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îielhores serviços de saûde 
técnicos e humanos dispo- 
nfveis. 

As obras do Centro de 
Saûde da Povoaçâo agora 
inauguradas implicaram um 
esforço financeiro por par- 
te do Governo Regional na 

ordem dos très milhôes, 
quinhentos e cinquenta mil 
euros, para além do seu 
reequipamento que compor- 
tou um investimento de 
cerca de seiscentos e seten- 
ta mil euros. 

A cerimônia de inaugu- 
raçâo contou ainda corn a 
presença da secretâria regi- 
onal dos Assuntos Sociais, 
Fernanda Mendes, e da di- 
rectora regional da Saûde, 
Idi'lia Durâo. 

Selo comemorativo de Pedro da Silva, 
O primeiro carteiro do Canada 

“The Canada Post”, 
serviço oficial dos correios 
no Canadâ, vai emitir um 
selo comemorativo de Pedro 
da Silva, o primeiro carteiro 
oficial do Canadâ, realçan- 
do também a presença por- 
tuguesa no Canada. A noti- 
cia é dada pelo subcomité 
do “50"' anniversary: 
Celebrating Portuguese 
Canadian”, constituido por 
Armindo Silva, Frank 
Alvarez, Fernando Costa, 
Mârio Silva, Charles Sousa 
e Virgilio Pires. 

Pedro Silva, também 
conhecido por “Le 
Portugais”, nasceu em Lis- 
boa em 1647 e transportava 
0 correio oficial do gover- 
no entre Montreal e Quebec 
City, em 1693, até que em 
1705 o intendente Raudot o 
reconheceu oficialmente 
como carteiro autorizado a 
transportât os despachos 
do governo entre aquelas 
duas cidades. Como recor- 
da a nota do referido 
subcomité, “Pedro da Silva 

subsidiava o seu salârio 
transportando cartas priva- 
das cujo custo era baseado 
na distancia percorrida”. A 
Historia diz mesmo que o 
custo de uma carta entre 
Montreal e Quebeque era 
de dez centimos. 

A The National 
Historical Commision reco- 
nheceu os feitos de “Le 
Portugais” com a instalaçâo 
de uma plaça no edificio- 
sede do Canada Post em 
Montreal, em 1938. 

A emissao do selo, 
nâo s6 reconhece as faça- 
nhas de Pedro da Silva 
como canadiano de origem 
portuguesa mas também 
célébra o 50° aniversârio da 
emigraçâo portuguesa com 
a chegada dos pioneiros ao 
Pier 21, cm Halifax, em 13 de 
Maio de 1953. 

Tanto quanto lembra, 
agora, a nota do subcomité 
para as celebraçôes do 50° 
aniversârio da chegada dos 
portugueses ao Canadâ, 
esta iniciativa foi proposta 

originalmente pelos direc- 
tores da Federaçâo, em 
1987, que, aliados a outros 
membres da comunidade e 
membres do Parlamento en- 
corajaram o Canada Post a 
emitir um selo alusivo à 
contribuiçâo portuguesa. 

Naturalmente que o 
subcoinité enaltece o esfor- 
ço feito até ao encontre 
corn o présidente do 
Canada Post, que aprovou 
a emissâo de um selo. Teria 
sido inestimâvel a colabo- 
raçâo e apoio recebido de 
muitos deputados, 
designadamente David 
Collenette, Sheila Cops, 
John Manley, Allan Rock, 
Paul Martin, Denis Coderre, 
Eleni Bakopanos, Charles 
Caccia, Gurbax Singh 
Malhi, Tony lanno, 
Lucienne Robillard e 
Joseph Volpe que, segundo 
a nota a que fazemos refe- 
rcncia, “foi instrumental em 
conseguir este objective”. 


