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60 ANOS DA EMIGRAÇÃO PORTUGUESA PARA O CANADÁ 
- Exposição na City Hall de Toronto, 13 a 19 de Maio - 

 
Em 2013 comemora-se o aniversário dos 60 anos da emigração portuguesa para o Canadá. Para celebrar esta 

ocasião, o Consulado-Geral de Portugal em Toronto convidou o Portuguese Canadian History Project | 

Projeto de História Luso-Canadiana (PCHP) a organizar uma exposição fotográfica com imagens selecionadas 

do arquivo histórico da comunidade que temos vindo a desenvolver em parceria com a Clara Thomas Archives 

& Special Collections, York University Libraries. O PCHP é uma organização comunitária sem fins lucrativos 

fundada em 2008, que tem como diretores Gilberto Fernandes, Susana Miranda, Raphael Costa e Emanuel da 

Silva. Os nossos objetivos principais são:  

 

1. A preservação da memória coletiva dos emigrantes portugueses e dos seus descendentes no Canadá. 

2. A democratização do acesso ao conhecimento histórico, tanto no seu consumo como na sua produção. 

 
Várias organizações e indivíduos na comunidade, incluíndo a Casa dos Açores do Ontário, a Casa do Alentejo, 

St. Christopher House, Frank Alvarez, Gilberto Prioste, Sérgio Garcia, entre outros, aceitaram o nosso convite 

e colocaram as suas coleções fotográficas ao nosso dispôr para este efeito. 

A exposição, que fará parte do Scotiabank CONTACT Photography Festival 2013, é de acesso livre e estará 

patente no edifício da Câmara Municipal de Toronto durante os dias 13 a 19 de Maio. A inauguração está 

agendada para o dia 13 a partir das 17.30, e contará com uma breve atuação do músico Nuno Cristo, 

juntamente com algumas palavras do Cônsul-Geral de Portugal em Toronto, da Vereadora Ana Bailão, do 

Ministro das Finanças do Ontário, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e do Mayor de 

Toronto. Para além do Consulado-Geral de Toronto e da York University, esta exposição conta ainda com 

apoio institucional da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, do Instituto Camões, da CIRV 

Radio e Festival Português TV, e da CHIN Radio. 

A exposição consiste de 20 fotografias históricas representando diversas experiências dos emigrantes portugueses 

e dos seus descendentes em Toronto, cada uma anexada a um breve texto informativo e contextualizador. Para 

além das fotografias, estarão também em exposição dois paneis informativos com várias fotos e textos sobre 



 

	  
	  

	   	   	  	   	  Online exhibit: http://archives.library.yorku.ca/exhibits/show/pchp 
Blog: http://archives.library.yorku.ca/pchp/ 

 Project leaders: prtcan.history@gmail.com 
 Clara Thomas Archives & Special Collections staff: archives@yorku.ca 
	  

diversos temas relacionados com a história da comunidade portuguesa de Toronto. Estarão também 

em exposição alguns dos documentos que transferimos para a Clara Thomas Archieves & Special 

Collections. Para além dos materiais em exposição, estarão também disponiveis ao públicos catálogos e 

postais. Todos os textos estarão disponiveis em inglês e em português. 

Esta exposição foi desenhada para ser itinerante e temos planos para a apresentar em diferentes partes do 

Ontário. Já confirmada está a sua presença no Dundas West Fest, no dia 8 de Junho. 

 

Para visionar o spot televisivo da nossa exposição produzido pela equipa da RoughCut Produções Audiovisual, 

siga o link: http://www.roughcut.pt/projs/pub8.html 

 

Para mais informações sobre os objetivos, princípios, atividades e coleções do PCHP, por favor consulte o nosso 

blog: http://archives.library.yorku.ca/pchp/ 

Ou a nossa página de exposições virtual: http://archives.library.yorku.ca/exhibits/show/pchp 

 

Os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

Emanuel da Silva                     Gilberto Fernandes  
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