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Nos Centros do Poder:
É tempo de lá estar a identidade portuguesa 

Na selva social da existência humana, não há 
sentimento de estar vivo sem o sentido 

da identidade.
Erik Erikson, psicólogo americano (1902-1994)

 
Os Estados Unidos da América são constituídos e 

foram construídos com imigrantes.  O mosaico huma-
no que alicerça a identidade americana, um processo 
ainda em construção, é a maior riqueza deste país.  
Em todos os estados, em todas as regiões, a jovem na-
ção americana, está marcada por organizações, tradi-
ções, gastronomia, festivais e vivências que nos mos-
tram, cara e inequivocamente, que somos um país de 
emigrantes.  E nesse tecido americano, entrelaçado 
pela miríade de culturas, raças, costumes e línguas 
que trouxemos lá está a marca portuguesa, a marca 
de Portugal e dos vários países de língua portugue-
sa.  É que tal como nos disse John F. Kennedy:  os imi-
grantes enriqueceram e fortaleceram o tecido da vida 
americana.  Acrescentaria que continuam, melhor 
continuamos a enobrecer este país.  E é tempo que 
a nossa comunidade emigrante, e de origem portu-
guesa, espalhada um pouco por toda a Califórnia, se 
una em torno de objetivos comuns, os quais têm de ir 
além de ideologias, de regionalismos, de bairrismos 
infantis e completamente nocivos, de diferenças ge-
racionais, de celebrações efémeras, até mesmo de vi-
sitas ocasionais de políticos portugueses.   A comuni-
dade de origem portuguesa na Califórnia, e também 
a nível nacional, aliada com as outras comunidades 
de países de língua portuguesa, particularmente a co-
munidade brasileira, tem de dar passos importantes 
dentro do mainstream americano.  A nossa presen-
ça não pode ficar por um desfile ou um bailarico.  Há 
que assumirmos o nosso estatuto de emigrantes, ou 
descendentes de emigrantes, e utilizando a missão 
da California Portuguese-American Coalition: há que 
unir luso-eleitos e líderes comunitários para facilitar 
uma colaboração mais forte no avanço dos interesses 
da comunidade luso-americana (acrescentaria-todas 
as comunidades vindas de países de língua portugue-
sa) na Califórnia, e no país.  Há que, tal como afirmou 
George W. Bush, olhar para a emigração, não mera-
mente como uma ligação ao passado, mas sobretudo 
com�: “uma ponte para o futuro.”

Os Estados Unidos da América possuem neste mo-
mento da sua história cerca de 44 milhões de emi-
grantes, o que significa cerca de 14% da população.  
Cerca de 27% dos residentes deste país são filhos de 
emigrantes.  Apesar da atroada vinda da Casa Branca, 
a maioria dos americanos continua a prezar o espíri-
to emigrante.  Segundo uma sondagem da Gallup, cer-
ca de 70% dos americanos consideram a imigração 
como algo positivo para o país.  A nossa comunidade 
na Califórnia, uma das comunidades de origem lusa 

mais integrada no mundo americano, tem no contexto 
desta nova América, mais aberta ao multiculturalismo, 
uma oportunidade única de ter uma maior presença 
no mundo do poder americano, desde o poder político 
ao poder económico, do poder no mundo do ensino ao 
poder no mundo das artes.  Partindo das nossas expe-
riências ou das experiências dos nossos pais ou avós, po-
demos forjar, com outros grupos étnicos, uma sociedade 
em que todos nós possamos ensinar e apender uns com 
os outros e daí construirmos uma América e uma Cali-
fórnia ainda muito melhores.  Daí que, neste verão que 
se aproxima, entre as festas e as romarias que marcam 
as nossas vivências em terras americanas, como povo 
que gosta da sua festa, e ainda bem, temos uma oportu-
nidade única de ir além do que nos faz bem à alma fes-
teira, mas é efémero, e construirmos essa tão desejada 
ponte para o futuro.  A nível estadual com a California 
Portuguese-American Coalition (CPAC) e a nível nacio-
nal com a Portuguese-American Leadership Council of 
the United States (PALCUS), teremos momentos únicos 
para estarmos presentes nos dois grandes centros do 
poder americano e californiano.  São dois momentos que 
não devem ser subaproveitados.  Porque tal como disse 
o antigo Senador Paul Wellstone: “a política não é um 
jogo de dinheiro ou de poder; é uma trajetória para o 
melhoramento da vida das pessoas.”

Nos dias 13 e 14 de junho, na capital do mais poderoso 
estado da união americana, que se fosse país indepen-
dente seria a quinta economia mundial, sob os auspícios 
da California Portuguese-American Coalition (CPAC) e 
com o apoio total da FLAD (Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento) e entidades eleitas em distri-
tos com forte presença portuguesa, realizar-se-á a se-
gunda cimeira anual, com o objetivo de debatermos a 
nossa presença no mundo político, onde as decisões que 
nos afetam quotidianamente são feitas e onde precisa-
mos ter uma maior presença e influência.  Esta é, sem 
a sombra de qualquer dúvida, uma oportunidade a não 
ser desperdiçada pelo nosso movimento associativo.  O 
futuro da nossa comunidade passa pela nossa capacida-
de de estarmos nos espaços de influência onde os outros 
grupos étnicos lá estão.  Como foi dito algures: no mundo 
da política quem não está sentado à mesa será a emen-
ta. Daí que a cimeira da CPAC oferece aos nossos líde-
res comunitários essa oportunidade, quer no programa 
elaborado para a tarde de terça-feira, 13 de junho, com 
sessões informativas e uma receção com luso-eleitos e 
eleitos de distritos onde temos uma forte comunidade 
de origem portuguesa, quer no dia 14 na sessão conjun-
ta do Senado e Assembleia da Califórnia para a resolução 
conjunta do Dia de Portugal. Um momento com a pre-
sença do Primeiro Ministro de Portugal, António Costa.  
Porém, acrescentaria:  vamos a Sacramento não porque 
o Primeiro-ministro está presente, mas porque é impor-
tante para a nossa comunidade.  É que apesar de seguir o 
trabalho do Senhor Primeiro-Ministro, de ser um admi-
rador do seu estilo de governação, de apoiar a sua visão 
para o país e de achar que a “geringonça” foi e continua a 
ser boa para Portugal e para todos os portugueses, acre-
dito que o momento da nossa presença, anualmente em 
Sacramento, com ou sem entidades vindas de Portugal, 
é fundamental para a construção das comunidades do 
futuro, incluindo e sobretudo, para o ensino da língua e 
culturas portuguesas nos estabelecimento de ensino da 

Califórnia.
No mesmo mês, e em véspera de São João, a 23 de ju-

nho, a nível nacional, temos, sobre os auspícios da Por-
tuguese-American Leadership Council of the United 
States (PALCUS) e mais uma vez com o alto patrocínio 
da FLAD e o apoio do Governo de Portugal, na cidade 
de Washington DC, a convenção nacional da comuni-
dade de origem portuguesa nos EUA.  É um evento que 
reunirá, no centro do poder nacional, líderes ligados 
à política, ao ensino, à cultura e ao nosso movimento 
associativo.  Durante um dia, na capital estaduniden-
se, o mundo luso-americano estará reunido para não 
sé refletirmos a comunidade de hoje, mas, muito mais 
importante, para pensarmos a comunidade de ama-
nhã.  Esta convenção inaugural terá delegados e par-
ticipantes da vasta maioria dos estados onde residem 
portugueses e luso-descendentes.  É ainda uma outra 
oportunidade para que tenhamos voz nos assuntos 
que definem a sociedade americana e para traçarmos 
a construção de uma trajetória que nos transporte 
para os patamares que, por obrigação ao nosso legado 
histórico e cultural, teremos que produzir para as ge-
rações vindouras.  É imperativo, como tenho escrito ad 
nauseam, que a nossa comunidade nacional, dispersa 
pelos mais variados estados e cidades, tenha uma voz 
em Washington, não só com os três luso-eleitos, mas 
acima de tudo com todos os legisladores que repre-
sentam distritos onde a comunidade lusa é conheci-
da e respeitada.  A PALCUS, com este evento, e com o 
trabalho que faz diariamente, é a organização nacional 
que nos poderá unir como comunidade que não quer, 
nem deve ficar nas margens do poder.   

Há mais de quatro décadas o Presidente Lyndon 
Johnson disse: este país tem florescido porque tem 
sido constantemente alimentado por várias fontes 
- porque foi nutrido por variadíssimas culturas, tra-
dições e povos.  Nós, portugueses e luso-americanos, 
também contribuímos para esse florescimento, tam-
bém nutrimos o mundo americano com a nossa cul-
tura e as nossas tradições e chegou o momento, quer 
a nível estadual, quer a nível nacional, para levarmos 
a comunidade, aos centros do poder, quer do mais 
colossal estado da união, quer na capital americana.  
O nosso legado como povo de origem portuguesa na 
América merece que o nosso movimento associativo, 
e os nossos líderes comunitários, deem esse passo.  
As oportunidades, quer a nível estadual, quer a nível 
nacional estão criadas com estes dois eventos.  É bom 
que não as desperdiçaremos!  É chique dizer-se na 
nossa comunidade que estamos aqui sobre os ombros 
daqueles que fabricaram o nosso movimento associa-
tivo, as nossas escolas, os nossos cursos de língua por-
tuguesa no mundo americano, a nossa comunicação 
social.  Ouço-o repetidamente e é bom ouvi-lo!  Chegou 
o momento de passarmos das palavras às ações.  As 
estruturas estão criadas! A 13 e 14 de junho em Sa-
cramento e a 23 do mesmo mês em Washington DC, a 
comunidade tem o seu momento.  Se os nossos líderes 
e ativistas comunitários quiserem, será mesmo o des-
pontar da comunidade que todos aspiramos e para a 
qual andamos a trabalhar há muitos anos.  

A memória do passado merce a nossa presença, mas 
mais importante o futuro necessita-a.        

A Palavra
 

A Palavra
É a dimensão da alma humana
Ora se levanta óvante em hossana
Ora murmura, crente uma oração
 
A palavra é a dimensão
Que dá forma ao grito
Que assume a dureza do granito
Ou comunica inspirações  D’Além
 

A palavra
É onda incorpórea, invisível
Que traduz o possível
e o impossível
Que estrebuxa, rebenta
e faz barulho
A palavra é a voz do orgulho
e do trovão

 
Ela é a voz do coração;
ora alta ou humilde
tonitroante  ou bruta.
A palavra é o nosso cartão de identidade
A voz que comanda na luta.

 
Murmura contrita na confissão
Ou apunhala sem dó nem piedade
É a voz que comanda sob a metralha
Ou aguarda nas areias do Golfo
A hora de entrar na batalha
 
A palavrava é a dimensão da alma humana
Ora contrita, ora profana
Ora resoluta ou cobarde
A palavra é a chama que arde
No fogo da oratória
Que comanda exércitos na guerra
Ou escreve as páginas da História
A palavra degrada e redime;
Na voz de Hitler, foi ódio e conquista.
Na de Francisco de Assis,
foi sublime
Na voz de Cristo foi revolução
-- a voz do espírito do bem do amor, e do perdão.


