ernesto Feu, Consul Gérai de Portugal, dirige-se ao povo que enchia o Trinity-Bellwoods Park (8O0OOO naquele Sabado) 
linguagem mais nacional e simples ■> « o no Fado 
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O Consul Geral lendo a homilia 

OEmbaixador de Portugal e o Consul Geral assistem à missa no meio do povo 



Da esquerda para a direita - Consul Gérai, a nossa Editora e 
o Embaixador de Portugal 

Art Eggleton conversa com o Consul Geral (centro) e Embaixador de Portugal 

Reis Brito (promotor de vendas da TAP),enviado especial do Major Victor Alves, Embaixador de 
de Portugal e Consul Geral 



Foto: ANTONIO PORTUGAL 
A Bandeira Portuguesa flutua no mastro de honra da nova Camara Municipal, tendo co* 

mo fundo o contraste do edificio antigo da velha Camara projectado na construçâo moderna 
desta jovem cidade de Toronto. 



Da esquerda para a direita — Art Eggleton, Henrique Mendes, Consul Geral e Gabriel Santos e 
Sousa (da Radio de Difusao Portuguesa) na sala de gala da Camara Municipal 

O Consul Geral Magalhaes Feu assinando o Livro de Honra do Municipio 

i 
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viagens para Portugal,, apresentaçâo dos novos pianos df 
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0 Consul Gérai de 
Portugal falou 

sobre ”0s valores 
Humanos” 

Nos passados (lias 30 e 31 de Maio, o Cônsul Gérai de 
l’()rtugal parücipou œmo “Guest Speaker” no 30" Seminâ- 
rio Nacional do “Industrial Management Clubs of Canada” 
(|ue este ano se reali zou em Toronto, sendo o tma esœ- 
üiido “Os Valores Humanos”. 

Fstiv('ram présentes cerca de duz(*ntos reprcscHitantes 
le ('mpresas de todo o Canada na sua maioria “Managers” 
e “Supervisors”. 

Na.sua comunica(;âo ao Scminario, o Cônsul Gérai, apôs 
ter-se referido à contribuiçâo do povo português para a ex- 
Pkinsâo da cultura e para o desenvolvimento das naçôes (W 
vârios continentes, focou a posicâo do trabalhador portu- 
guês no Canada, nomeadamente no respeitante às dificul- 
dades a (jue faz face e à discriminaçâo a (jue por vezes se 
suji'ita. N'este contexto, foi sugerido às empresas (jue ini- 
ciassem uma accào de salvaguarda dos interesses dosimi- 
grantespela criaçâo demecanismos (jueos auxiliassem no 
seu trabalho, como por exemplo recrutanumto de trarhitores 
e interprétés, conselheiros legais, assistcîntes sociais, 

,b('m como a criaçâo de exirsos de orientaçào profissional. 
Foi igualmente recomendado o estreitamento de relaçôes 
das (ïTipresas œm os organismes ofici ai s deprotecçâo aos 
imigrantes b(Mn como œm as autoridades œnsulares portu- 
guesas de forma a garantir o respeito dos direitos e rega- 
lias do trabalhador português e eliminar todas as formas 
de discriminaçâo (luer da responsabilidade do empresârio 
(|uer résultantes do œnhecimento incompleto do trabalha- 
dor pelos regulamentns locais 

Foto MARIA ALICE RII3EIRO 

O Cônsul de Portugal disse 
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PORUTGAL NOVO ENTREVISTA O CONSUL 

GERAL DE PORTUGAL, DR. MAGALHÂES FEU 

P- O eraigrante tem estado dépendante 
de organizaçoes particulares, que 
pensa o Consulado fazer para que essa 
assistência passe a ser feita pelos 
serviços consulares? 
R- A assistência aos émigrantes dévia 
ser, se nao levada a cargo pelo con- 
sulado - que séria o ideal - pelo 
menos controlada pelo consulado. Ha 
uma diferença entre organizar esses 
se^rviqos e contrôler os serviços que 
ja existem. Por enquanto nao temos 
aqui condiçoes para levar a cargo a 
assistência aos émigrantes de uma ma- 
neira cabal. Temos uma Delegaçao da 
Secretaria de Estado e Emigraçâo, mas 
que nao tem evidentemente nem do pon- 
to de vista humano nem do ponto de 
vista material, meios para lidar corn 
os mutiplos problemas de uma Comunida 
de espalhada por um territorio enorme 
uma Comunidade que hoje em dia conta 
ja corn cerca de 150 mil pessoas. 

A minha^ ideia quanto ao que se de- 
ve fazer e tentar trazer o contrôle, 
aproveitando tudo quanto existe de me- 
mento para o Consulado.^ 

No Canada existem varias organiza- 
goes que tratam de problemas de émi- 
grantes, algumas de problemas mais es 
pecializados , outras de problemas em 
g^ral. Essas organizaçoes algumas delà 
saooficiais (controladas pelo estado) 
outras subsidiadas e outras sao mera- 
mente particulares. 

Tenho tido contactes corn essas or- 
ganizaçoes para facilitar ao Consulado 
a possibilidade de lhes remeter os ca- 
ses que aqui apareçam. Claro, nao me 
intéressa lidar corn organizaçoes que 
tenham fins lucratives, mas sômente 
corn organizaçoes que tentem resolver 
os problemas dos émigrantes gratuita- 
mente. O meu piano séria tentar,num fu 
turo mais ou menos proximo, reunir to- 
dos os représentantes nao s6 da Comuni 
dade mas tambêm destas organizaçoes 
Canadianas e Luso-Canadianas que este- 
jam ligadas a assuntos desta natureza, 
corn o fim de chegar a um acordo corn 

vista a conseguir a fundaçao^de um 
"Centro" que se destinaria somente 
a problemas de émigrantes portugue 
ses. Este "CENTRO PORTUGUES" servi 
ria de elo de ^ligacao entre o émi- 
grante e os varios organismos de 
que ele podedispôr para resolver 
os problemas de trabalho, de empre 
go, familiares, enfim todos os as- 
pectos que interessam a uma pessoa 
que vem para um pais novo e nao 
fala a lingua nem conhece as estru 
turas. Num future, se tudo corresse 
bem poderia p seu raie de acçao au- 
mentar e ate transformar-se num cen 
trode decisao de problemas portante 
passando de um mero elemento de li- 
gaçao para centre de decisao. 

P- Como e que se vai processar o vo 
to dos émigrantes? 
R- 0 veto dos émigrantes ira ser 
efectuado por via postal. 

Como sabem, os votantes inscreve 
ram-se no Consulado e ficaram regis 
tados num Caderno que oportunamente 
se enviou para Lisboa. A Comissâo 
Nacional de Eleiçoes dos Emigrantes 
funciona no Governo Civil de Lisboa. 
0 Governo Civil por sua vez enviara 
directamente para cada votante um 
boletim de veto no quai se indicam 
os nomes dos candidates dos varios 
partidos, devendo o eleitor marcar 
corn uma cruz o dalegado do partido 
em que deseja votar.^Esse boletim 
uma vez preenchido e metido dentro 
de um subscrito verde e fechado. De 
pois e metido dentro de outre subs- 
crito branco que ja esta enderecado 
ao Governo Civil, escrevendo no^ver 
so deste, o nome e endereço do vo- 
tante para o Governo Civil verifi- 
car que esta^ inscrite no Caderno de 
Recenseamento. Depois de abertos os 
subscribes brancos e os subscribes 
verdes depositados num sitio proprio 
estes primeiros serao destruidos. So 
depois os subscribes verdes sao aber 
tos em trente dos représentantes de 



de cada partido, ficando assim com- 
pletamente assegurado o segredo do 
votoate porque este e um factor fun 
damental numa democracia. 

Em todo o caso o Governo Civil 
envia juntamente corn o boletim de 
votaçâo, uma folha corn as instruço- 
es para facilitar o preenchimento 
do dito boletim. 

P-Devido ao facto de muita gente nao 
saber 1er nem escrever, Portugal No- 
vo recela que os émigrantes votantes 
sejam influenciados por certas pes- 
soas. 0 Consulado como orgao impar- 
cial tem algumas medidas para tal 
coisa? 
R- Eu nao tenho duvidas nenhumas que 
o Consulado que esta sempre a dispo- 
siçao dos portugueses, estara igual- 
mente a sua disposiçao para os escla 
recer. Se porém se montasse um ser- 
viço especial no Consulado para aju- 
dar os portugueses a votarem, era fa 
tal que viriamos a ser acusados de 
tentar influenciar os eleitores a vo 
tar num certo sentido e isso séria 
contrario aos principios democrâticos 
que defendemos. Se o Governo Portugu- 
es pretendesse que a votacao fosse 
feita no Consulado tinha-o dito mas 
nao o fez possivelmente para que nao 
se possa evocar que as Autoridades 
Portuguesas estao a tentar convencer 
o emigrante a votar neste ou naquele 
partido. 

Agora o que posso e, enfim nas opo 
rtunidades que vou ter para falar pu 
blicamente ou atraves de comunicados, 
chamar a atencao das pessoas para nao 
se deixarem influenciar, para que vo- 
tem conscientemente, e apelar as pes- 
soas que nao tentem usar o voto para 
influenciarem camadas de portugueses 
desta ou daquela maneira. 

Agora os partidos politicos que 
tem ca représentantes, cabem a estes 
fazerem a sua campanha de propaganda 
pois e uma coisa natural e faz parte 
da democracia. 

P- Quai a atitude deste Consulado pe- 
rante a imprensa reacpionaria Portu- 
guesa-Estrangeira em Toronto? 

R- A atitude deste Consulado e^ de 
tentar neutralizar a ma informacao 
através de uma informacao cabal e 
de uma informacao honesta que nao 
induza as pessoas em erro. 0 Consu 
lado nao dispoe infelizmente de me 
ios de divulgacào suficientes para 
procéder a uma campanha de informa 
çâo adequada. Nos nao temos um jor 
nal oficial do Consulado nem sequer 
um boletim. Cheguei aqui ha pouco 
tempo e verifico que os meios de 
que disponho nesse sentido nao per 
mitem uma acçâo eficaz. Portante 
tenho de limitar-me aos meios exis 
tentes e corn a colaboraçao da Co- 
munidade, espalhar a boa palavra. 

No que diz respeito à imprensa 
portuguesa, e um facto que existem 
mais orgaos que transmitem a rea- 
lidade em Portugal do que os outros 
pois tem à disposiçao, aqui em To- 
ronto, varies orgaos em que podem 
1er as noticias do dia a dia em Por 
tugal. Quanto à imprensa estrangei- 
ra -tratando-se de um assunto ipais 
delicado - pode-se efectivamente 
desmentir factos que sao errados e 
caluniosos. Quanto as grandes noti- 
cias que aqui se publicam e que se 
reflectem num ponto de vista ameri- 
cano, e que é mais especulativo, 
evidentemente e mais dificil pois é 
arriscado ao nivel oficial entrar e 
pole'mica corn a imprensa. Alias todo 
nos sabemos que lutar contra a im- 
prensa estrangeira em gérai, quando 
esta tem campanha concertada, e" mui 
to dificil. 

A unica luta a que podemos pro- 
céder, consiste em promover a di- 
vulgaçao do que se esta^ realmente a 
passar e quando digo podemos, nao rr 
refiro ao Consulado somente, mas si 
a todos os portugueses que tem in- 
teresse em que o destino democratic 
de Portugal se concretize, pois os 
factos hao-de desmentir as especula 
çoes precipitadas e erronias. Ha 
necessidade de que os portugueses 
promovam uma campanha esclarecedora 
a fim de neutralizar as campanhas 
negativas de forças rea'ccionàrias. 
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Diplomat quit job to live in Metro 
By JOE SERGE 
Star staff writer 

One recent immigrant to 
Toronto acquired his taste 
for life here as a diplomat. 

Ernesto De Magalhaes 
Feu was Portuguese 
consul-general in Toronto 
until last summer, when 
he quit Portugal’s foreign 
service, ending a 15-year 
diplomatic career, to be- 
come a landed immigrant. 

“Toronto is a fascinat- 
Î n g city,” Feu, 3 9, a 
bachelor, said in an inter- 
view. “I am quite as at 
home in an Anglo-Saxon 
society as among P o r- 
tuguese. 

ERNESTO FEU 
Toronto is fascinating 

“And that’s what is ' 
great about Toronto. I can | 
be with Portuguese and 
before you know it. I’m in : 
a totally Anglo-Saxon envi- | 
ronment. I find that very : 
stimulating.” | 

Feu speaks flawless j 
English with a trace of a ! 
British accent. He was in j 
England four years before : 
coming to Canada. He had 
been secretary to the Por- 
tuguese embassy in Lon- 
don and also served in 
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South Africa, Norway and 
Brazil. 

His decision to settle in 
Canada wasn’t a sjlontane- 
ous one, he says. He toyed 
with the idea for several 
months, after having 
grown increasingly disen- 
chanted with the govern- 
ment in his homeland, and 
intrigued by the Canadian 
lifestyle. 

“There is a lack of 
direction in Portugal. The 
government is too busy 

playing politics. Incompe- 
tents are given top jobs 
simply because they’re in 
the clique,” he said. I 

When his term in Cana- i 
da expired last August and j 
he was ordered to a new 
posting in Mozambique. 
Feu decided to resign and 
start a new life in Canada. | 

“It was the turning point 1 
of my life. I knew that if I 
returned to Portugal, I 
wouldn’t like it there, as 

things are today. I am still 
young enough to begin a 
new life in Canada.” 

He returned to Portugal 
in August and came back 
to Canada as a landed 
immigrant in November.' 

P’eu now works as direc- 
tor and co-ordinator of the 
Portuguese Free Interpret- 
er Services, an immigrant- 
a i d agency housed in 
the Kensington Community 
School on College St. 

/^7? 
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Ernesto Feu: «Nâo se tem feito muito pelos émigrantes... 
Emesto Magalhâes Feu, licenciado par uma universidade portuguesa, é o 

ex-consul de Portugal em Toronto e demitiu-se da carreira diplomâtica quan do o 
quiseram transferir para a Beira (Moçambique), hâ cerca de um ano. Regres- 
sado a Portugal apôs a exoneraçâo, nâo teve dificuldades em voltar à capital do 
Ontario na condi^âo de emigrante. 

Garantiram-nos que a sua ida para Mozambique teria muito a ver corn um 
acto de vinganza pessoal de um socialLsta -argelino- muito conhecido, mas 
Emesto Feu preferiu nâo atiordar o assunto. Esta, como é costume dizer-se, 
como «peixe na âgua>, continuando, de uma forma diferente, a trabalbar para a 
comunidade portuguesa de Toronto. 

E dirigente da «Portuguese Free lnterpreters>,'âssociazâo subsidiada pelo 
Govemo do Ontario que presta todo o tipo de auxilio aos émigrantes portugue- 
ses, desde o preenchimento de documentos para o Fundo do Desemprego até à 
resoluzâo de outros problemas mais complicados e que exigem um conhecimento 
aprofundado dos mecanismos legais do pais. Os servizos sâo completamente 
gratuites e possui ainda uma seczâo destinada à promozâo de prugramas educa- 
cionaLs e culturais, bem comu aulas de inglês e de preparazâo de cidadania; 
programas de adaptazâo (que incluem excursôes e visita.s a locals que os portu- 
guesesdevem conbecer), o principal dos quais sâo as sessôes noctumasdos meses 
de Fevereiro e Marzo, em que aos portugueses sâo explicadas as condizùes de 

preenchimento do boletim de anpostos — uma coisa de longe mais confusa que o 
famigerado impresso do Imposte Complenientar português. 

Verdadeiramente apaixonado em trabaBiar para os seus compatriotas, Er- 
nesto Feu lanzarâ, a partir de Janeiro, um programa estanulador do goste pela 
ed ucazâo fisica e desportos entre a juventude portuguesa, e outro para iniciazâo 
teatral e actividades culturais — uma tentativa para descobrir novos talentos. 

Independentemente de programas especificos para as crianzas e os velhos, a 
-Portuguese Free Interpreters» e Emesto Feu foram os dinamizadores fio I 
Congresso da Comunidade Portuguesa no Canadâ e estâo na origem da desloca- 
Zâo, em Abril du proximo ano, a Toronto, do Grapo de Teatro dos Bombeiros 
Voluntârios de Cascais, que representarâ a opereta «Senhora flos Navegantes». 
Mas também o pianista Adriano Jordâo acaba de se oferecer para uma série de 
actuazôes na capital do Ontario, estando a ser programada a sua deslocazâo. 

Para além do mais, Emesto Magalhâes Feu é, indiscutivelnaente, o homem que 
maiores conhecimentos possui sobre problemas da comunidade portuguesa no 
Ontârio. Ao mesmo tempo, mantém excelentes relazôes de amizade corn gover- 
nantes provincials e fédérais. E, caso unko de que nos apercebemos a pessoa 
cuja conduta individual nâo sofre contestazôes ao nivel da comunidade. Talvez 
por isso, muites apostam em Emesto Feu como fiduro lîder politico hiso- 
-canadiano. Dentro de um ano, quando se puder naturalizar, muites pensam 
empurrâ-lo para um cargo pûblico. 

JORNAI. NOVO — Em cerla medida. 

hà em Portugal a ideia de que o emi- 
grante é um cidadâo que enriqueee no 
estrangeiw e <io ftm de uns anos de tra- 

halho dura régressa à Pàlria para goztir 
no seu pais o que ganhou no exterior. 
Acha que este ponto de visla é correcto 
no que loca à maioria da comunidade do 

Ontario? 

ERNESTO FEU — Creio que, em 
principio. a maior parte das pessuas que 

émigra tem essa kleia. Pensam passar 

uns anos fora do pais arranjando um pc- 
nie-meia e depuis regressar a Portugal. 
Mas. na verdade, a maioria dos imigran- 
tes do Canadâ acaba por se estabelecer 
neste pais coin carâcter de pennanência, 

por uma ra/ào muito simples: poique 
aqui o imigrante legal é praticamente um 
cidadâo de pleno direito. De reste, 
podc-se obter a nacionalidadc canadiana 
ao fini de très anose ai, sim, osdircitos 
sâo idënticos aos de qualqucr natural de- 

çà. 
Um^segundo aspecto que obsta ao ré- 

gresse a Portugal é o habite ao tipo de 

vida deste continente, o quai tem uns 
nequenos confortes e comodidades que 

nâo existem em Portugal. Hâ ainda o 
enraizamento dos filhos no mek) local. 

Ptir este conjunto de razôes, serâo ai 
dois por cento os que vêm para aqui, 

Juntam dinheiro durante uns anos de tra- 
balho e, no final, regres,sam definitiva- 

• mente ao pais. 
J N — Presentemente as reme.ssas dos 

émigrantes const it uem uma das maiores 

fontes de divisas para Portugal. Inver- 

samente. que tem Portugal feito pelos 
seus nacionais emigrados? 

EF — É preciso notar que. desde a 
minha chegada aqui, logo a seguir â re- 

voluz'âo de 2.‘> de Abril, a situaz'âo nesse 
aspecto tem sido critica. uma ve/ que a 

sucessâo de Govemos nâo permitiu. tal- 
vez, aexislêneia de uma politicade emi- 

graçào definida Nâo havia, nem hâ 
ainda quatro anos depuis. Subsiste, sim, 
muito intéresse pekis émigrantes, 
iK'upando-se iincnsa gente a estudar as 

maneiras de os ajudar. Mas. talvez até 
devido â crise econtimica que Portugal 

atravessa, nâo se tem conseguido. real- 

mente, fazer muito nesse aspecto. 

O antigo secrctârio de Estado da Emi- 

grazào, Joâo Lima, veio ao Canadâ e 

'teve oportunidade de ver pessoalmente a 
situagâo em que os portugueses aqui vi- 
vem — que é, alias, bastante boa. 
lnteressou-.se muito por estes problemas 
e, dentro das suas possibilidades, alravés 
da delegaz'âo junto do Consulado. teve a 
preocupaçâo de mandar intbrmazào. na 

medida du possivel actualizada. acerca 
do que se passava em Portugal. 

Mas parece-me que o auxilio que o 

Govemo Português possa dar à aimuni- 
dade imigrada nâo é propriamente no 
aspecto de dinamiz.azâo. embora haja 
quem entendu as coisas de outro modo. 
Ao contrârio, acho que a dinamizazâo 
das coinunidades oferece o risco de. 
eventualmente, o Govemo português se 

imiscuir nas dissidéneias internas da co- 
munidade e. até — o que é delicado — 
poder estar a interferir em assuntos que 

sâo lia competêneia das autoridades ca- 
niKlianas. 

Por outro lado. penso que o (iovemo 
poile ajudar â expansâo da cultura ponu- 

guesa no estrangeiro, utiliz.ando a comu- 

nidade para esse fim. E, sobretudo no 
Canadâ, pais que melhor conhezo. hâ 

esta situaçâo ünica do pais que nos rece- 

beu seguir uma politica de multicultura- 

lismo — o que se entende como posigao 
do Govemo nacional em relazâo aos vâ- 
rios grupos étnicos componentes do Ca- 

nadâ, um dos quais é o português. E essa 
pob'tica multicultural tem œmo finali- 
dade promover e ajudar a manter a iden- 
tidade cultural do grupo. Porconsequên- 
cia. é reconhecido aqui no Canadâ mais 
do que em qualquer outro pais — ao 
contrârio, por exempte, dos Estados 
Unidos da America, onde se entende que 
texte o gmpo étnkx) deve ser a.ssimilado 
pelo grupo maioritârk) —. que trxtes os 
grupos têm direito a manter as suas tradi- 
ZÔes. a sua lingua e a sua cultura. 

O pixiprH) (iovemo, nos seus vârios 
niveis. auxilia e subsidia manifeslaçôes 

culturais de origem dos grupos étniœs. 
Portante, se. conconentemente. o (io- 
vemo português auxiliaresse tipo de ac- 

tividades. estâ a pronxiver a cultura por- 

tuizuesa no Canadâ exim uxlas as suas 
consc-quêneias. PoiqucseoCanadâé um 

pais multicultural e a sua finalidade é 

criar uma sociedade que tenha elementos 
culturais e tradicionais dos gmpos étni- 
cxis que a compôem. corn esse auxilki o 

«...a sucessâo de Cteverrms nâo permRiu, tateez, a exlsténcla de uma politk 
emigraçâo definida.» 

(iovemo português estaria a promover a 
presen^'a lusa no Canadâ. 

E essa presença teria até vantagens de 
um outro tipo. designadamente nas con- 
versagrtes que os dois paises possam 
manter noutras areas sejam econômicas, 
stK'iais ou outras. Ncssaocasiâo. as auto- 
ridades kKais teriam sempre de atender a 

que hâ grupo étnicro forte de origem por- 
tuguesa e, por isso, tal factor nâo pode 
deixar de pesar na balança das lelaçôes 

entre os dois paises. 

Nessa medida. portanto, acho q 
deviam fazer esforços para auxiliai 

expansâo. E posso dar exemptes co 
tes de atitudes que seriam muito 
recebidas aqui na comunidade: sub 

um leitor na Universidade de Tor 

pronxiçâo de intercâmbio cultural. 

seja a vinda de artistas plâsticos f 
gueses e mûsicos; .subsidiar as e 
portuguesas que realmente podem 

mover um ensino aceitâvel — um 
(Continua na f> 



Entre vista com Ernesto Feu 
;tnuaçào da pag. til) 

las de Toronto tern essa compartici- 

.o mas é pequena e nào dâ margem 

grandes realizaçôes. É verdade que 
as destas implicam o dispêndio de 

O dinheiro, porque a vida aqui é ca- 
'ontudo, o Govemo italiano, por ex- 
lo, gasta multos milhôes de dôlares 
a sua comunidade no Canada. Tem 
nstituto de cultura; tem pessoal téc- 
cspecializado, que vem de Itàlia e 
aqui ûnica e exclusivamente para 
etetto, e que promove, praticamente 
s as semanas, manifestaçôes cultu- 

tais como exposiçôes de artistas ita- 
>s. palestras sobre cultura italiana, 

0 italiano, filmes italianos, etc. 
■•m sei que nào estamos possivel- 
le em posiçâo econôm ica de chegar a 
nivel! Contudo, pensoquequalquer 

J nesse campo séria muito positivo. 

Cultura antes do mais 
1 — AïS» significa que nenhuma des- 
■oisas tem sido feita pelas Governos 
ishoa? 

<• — Creio que o desejo de concreti- 
ais iniciativas tem sido manifestado 
comemoraçôes de 10 de Junho sào 
xemplo. Nào tem havido é uma ac- 
ïgular, positiva, possivelmente de- 
à tal questâoeconômicae, também, 
ue a situaçâo poh'tica portuguesa 
tem sido de grande estabilidade. É 
ade que hoje em dia se fala bastante 
em Portugal acerca da comunidade 

jguesa no Canada e olha-se para esta 
de um outro modo, como o prova a 

a presença aqui. Mas em termos de 
,io nâo tem sido realmente feito mui- 
.speremos, porém, que de todas es- 
/iagens que aqui se fazem comece 
mente a surgir mais qualquer coisa 
îil... 
/ — O dr. Feu, que esta a par do que 
issa em Portugal em termos cultu- 
.' conhece como poucos as carências 
donia portuguesa nesse campo, esta 
: em posiçâo de fazer propostas 

■y concretas para que a nossa pre- 
I nesta zona do Gloho se tome efec- 

tiva e palpàvel. Quais sâo elas? 
EF — Acho que a primeira coisa a 

fazer séria criar os mecanismos de con- 
trolo e coordenaçâo das actividades cul- 
turais. Existe em Toronto um Consulado- 
-Geral, mas sem uma secçào cultural. E 
para uma coisa desta natureza tem que 
baver uma secçào prôpria pois sera a 
ûnica corn possibilidades de se dedicar 
ûnica e exclusivamente ao assunto. É 
que o pessoal consular daqui esta mais do 
que ocupado corn todas as questôes roti- 
neiras inerentes à sua missào, e nào tem 
meios para se desempenhardessa funçâo 
convenientemente. 

JN — Mas a Emhai.xada portuguesa 
em Otava nào tem adido cultural? 

EF — Infelizmente também nào. De 
qualquer modo, o adido cultural nào fa- 
ria falta em Otava, pois este pais é muito 
grande e a capital federal, comparâtiva- 
mente a Toronto, por exemplo, tem uma 
comunidade quase inexpressiva. Esse 
adido deveria estar aqui no Ontario, por 
ser o Estado de maior concentraçào de 
portugueses. 

Por outro lado, o adido cultural, ads- 
trito ao Consulado nesta cidade, deveria 
apenas tratar destes assuntos e nào de 
quaisquer outros cumulativamente. De- 
veria ser uma pessoaque, primeiro, sou- 
besse estimular a comunidade — porque 
a colônia portuguesa tem imensa gente 
corn talento e é esse umdostrabalhosque 
osserviçosquedirijoestào a tentar fazer. 
É «agarrar* o talento que existe na co- 
munidade e esta disperso. Sobretudo en- 
tre a gente nova, hâ muitas pessoas que 
têm inclinaçôesartisticasedispôemjâde 
umacerta preparaçào cultural e de acesso 
aos meios locals. 

Depois, entào, poderia atingir-se o es- 
calâo de troca de artistas, coisa que pode 
ser perfeitamente negociada ao nivel go- 
vemamental entre os doispaises. Eainda 
neste aspecto volto a referir a necessi- 
dade de termos um leitor de português, 
por me parecerque se trata de um assunto 
muito importante numa primeira fase. 

Apôs este trabalho inicial e logo que 
estivesse criado o mecanismo, posso di- 
zer que as possibilidades sào infinitas. 
Na organizaçào que dirijo tenho imensas 
possibilidade de começar um trabalho 

desta natureza. Faltam-me é os meios de 
o concretizar... 

Os tempos mudaram 

JN — E fdcil emigrar hoje para o 
Canada? 

EF— Nào, é bastante dificil. As no- 
vas leis canadianas sào de tal maneira 
rigidas que se a pessoa tem familia aqui 
radicada is.so ainda é possivel através da 
■ carta de chamada- ou tendo uma 
oferta de emprego — e neste caso é pre- 
ciso que tal proposta seja aprovada pelo 
departamento local de mào-de-obra. 

Como SC sabe, o nivel de desemprego 
no Canada é alto (anda pelos 7 ou 8 por 
cento) e as auioridades limitam substan- 
cialmente a entrada de imigrantes. 

J N — E acha que vale a pena emigrar 
para o Canada? 

EF — Tudo dépende da pessoa que o 
faz. Este pais tem imensas perspectivas 
de futuro, com grande potencial econô- 
mico e recursos inimaginâveis. Porém, 
repito, dépende das pessoas, Hâ gente 
que vem para aqui, prospéra eadapta-se; 
outra nunca chega a penetrar na socie- 
dade local. 

JN — O dr. Feu foi um dos dinamizja- 
dores do I Congresso da Comunidade 
Portuguesa no Canada, que recente- 
mente se realizou em Toronto. Em linhas 
gérais, quais as suas condusôes e quais 
delas necessitam do apoio do Govemo 
de Lishoa? 
ff —O Congresso, que foi um suces- 

so, permitiu fazer-se uma anâlise da co- 
munidade portuguesa aqui radicada e 
uma consulta a entidades representativas 
paradeterminar aquiloque pode ser feito 
em conjunto para inelhorar o nivel gérai 
dos nossos émigrantes. E chegûmos a 
condusôes importantes, do ponto de 
vista dos objeclivos. 

Apurou-se que a comunidade esta 
muito isolada da sociedade canadiana e 
tem pouco acesso a centros de decisào. 
Apesar de ter sucesso em multos cam- 
pos, nào atinge de facto uma posiçâo de 
notiriedade no meio. Portanto, chegou- 
-se à conclusào de que é necessâria uma 
maior integraçào dos portugueses na so- 
ciedade canadiana. E quando digo inte- 

graçào nâo me refiro a uma desnaciona- 
lizaçào da comunidade ou à sua assimi- 
laçào. É, apenas, uma maior presença. A 
comunidade portuguesa tem de perder a 
sua timidez aprendendo a lingua e tem de 
tentar imiscuir-se, porexemplo, em poli- 
tica. E vez de aspirar apenas a trabalhar 
na ârea geografica da comunidade, tem 
de recorrer a outras companhias. 

Por outras palavras, a comunidade 
tem de se introduzir nos as.suntos do pais 
em vez de viver isolada. Esta foi uma 
conclusào importante, e uma das resolu- 
çôes foi criar-se um secretariado que tem 
como fmalidade estudar as vârias teco- 
mendaçôes que se fizeram — e sào mui- 
tas —, promovendo a realizaçào regular 
de congressos anuais para se discutirem 
esses problemas. Inclusive, o secreta- 
riado terâ poder para criar vàrios «comi- 
tés» para tratar desses assuntos. 

Mas tratou-se também de questôes re- 
lacionadas corn a expansào da cultura 
portuguesa, do ensino e de adaptaçào das 
crianças ao sistema local; o problema da 
barreira idiomâtica: a utilizaçào dos vâ- 
rios organismos de auxilio aos imigran- 
tes, muitosdosquais sào atédesconheci- 
dos da nossa comunidade; a hipôtese da 
comunidade pressionar para que os Go- 
vemos do Caxladâ e Portugal efectuem 
acordos bilaterais sobre problemas de 
emigraçào e outros. 

Foi um conjunto muito vasto de pro- 
blemas que discutimos e um dos grandes 
sucessos do congresso foi ter-se conse- 
guido, apesar de baver muitosgrupos, de 
tendèncias politicas completamente dife- 
rentes, e pessoas com rivalidades pesso- 
ais grandes, aproximar todas elas e criar 
o consenso de que é necessàrio juntar as 
pessoas para que surjam iniciativas ûteis 
sob todos os aspectos. 

Recenseàmento 
assim, nâo... 

JN — Decorre presentemente o recen- 
seamento eleitoral e tivemos oportuni- 
dtide de constatar que em Toronto mui- 
tosportugueses ignorani o que is.so signi- 
fiai enào estâo muito motivados para se 

inscreverem. Significa isto falta de es- 
clarecimento da comunidade ou désinté- 
ressé pelo que se passa em Portugal? 

EF— Désintéressé nào é certamente, 
porque a maior parte das pessoas esta 
muito atenta aos noticiàrios quando se 
fala de Portugal e os jomais chegados de 
Lisboa e Porto vendem-se em Toronto 
bastante bem. Mas o recenseàmento dos 
portugueses imigrados é, de facto, um 
problema delicado, e tenho experièneia 
do assunto pois enquanto fui consul 
realizaram-se duas operaçào semelhan- 
tes. O problema està em que, numa ârea 
enorme como a que é abrangida pelo 
Consulado-Geral de Toronto, corn juri.s- 
diçào sobre o Ontario inteiro — uma 
extensâo territorial que équivale à de 
Portugal, Espanha, França e Alemanha 
Federal juntos —, por onde a comuni- 
dade portuguesa esta dispersa, quando se 
estabelece um recenseàmento que sô 
pode fazer-se no Consulado-Geral na ca- 
pital da provincia e durante umas très 
semanas, de facto nào é possivel esperar 
que os portugueses acorram a inscrever- 
-se para votar. 

É muito dificil levar ao conhecimento 
das pesoas tal operaçào e ainda mais criar 
os mecanismos que permitam inscrevè- 
-las onde quer que se encontrem. Dai o 
existirem normalmente uns 7000 recen- 
seados, quando nos sabemos que a co- 
munidade portuguesa deve rondar as 
200 000 pessoas. 

Outro aspecto do problema é a opçào 
pela nacionalidade canadiana. Hâ hoje 
emdia um nûmero de portugueses que se 
naturaliza cidadào deste paise, curiosa- 
mente, atendênciaé paraaumentar. Mas 
séria bom que Portugal revisse a lei da 
nacionalidade e permitisse que os seus 
emigrados nào perdessem a cidadania 
portuguesa quando se naturalizam cana- 
dianos. O estatuto da dupla nacionali- 
dade deveria aplicar-se nestes ca.sos, até 
porque a lei canadiana nào se opôe a tal. 
E ha muitos portugueses que nào se natu- 
ralizam por supor que œmetem uma 
traiçào ao pais de origem; enquanto ou- 
tros pôem de lado um certo orgulho e 
naturalizam-se canadianos. E, emborao 
inigrante seja aqui um cidadào de pleno 
direito, a naturalizaçào dâ às pessoas a 

possibilidade de ascenderem a certos 
postos que de outro modo nào consegui- 
riam conquistar. 

O ideal séria, de facto, o estatuto da 
dupla nacionalidade, pois as pessoas en- 
quanto se integravam mais na sociedade 
cantrdiana mantinham o vinculo com o 
pais de origem sem receios de comete- 
rem qualquer acto antipatriôtico. 

JN — O de.seneanto dos portugue ses 
em relaçâo ao seu pais de origem faz 
corn que se radiquem aqui ilefinitiva- 
menle e invistam as suas economias no 
Canada? 

EF— Penso que nào, embora os émi- 
grantes portugueses sejam considerados 
em Toronto como uns bons clientes de 
casas. Cada português que chega, pouco 
depois compra uma casa para morar. 
Como se sabe, as aquisiç-ôes de casas 
aqui processam-se por crédito a longo 
prazo, corn empréstimos de 20 e .10 anos 
e em que muitas vezes basta dar uma 
pequena entrada pagando mensalmente 
uma hipoteca. 

Mas foradesse investimento imobiliâ- 
rio e de certos empreendimentos agrico- 
las em determinados ponto do Ontario, 
sobretudo no Sul, o português investe 
poico em grandes companhias e talvez 
tenha até mais capitais retidos em Portu- 
gal do que propriamente aqui. 

Lembro-me, porexemplo, que, pouco 
antes de aqui chegar, em 1974, linha 
havido em Toronto uma promoçào 
enorme de empresas imobiliâriasde Por- 
tugal e houve centenas ou milhares de 
pes.soas que adquiriram acçôes dessas 
sociedades. 

JN — Para finalizar e porque o dr. 
Feu é uma das pessoas que maiores con- 
tactas mantém corn Portugal em termos 
de informaçâo e esta a par do que por là 
se diz e escreve acerca do que é esta 
comunidade. acha que. de um modo gé- 
rai, o que os portugueses sahem acerca 
dos émigrantes do Canada corresponde 
à realidade? 

EF — Creio que em toda a parte a 
informaçâo às vezes sofre de manipula- 
çâo e deturpaçào, normalmente até por 

(Continua na pàg. V) 
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Emesto Feu 
(Conirwaçào da pég. IV) 

deficiènciadaprôpriafonte, sejaem Por- 
tugal ou noutro lado qualquer. Tenho 
lido varias coisas na Imprensa portu- 
guesa sobre o Canada que correspondem 
à realidade; mas, corn mâgoa, leio outras 
que estâo longe de o ser. E até muito 
recentemente fui vitima de um caso de 
deturpaçào de informaçào, pois um se- 
manâriode Lisboa publicou um texto sob 
a forma de entrevista comigo, no quai se 
retiraram declaraçôes completamente 
fora do contexto em que eu as fïzera, 
«cozinhadas» aogostode quem produziu 
aquele trabalho, mas que nâo correspon- 
dem, minimamente, aos meus pontos de 
vista, quer em relaçâo a esta comunidade 
ou à posiçào de Portugal perante o émi- 
grante. 



6 WCB report 

From tFie left, Alan C. MacDonald, 
Vice-Chairman, Administration, WCB, 
C. I. Sousa, Immigration Assistant, 
Portuguese Consulate, Dr. Ernesto 
Magalhaes Feu, the new Portuguese 
Consul-General in Toronto and 
Michael Starr, Chairman, Workmen's 
Compensation Board. 

Of the various ethnic groups that 
make up the growing Toronto popula- 
tion, 90,000 to 100,000 are of 

Portuguese extraction. To help the 
Portuguese population integrate into 
Canadian life in Toronto, and 

throughout the province, the Toronto 
Consulate will increase its role as a 
centre for Portuguese Canadians who 
need advice. 
Dr. Ernest Magalhaes Feu believes 
"that Portuguese Canadians are mak- 
ing an important contribution 
through their work but many still feel 
lost because they don't understand 
the ways in which Canadian laws and 
Government function." 
C. J. Sousa, the Immigration Assistant 
in the Toronto Consulate, introduced 
Dr. Feu to Members of the Workmen's 
Compensation Board and staff to see 
some of the key points in workmen's 
compensation and explain some of 
the difficulties the Portuguese 
community might have. 

Dr. Feu and Mr. Sousa's visit also 
included a trip to the 952 College 
Street Information Centre. On the left 
and right, Ed. Pukitis, Co-Ordinator of 
Metro Services in Plead Office 
Counselling and Bob Van Manen, 
the Senior Counsellor at the 
College Street Centre. 

New Portuguese Consul-General 
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Corn O patrocînio do 
Centro de Turismo de Por- 
tugal em Toronto e corn a 
superior organizaçâo do seu 

toria political Pela primei- 
ra vez em meio século, en- 
caminhamo-nos positiva— 
mente para uma administra- 

Foto ALICE RIBEIRO 

(Da esquerda para a direita) — Antonio Castel-Branco corn 
Consul Gérai de Portugal 

Director, senhor Antonio 
Castel-Branco, realizou-se 
no passado dia 22 num dos 
salôes do Royal York Ho- 
tel uma Conferência de Im- 

prensa para apresentar aos 
ôrgâos locals de. informa- 
çâo — portugueses e cana- 
dianos — o novo Cônsul- 
-Geral de Portugal nesta 
cidade, Dr. Ernesto de Ma- 
galhâes Feu que ali profe- 
riu um discurso, pondo em 
relevo e explicando aos 
jornalistas a actual conjun- 
tura politica portuguesa, 
afirmando em certa altura: 

“Portugal encontra-se 
numa nova era da sua his- 

çâo democràticamente elei- 
ta”> 

E mais adiante: 
“É importante lembrar 

que este processo democrâ- 
tico é novo para a grande 
parte da populaçâo portu- 
guesa. Ao contrario da 
maioria dos parses ociden- 
tais, nos encontramo-nos 
neste momento numa situa- 
çâo que se pode descrever 
como uma fase pré-demo- 
crâtica do nosso desenvol- 
vimento politico”. 

Depois de focar a matu- 
ridade corn que o povo por- 
tuguês, de um modo gérai, 
tem acompanhado e partici- 
pado nesta tâo importante 
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se do seu destine, o Dr. 

igalhâes Feu mencionou, 
!i termes justes e préd- 
is, a importância da gran- 
‘ comunidade lusa em ter- 
s do Canada, fazendo vo- 
s P or que a todos sejam 
idas as mesmas oportuni- 

ides a que indiscutivel- 
ente têm direito, mercê 
3 seu indubitâvel contri- 
uto para um maior desen- 

Ivimento da grande naçâb 
inadiana. 
Teceu ainda outras nâo 

inos importantes conside- 
;ôes sobre a posiçao de 
rrtugal como potência tu- 
stica por excelência, ter- 
nando por fazer um con- 

te aberto aos canadianos 
ira que pensassem em 
ortugal em termes de um 
aior incremento de visi- 
is turisticas afirmando ain- 
a: 

“Os portugueses do On- 
irio estâo agora conscien- 
;s de todos estes factos 

anseiam por um maior' 
poio da Mâe-Patria tanto 
uanto esperam intensificar 

sua prdpria participaçâo 
este pais de adopçâo. O 
ireenchimento das suas as- 
liraçôes sera, sem duyida, 
10 melhor dos interesses 
)ara o Canada e para Por- 
 1 » > 

dbs. 
R est a-no s s^’ora s, 

Afinal que espéibie de 
mem tigado a irdoTtnaçi 
aquete ‘saceri ote’ ali p 
sente, que pt, tende desco 
nhecer o que se passa et, 
Portugal? Ac/aso nao esta- 
T a inform ach, nao quer es- 
tât, ou s6 acredita nas no- 
ûcias dos orgâos portugue- 
ses de informaçao de antes 

.ch 25 de Abril, cjuanh a 
Censura e a F alsidade eram 
palavras de ordem e anda- 
vam de maos dadas? 

Cremos que o problema 
nao é a fait a de inform açao 
nem o real desconhecim&i- 
to de causa. Foi apenas 
(parecé) uma tentativa (go- 
rada) de sabotagem. Ora 
isto nem merece mms pala- 
vras nem o tempo ;a percS- 
db, mas tâo somente repuF 
sa, inégnaçâo e desprezo 
por quem pretende lavar a 
“roupa suja antes de arru- 
mar a casa”, perante a irn- 
prensa, radio e télevisâo 
canadianas. 

Esta é a forma clâs^ca 
dar relevo aum aconte- 

nento desta natureza,mas 
ra a/ém db normal tocpe 
■nalistico da noticia o 
e se passou no Royal 
irk Hotel merece bem um 
mentârio mais amplo e 
ofundo. 
Apôs o seu discurso, o 

■. Magalhâes Feu respon- 
ar aperguntas formufadas 
ir um dos présentes que, 
lo obstante a sua condi- 
h (ao que parece) de pro- 
ietârio de um jornal de 
ngua portuguesa na nos- 
3 comunidade, parahxal- 
ente tentou mostrar (repa- 
sse que dizemos tentou) 
m completo desconheci- 
ento do que se passa em 
ortugal, quai a présente 
)nna de ^overnOf a razao 
a existência dos parti do s 
olitiœs — èspecialmente 
s das escjuerdas — e uma 
dienaçâo total pélo facto 
le Portugal ter enveredado 
lor uma râpida politica de 
lesœlonizaçâo dos t&rito- 
ios africanos e o estabe-’ 
ecimento de relâches (£- 
ilomâticas corn os paîses 
JeLeste e h Terc&ro Mun- 
lo. 

Nâo obstante a forma a/- 
t ament e reaccionâria (a to- 
car as rai as do ric&culo) dà' 
forma e db teor das pergun- 
tas, o novo Consul Gérai 
de Portugal deu uma ex- 
traordinâria liçâo de diplo- 

macia, conhecimento de 
causa e preparaçâo demo- 
crat! ca como ha muito tem- 
po nâo tînhamos ocasiâo 
nem o prazer de ouvir a um 
représentante db Governo. 
Nas suas concisas e de- 
sassombradas respostas o 
Consul Gérai ddiciou a 
assistência pela coerência 
corn que forneceu ao inqui- 
ridor (estâvamos cfiase a 
escrever inquisidor) todos 
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