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CELEBRAÇÕES DA SEMANA DE PORTUGAL
A Voz de Portugal  |  4-10 de Junho de 2006

MENSAGEM Á COMUNIDADE PORTUGUESA 
e LUSO-DESCENDENTE

por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas 2006
Caros Compatriotas,
Pela segunda vez me dirijo a todos vós, portugueses e 

luso-descendentes que residem na área consular coberta 
pelo Consulado-Geral de Portugal em Montreal, por 
ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas. 

O dia 10 de Junho de cada ano é uma data muito especial 
para todos nós. Uma data que nos lembra a nossa origem comum, uma data em 
que nos sentimos mais perto uns dos outros, na nossa condição de portugueses. 
Além de ser o nosso dia nacional, é também a data em que se colocam em 
destaque as numerosas comunidades portuguesas espalhadas pelo Mundo. É, 
por isso, uma data festiva que deve ser assinalada por todos nós.

A exemplo de 2005, também neste ano de 2006, o Dia de Portugal, será 
devidamente festejado na cidade de Montreal. Está previsto um amplo programa 
de actividades, no qual, estou certo, todos vós irão participar, conferindo-lhe o 
destaque que merece.  Congratulo-me com isso e felicito, aqui, todos aqueles 
que, de uma forma ou de outra, deram o seu melhor no sentido de tornar possível 
a “Semana de Portugal” que em breve se iniciará.

Faço votos do maior sucesso para estas comemorações e desejo que perdurem 
no tempo. Estou certo que o carácter empreendedor que esteve na sua génese, 
que o esforço desinteressado de muitos para a sua concretização e que o espírito 
de união e partilha subjacente às mesmas não deixarão de dar frutos, não só no 
imediato, mas igualmente para futuro, dando lugar a uma Comunidade ainda 
mais forte, mais presente e mais actuante.

Viva a Comunidade Portuguesa! Viva Portugal!.
O Cônsul-geral de Portugal, Carlos Oliveira

MENSAGEM DE S. EXA. O SECRETÁRIO DE
ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

Quando o ano passado me dirigi pela primeira vez às comuni-
dades portuguesas a propósito desta mesma efeméride, acentuei 
o compromisso do governo de pôr em prática um novo conceito 
político em matéria de ligação aos compatriotas que residem e 
trabalham fora do país.
Embora o tempo de cumprimento seja de uma legislatura po-

demos, hoje, registar as iniciativas que dão consistência a esse 
nosso propósito.
Indo directo ao núcleo que sustenta e simboliza as reformas já 

efectuadas, cito a plataforma electrónica - “Escola Virtual” - que permite a qual-
quer cidadão residente no estrangeiro ter acesso ao ensino da língua portuguesa 
pela internet e a inclusão do português no currículo escolares até ao 12º ano na 
África do Sul. Visando facilitar os contactos com a administração pública, foram 
já dados os primeiros passos em direcção ao funcionamento do consulado virtual 
de forma a aproximar estes serviços das pessoas e criou-se o portal da secretaria de 
estado das comunidades portuguesas contendo novas páginas electrónicas de todas 
as missões diplomáticas e postos consulares, assim como conselhos aos viajantes. 
Reactivou-se o programa “Estagiar em Portugal” que permitiu a aceitação de 168 
candidaturas de jovens Luso-Descendentes com vista à sua integração no mercado 
de trabalho nacional. Criaram-se melhores condições de apoio aos mais carencia-
dos nas comunidades e estabeleceu-se um novo protocolo de cooperação com a 
união da misericórdias portuguesas no sentido de potencial igual movimento social 
nas comunidades, tendo em vista a maior exigência e qualificação das estruturas 
de solidariedade social. Criou-se legislação que valoriza e dignifica o movimento 
associativo em matéria de apoios para as respectivas acções. Ainda no dominio 
legislativo registe-se a nova lei que regula o conselhomunidal da comunidades. 
Deu-se particular atenção aos jovens, activando o “Mega-Cartão Jovem” e orga-
nizando o “Encontro Mundial de Jovens das Comunidades” em Portugal. Estão 
em Marcha a organização do “prémio talentos”; o “Encontro Mundial dos Luso-
Eleitos” e o “Congresso Mundial dos Empresários”, três iniciativas que finalmente 
colocarão na agenda nacional a relevância dos portugueses e inspiram admiração, 
para o prestigio e para a economia de Portugal. Nenhum português, não importa 
onde esteja, está dispensado de contribuir para o progresso e modernização de Por-
tugal, mas também é firme convicção do governo que o caminho para uma maior 
ligação entre os portugueses é uma melhor concretização dos direitos individuais 
num crescente reforço da condições ao exercício da cidadania.
Foi nesse sentido que se laçaram todas essas iniciativas e que neste 10 de Junho 

- que coincide com a presença de Portugal no Mundial de Futebol na Alemanha - 
Lanço o desafio da mobilização das comunidades para o campeonato mais decisivo 
para o futuro do nosso país: O DO DESENVOLVIMENTO!
O país atravessa um período absolutamente decisivo nessa matéria, onde todos 

os contributos, tenham eles o cariz e dimensão que tenham, são fundamentais, 
de modo a que, finalmente, Portugal tenha rumo e garantias de futuro promissor 
assente em bases sólidas.

António Braga

Caros Compatriotas e Luso-Descendentes, 
Tenho imenso prazer em me dirigir pelo terceiro ano con-

secutivo à Comunidade Portuguesa e Luso-Canadiana por 
ocasião das celebrações do dia de Portugal presente, de cos-
ta a costa, neste grande e vasto país que acolhe uma das 
mais importantes Comunidades Lusas.

Se bem que afastados de milhares de quilómetros, Portugal e o Canadá par-
tilham uma vasta fronteira comum – o oceano Atlântico – que nos tem unido 
historica, economica e politicamente através dos séculos, e que hoje tentamos 
gerir de uma forma responsável e sustentada, protegendo os seus recursos para 
as gerações presentes e vindouras.
Tal como nos anos anteriores estive com as Comunidades de Toronto, Montreal 

e Otava, este ano, celebrarei o dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas com a Comunidade Lusa de Vancouver e gostaria assim de 
aproveitar esta ocasião para vos convidar a uma breve reflexão sobre a nossa 
presença no Canadá.
O dia da nossa Festa Nacional - associada ao expoente máximo da nossa lín-

gua, Luís de Camões, e simultaneamente dedicada  às Comunidades Portugue-
sas espalhadas pelo Mundo - deve e pode ser também um dia de reflexão, para  
todos aqueles  que há longos anos deixaram o nosso país e particularmente para 
os nossos filhos que representam o futuro do Canadá, onde já muitos nasceram, 
mas também o futuro de Portugal, no sentido mais lato e universal da palavra: 
Portugal está e estará sempre presente onde houver portugueses, onde houver 
luso-descendentes, onde se falar português. Comemoramos pois a perenidade 
do universalismo e da abertura de espírito dos portugueses.
Prestes a assumir uma nova Presidência da União Europeia no segundo se-

mestre do próximo ano,  Portugal continua a preservar, manter e cultivar as 
suas relações privilegiadas com todos os países irmãos de língua portuguesa.
Apesar dos desafios e da fase de reestruturação conjuntural, porventura difícil 

mas indespensáveis para o avanço modernização e competitividade da nossa 
Economia,  Portugal é um país moderno com um passado mas também com um 
futuro de que nos devemos orgulhar.
Permito-me ainda mais uma vez destacar as principais linhas da minha actu-

ação com vista à defesa e preservação da presença portuguesa no Canadá e ao 
aprofundamento das relações entre os dois países, nomeadamente:
- a importância da manutenção português, não só como língua de origem e 

afectiva, mas também como  instrumento essencial e indispensável de comuni-
cação universal e uma mais valia na cena  internacional . Para para este fim, 
todos em conjunto, devemos continuar os esforços para alargar a integração do 
ensino da língua e cultura portuguesas no ensino básico e secundário canadia-
nos, sem prejuízo e mérito das outras modalidades de ensino existentes;
- uma maior participação na vida política e social dos luso-canadianos na so-

ciedade multicultural Canadiana, por forma a auferirem  de maior visibilida-
de;
- o desenvolvimento das relações económicas entre Portugal e o Canadá, em 

que os agentes económicos luso-canadianos poderão e deverão desempenhar 
um papel preponderante.
Gostaria pois, no dia em que toda a Comunidade Portuguesa, todas as Organi-
zações, Associações e Clubes, celebram Portugal como país das suas origens, 
da sua cultura, e também na diversidade das suas regiões, de vos dirigir uma 
saudação de amizade e reconhecimento pelo contributo que todos têm dado para 
a dignificação e afirmação da presença portuguesa no Canadá.

João Pedro da Silveira Carvalho
Embaixador 

Ottawa, 10 de junho de 2006

MENSAGEM DO EMBAIXADOR DE PORTUGAL
por ocasião do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas
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MENSAGEM DO CONSELHEIRO DAS COMUNIDADE 
PORTUGUESAS DE MONTREAL E OTTAWA

Mensagem da Presidente da Comissão das 
Celebrações da semana de Portugal 2006

Por ocasião do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesaas, é com muito orgulho que a A.P.C. se associa, 
uma vez mais, este ano, às comemorações que se realizam 
em Montréal, saudando todos os portugueses residentes nesta 
grande cidade do Quebec. Em 1977 o Governo Português 
decretou que o “Dia 10 de Junho”, devia ser uma trindade: 
“Dia de Portugal”, “Dia de Camões” e “Dia das Comunidades 
Portuguesas Espalhadas pelo Mundo”.

Desde essa data, nós, emigrantes, ficámos contentes porque passámos a ter como 
patrono exclusivo o maior poeta universal da Língua Portuguesa, Luís Vaz de 
Camões, autor de “Os Lusíadas”, o épico imortal de Portugal. Como emigrante, 
Camões passou fome, sofreu doenças e paixões.Como emigrante, teve de se adaptar 
a gentes diferentes, de côr escura, negra, amarela, hostis, pacíficas e hospitaleiras. 
Como emigrante, teve vários empregos para ganhar o pão nosso de cada dia.
Também como emigrante, viveu com a ideia de voltar à sua Pátria.
Talvez por essa razão o 10 de Junho não celebra um acontecimento histórico, mas 
sim um sentimento de pertença e de Nação.
Não tenho qualquer espécie de dúvidas de que a melhor forma de cumprir os  
nossos objectivos é dar a estas comemorações a importância que elas merecem, 
o que passa, necessáriamente, por aproveitar este dia para reflectir sobre o nosso 
futuro colectivo como comunidade. É pois com muita honra que aceitei, a convite 
dos meus colegas,  de presidir a Comissão deste ano. Neste ano em que a A.P.C. 
celebra os seu cinquenta anos de existência, convido a uma reflexão séria, sem se 
ter medo de ser “politicamente correcto”, sobre  o futuro das nossas colectividades. 
Não podemos culpar o destino, porque somos nós próprios, que, todos os dias, o 
construimos.
Temos apenas de estar conscientes do verdadeiro problema e ter a seriedade, 
a competência e a coragem necessárias para fazer mudanças e planear o nosso 
futuro.

Conceição Correia

DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS COMUNI-
DADES PORTUGUESAS 2006

O dia de Portugal na nossa comunidade Portuguesa de Mon-
treal e arredores deve ser um evento único para celebrar o nos-
so dia nacional, o dia do nosso poeta Luís Vaz de Camões 
e com ele lembrar todos os portugueses que se distinguiram 
através da nossa história na cultura, na poesia, nas artes, na 
construção e na navegação ou mesmo os nossos heróis que 

pelas lutas armadas souberam defender o nosso Portugal e os nossos ideais. É o 
dia que ao qual se adicionou ultimamente o dia das Comunidades Portuguesas 
radicadas por quase todas as áreas deste simples globo terrestre a que chamamos 
O MUNDO PORTUGUES.
É um dia que nos pertence a nós pessoalmente mais do que ninguém porque 

vivemos numa dessas comunidades, A COMUNIDADE PORTUGUESA DE 
MONTREAL.
Hoje, segundo as ultimas referencias politicas até já deixamos de ser emigrantes 

para ser “PORTUGUESES RESIDENTES NO ESTRANGEIRO” ficando as-
sim com este título mais perto de Portugal e naturalmente muito mais portugueses. 
Já temos o direito ao voto para as eleições dos nossos representantes na Assem-
bleia da Republica em Portugal e para as eleições do Presidente da Republica Por-
tuguesa. Estamos ligados através da Internet a Portugal, temos rádios, televisões 
directas com noticias a todas as horas de Portugal, estamos sem duvida muito 
mais ligados ao nosso cantinho Natal, o lugar onde nascemos, onde nasceram os 
nossos pais e os nossos avós, temos por este meio muito mais responsabilidade na 
participação das celebrações do dia da nossa festa NACIONAL, o dia da nossa 
PÁTRIA, o dia de PORTUGAL. O dia dedicado aos nossos heróis e no fundo o 
dia das nossas comunidades que na verdade é a festa de todos nós, que por esse 
mundo fora mantemos bem vivo e bem alto o nome de PORTUGAL.

Lá longe vai o tempo em que um homem ou uma família quando emigravam e 
partiäo para longe em busca de uma vida melhor, nunca mais davam noticias suas 
e nunca mais se sabia da sua sorte. Se alguns, poucos voltavam mais ricos para 
“botar figura” e mostrar nas suas vilas ou aldeias que tinham vencido, a grande 
parte dessa gente passava mal por essas terras distantes, desse mundo estranho de 
gente muito má as vezes onde a pobreza a fome e as doenças os impedia certamen-
te de voltar para não mostrarem as suas desgraças de português emigrante!...
Os temps mudam, as vidas mudam e os países também mudam!...Hoje Portugal 

é um pais que recebe imigrantes e nós somos os seus emigrantes. Nós somos os 
portugueses que vivemos longe no estrangeiro, os outros portugueses vivem lá 
perto em Portugal, são eles hoje que por vezes se esquecem de nós!...Por isso nós, 
que estamos longe, que por aqui andamos não podemos esquecer que também 
somos portugueses e dos bons, uma vez por ano pelo menos temos obrigação de 
nos lembrar-mos uns aos outros e sobretudo mostrar aos que lá estão e que vivem 
em Portugal que nós também cá estamos e que somos tão portugueses iguais ou 
melhores aos que vivem lá. Porque nós!...QUE ESTAMOS CÁ!...AO MESMO 
TEMPO TAMBEM ESTAMOS LÁ!...
Onde quer que esteja um português, está CÅ  mas o seu coração também está  

LÅ !...
Lá diz a canção “ não importa ser dos Açores, da Madeira ou do Continente o que 

importa é que sejamos boa gente”  E SOMOS!...

Francisco Salvador
Conselheiro das Comunidades Portuguesas

Montreal & Otava
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   MESSAGE OF                             MESSAGE DU
PRIME MINISTER       -        PREMIER MINISTRE
        CANADA                                       CANADA
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone attending the Portugal Week 
celebration. This event allows you to learn about and celebrate the strength and vitality of 
Portuguese culture and traditions. The various planned activities will, I am certain, prove 
to be enrichin and entertaining for all in attendance.

I would like to congratulate the members of the comunity for their continued commitment 
to preserving and promoting Portuguese heritage, and for their outstanding efforts in 
organizing this wonderful vultural event. I wish you all a great time.

Je suis heureux d’adresser mes cordiales salutations à tous ceux et 
celles qui participent à la Semaine du Portugal. Cet événement vous 
donne l’occasion, d’une part, de célébrer la vitalité et le dynamisme de 
la culture et des traditions portugaises et, d’autre part, d’approfondir 
vos connaissances à ce sujet. Les nombreuses activités au programme 
sauront, j’en suis certain, combler les personnes qui recherchent un 
expérience à la fois enrichissante et divertissante.

Je tiens à féliciter les membres de la communauté portugaise pour leur 
détermination à préserver et à promouvoir leur patrimoine, de même que 
pour les efforts remarkables déployés afin d’organiser cet extraordinaire 
événement culturel

Je vous souhaite des moments mémorables.
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Message de Pablo Rodriguez, 
Député d’Honoré-Mercier
en honneur du Jour du Portugal
La communauté portugaise a grandement contribué 

à enrichir le tissu social du Québec et du Canada. C’est 
une communauté vibrante qui a su s’intégrer avec brio 
dans tous les domaines d’activité de la société, une 
communauté dont les valeurs d’unité, d’entraide et de 
générosité reflètent l’identité même du Canada. 
À l’occasion du « Jour du Portugal », je tiens à féliciter 

tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cet 
événement

Pablo Rodriguez
Député d’Honoré-Mercier

Message de
D
en honneur du Jour du Portugal

à enrichir le tissu social du Québec et du Canada.
une communauté vibrante qui a su s’intégrer avec brio 
dans tous les domaines d’activité de la société, une 
communauté dont les valeurs d’unité, d’entraide et de 
générosité reflètent l’identité même du Canada.

tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cet 
événement

7450, boul. Les Galeries d’Anjou
Bureau 530

Anjou (Québec)
H1M 3M3

Tél.: (514) 353-5044
Téléc.:(514) 353-3050
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Feliz Dia 
de Portugal

Bonne Fête 
nationale à toute 
la communauté 

portugaise.

Feliz Dia de 
Portugal para toda 

a Comunidade 
Portuguesa

L’hon. Jean – C. Lapierre
Député d’Outremont et 

Ministre des Transports

Mensagem do Deputado de Outremont 
e ministro dos transportes
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ANJOU

Este é um grande dia da Nação portuguesa. Celebramos 
nele Portugal, a terra dos nossos pais, a raiz da nossa vida. 
Evocamos o chão que nos foi berço.

Celebramos Camões, o símbolo da nossa cultura, do nosso 
passado tão rico de realizações.

Este Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, será 
inútil se for apenas um dia de festa. Mas terá grande repercussão 
na vida de todos nós, se nos fizer compreender  as vantagens e 
a importância da união e da fraternidade.

As comemorações deste dia e a vivência que dela resulta, 
trazem, estou certo, enormes benefícios para a nossa 
comunidade, que se quer cada vez mais unida no progresso, 
na paz e na promoção social de todos os portugueses.

Para todos os portugueses, um abraço fraterno e um bom Dia 
de Portugal. 

Luis Miranda
Presidente da Câmara

De Anjou

Caderno.indd   10 6/6/2006   3:06:01 AM



FELIZ DIA DE PORTUGAL

Feliz Dia de Portugal

Feliz Dia 
de Portugal

FELIZ DIA
DE PORTUGAL

Feliz Dia de Portugal Feliz Dia de Portugal

Feliz Dia 
de Portugal

Fe
liz

 D
ia

 d
e 

P
or

tu
ga

l

Feliz Dia de Portugal

Feliz Dia
de Portugal

Circuit Import Rogo Inc.
Peças e Accesórios para carros importados

BMW - Audi - Volkswagen - Volvo - Mercedes Benz
Faróis de Nevoeiro  - Sistemas de escape

Amortiçores - SACHS
5335 Boul. Industriel, Montreal Nord

Tel.:(514) 329-5452
Feliz Dia de Portugal
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História da Bandeira de Portugal
A nossa bandeira há uma história muita rica para nos descobrir. Uma breve 
recapitulação de alguns momentos históricos na mudança da bandeira.

Conde Dom Henrique (1081-1139)
«De prata, uma cruz, de azul». Esta é a descrição heráldica do es-

cudo do primeiro Rei de Portugal, herdada, segundo se diz, de seu 
pai, Henrique de Borgonha. Note-se que se trata aqui realmente de 
um escudo; a heráldica europeia moderna começa justamente pela 
descrição das vestes e dos escudos dos cavaleiros num torneio, feita 

por um arauto (herald). Quase certamente, este brasão nunca tomou a forma de 
uma bandeira, pois estas, muito menos como representação uniformizada e gene-
ralizada de um país, ainda não existiam nesta época.

El-Rei Dom Afonso Henriques (1143-1185)
De acordo com Trindade Coelho (Manual Politico do Cidadão Por-

tuguez. Porto, 1908. 2ª edição, actualizada e muito augmentada), en-
tre o escudo acima (do Conde Dom Henrique) e o de Dom Sancho 
I (comprovado pelos seus selos reais, entre outras fontes), deu-se 
«uma evolução natural que pode ser attribuida à alteração feita por 

Dom Afonso Henriques, no seu escudo, quando foi aclamado rei.»
Segundo esta tradição, deu-se então em 1143 «a entrada de um elemento novo na 

composição do brasão» ... «os besantes ou dinheiros», cujo significado heráldico 
é o de resgate (pago pela libertação do cavaleiro que os ostentar no seu escudo, 
certamente não o caso de Ibn Anrik, que nunca caiu nas mão dos mouros...) ou o 
direito de cunhar moeda (o que se aplica certamente a um recém aclamado rei).

El-Rei Dom Sancho I (1185-1211)
No reinado de Dom Sancho I (1185-1211) aparecem pois as “quinas”, 

escudetes carregados de besantes (círculos), que se dizem representar 
as cinco chagas de Cristo cruxificado, enquanto que os vinte e cinco 
besantes, duplicando os cinco do escudete central, representariam as 
trinta moedas da traição de Judas Iscariotes. No entanto, é certo que 

os besantes não eram inicialmente cinco em cada escudete, aparecendo mais fre-
quantemente onze. Há mesmo representações alternativas de autenticidade dis-
cutível que os mostram em número variável, bem como os próprios escudetes. É 
igualmente quase certo que este brasão nunca tomou a forma de bandeira.

El-Rei Dom João, Mestre de Avis (1385-1433)
Aclamado Rei na sequência da crise dinástica de 1383-1385, Dom 

João, Mestre da Ordem de Avis, introduziu outra alteração de fundo 
no brasão nacional ao incluir na bordadura as quatro pontas da cruz 
florida desta Ordem. (Na realidade estas eram já anteriormete as suas 
armas como Mestre de Avis.) Os castelos continuam em número va-

riável, mas na bandeira (por ser quadrada) são mais geralmente nove, enquanto 
que os besantes vêm o seu número reduzido, embora ainda não fixado nos actuais 
cinco. Este é o primeiro brasão do qual se sabe ter sido efectivamante usado como 
bandeira.

El-Rei Dom Manuel (1495-1521)
Neste reinado usaram-se já bandeiras rectangulares com um 

brasão no centro em vez da bandeiras armoriais quadradas, a 
exemplo das últimas tendências heráldicas europeias. Assim, 
também a bandeira nacional passou a ser branca com o escudo 
real ao centro, encimado por uma coroa real, aberta.

Liberalismo (1830-1910)
Com Dom Pedro IV, por decretos da Junta Governativa da 

ilha Terceira, de 1830.10.18, o fundo da bandeira passou a ser 
bipartido de azul e branco, prescrevendo o decreto expedido 
pela Repartição da Guerra áreas iguais para as duas cores, 
enquanto que o decreto expedido pela Repartição da Marinha 

prescrevia um terço de azul e dois de branco.

República (1910)
Após acesa polémica entre os partidários do azul e bran-

co e os do verde e rubro, as cores da bandeira nacional 
fixaram-se ainda em 1910 (aprovação pelo Governo em 
29 de Novembro, ratificada na Assembleia em 19 de Ju-
lho de 1911 e publicada no Diário do Governo núm. 150, 
em Decreto de 30 de Junho de 1911). 

Membros da Comissão:
PRESIDENTE - Conceição Correia - Associação Portuguesa do Canadá
1º VICE-PRESIDENTE - José Machado - Casa dos Açores
2º VICE-PRESIDENTE - Sérgio Marques - Carrefour Lusophone du Québec
SECRETÁRIO - Luis Pereira - Sport Montreal e Benfica
SECRETÁRIO - Leontino Barreiros - Casa do Ribatejo
TESOUREIRA - Natércia Rodrigues - Festival Cultural Português   
TESOUREIRO - António Moreira - Club Portugal de Montreal

COORDENADORES:
Antero Branco - Logistica - Missão Santa Cruz
Francisco Silvestre - Variedades - Festival Cultural Português
Jorge Matos - Variedades - Festival Cultural Português
Joaquim Pedrosa - Folclore - Casa do Ribatejo
Alexandre Gomes - Actividades Jovens - A.E.L. UQAM
Ana Maria Rodrigues - Actividades Idosos - C.A.S.C.M.
Francisco Salvador - Conselheiro das Comunidades

DIRECTORES:
Miguel Felix - Jovens em Acção
Diamantino Sousa - Club Oriental de Montreal
Damião Sousa - Casa dos Açores
Lucilia Santos - Carrefour Lusophone du Québec
Filipe Domingues - A.E.L. UQAM
José Santos - Sport Montreal e Benfica
Emidio Santos - Clube Portugal de Montreal
José Rodrigues - Festival Cultural Português
José Luis Ribeiro - Associação Portuguesa de Lasalle
Denise Palma - Associação Portuguesa de Lasalle
José Moniz - Associação Divino Espirito Santo Anjou
Antonio Moreira - Club Oriental de Montreal
INFOGRAFISTA:
SYLVIO MARTINS
UM OBRIGADO ESPECIAL
SR. CONSUL DR. CARLOS OLIVEIRA
SR. PADRE JOSE MARIA CARDOSO
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Mensagem da Casa dos Açores do Quebeque a 
todos os Portugueses

É Dia de Portugal na Comunidade Portuguesa!
Sentindo ainda o sangue lusitano dos nossos antepassados cir-

cular nas nossas veias e que tanto lutaram para nos deixar uma nobilíssima Histó-
ria de Portugal, como poderemos passar despercebidos que hoje, dia 10 de Junho, 
é Dia de Portugal, Dia de Camões e Dia das Comunidades Portuguesas?

Apelo para que as celebrações do Dia de Portugal, Dia de camões e das comunida-
des Portuguesas, celebradas no Canadá e de um modo particular, na Província de 
Quebeque, sejam um incentivo e uma tomada de consciência, para todos os portu-
gueses, aqui residentes e espalhados pelos quatro cantos do mundo, que a chama 
portuguesa continue viva dentro de nós como verdadeiros portugueses, patriotas e 
orgulhosos de Portugal, nunca se extingue, a fi m de preservarmos a nossa cultura 
e clamarmos bem alto e com fi eldade o nome de Portugal, a nossa identidade.

A Casa dos Açores do Quebeque, deseja a toda a Comunidade portuguesa, um 
Feliz Dia de Portugal. Viva Portugal

Damião Sousa
Presidente 

Mensagem do Sport Montreal e Benfi ca
Comemorar o 10 de Junho foi conseguido pela se-
gunda vez reunir vários clubes, organizações e asso-
ciações, bem como o Consulado da nossa comunida-
de, com o objectivo de todos juntos comemorar esta 
semana de Portugal, o que até aqui nunca foi feito. 
Não quero esquecer os Portugueses, que depois de 
atravessarem o Atlântico, nunca deixaram de se asso-
ciar a tal evento, a Semana de Portugal, a Semana de 

todos nós. Peço a compreenção e a participação de toda a comunidade, para que o 
sonho se torne uma realidade. Termino, deixando uma mensagem de Patriotismo, 
bem como os meus agradecimentos a quem se dignou participar em tal evento. A 
bem de Portugal e dos Portugueses, Viva Portugal.

Presidente do Sport Montreal e Benfi ca
José Gambino

Mensagem da Casa do Ribatejo
No dia de Portugal,de Camões e das Comunidades Portuguesas,os 
membros da Casa do Ribatejo desejam a toda a Comunidade Portu-
guesas de Montreal uma festa ríja e bem á Portuguesa!...

O Presidente
Leontino Barreiros 

Mensagem do Clube 
Oriental Português de Montreal
É com imenso prazer que envio as minhas felicitações aos participantes 
e organizadores. Em meu nome pessoal e dos Membros da Administra-
ção do C.O.P.M desejamos o maior sucesso ao Dia de Portugal e das 

Comunidades.
Joaquim Cunha

Presidente

Mensagem da Missão Santa Cruz

Celebrando o Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas sob o 
auspício da união entre várias associações e grupos, leva-nos a crer 
que estamos no bom caminho para nos afi rmamrmos cada vez mais 
como comunidade, e para  perceber que a nossa unidade, além de ser 
um bem é,  cada vez mais, um dever.

Pe. José Maria de Freitas Cardoso

Jovens em
Acção

Mensagem da Presidente
dos Jovens em Acção
Da parte do nosso grupo, Queremos vos desejar um Feliz dia 
de Portugal.

Leonilde Raposo

Mensagem do 
Clube Portugal Montreal
Celebrar o Dia de Portugal, de camões, e das comunidades é para 
nós um grande orgulhode contribuirmos para a união, a paz e a 
fraternidade. Bem haja a todos.

António Moreira

Mensagem do Festival Cultural Português

A causa mais valorosa das nossas celebrações, é fazer 
homenagem a Luís Vaz de Camões. As comunidades 
Lusas, em cada Junho que passa, evocam com grande 
patriotismo o Dia da Raça. O Dia 10 de Junho, dia 
de Portugal, de Camões e das Comunidades deveria 
ser um momento de grande unidade Nacional, não 
apenas para os residentes de Montreal e arredores mas 
também para todos os que espalhados pelo mundo 

afi rmam a vitalidade de um pequeno povo portador de uma historia rica que importa 
manter viva como incentivo e afi rmação de uma capacidade que não está perdida. Onde 
houver um Português, Portugal está lá. O Festival Cultural Português deseja a todos um 
feliz Dia de Portugal.

Natércia Rodrigues, Presidente

Mensagem da Associação Portuguesa do Canadá

Comemoremos o 10 de Junho, icemos as bandeiras como 
fi zemos no Europeu há dois anos.
Tenhamos orgulho de ser portugueses, pois se o tivermos, 

aprenderemos a reconhecer a nossa identidade e a transmiti-
la aos nossos fi lhos. Precisamos lembrar que os bens mais 
preciosos que um país pode ter, são os seus cidadãos, e como 

quando se é  imigrante, sublinhamos muito mais o sentimento profundo de 
sermos portugueses....
Celebremos, unidos e orgulhosos, o “Dia de Portugal”!

Conceição Rosario, Presidente

Mensagem da Associação dos Estudantes Lusófonos da UQÀM
Bom dia a todos
Foi com grande prazer que a Associação dos Estudantes 

Lusófonos da UQÀM participou na organização das fes-
tividades, do dia de Portugal, 10 de junho, que metem em 
valor a cultura portuguesa através Montréal. 
E queremos desejar a todos um bom dia de Portugal.

10 de Junho, Dia de Portugal, Camões e das Comunidades   
Neste dia lembramos todos aqueles que durante centenas de anos 

defenderam a nossa língua mãe, tais como Camões, Régio Aquili-
no, Pascoais, Júlio Dinis, Pessoa e tantos outros que independen-
temente das mais diversas opções politicas, souberam perpetuar o 
que hoje culturalmente somos, falamos e porque existimos como 

nação. O Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou, deseja a todos 
em geral, em feliz Dia de Portugal.

Carlos Almeida, Presidente

Mensagem da Associação Portuguesa de Lasalle
É com muita satisfaçäo e alegria que a Associaçäo Cultural e Rec-
reativa de Lasalle participa nas celebraçöes da semana de Portugal. 
Aqui enviamos a nossa mensagm de amizade a toda a comunidade 
portuguesa de Montreal, do Quebec e do Canada. Feliz dia de Por-
tugal de Camöes e das Comunidades portuguesas.

José Luis Ribeiro, Presidente A.C.R.L.
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Mensagem da Presidente do Carrefour 
des Jeunes Lusophones du Québec
Festividades do Dia 10 de Junho

À semelhança dos anos anteriores, as diversas organizações activas da nossa 
cidade uniram-se para sublinhar esta data significativa e proporcionarem à co-
munidade uma panóplia de actividades e celebrações relacionadas a este dia tão 
patriótico. E, novamente, temos o orgulho de contar com uma programação tão 
completa e variada, mostrando a que ponto a nossa comunidade permanece bem 
viva apesar dos dizeres!
Os jovens do Carrefour des Jeunes Lusophones du Québec provaram mais uma 

vez o seu dinamismo, implicando-se nesta mobilização comunitária de envergadu-
ra pelo segundo ano consecutivo. Nesta edição resolveram investir-se na realiza-
ção de uma conferência inédita sobre realidades que lhes tocam particularmente. 
Certamente perspectivas de particular interesse para todos, sobretudo se tivermos 
em conta que os jovens são o futuro desta comunidade...
Neste dia onde se celebra a Portugalidade, não podemos deixar de sublinhar todos 

aqueles que deixaram o seu país natal em busca de novos horizontes e, simulta-
neamente, seus filhos hoje enraizados nas respectivas comunidades onde habitam. 
Que seja ao som do hino nacional, ou das cores da Selecção Nacional, esses jovens 
prometem continuar a vibrar ainda durante algumas gerações enquanto verem o 
verde da esperança conjugar-se com o vermelho, eterna cor da paixão.
A toda a comunidade portuguesa de Montreal e aos membros da Diáspora, para-

béns no dia que nos pertence a todos. 

Sandy Gonçalves
Presidente do Carrefour des Jeunes Lusophones du Québec

Mensagem da Directora do CASCM
Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas
Que dizer quando tudo já foi dito ? Por que é que não se aproveita 
este dia para se fazer um exame de consciência sobre o país de 
onde vimos, do sítio onde vivemos, do espaço que ocupamos e 
do que queríamos ocupar como cidadãos.  É necessário que se 
realize que é importante deixar a nossa marca nesta sociedade 

onde decidimos viver.  Parece-nos que também  é importante fazer renascer e 
reconhecer as nossas raízes, porque são elas que, pouco importa onde nos en-
contremos no planeta falando ou não português, nascidos em Portugal ou aqui, 
vivendo ou não com um cônjuge de uma outra origem, que faz de nós o que nós 
somos, não obstante as nossas diferenças, as nossas crenças, a nossa cor, o nosso 
sexo e a nossa idade.  Ser português faz-nos pertencer  a uma mesma família e 
transcende nas dúvidas, nos medos, nas diferenças e em todos os conflitos passa-
dos presentes e futuros.  Nós somos todos portugueses, filhas e filhos de grandes 
aventureiros, navegadores, edificadores, poetas, filósofos, escritores e cientistas.   
Entre outras coisas, nós criamos a primeira universidade da Europa e recebemos 
ainda não há muito tempo, o prémio Nobel da literatura.  Somos um povo notá-
vel, capaz de grandes desafios e de triunfar em tudo o que decidimos empreender.  
A emigração não é um dos grandes desafios ?
As oportunidades de colocar os nossos diversos talentos em contribuição não 
faltam assim como os meios também não.  Nós dispomos de forças incalculáveis 
que só pedem para ser utilizadas.  Durante muitos anos estas, não foram canali-
zadas para favorecer o desenvolvimento da comunidade.  Esta situação tem que 
mudar.  Chegou o momento de termos confiança em nós próprios, de nos unirmos 
para criar a sinergia necessária  à criação de um projecto de sociedade que fará 
reviver as nossas raízes, valorizar a nossa cultura e ajudará à transmissão e con-
servação dos valores que os nossos pais nos transmitiram ao mesmo tempo que 
contribuímos no desenvolvimento da sociedade quebequense.  O Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades é igualmente um momento de inclusão dos quebe-
quenses para que haja aceitação e tolerância face à realidade de ser português. 
Ser portugês engloba várias facetas assim como há várias maneiras de celebrar 
quem nós somos. O passado é importante e nós devemos ir aí buscar exemplos 
que nos ajudarão a adaptarmo-nos à nossa realidade de hoje e para evoluírmos 
confiantes em direcção do amanhã.
Tenhamos orgulho em sermos portugueses e não tenhamos medo de o demonstrar 
todos os dias !
O Centro de Acção socio-comunitária de Montreal, deseja a todos os membros da 
nossa comunidade um 10 Junho muito feliz ! Sobretudo participem nas comemo-
rações.  Esta é a festa de todos nós, portugueses ! 

Ana Maria Rodrigues
Directora geral

Caderno.indd   17 6/6/2006   3:06:45 AM



CELEBRAÇÕES DA SEMANA DE PORTUGAL
A Voz de Portugal  |  4-10 de Junho de 2006

UM POUCO DE PORTUGAL
QUEM SOMOS NÓS OS PORTUGUESES?

Estou certo que a maioria dos portugueses conhece bem uma das muitas 
versões da nossa história de PORTUGAL. Se não conhecem deviam co-
nhecer!...

Alem de outras versões há pelo menos duas que são conhecidas. Os mais 
velhos como eu aprenderam a historia de Portugal escrita pelo Estado 
Novo depois do 28 de Maio de 1926!...Os mais novos conhecem agora 
a historia de Portugal escrita depois do 25 de Abril de 1974!...Que é uma 
historia mais aberta e mais próxima da realidade, se é possível alguma vez 
saber-se a verdadeira historia de um povo?...Neste dia de Portugal de 2005 
talvez seja bom fazer uma pequena analise rápida para tentar compreender, 
QUEM SOMOS NÓS OS PORTUGUESES?...De onde vimos e para onde 
vamos neste planeta chamado TERRA que está caminhando para uma 
união global alcunhada de “GLOBALIZAÇÃO” onde o principal objecti-
vo deve ser o bom entendimento entre os povos!...Acabar com as guerras 
e viver sem a pobreza que não tem razão de existir no século XXI.

PORTUGAL, é um pequeno cantinho da Península Ibérica que D. Afon-
so Henriques declarou independente quando aceitou o Tratado de Zamora 
em 1143.Antes o território Ibérico, na pré-história, era o fim da Europa 
onde chegavam e se estabeleciam as tribos nómadas que vinham de toda a 
parte á procura de terras mais hospitaleiras para os seus povos, mas quando 
ali chegavam havia o mar e ali ficavam até que outros chegavam. Os Visi-
godos, os Celtas, os Cartagineses, os Romanos e os Árabes, no fundo a Pe-
nínsula Ibérica era uma mistura de raças e povos das mais variadas origens 
e desta mistura surgiram os LUSITANOS, OS GALEGOS OS BASCOS, 
OS CATALÕES, OS CASTELHANOS ETC... ETC. Isto para mostrar que 
nós os Lusos de hoje temos a nossa origem numa mistura de povos e raças 
que ainda hoje depois de mais de 2000 mil anos ainda continuamos cada 
um de nós a “PUXAR A BRASA Å NOSSA SARDINHA MUITAS VE-
ZES SEM RESPEITO PELAS SARDINHAS DOS OUTROS”!...

PORTUGAL, confirmou a sua 
posição na Península Ibérica, face 
aos Espanhóis e correu com os 
Mouros para a sua terra de origem 
o Norte de Africa, quando tudo 
ficou resolvido o Rei de Portugal 
passou a ser o Rei de Portugal e 
dos Algarves. Finalmente, Portugal 
é a Pátria para os Portugueses?... 
Mas os insaciáveis portugueses, 

descendentes dos Lusitanos, e da citada mistura de povos e raças da pré-
história, não ficaram parados e quietos como povo, têm de continuar e ai 
vão eles por esses mares desconhecidos a dar “novos mundos ao mundo”.
E criaram um Império único, que mais tarde serviu de modelo para outros 
povos e países. Os portugueses foram os primeiros a chegar à China e ao 
Japão e o nosso Camões assim o escreveu no livro dos seus poemas “OS 
LUSIADAS”.

A história moderna faz diminuir o Império mas os portugueses não de-
sistem, ou ficam por lá ou começam a emigrar e hoje estão espalhados por 
todo o mundo que eles próprios criaram, mantendo a sua língua, a sua cul-
tura e a sua posição entre as nações do Globo. Neste dia de PORTUGAL 
2005 devemos ter muito orgulho em pertencer a UM POVO UNICO NA 
HISTORIA DA HUMANIDADE:

O futuro para a nossa juventude é seguir aquilo que os seus pais e avós 
fizeram, a porta do GLOBO ESTÅ ABERTA!...É SÓ ENTRAR!...Mas 
sinceramente já é tempo de nos unirmos mais entre nós, deixar mesmo 
esse ímpeto pré-histórico dos nossos antepassados e criar mais união entre 
nós em Portugal Continental, Açores e Madeira, nas nossas Comunidades 
Portuguesas presentes no mundo inteiro, é preciso haver mais cooperação, 
entendimento, compreensão entre todos os portugueses em geral nas suas 
instituições, organizações, associações, clubes etc. Porque sinceramente 
só a verdadeira união é que faz a força necessária para vencer a tal GLO-
BALIZAÇÃO, DA NOVA GÉRAÇÃO.

Caderno.indd   18 6/6/2006   3:06:47 AM



CELEBRAÇÕES DA SEMANA DE PORTUGAL
A Voz de Portugal  |  4-10 de Junho de 2006

História dos Açores
O Arquipélago dos Açores fi ca situado cerca de 1500 Km a Oeste da Península 

Ibérica (Lisboa), sensivelmente entre os paralelos 37 e 39 Norte.
Os Açores são 9 ilhas, a saber:Grupo Oriental: S.ta Maria (97 Km2), S. Miguel 

(757 Km2).Grupo Central: Terceira (402 Km2), Graciosa (62 Km2), S. Jorge (246 
Km2), Pico (447 Km2), Faial (173 Km2). Grupo Ocidental: Flores (143 Km2 ), 
Corvo (17 Km2).

O Arquipélago dos Açores constitui desde 1976 uma Região Autónoma da Repú-
blica Portuguesa, criada a partir dos antigos Distritos Autónomos de Angra do Hero-
ísmo, Ponta Delgada e Horta.

A estrutura governativa assenta numa Assembleia Legislativa Regional com sede 
na Horta e num Governo Regional com sede em Ponta Delgada e cujas Secretarias 
Regionais se distribuem pelas três cidades de Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e 
Horta, os tradicionais centros administrativos do Arquipélago. 

O quadro político completa-se com o Ministro da República para os Açores, com 
sede em Angra do Heroísmo, a quem competem, genericamente, a representação da 
Soberania e a coordenação dos serviços não regionalizados (Justiça, Serviço de Es-
trangeiros, Finanças, etc.).

Por Bula de 1534 do Papa Paulo III “Equum reputamus”, os Açores constituem uma 
Diocese com sede em Angra. Nesse mesmo ano, a então Vila de Angra foi elevada à 
categoria de cidade, por carta de foral concedida em Évora a 21 de Agosto de 1534, 
por El-Rei D. João III, tornando-se na mais antiga cidade dos Açores. Seguir-se-iam, 
Ponta Delgada, na Ilha de S. Miguel, 1546; Horta, na Ilha do Faial, 1833; Ribeira 
Grande, na Ilha de S.Miguel, 1981; e Praia da Vitória, na Ilha Terceira, 1981.

O início do conhecimento dos Açores é incerto.
Muito embora, sobretudo nos fi nais da Idade Média europeia, existam mapas repre-

sentando ilhas, dispersas ou agrupadas, nesta zona do então chamado Mar Oceano, 
não dispomos de elementos seguros que possam confi rmar se isso indica a passagem, 
mesmo que acidental, de navegantes trazidos por alguma tempestade ou se se trata 
apenas de ilhas fantásticas.

Essas representações ou conhecimento não deram, contudo, origem a qualquer 
movimento migratório de povoamento até à primeira metade do Séc. XV quando 
encontramos por exemplo uma carta anónima de c.1424 indicando já os Açores com 
bastante exactidão e, na Carta de Gabriel de Valsecca, datada de 1439 a referência : “ 
Estas ilhas foram achadas por Diogo de Silves (ou Sunis?) piloto de El-Rei de Portu-
gal no ano de 1427 “.

Atribui-se a Gonçalo Velho Cabral, primeiro Capitão do Donatário das ilhas de S. 
Miguel e S.ta Maria, o início do povoamento, feito a partir de 1432.

As sete ilhas dos Açores a que se refere a Carta Régia de 2 de Julho de 1439, passa-
da pelo Infante D. Pedro na menoridade do Rei de Portugal D. Afonso V, só em 1452 
é que passam a ser nove quando Diogo de Teive, vindo de Ocidente, encontra as ilhas 
das Flores e Corvo, designadas mesmo durante algum tempo como ilhas fl oreiras.

Vasco da Gama. no seu retorno da Índia em 1499, passa por Angra onde deixa 
sepultado o irmão. Já antes, em 1492, Cristóvão Colombo, passara por S.ta Maria no 
regresso das Caraíbas.

Descoberto o modo e o caminho, a que irá chamar-se, como dissemos, “a volta 
das ilhas”, todos ou quase todos os navios portugueses, transportando as múltiplas 
riquezas da Guiné, Índia, Ceilão, Japão, China, Malaca, etc. passam a utilizar as duas 
baías fronteiras a Angra na Ilha Terceira para reabastecimento, reparação de estragos 
e protecção contra os piratas. A eles vêm juntar-se, a partir de meados do Séc. XVI, 
os galeões espanhóis com a prata das Índias Ocidentais, num percurso que se iniciava 
em Cartagena das Índias, passava por Porto Rico e Angra, e terminava em Sevilha.

O tipo de economia implantado desde cedo levou a que a escravatura não tenha 
nunca atingido a preponderância que teve noutros arquipélagos atlânticos de colo-
nização europeia. A prestação de serviços aos navios e viajantes é no entanto, entre 
os Séculos XVI e XVIII, um dos principais motores da economia. No Século XVIII 
que a emigração açoriana para o Brasil ocupará os territórios deixados vagos pelo re-
acerto de fronteiras entre as colónias portuguesas e espanholas do Brasil, Argentina e 
Paraguai, surgindo também outra corrente dirigida para os portos americanos da costa 
leste, apoiada na caça à baleia. Actualmente o Arquipélago tenta sair de uma depen-
dência demasiado forte do sector agro-pecuário para uma aposta no turismo ambien-
tal, Cultural e de qualidade. Culturalmente, os habitantes dos Açores mantém vivas 
muitas tradições e costumes já desaparecidos ou moribundos no continente europeu, 
como sejam as manifestações de teatro popular durante o Carnaval com “danças” e 
“bailinhos” fortemente críticos do ponto de vista social; touradas à corda, na melhor 
tradição mediterrânica; e, com pleno fulgor , as celebrações e festividades em honra 
do Senhor Espírito Santo. Nestas últimas, que acontecem pelo Pentecostes, quase 
todas as comunidades das ilhas, organizam festas cujo mote principal é a partilha e a 
celebração comunitárias sob a égide do Espírito Santo.
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Historia da Madeira
É hoje opinião geral que em 1419, a mando do Glorioso Infante D. Henrique “O 

Navegador”, o Arquipélago da Madeira, que já era citado em 1350 no Libro del 
Conoscimento e representado em mapas italianos e catalães do século XIV, foi re-
descoberto por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, com o fi m de suprir as 
crónicas defi ciências do Reino em cereais e também para que servisse de apoio à 
expansão marítima de Portugal. Assim, desde o século XV, a Madeira desempenhou 
um importante papel nas grandes descobertas portuguesas, tornando-se também fa-
mosas as ricas rotas comerciais que ligavam o porto do Funchal a todo o Mundo 
Atlântico.

Foi também na Madeira e no Porto Santo que o mercador Cristovão Colombo 
aprofundou os conhecimentos da arte de navegar e planeou a sua célebre viagem 
para a América.

Após o Arquipélago ser dividido pelas capitanias do Funchal, de Machico e do 
Porto Santo, iniciou-se em 1425 o povoamento organizado e durante algumas deze-
nas de anos a produção cerealífera foi um factor de riqueza e crescimento, chegan-
do os madeirenses a explorar 150 grandes fazendas, que produziam mais de 3.000 
moios de trigo, na sua maior parte exportado para o continente e para as feitorias 
portuguesas do litoral Sacariano e Guineense.Todavia, a partir dos últimos decénios 
do século XV, a Coroa e os dirigentes insulares passaram a dedicar-se, predominan-
temente, ao cultivo da cana-de-açucar e à exportação do “ouro branco” para toda a 
Europa; sendo utilizados escravos nos trabalhos dos canaviais e engenhos, trazidos 
das feitorias portuguesas de África. O primeiro engenho mecânico movido a água 

foi inventado pelo madeirense Diogo de Teives, o que determinou um forte aumento 
da produção, que em 1506 chegou a atingir as 230.000 arrobas anuais.Este ciclo do 
esplendor açucareiro foi a época de maior desenvolvimento económico e cultural da 
Madeira, que se tornou conhecida em todo o Mundo civilizado.

Ainda hoje os nossos museus guardam abundantes e preciosas obras artísticas des-
se período e os madeirenses orgulham-se do Museu de Arte Sacra do Funchal possuir 

uma das mais representativas colecções mundiais de pinturas fl amengas, provenien-
tes de Bruges, Antuérpia e Malines.

Também ainda restam notáveis testemunhos arquitectónicos, tais como a Sé do 
Funchal a Igreja e o convento de Santa Clara, as Igrejas da Calheta, de Santa Cruz e 
de Machico, as capelas dos Reis Magos, da Encarnação e do Corpo Santo, bem como 
alguns vestígios da Alfândega Velha e janelas manuelinas guardados no Museu da 
Quinta dos Cruzes.

Porém, a partir dos últimos decénios do século XVI, a exportação do açucar sofreu 
forte recessão, determinada pela quebra da produtividade dos solos, pelas doenças 
que contaminaram os canaviais e sobretudo pela baixa dos preços resultantes da con-
corrência do açucar produzido no Brasil, onde os madeirenses tinham introduzido 
as técnicas e até mão-de-obra especializada. Assim, durante grande parte do século 
XVII, o Arquipélago da Madeira sofreu uma crise económica e social, muito embora 
o porto do Funchal mantivesse o tráfego comercial para África, América e India e 
também tivesse importância a exportação de doçarias e da famosa casquinha feita a 
partir do limão, da cidra e doutros frutos cristalizados numa calda de açucar.

Esta prosperidade do chamado ciclo da vinha, refl ectiu-se também nas Artes e na 
Arquitectura.

Construiram-se as típicas residências dos séculos XVII e XVIII, com os seus “ócu-
los de cantaria”, varandas de ferro forjado, torre, mirantes, balcões e o lagar cocho no 
rés-de-chão; das quais ainda hoje abundam belos exemplares nas ruas dos Ferreiros, 
Bispo, Santa Maria e ainda nalgumas quintas dos subúrbios do Funchal.

Ao mesmo tempo nas Igrejas, Capelas e Solares, assistiu-se à afi rmação do gosto 
barroco e da talha dourada, sobre o gosto fl amengo e o mudejarismo, de que escolhe-
mos como exemplo a Igreja de S. Pedro e a fascinante Igreja do Colégio edifi cadas 
no Funchal.

Com esse aumento do regadio, cresceu a produção de cereais e de outros productos 
alimentares e os madeirenses voltaram a desenvolver plantações de canaviais e a 
incrementar a exportação do açucar e da banana.

Ao mesmo tempo foi-se desenvolvendo a produção e exportação dos célebres bor-
dados madeirenses e dos típicos móveis e cestos de vimes.

Finalmente a indústria do Turismo também cresceu bastante, inicialmente através 
do Turismo Terapêutico. De facto, a partir de meados do Séc. XIX, uma série de 
médicos ingleses e alemães, recomendaram a amenidade do clima madeirense, como 
um possível remédio para as doenças pulmonares e muitas pessoas procuravam o 
Arquipélago da Madeira .

Depois e já no nosso Século, com a construção do aeroporto, com o aumento do 
porto de abrigo e com a construção de estradas ligando todas as regiões da Madeira, 
desenvolveu-se o Turismo Industrial e hoje a Madeira é conhecida em todo o mundo 
pela diversidade das suas espantosas belezas naturais, pelo magnífi co clima e sobre-
tudo pela excelente qualidade dos serviços turísticos e da simpatia da sua população.
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Camões
Camões não tem igual
De entre os grandes

Foi o maior,
Em todo o lugar.

Correu o mundo
De nada valeu.

Um boémio, leviano
Na miséria morreu!

 Convivia com Reis e Rainhas
Escrevia e declamava

A Condes e Marqueses
E até às mais belas meninas!

 Na Corte viveu
Foi desterrado

E pelo Oriente andou.
Mas, um dia a Portugal regressou
E no fim da vida até fome passou.

Perdemos Camões
Ganharam-se os Lusíadas

Ficou o 10 de Junho
Para não o esquecermos.

Hoje o 10 de Junho
É dia de alegria.

Para comemorar a morte
Dum grande,

O maior, de todos os dias!

Ana Irpic

Portugal 
É a nossa terra

Praia ou montanha para nos é o campo.
Portugal está sempre presente no nosso coração.

Amores e sabores é o que a comunidade dá a todos nós
  

Como garoto amando o seu brinquedo 
Nós amamos a nossa terra com respeito

Pois para nós, Portugal 
É a nossa terra natal 

Sylvio Martins
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