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O Açoriano

MÁRIO CARVALHO

Fundado em Setembro de 2005, o Aço-
riano tem sido uma viagem através do 
tempo, desde a descoberta das nove 

ilhas dos Açores, contando a história des-
tas nove maravilhas, plantadas no meio do 
atlântico. 
São dez anos de navegação por este mar imen-

so que é muito maior do que aquele que nos 
embalou ao nascer. Hoje, a terra açoriana, é 
uma “ilha” que se estende pelos EUA, Cana-
dá, Brasil, Uruguai, Colômbia, França, Suécia, 
Austrália, en-
tre muitos 
outros países 
que acolhem 
a alma açoria-
na.
A revista “O 

A ç o r i a n o ’’ 
tem sobrevi-
vido mesmo 
se as receitas 
são insuficien-
tes para cobrir 
as despesas. 
Apesar das 
suas despesas 
serem pouco 
significativas, 
hoje, celebra-
mos o décimo 
aniversár io , 
mas, devemos dar graças e dizer obrigado ao 
seu Editor, Eduíno Martins, que tudo tem feito 
para manter o jornal activo.
A nossa equipa é pequena, mas, como devagar 

se vai longe, longe tem ido o nosso “O Açoria-
no”. É tudo uma questão de boa vontade. Tudo 
é tão rápido, e tão rápido foram estes dez anos 
que se passaram desde a primeira vez que edi-
támos “O Açoriano”.
Estes dez anos do seu percurso, constituí-

ram uma experiência notável para quem teve 
a oportunidade de a viver por dentro. Durante 
estes anos muitos foram os acontecimentos que 
marcaram a nossa história, muitos alegres e ou-
tros tristes, muitas coisas começaram e outras 
acabaram, outros nasceram e outros morreram!
Não foram poucos os momentos de emoção 

que os escritos trouxeram e levaram. Não foram 
poucas as saudades que as sucessivas edições 

trouxeram à alma do nosso povo.
Falamos dos açorianos emigrados, do homem da ter-

ra, dos nossos antepassados, poetas e filósofos, atletas 
de cá e de lá, retratamos a nossa comunidade, festas 
e tradições, somos gente que chora quando canta, re-
cordando a mocidade.
A missão do Açoriano tem sido um espírito de unir, 

de promover, dar a conhecer ao mundo quem somos 
de onde viemos e por que razão emigrámos.
O açoriano tem feito um grande esforço para ser a 

montra da nossa identidade, gente das novas ilhas dos 
açores unidos pelo mesmo fado da saudade.
São muitas as pessoas que ajudaram o Açoriano a 

existir nestes últimos dez anos. E só não citamos no-
mes para não cairmos na infelicidade de deixar alguns 
esquecidos. Mas não poderei de deixar de agradecer 
do fundo do coração, aqueles que estiveram presentes 
desde a primeira hora, o editor Eduíno Martins, o in-
fografista Sylvio Martins, o jornal a Voz de Portugal, 
os comerciantes e aqueles que têm sido a razão prin-
cipal (porque continuam), os nossos queridos leitores 
de “O Açoriano”.
Para marcar esta data tão querida, o décimo ani-

versário que coincide com a octogésima edição 
da revista “O Açoriano” vamos recordar um dos 
maiores açorianos que aqui viveu e morreu em 
2011, o nosso querido e saudoso amigo António 
Vallacorba que muito escreveu em prol da comu-
nidade, e que sempre defendeu, (não à gente como 
a gente) nascer e morrer com O Peito Açoriano. 
ObRIgAdO A tOdOS OS LeItOReS, PARA-

bénS AÇORIAnO.

10 Anos a servir
a comunidade Açoriana
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Gente da Terra
Haja Saúde…
MÁRIO CARVALHO

O mais medonho ruído é aque-
le que se ouve, no profundo 
silêncio da solidão, e a ra-

zão da existência desta revista “O 
Açoriano”, é de fazer companhia a 
quem vive em solidão.
A distância me faz sofrer
A saudade me faz chorar
Nada neste mundo até morrer
Vai-me fazer deixar de te amar
A pior solidão, é aquela que senti-

mos, mesmo quando estamos rodea-
dos de pessoas, e, isto acontece, quan-
do o coração está de luto, causado pela 
morte e os desgostos da vida. 
É muito dolorosa a Saudade, de 

amor, de saúde física e mental, e a 
compreensão! 
A saudade nos faz chorar
E até ficar doente
Todos a querem matar
Mas é ela que mata a gente
Pela octogésima vez, em 10 anos de 

existência da revista “O Açoriano”, 
saúde-vos da mesma maneira como 
saudei pela primeira vez, quando dei 
vida a esta crónica ‘’Haja Saúde’’ . 
Como é do conhecimento da maioria 
dos nossos leitores, e nunca me can-
so de dizer, esta é uma homenagem ao 
meu avô, que foi, lavrador, camponês, 
vendilhão de peixe, percorreu toda a 
ilha de São Miguel de pé descalço, e, 
nas suas duras viagens de freguesia 
em freguesia, quando encontrava al-
guém pelo caminho fosse conhecido, 
seu ou não, rico ou pobre, homem ou 
mulher, tirando o chapéu da cabeça, 
dizia simplesmente ‘’Haja Saúde’’ . 
Da mesma forma como ele me ensi-
nou, humildemente vou caminhando, 
ora bem ora mal, mas sempre de ca-
beça erguida, porque quem não deve 
não teme, com a consciência tranquila, 
de ter dado o melhor de mim mesmo 
para esta revista, sem distinções, de 
estatuto social ou sexo, a todos saúdo 
da mesma maneira e do fundo do meu 
coração ‘’Haja Saúde’’!

Haja Saúde nossa gente
E há rima desta quadra
Saúde no corpo e na mente
Sem saúde não somos nada
Após termos vivido e usufruído de um 

excelente verão, o mais quente, jamais 
registado em toda a história, não so-
mente no Canadá mas em todo o pla-
neta.
Tenho tanta dor e desconforto
Sinto-me tão diferente
Não sei se é dores do corpo
Ou se são males da mente

Nem só de bom tempo vive o mundo, 
nem só do pão vive o homem, enquan-
to felizmente nós aqui no Canadá vive-
mos em paz e sossego, o mesmo não 
podemos dizer de outros povos, como 
é do conhecimento de todos nós, não 
há órgão de comunicação social, nem 
redes sociais que dia após dia não di-
vulguem, a triste noticia e a dolorosa 
imagem, da situação daqueles povos 
que tentam desesperadamente chegar à 
Europa procedentes de África, Oriente 
Médio e Ásia do Sul.
Segundo a Organização Internacio-

nal de Migração, até 3.072 pessoas 
morreram ou desapareceram em 2014 
no Mediterrâneo durante a tentativa 
de emigrar para a Europa. As estima-
tivas globais são mais do que 22 mil 

imigrantes que morreram entre 2000 e 
2014. Afinal somos todos como o após-
tolo São Tomé!
Foi necessário, ver para crer – eis a fra-

se que, de certo modo, imortalizou o in-
crédulo apóstolo São Tomé. Foi preciso 
ver aquela foto do menino Siriano que 
tinha apenas três anos e que foi encon-
trado morto em uma praia na Turquia. 
Foi aquela foto que comoveu o mundo 
foi ela que se transformou no símbolo 
do drama dos refugiados.
Sobreviveu às bombas e à guerra, mas 

não conseguiu vencer o mar e as barrei-
ras geográficas e legais que separam o 
Oriente Médio em chamas da Europa. 
Quando vivemos sem paz, nem liber-

dade, sem pão nem remédios!
‘Que diferença faz morrer, novo ou ve-

lho, na terra ou no mar?
Aquela fotografia retrata um pouco da 

história de cada um de nós, que também 
deixámos a nossa terra, e, muitas vezes 
os nossos sonhos de criança, morreram 
na praia da saudade.
Todos nós corremos atrás da saudade 

com o desejo de a matar.
Uma imagem, vale mais que mil pa-

lavras, mas, para descrever a sauda-
de, não há palavras nem imagem que 
a descrevam. Haja Saúde Açoriano 
parabéns e muitos mais anos de vida!

Lançamento do O Açoriano no salão nobre 
da casa dos Açores do Quebeque
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Homem da Terra

MÁRIO CARVALHO

António Vallacorba (1940-2011)

Jornalista muito respeitado e concei-
tuado no Canadá. António Vallacorba 
nasceu em São Miguel, na freguesia de 
São José de Ponta delgada, em 1940.  
Residiu em Montreal desde 1966.  Foi 
colaborador regular de vários jornais, 
nomeadamente “A Voz de Portugal”, o 
“Portuguese times”, o “Portugal Ilus-
trado”, “O Açoriano Oriental”, o “diá-
rio Insular”, e o “Correio da Horta”.  na 
rádio Centre-Ville (Montreal), animava 
o programa cultural “Crónica Insular”.  
Foi o principal cronista da comunidade 
açoriana de Montreal.  em Setembro de 
2000, publicou um livro de poesia, “Peito 
Açoriano”.
Escolhemos uma das suas ultimam cró-

nicas que escreveu aquando dos festejos 

dos 50 anos do Jornal A Voz de Portugal de 
quem era o director, a 25 de Abril de 2011, 
consciente que a doença que o atormentava 
a alguns anos estava cada vez mais a des-
truir a sua saúde e que a vida caminhava a 
longos passos para o fim, e que o dia da sua 
morte se aproximava veio acontecer no dia 
26 de Julho de 2011.
Vejam um extracto desta crónica como o 

António era de uma enorme simplicidade e 

humildade humana. Atendendo ao meu es-
tado de saúde, desconheço nesta altura até 
que ponto vou poder continuar a ser direc-
tor (e se querem que eu continue a sê-lo) e, 
tal como comecei, apenas colaborador. 
Sei, no entanto, que estarei sempre dispo-

nível para, adentro do espírito de entreaju-
da, colaborar no que aprovar à sua Admi-
nistração...
Gostaria, no entanto, de deixar um desafio 

aos/e as que irão continuar a manter sempre 
vivo este Projeto de que muito nos orgu-
lhamos’’.
O meio-século de‘A Voz de Portugal’
Assinala-se hoje, segunda feira, a passa-

gem dos 50 anos da fundação deste jornal,
num auspicioso dia com a data de 25 de 

abril de 1961, sendo com muita honra e or-
gulho que me associo com algumas e hu-
mildes palavras a esta importante efeméri-
de - um marco histórico desde já edificado 
nesta lápide quinquagenária.
Era realmente então ‘A Voz de Portugal’ 

(AVP), pois o jornal estava sendo publi-
cado no Continente e, portanto, a refletir 
mais profundamente no que acontecia por 
lá. Posteriormente é que foi também pu-
blicado nos Estados Unidos e aqui, numa 
empresa italiana.
Se se lhe deu inicialmente o nome de AVP, 

certamente que cada vez mais tem vindo a 
refletir quase tudo o que se passa na comu-
nidade. É, pois, em todo o sentido ‘a voz 
da comunidade portuguesa da província do 
Quebeque’. É mais lusocanadiano do que 
apenas ‘luso’.
Nesta altura, convém acrescentar que, e 

tal como Valdalino Ferreira, antigo dono do 
jornal, me disse, estava-se em 1979 quando 
ele e o saudoso Armando Barqueiro, histó-
rico diretor de AVP, receberam da parte dos 
fundadores do jornal no Continente, uma 
carta de intimidação para deixarem
de usar em Montreal o título de “A Voz 

de Portugal”, motivo por que passou a ser 

durante algum tempo apenas ‘Voz de Por-
tugal’.
Não me ocorrem agora à memória os no-

mes de quase todos os fundadores, gesto-
res, impulsionadores e administradores 
de AVP ao longo dos anos em que tenho 
colaborado, mas pessoas como Manuel da 
Mota, Armando Barqueiro, Carlos de Je-
sus, Luís Tavares Bello, António da Silva, 
José das Neves Rodrigues, Valdalino Fer-
reira e Eduino Martins, são impensáveis de 
não recordar ou de omitir.
Tal como se salienta na História deste jor-

nal, “Registou-se em janeiro de 1979 uma 
transformação radical nos seus processos 
de trabalho, com a mudança de local, equi-
pamento e de pessoal.
Carlos de Jesus decidiu dedicar-se profis-

sionalmente à empresa editora do jornal, a 
’Typogal’, que funda com outros associa-
dos (os já referidos Luís Tavares Bello, An-
tónio da Silva e Armando Barqueiro), ‘Ty-
pogal’ que, aliás, não só edita, ‘AVP’, como 
instala uma moderna tipografia comercial. 
Continuando a nos referir a Carlos de Je-
sus, ele teve, como diretor adjunto, uma 
influência vital no relançamento do jornal, 
que passou a ser totalmente original, isto é, 
sem o recurso ao corte de artigos de outras 
publicidades. Entretanto, em setembro des-
se mesmo ano de 1979, a equipa receberia 
um novo reforço, na pessoa de Valdalino 
Ferreira, uma figura de trabalhador humil-
de da retaguarda que tem sido, nestas duas 
últimas décadas  meia, o esteio da organi-
zação e a fonte financeira que manteve a 
chama viva de ‘A Voz de Portugal’.
Sem a sua dedicação e o seu dinheiro, há 

muito que este jornal teria desaparecido e 
parecido e passado à lista das recordações 
da Comunidade Portuguesa de Montreal.
Sempre fui da opinião que um órgão da 

comunicação social, qualquer que seja ele, 
deverá refletir a comunidade em que se 
insere e sempre na vanguarda da vida co-
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munitária, de Portugal, Canadá e por todo 
esse mundo além, ou então não tem razão 
de ser! 
25 de abril uma celebração privilegiado 

a todos os níveis e pela companhia de ou-
tras efemérides de igual relevo, tais como 
o recente 100º aniversário da República e, 
brevemente, dos 50 anos da estação televi-
siva CTV Montreal (antiga CFCF 12); os 
50 anos da tomada de posse do presidente 
dos Estados Unidos, John F. Kennedy, o 
50º aniversário da chegada do Eusébio a 
Portugal e o 100º aniversário do Dia Inter-
nacional da Mulher. É uma lista de peso e 
metendo um pouco de tudo!
Atendendo ao meu estado de saúde, des-

conheço nesta altura até que ponto vou po-
der continuar a ser diretor (e se querem que 
eu continue a sê-lo) e, tal como comecei, 
apenas colaborador. 

Sei, no entanto, que estarei sempre dispo-
nível para, adentro do espírito de entreaju-
da, colaborar no que aprouvar à sua Admi-
nistração...
Gostaria, no entanto, de deixar um desafio 

aos/e as que irão continuar a manter sempre 
vivo este projeto de que muito nos orgu-
lhamos. E isto num desafio extensivo aos 
demais ‘media’: a utilização comunitária 
dos meios da comunicação social, de forma 
equilibrada, de maneira a criarem cultura e 
a servirem-na e não contribuírem para a sua 
desqualificação, desvalorização, de modo 

a servirem a comunidade e os indivíduos 
culturalmente também, e não a impedirem, 
como por vezes sucede, o seu crescimento 
harmonioso, o seu incessante desenvolvi-
mento e educação, fornecendo-lhes, para-
lelamente, sugestões de violência, narcóti-
cos que mais isolam as pessoas, alimentos 
constantes para a angústia e ansiedade, 
para a neurose quotidiana.
Tudo é cultura e sobrevivência coletiva, 

de alimentação de identidade global, não 
apenas participantes das nossas raízes por-
tuguesas mas como fator integrante, vivo 
e dinâmico dum povo – o português, hu-
milhado e ofendido que soltou velas em 25 
de abril de 1974 e prossegue, ainda hoje, a 
‘luta’pela conquista da dignidade.
Neste auspicioso dia, gostaria de acres-

centar a voz do meu amigo e distinto poeta 
popular, José Plácido, que escreveu, a meu 

pedido, as seguintes quadras:

Ao jornal A Voz de Portugal
É a Voz de Portugal
O orgulho de todos nós,
O mais antigo jornal
Que dá voz à nossa voz.

Tem bons colaboradores
E jornalistas com certeza
Que sabem honrar as cores
Da bandeira portuguesa.

Quem folheia e não te lê
Sei bem que tu não o julgas
Mas com certeza que não vê
As verdades que divulgas.

Muito obrigado, jornal
Num abraço de amizade,
És A Voz de Portugal
E a voz da saudade.

Tenho a certeza que o mesmo sentido de 
admiração se encontra espalhado por toda a 
comunidade e onde quer que seja lido, es-
perando que, com o habitual interesse dos 
nossos respeitáveis leitores, o apoio dos 
comércio, dos nossos industriais e demais 
empresários; das coletividades sóciocul-
turais e desportivas, entre outros - todo a 
comunidade em geral e num verdadeiro es-
pírito de cooperação, a fim de que o jornal 
possa alcançar, já sem mim, evidentemente, 
pelo menos mais cinquenta...
A festa é de todos e para todos! Para-

béns, pois, ao eduino Martins, com uma 
saudação muito especial para toda a sua 
dinâmica equipa de fazedores e colabo-
radores do jornal, especialmente nancy 
Martins, Sandy Martins, Kevin Martins, 
Sylvio Martins, Antero branco, elisa 
Rodrigues, diamantino de Sousa, dino-
ra de Sousa, Helder dias, J.J. Marques 
da Silva, João Arruda e José de Sousa; 
Manuel Carvalho, Mário Carvalho, Mi-
guel Félix e natércia Rodrigues, Augusto 
Machado, Joel neto, Manuel Rodrigues, 
Maria Helena Martins e Ricardo Araújo 
Pereira; Hélio bernardo Lopes; os fotó-
grafos José Rodrigues, Anthony nunes; 
os distribuidores do nosso jornal nelson 
Couto e Victor Medina.

Não há gente como a gente
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Recordando António Valacorba
dO teMPO e dO HOMeM

Bem-vindo, Sr. Presidente!

Por Antonio Vallacorba
A comunidade portugues a da Grande 

Montreal, corn realce muito especial para 
a sua componente oriunda do arquipelago 
dos Acores (Portugal Insular ou Ilhas Adja-

centes, para muitos), estende a V. Exa., sr. 
Dr. Joao B. Mota Amaral, as mais cordiais 
saudayoes de boas-vindas.
Sentimo-nos exuberantemente honrados 

corn esta vossa presenca entre nos, tanto 
mais tratar-se da primeira visita official de 
V. Exa. a Montreal, como Presidente da Re-
giao AutOnoma dos Acores.
Chegou-se ao dia, fmalmente. Esperar nao 

foi em vac), embora se saiba quanto nos 
podera atraiyoar urn momento de fraqueza 
em deixando que a davida nos obscureca 
a anica restia de esperanca por que se ali-
menta toda uma razao de ser.
Muito apropriadamente, quis o destino 

que fosse por ocasiao do 25.4 aniversario 
da realizacao em Montreal das festas do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, tao do 
gosto das nossas gentes e queridas como 
sao de V. Exa. tambem.
Regozijamo-nos corn o facto de a Co-

missao das festas vos haver convidado na 
passagem desta muito simbolica efemeri-
de; mas mais ainda por V. Exa. ter aceite o 
respectivo convite.
Para alem do mais, a pass agem de V. Exa. 

por Montreal, nestes dias muito lembrados, 

sera como que uma devida homenagem 
a nossa comunidade mas sobretudo a urn 
grupo de dedicados homens que, cheios de 
fe e devocao pelo nosso «Ecce Homo», Lhe 
dedicaram as primeiras festas locais, num 
glorioso dia do mes de Maio de 1966, ha 25 
anos, no amigo Parque Jarry, a noroeste da 
cidade. Estas festas tern tido os seus altos 
e baixos. Nao na parte profana, pois sem-
pre aparece muita gente para os «comes e 
bebes», ou ainda na multidao que enche 
as ruas para ver o Senhor; mas sim na sua 
componente mais importante - a procissao.
Ora, o cortejo do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres vai perdendo «corpo», corn o de-
correr dos anos; pois, agora urn ou outro 
caso muito exce’pcional, sao poucas as 
nossas agremina-es ou individualidades 
que aceitam incorporar-se nela.
Nilo este ano, certamente, que tudo e to-

dos vac) querer manifestar-se devotos do 
Cristo, por mor da presenca de V. Exa., sr. 
Presidente do Governo Regional dos Aco-
res. Ainda bem; e melhor sobremaneira se a 
posicao de V. Exa. vier servir de afirmacao 
do nosso ayorianismo, para uma coesao co-
munitaria que se deseja a todos os niveis. 
E ate para nos restituir certa dignidade. 
Tal qual os Acores, mas sem mar, somos 
«ilhas» dispersas neste mundo montrealen-
se. Temos nucleos em Brossard, St-Hubert 
e Longueil, a sul do Rio St-Laurent.; em 
Lasalle, no Oeste; Ville d’ Anjou e Ho-
chelag a, a Leste; Laval e Ste. Therese, no 
Norte; e, finalmente, o maior aglomerado, 
a propria «comunidade», na parte central, 
em redor da Igrej a de Santa Cruz. Mas, 
ao contrario dos Acores, aqui a insularida-
de nao tern razao de ser, para que naonos 
possamos visitar mutuamente, em visivel 
apoio ao que cada urn faz. Inspirando-nos 
no «Cantico Negro» de Jose Regio, afirma-
mos ter estradas, pontes, autornoveis e ca-
mionetas e «Metro» e comboios, bicicletas 
e pes, se acaso foi ter-se de caminhar. E te-
mos gente. Aos milhares, mas sem unidade. 
Sem forca, porque cada um quer ser ramo, 
galho, raiz, mas nao a arvore! Sr. Presiden-
te: a nossa comunidade é a vossa casa. hu-
milde e pobrinha; mas é a «nossa» casinha. 
Estejais vontade.
Fazemos votos para que a estadia de 

V. exa. entre ribs seja a mais agradavel 
possivel, e que possamos ver em vos o elo 
da unidade desejavel, ao alcance de to-
dos nos.

A favor do Espírito Santo de Rabo de Peixe 

Realizou-se sábado passado na Casa dos 
Açores do Quebeque (Caçorbec) e com 

o apoio desta, um serão de angariação de 
fundos para ajudar os impérios do Espírito 
Santo de expressão rabopeixense, numa lou-
vável organização de Benjamim Moniz, pre-
sidente da Caçorbec, e António Moniz (Mi-
neiro), industrial da Vila de Rabo de Peixe, 
entre outros. Casa completamente esgotada 
para este jantar-dançante tipicamente à base 
de albacora açoriana e com a grande alician-
te, atractivo mesmo, de Jordelina Benfeito 
para nos maravilhar com a ternura, a doçura 
e aquele sentimento muito próprio dela com 
que nos tem habituado ao longo dos anos.
Segundo nos disse alguém ligado à orga-

nização, foram usadas algumas 250 postas 
de albacora, uma generosa oferta do muito 
estimado amigo da nossa comunidade, o re-
ferido António Moniz. Dizíamos que a casa 
esteve completamente cheia, sobretudo po-
rém de distintos rabopeixenses, vindos dos 
Estados Unidos, tais como José A. Moniz, 
irmão do Benjamim e responsável este ano 
do Império da Beneficência, de East Pro-
vidence. Acompanhando-o estava José de 
Sousa (rei dos tambores), de Fall River. A 

nível local, a referência vai para o nosso 
comum amigo Luís Miranda e amigos da 
Junta de Freguesia de Anjou, afora inúme-
ros representantes de colectividades, espe-
cialmente de índole rabopeixense, entre ou-
tros.  Relevo, igualmente, para os apoios da 
Agência de Viagens Algarve, Café Central, 
Caçorbec, António ‘Mineiro’ e Adelino Fer-
reira, entre muitos outros, aos quais o Ben-
jamim agradeceu publicamente na altura da 
sua saudação e de explicação dos nobres 
propósitos deste acontecimento. ‘Ser Avó’ e 
‘Pai Inteiro’, de entre ‘Ciao’, ‘Café des Trois 
Colombes’ e ‘Cabelo Branco’, mereceram a 
aprovação da audiência na escolha que Jor-
delina houvera feito do seu breve repertório 
para o serão, porém nenhum dos demais lhe 
ficou atrás e cantado como se fosse indivi-
dualmente dedicado a cada um de nós. É as-
sim a ‘cotovia açoriana, a todos contagiando 
com a sua mágica voz e personalidade! O 
baile, imediatamente a seguir à actuação de 
Jordelina, foi animado pela discoteca JP (Jo-
nathan Piques), que também esteve no apoio 
técnico à popular fadista, a qual segundo 
Benjamim Moniz, estará da volta.
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Recordando António Valacorba
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
A mais nova das três 

filarmónicas comu-
nitárias, a banda de 

nossa Senhora dos Milagres 
(bnSM), conquanto ainda na 
primavera da sua vida institu-

cional, está mais velhinha (no 
bom termo da expressão), pois 
acaba de celebrar a passagem 
do seu nono aniversário.
A feliz efeméride foi assinala-

da com a realização de um aus-
picioso jantar-dançante, sábado 
passado, 8 do corrente, no salão 
paroquial da Igreja Saint-En-
fant-Jesus, perante um número 
apreciável de festejantes e num 
ambiente assaz alegre e de bom 
efeito visual nas cores e luz. É 
de registar, no entanto, o inte-
resse que o acontecimento terá 
merecido da parte dos orgãos da 
Comunicação Social, na medi-
da em que estiveram presentes 
representantes dos programos 
radiofónicos “Portugalíssimo” 
e da Rádio Centre-Ville; da im-
prensa escrita, A Voz de Portu-
gal e o LusoPresse, assim como 
do programa televisivo, Mon-
tréal Magazine.
Outros sim, a Associação Por-

tuguesa do Espírito Santo, a 
Casa dos Açores do Quebeque, 
a Associação Saudades da Terra 
Quebequente e a Associação dos 
Pais de Montréal foram algumas 
das colectividades que se digna-
rem fazer representar.
Paralelamente, a política este-

ve fortemente representada com 
membros da Équipe Bourque/
Vision Montréal, nas pessoas do 

próprio líder, Pierre Bourque, 
que proferiu algumas palavras 
sobre as eleições autárquicas 
de 6 de Novembro próximo; 
da nossa candidata por Jeanne-
-Mance, Natércia Rodrigues; 

Dimitrios Koufogiorgas; Ser-
ge Malaison e Rose Camone; 
Martine Carrière, Anie Samson 
e Richard Théorêt, candidatos 
também, respectivamente, a 
conselheiros e a presidentes de 
Juntas de Freguesias.
O jantar, tal como era de es-

perar, pois foi confeccionado 
por Norberto Lima, revestiu-se 
de boa qualidade, privilegiando 
prato de camarão com “lingui-
ni”, cardo verde, prato de lom-
bo de vitela, etc., tendo como 
sobremesa as delícias de várias 
mesas com doçaria e frutas.
As filarmónicas são uma das 

manifestações mais populares 
do povo açoriano. Rara é a fre-
guesia ou lugar onde não exista 
uma banda para acompanhar as 
procissões, os cortejos e animar 
os arraiais. Por arrastamento, 
algo semelhante acontece um 
pouco por quase toda a nossa 
diáspora do Canadá e Estados 
Unidos. Curioso que, alguns 
dias antes desta efeméride se 
houvesse celebrado o Dia Mun-
dial da Música - esse fogo de 
alma que recria os homens e 
glorifica Deus. É, pois, impera-
tivo preservar e acarinhar esta 
popular expressão do nosso pa-
trimónio cultural comunitário, 
criando motivações e interesse 
para a música nos jovens. A dis-

coteca J. G. Night Productions 
(Jeff Gouveia) e o duo Patrick 
& Jomani realizaram um exce-
lente trabalho na animação do 
espectáculo e do baile, garantes, 
pois, de uma noite bem passada. 
O serão foi ainda bastante mo-
vimentado em termos de arre-
matações, dirigidas por Duarte 
Faria, venda de rifas, etc., sendo 
igualmente aniversariantes, o jo-
vem Kévin e a sra. Arlete Sousa. 
Por outro lado, fez-se registar a 
apresentação do livro de poesia 
“Passado e o Presente”, de Se-
rafim Almeida, de Brampton, 
Ontario, e de cuja venda uma 
percentagem do custo é favor 

de uma organização contra o 
cancro.
A Banda de Nossa Senhora dos 

Milagres, fundada em 1996 e 
ligada à Associação Portuguesa 
do Espírito Santo, é dirigida por: 
Duarte Faria, presidente; José 
Lima, vice-presidente; Pedro 
Cordeiro, tesoureiro; Francis-
co Fonseca, secretário; Victor 
Machado e Humberto Tavares, 
directores; Leonardo Aguiar, 
maestro; e Agostinho Braga, 
contramestre.
Parabéns à bnSM, com vo-

tos de contínua prosperidade 
e de longa vida.
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Fé e Devoção

AnteRO bRAnCO

Nossa Senhora dos Milagres

A devoção à Senhora dos Milagres, 
remonta ao século  XVII, mas 
entre nós, continua bem presen-

te. Jovens e menos jovens, continuam 
a participar em grande número na no-
vena que a ela se dedica, rezando com 
sentimento.
Tal como na Terceira, em que os peregri-

nos partem dos quatro cantos da ilha rumo 

ao Santuário de Nossa Senhora dos Mila-
gres. Em Montreal, todos os dias, a partir 
do primeiro dia da novena, chegam a Ho-
chelaga, grupos que fazem a caminhada, 
na sua maioria, a partir da Missão Portu-
guesa Santa Cruz, um percurso de 12 km. 
Uns caminham pela Fé outros pela festa e 
tradição.
Este ano estivemos em sintonia com a 

terra mãe. Nem sempre a festa coincide no 
mesmo dia, por se realizar logo a seguir ao 
Sagrado Coração de Jesus e no Açores a 
fazerem sempre no Segundo Domingo de 
Setembro.
Nesta festa aprendi com o Dauno Ferrei-

ra, artista em arte floral, enquanto enfei-
tava o andor. A parte mais visualizada, é 
a traseira. 
E, tem toda a razão. Nunca tinha pensado 

nisso. Durante a festa houve uma partici-
pação de um grupo de Mariachi. Fizeram 
recordar outros tempos, em que nos casa-
mentos foi moda se oferecer um desses 
grupos aos noivos e a seus familiares. A 

família Figueroa interpretou alguns núme-
ros da música popular mexicana.
No Domingo, a missa solene, presidida 

pelo Reverendo Padre José Maria e acoli-
tada pelo Hugo e pelo Brian, teve lugar na 
igreja Notre
Dame des Victoires e contou com a ani-

mação do Grupo Coral de Santa Cruz.
Após a cerimónia religiosa, a procissão, 

acompanhada pela Filarmónica do Divi-
no Espírito Santo de Laval, desceu a rua 
Lacordaire até à Associação Portuguesa 
do Espírito Santo. Vários foram os orga-
nismos presentes e foram numerosas as 
pessoas que caminharam atrás do andor, 
algumas até descalças, pagando assim as 

suas promessas.
Marcaram presença as raínhas da festa 

do Espírito Santo deste ano, a Adriana Go-
dinho e a Mariza Sousa. A raínha da Festa 
de Nossa Senhora
dos Milagres, Sabrina Cardoso, filha do 

saudoso Paulo Henrique, é uma doçura de 
pessoa. Herdou o sorriso e a bondade de 
seu pai. Com uma elegância deslumbran-
te, foi acompanhada pelas damas, sua irmã 
Kayla e sua prima Alexia.
Ao chegarmos à Associação, depois da 

oração dirigida pelo Padre José Maria, o 

Grupo Coral, liderado por Inês Gomes, 
cantou o “Adeus à Virgem”, que é um mo-
mento muito emocionante.
Enquanto à imagem recolhia, a Filar-

mónica foi tocando o hino a Virgem. O 
tradicional “pão de mesa”, um género de 
massa sovada, tradicional da ilha de Jesus, 
confeccionado por um grupo de senhoras 
daquela agremiação, chefiado pela Clari-
nha Laranjo, não deu para as encomendas, 
e, cozeram duas sacas.
Um arraial animado, com um pequeno 

concerto pela Filarmónica do Divino Es-
pírito Santo de Laval que tocou alguns 
trechos do seu vasto reportório e de baile 
com o conjunto Evolution, que exagerou 

com os seus decibéis.
Os petiscos que prepararam para a fes-

ta estavam uma delícia, parabéns para 
as pessoas da cozinha. O décio Cardo-
so, presidente da associação e o Álvaro 
godinho, coordenador deste aconteci-
mento, estão de parabéns pelo trabalho 
desempenhado. graças a esse esforço, 
foi possível apresentar mais uma edição 
da  Festa em Honra de nossa Senhora 
dos Milagres.
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Fé e Devoção

MIgUeL FéLIX

Festa do Sagrado
Coração de Jesus na Amizade

A tradição continua na comunidade 
católica portuguesa com a festa 
do Sagrado Coração de Jesus, que 

é a última festa estival na Missão Santa 
Cruz.
Este ano, a festa era de amizade. No sá-

bado, os artistas locais Eddy Sousa e o DJ 
Xmen atuaram antes de ver a vedeta da 

noite, o brasileiro de Toronto, Allan Cas-
tro, cantar para o prazer da multidão. No 
subsolo da igreja foi o DJ New Touch, que 
fez dançar os últimos presentes na festa. 
No domingo, o ponto importante é a pro-
cissão, para a qual várias associações esti-
veram presentes, assim como os políticos, 
o Manuel Puga, candidato do Partido Con-
servador do Canadá, Rachel Bendayan, 
candidata do Partido Liberal do Canadá, o 

Alex Norris, vereador municipal, e Glenn 
Castanheira, membro do gabinete do chefe 
da oposição, Luc Ferrandez.
Este ano foi a Filarmónica do Divino Es-

pírito Santo de Cambridge, que participou 
na procissão e no arraial com as Filarmóni-
cas Portuguesas de Montreal e do Divino 
Espírito Santo de Laval.
Este ano, a procissão contou com a pre-

sença da Nossa Senhora dos Milagres, da 

Nossa Senhora da Estrela, da Nossa Se-
nhora de Fátima, e da Santa Cecília. Vários 
grupos da comunidade estavam presentes. 
Antes do arraial, Júlio Lourenço apresen-
tou o seu repertório. Mas, uma pergunta 
durante a festa vinha na cabeça, de onde 
vem a devoção ao Sagrado Coração de Je-
sus? 
O Sagrado Coração de Jesus é uma das 

três solenidades do Tempo Comum, dentro 

da Liturgia da Igreja Católica, comemorada 
na segunda Sexta-feira, após a solenidade 
de Corpus Christi. Além disso, essa devo-
ção também é cultivada pela Igreja Cató-
lica ao longo de todas as primeiras Sextas-
-feiras de cada mês. Consiste na veneração 
do Coração de Jesus, do mais íntimo de Seu 
Amor. 
A origem desta devoção deve a Santa 

Margarida Maria, uma religiosa de uma 
Congregação conhecida como Ordem da 
Visitação.
Este ano foi um ano de mundança, através 

da organização das festas na igreja Santa 
Cruz, uma nova equipa, novas ideias e boa 
disposição. No sábado uma grande equipa 
de profissionais da empresa Monastesse 
vieram dar um brilho a todos os andores da 
igreja com flores fresquinhas e todas lindas. 
Também queremos vos informar que Filipe 
Silva, filho de Ildeberto e Graça Silva, fez 
um novo andor para este grandioso evento.
Dando um brilho mais lindo a esta festa, 

sabemos todos que ele é um profissional 
nos tetos de casa mas tem um enorme ta-
lento em madeira.
Já estamos à espera do próximo ano, para 

assistir novamente às festas religiosas da 
Missão Santa Cruz, que pontuam o nosso 
período estival, e que verá, na Festa do Di-
vino Espírito Santo da Missão Santa Cruz, 
o jornal A Voz de Portugal, mordomo. Ha-
verá também o 50º aniversário das festi-
vidades do Santo Cristo em Montreal em 
2016, um ano cheia de surpresas!
Queremos notar que o vereador Alex 

norris permitiu a procissão fosse até à 
rua Villeneuve, em razão dos trabalhos 
que começaram dois dias antes das fes-
tividades, em frente da Missão Santa 
Cruz, criando muitos problemas de se-
gurança do nosso povo.
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Grandiosas Festas do Bom Jesus
Senhor da Pedra e Nossa 
Senhora dos Anjos

na Missão de nossa Senhora de 
Fátima em Laval tivemos muito 
calor. é claro, quando vamos a 

uma festa gostamos sempre de festejar 
com sol, mas, foi mesmo para queimar. 

estas festas locais em louvor do bom 
Jesus Senhor da Pedra e nossa Senhor 
dos Anjos foram perfeitos. O dia nas-
ceu radioso e quente para o desfile da 
procissão e esta se fez sob as melhores 
condições.
Neste dia maior, e como sempre sucede 

aqui, a celebração eucarística é um dos 
momentos mais altos das festas. Muito 
nobre e rica em conteúdo histórico. Pela 
primeira vez incorporou-se duas festas de 
santos numa so em  Laval.
A tradicional festa do Bom Jesus, Senhor 

da Pedra e a nova imagem de Nossa Se-
nhor dos Anjos, que foi patrocinada por 
membro das comunidades de Laval e de 

Montreal, duas festas que são na mesma 
altura do ano e que fazem agora uma festa.
Ás quatro da tarde começou a saír a pro-

cissão, bastante vistosa e bem participada. 
Cavalheiros e senhoras em opas em pri-
meiro azul e depois vermelhas para digni-
ficar as duas procissões. Vários políticos 
estavam presentes na procissão tal como 
Manuel Puga do Partido Conservateur por 
Thérèse-De Blainville, Roland Dick do 
Partido Conservateur por Laval les-îles, 
Anthony Mavros do Partido Conservateur 
por Vimy, Fayçal El-Khoury do partido 
Liberal por Laval-les-îles, Aline Dib con-
selheira municipal de St-Martin.
Tive uns momentos com o Sr. Fayçal, 

e, ele está muito interessado em ajudar a 
comunidade portuguesa de Laval, e, pe-
diu a todos para virem falar com ele para 

eventuais projetos. A sua porta está aberta, 
venham ao seu encontro.
Tudo isso acompanhado pela Filarmóni-

ca do Divino Espírito Santo de Laval e a 
Filarmónica Portuguesa de Montréal.
Sábado a festa foi muito divertida e ani-

mada com muita dança e muita alegria 
através da sala graças ao duo (pai e filha) 
Júlio e Viviana Lourenço.
E, não esquecendo o concerto da Fi-

larmónica do Divino Espírito Santo de 
Laval. Para esse dia, domingo, estavam 
agendadas as actuações da Filarmónica 
Portuguesa de Montréal, o Rancho Fol-
clórico Estrelas do Atlântico e muita boa 
música com o DJ Entre nós.
Para, os organizadores e o povo pre-

sente um excelente evento comunitário 
que foi coroado com um grande sucesso.

MIgUeL FéLIX
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Fé e Devoção
Abençoada Nossa Senhora do Monte
MIgUeL FéLIX

Como é a tradição, houve este 
ano uma nova edição da festa 
em honra da nossa Senhora do 

Monte, padroeira da Madeira, na Mis-
são Santa Cruz.

A festa durou três dias, do 7 ao 9 de agos-
to de 2015. Este ano, o sol esteve com a 
nossa comunidade. Já na sexta-feira, às 
17h, uma pessoa podia ver uma linha de 
pessoas na rua Rachel para comprar o fa-

moso bolo do caco. Na sexta-feira, o es-
petáculo esteve ao cargo da Filarmónica 
do Divino Espírito Santo de Laval e do DJ 
Alex Moreira.
No Sábado, foi o grande cantor da nossa 

comunidade, de origem madeirense, Alex 
Câmara com um espetáculo sensacional, e 
o conjunto dos Estados Unidos, David de 
Melo que fez um grande espetáculo que 
fez o adro da igreja bailar ao seu som.
No Domingo, os festejos foram ao cargo 

do Rancho Folclórico Português da Santa 
Cruz, da Viviana Lourenço e do conjunto 
de David de Melo.

Uma das grandes vedetas da festa anual é 
o Bolo do caco.
O bolo do caco é um pão de trigo típico 

da região da Madeira que pode ser encon-
trado tanto na ilha da Madeira como na 
ilha do Porto Santo.
É consumido como entrada, acompa-

nhamento ou como iguaria principal. É 
confeccionado com farinha de trigo, fer-
mento, água e sal. Com estes ingredien-
tes, é feita uma massa, que deve fermentar 
durante três dias. Findo este período, são 
formadas bolachas com cerca de 3 cm de 
espessura e pelo menos um palmo de diâ-
metro. A cozedura tradicional é feita sobre 
uma pedra de basalto, devidamente aque-
cida para o efeito, até atingir uma tempe-
ratura escaldante.
Hoje, é possível adquirir placas de ci-

mento, que podem substituir a pedra an-
tiga na cozedura. O bolo é colocado sobre 
a pedra e é cozido até adquirir uma crosta 
fina, ligeiramente queimada.
Em seguida, é virado, para que fique co-

zido em ambos os lados.
Na parte religiosa, as celebrações foram 

presididas pelo Sr. Padre José Maria Car-
doso, o responsável da Missão Santa Cruz. 
O ponto mais importante as 14h foi a pro-
cissão, assitida um serviço policial exce-
lente, para segurança dos peregrinos na 
procissão. A procissão acabou com uma 
reza de Avé-Maria.

A festa foi um sucesso, atraíndo sempre 
muitos quebequenses a comer o bolo, as 
espetadas, a bailar com a comunidade 
portuguesa, e madeirense em particu-
lar, aproveitando assim o fim das ferias.
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Nossa Identidade
Ser açoriano… 

Ser açoriano é viver encurralado na 
pequenez duma qualquer ilha que 
o mapa mostra lá no meio do nada, 

meio envergonhada, meio orgulhosa por 
se sentir rainha do mar, mas desconheci-
da por grande parte do mundo.
Ser açoriano é amar a ilha, esse mar que 

a rodeia, olhar o céu azul, o horizonte sem 
fim. É gostar de silêncio, de flores, dos 
campos, dos animais e continuar sem am-
bições grandes.
Ser açoriano é ter difícil adaptação  aos 

ruídos das cidades grandes, ao corre  cor-
re  quotidiano, à agitação do povo que não 
ouve, não fala, não socorre se necessário, 
porque não vê, não tem tempo, não liga, 
não quer saber!

Ser açoriano é ser calmo, dar dois dedos 
de conversa a qualquer um, ter tempo para 
um “ haja saúde”, trabalhar o dia inteiro, 
voltar, entrar na mercearia, comprar às 
pressas umas conservas e chegar a casa 
com ar feliz. Tratar dos filhos, conversar 
com eles, sentar frente à tv e juntos verem 
a novela.
Ser açoriano é ter que abandonar cedo a 

casa paterna, caso queira entrar numa fa-
culdade. Haverá certamente o doloroso 
sentimento da separação, o encarar difícil 
de novos usos e costumes, lágrimas engoli-
das, mas lá partem rijos e valentes, os aço-
rianos.
Ser açoriano é gostar de doce de amora e 

capuchinho. De medronho e maracujá. De 
caldeirada. Sopas do Espírito Santo. Inha-
me e batata doce. É beber leite quente da 
vaca na hora da ordenha. É gostar de bolo 
de tijolo e pão de milho. E comer lapas e 

patinha. E cracas. E tratar por tu as rochas 
que ele pula à cata desses petiscos.
Ser açoriano é fazer uma festa pela matan-

ça do porco. Reunir a família e amigos, pôr 
a conversa em dia, enquanto saboreiam os 
petiscos. Ser açoriano é sofrer horas e dias 
nos aeroportos da vida, esperando ordem 
do céu para o avião partir. É ficar em cima 
do cais, olhando o mar alteroso, até que ele 
dê ordem de saída para outra ilha.
Ser açoriano é estar atento à meteorolo-

gia, a fim de saber se pode ou não pode ir 
ou ficar. É saber ter calma para obedecer às 
leis do tempo.
Ser açoriano é carregar os custos da in-

sularidade. E não refilar. É saber cozinhar 
em fornos de lenha, bordar tapetes, fazer 
rendas e trabalhar com conchas, pedras da 
ilha, escamas de peixe.

Ser açoriano é ter o posto de saúde ao vi-
rar da esquina e quando se sente mal vai 
caminhando a pé, sem qualquer alarde. Se 
passa uma ambulância todo o mundo en-
tra em pânico na ânsia  de saber, quem, 
porquê, como, onde e agora. Ser açoriano 
é estar preparado para enfrentar quatro es-
tações num dia. Sai de casa no inverno e 
regressa no verão. E tem humidade o ano 
todo. É saber lidar com mosquitos, formi-
gas e baratas. Ser açoriano é saber fazer fo-
fas e massa sovada. E dividir com os ami-
gos. Na maior. E ser feliz e não ter grandes 
superfícies. Aos supermercados, pomposa-
mente chamam híper. Não tem comboios 
nem elétricos.Ser açoriano é enfrentar ven-
tanias. Tempestades, sismos e terramotos. 
Ver teres e haveres destruídos em segundos 
e erguer a cabeça e lutar. Lutar muito até 
que tudo volte à normalidade.
Ser açoriano é ter garra, ser forte, ser des-

temido, pegar o toiro pelos chifres. É ter 
soluções simples para tudo, dispensando 
os pós de perlimpimpim. Ser humilde e ser 
Hércules. Ser açoriano é estar tão isolado 
até o peito doer, saber dar a volta, ficar ima-
ginando poder voar, qual andorinha em rota 
migratória, despedaçando as asas, no vôo, 
em busca d´algo diferente, em busca sabe 
Deus o quê. E parte muitas vezes, belo na 
revoada, para terras desconhecidas e lon-
gínquas, mangas arregaçadas, buscando 
trabalho. Ser açoriano é voltar anos depois, 
trocos no bolso, leve, feliz, abraçando a ilha 
com mais e mais amor. A tristeza que levou 
à partida, deixou-a por lá em qualquer sítio.
Ser açoriano é ficar assuntando o céu, 

olhando as sombras, querer agarrá- las, 
ouvir noticias de longe, tristes, macabras 
e compadecer-se com aqueles que sofrem. 
Porque ser açoriano é ser caridoso, ser ir-
mão dos outros. Não interessa quem. 
Ser açoriano é poder adormecer com o 

brilho daquela estrela solitária, boiando no 
céu da sua lembrança e acordar pensando 
como lidar com a pequenez da ilha.
Ser açoriano em dias nublados é deixar 

a janela do cerebelo em fogo brando, para 
que ela possa receber com carinho o fer-
mento fresco das ideias.
Ser açoriano, por vezes é desejar a mu-

dança, mas uma mudança necessária, que 
não pese na alma, mudança não temida. É 
trazer no rosto e na atitude um cartaz de 
boas vindas a quem o visita. É ser poeta. É 
ser escritor. É não ter oportunidade de não 
poder, quando lhe der na gana fazer a mala, 
bater a porta. O mar é o travão.
Ser açoriano é ter vontade de dar um 

chance à vida. De abalar. De flanar. Sente-
-o e incomoda-se por ter de prescindir de 
pequenas coisas mas que ele valoriza. 
Ser açoriano é ser um corisco mal ama-

nhado. É ter um léxico estranho, caso de “ 
mê pai, nhã mãe. Ser açoriano  é uma cha-
tice por vezes. Mas é, por vezes uma boa 
chatice. Porque não tem como se chatear de 
verdade. É monótono e não é monótono. É 
bom e não é bom!
Ser açoriano é ter água por todos os lados. 

Muita água. Muito céu. Muito céu. Mas 
tem a montanha do Pico. Que se ergue ma-
jestosa, altaneira, oferecendo ao mundo um 
cartão de visitas difícil de superar. Dela, a 
montanha, se honram os picarotos, dela se 
orgulham os açorianos em geral.
Ser açoriano é pertencer a uma espécie de 

português duma figa!

MARIA AntOnIetA A. nOgUeIRA
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Nossa Identidade
Empresa de emigrante açoriano
constrói maior arranha-céus
de Boston
A empresa do açoriano António 

Frias está a construir a maior 
torre a ser erguida na cidade de 

boston, estados Unidos, nos últimos 40 
anos, a Millennium tower, com 60 anda-
res de apartamentos de luxo.

A empresa do português, a S&F Concrete, 
é responsável por toda a parte de cimento 
do arranha-céus que, quando estiver termi-
nado no próximo ano, vai chegar aos 210 
metros de altura.
Frias, de 75 anos, celebra em outubro des-

te ano o 50.° aniversário da sua empresa, 
que atualmente conta com 600 funcioná-
rios e é considerada a maior construtora na 
área do cimento de toda a Nova Inglaterra.
Originário da ilha de Santa Maria, Frias 

chegou aos Estados Unidos em 1955 e co-
meçou por trabalhar numa fábrica de sapa-
tos, numa padaria e na construção civil.
Dez anos depois, em 1965, criou a própria 

empresa, com apenas três funcionários, que 
começaram por construir passeios, sobra-
dos de casas e valetas de cimento.
Hoje está envolvido em cerca de 60 obras 

nos estados de Massachusetts, New Hamp-
shire, Connecticut e Rhode Island, desta-
cando-se esta nova torre pela dimensão e 
desafio.
Num processo que envolve 500 trabalha-

dores, a torre está a crescer dois andares 
por semana.
“Nunca ninguém na cidade fez algo assim 

de forma tão rápida”, disse o presidente da 
empresa responsável pelo consórcio, An-

gus Leary.
Ao contrário de outros prédios em que 

toda a estrutura é feita em ferro, nesta torre 
é o cimento de António Frias, transportado 
em canos dezenas de metros desde o solo, 
que forma a estrutura.
Ainda com o cimento fresco, são introdu-

zidas vergas de ferro e feitos cerca de 500 
furos e fossos onde mais tarde são instala-
dos a água, luz, gás e outros.
Os trabalhadores da S&F Concrete usam 

tecnologia de ponta, com GPS, para ter a 
certeza de que cada perfuração é feita no 
local exato.
Nas últimas décadas, a empresa de Frias 

esteve envolvida, por exemplo, na constru-
ção do pavilhão dos Celtics, dos Patriots e 
dezenas de centros comerciais, escolas, ho-
téis e prédios residenciais.
Em 2011, António Frias recebeu o prémio 

de empreendedorismo da COTEC.

Lusodescendente nomeado para segundo 
lugar na hierarquia militar dos EUA
O lusodescendente Paul Joseph Sel-

va foi confirmado esta semana como 
o novo subchefe do estado-Maior-ge-
neral das Forças Armadas dos estados 
Unidos.
Selva, de 56 anos e com família origi-

nária na ilha do Faial, Açores, é piloto de 
formação e exercia as funções de coman-
dante da Base de Transporte Militar Scott, 
no estado do Illinois.
O general foi nomeado para o novo car-

go pelo Presidente Barack Obama em 
maio e agora confirmado pelo Senado.
Na mesma altura, o Senado confirmou 

o General Joseph F. Dunford como presi-
dente do Estado-Maior-General.
O secretário de Defesa, Ash Carter, dis-

se que os dois homens provaram "a sua 
coragem ao longo das suas carreiras": "o 
General Dunford desde os primeiros anos 
na infantaria até à sua liderança no Afe-
ganistão e nos Marines, e o General Selva 
desde os seus dias iniciais como piloto até 
à sua liderança do comando de transporte 
militar".

"Sei que o Presidente Obama, eu e a 
nossa segurança nacional vão beneficiar 
largamente dos seus sábios conselhos e 
da sua perspetiva estratégica conseguida 
durante anos de experiência operacio-
nal", acrescentou Carter.
Selva é um piloto com mais de 3.100 

horas de voo, com uma licenciatura em 
engenharia aeronáutica da Forca Aérea 
Americana, um mestrado em gestão e 
recursos humanos e outro em ciência po-
lítica.
Entre outubro de 2008 e outubro de 

2011, serviu como assistente do presiden-
te do Estado-Geral-Maior da Marinha.
"Torna-te muito humilde representar os 

homens e mulheres que vestem o unifor-
me da nossa nação e a nossa população 
civil. Eles são exemplo daquilo que de 
melhor o país tem para oferecer, e pro-
meto ser um defensor apaixonado para 
garantir que continuemos a ser a forca 
militar mais bem treinada, melhor dirigi-
da, melhor equipada e mais capaz de todo 
o mundo", disse.
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Gente da Nossa
Centenário Ermelindo Ávila
publica novo livro
Aos 100 anos de idade, o emérito 

lajense ermelindo Ávila publi-
ca novo livro: A terra e o Mar. 

Crónicas do Meu Sentir, com chance-
la da editora açoriana Companhia das 
Ilhas.
Ermelindo Ávila nasceu na Vila das La-

jes do Pico, em 18 de Setembro de 1915. É 
um dos mais proeminentes cidadãos lajen-
ses. Desempenhou na sua centenária vida 
vários cargos públicos de relevo, tendo 
sido homenageado com a Comenda da Or-
dem de Mérito e várias outras distinções 
oficiais.
É um nome incontornável da cultura aço-

riana, com quase três dezenas de livros 
publicados e um sem número de artigos 
dispersos nos mais importantes órgãos 
da imprensa local e regional, nas áreas da 
história, etnografia e cultura locais.
A Terra e o Mar. Crónicas do Meu Sentir 

vem na sequência de obras suas como Fi-
guras & Factos (1993 e 2005) e Crónicas 
da Minha Ilha (1995 e 2002). «São cróni-
cas escritas com prazer e entusiasmo, com 

o espírito de missão de quem sabe que 
o desenvolvimento dos povos é feito de 

avanços e recuos e, sobretudo, com valen-
tia e persistência.» (José Gabriel Ávila).
A Terra e o Mar. Crónicas do Meu Sentir 

foi apresentado pelo Professor Doutor Er-
melindo Peixoto (Universidade dos Aço-

res), no dia 19 de Setembro, no Museu dos 
Baleeiros, na Vila das Lajes.

A obra conta com o apoio à edição por 
parte da Secretaria Regional de edu-
cação e Cultura, no âmbito dos apoios 
da dRAC a obras de interesse cultural 
(2015).
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Gente da Nossa
Dr. José António Morais, MD, FRCPC, CSPQ
 

é com enorme prazer e orgulho 
que vos apresentamos um gran-
de homem, cientista, pesquisa-

dor, professor universitário e um gran-
de humanista. Um grande açoriano, 
ribeiragrandense e ainda por cima um 

grande amigo da Casa dos Açores, do 
grupo Reviver do qual foi  fundador. O 
dr. Morais veio para o Canadá, um ado-
lescente, acompanhando os seus pais na 
década de 70 do século passado. desde 
tenra idade mostrou a sua personalidade 
afável, e sensível aos problemas de saúde 
dos mais vulneráveis.
Dr. Morais recebeu seu diploma de me-

dicina da Universidade de Montreal, em 
1987. Na sequência de uma residência em 
Medicina Interna e Geriatria ele começou 
uma Bolsa de Investigação no Centro nu-
tricional e das ciencias da alimentação da 

Universidade McGill de 1993-96.
Dr. Morais é Internista - geriatra no 

Centro de Saúde da Universidade McGill 
(MUHC) desde 1996 e pesquisador clínico 
seniôr do FRSQ desde 2004. Ele foi promo-
vido a professor associado de Medicina da 
Universidade McGill, em 2008, e tornou-se 
Diretor da Divisão de Geriatria em 2009. 
Ele tornou-se Vice-Diretor da Rede Quebec 
de Pesquisas sobre o Envelhecimento em 
2011 e Director do Centro de Excelência 
para o Envelhecimento e Doença Crônica 
de McGill em 2012. Ele foi presidente da 

Sociedade Canadense Geriatria de 2013-
2015.
Homem de família, casado com Justine e 

pai de 4 filhos, 2 raparigas e 2 rapazes, mui-
to sensível aos problemas de seus doentes, 
e foi a doença de um associado da Casa dos 
Açores, internado no hospital em 2004 e o 
seu particular interesse pela doença deste 
nosso associado, que nasceu o Reviver.
Suas áreas de interesses de pesquisa vão 

desde a avaliação das necessidades alimen-
tares em energia e proteína durante o en-
velhecimento ao metabolismo de proteína 
corporal e muscular. Juntos, ele também 
estuda os efeitos da resistência à insulina. 
Sua pesquisa tem como objetivo de preve-
nir a fragilidade e a perda de massa muscu-
lar (sarcopenia) associados a imobilidade e 

envelhecimento. Ele é um dos cinco prin-
cipais investigadores do estudo longitudi-
nal NuAge da província do Quebec, criado 
para melhor identificar os determinantes 
nutricionais de envelhecimento bem suce-
dido. Ultimamente, ele está interessado na 
gestão de doenças crônicas relacionadas 
ao envelhecimento para facilitar o suporto. 
Ele tem mais de 75 publicações em revistas 
científicas com revisão por pares e é regu-
larmente convidado como orador em con-
ferências científicas ou em actividades de 
desenvolvimento profissional a travès do 

mundo.
O Dr. Morais tem sido um amigo cons-

tante da CAQ não só pela sua presença em 
muitos eventos organizados por esta casa 
mas também pelo seu patrocínio constante 
desde a fundação do Reviver até à presente 
data. O Dr. J. Morais não só é um orgulho 
desta Casa dos Açores, mas também um 
exemplo para todos os portugueses e não 
só.
Por esta razão é que a Casa dos Açores 

do Quebeque decidiu homenagear este 
grande açoriano, no qual estamos muito 
orgulhosos de o ter entre nós. Senhoras 
e senhores, queiramos receber, com uma 
grande salva de palmas o recipiente da 
Medalha de Mérito Individual, dr. José 
António Morais.
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A Voz do Povo
Jornal A Voz de Portugal,
a caminho dos 55 anos
Os pioneiros do jornal “Voz de 

Portugal” deram corpo a esta 
publicação no dia 25 de Abril 

1961. A primeira edição não foi sequer 
impressa em Montreal. não existiam na 
cidade condições para esse trabalho e, 
por tal razão, a composição tipográfica 
e a respetiva impressão foram feitas em 
Lisboa, nas Escolas Profissionais Sale-
sianas.
O jornal, inicialmente quinzenário, tinha 

a sua própria filosofia política de direita 
e a história ainda não apurou de que lado 
estava a razão, se dos que defendiam cer-
ta estabilidade governativa, se os que ali-
mentavam as lutas intestinas pelo poder, 
que decorriam dentro e fora do território 
nacional. Alguns meses mais tarde, con-
seguiu-se a impressão numa tipografia nos 
Estados-Unidos, a Luso-American Press 
de Newark, que executava trabalhos em 
português. Até que em Fevereiro de 1962 
foram feitos arranjos com uma empre-
sa italiana de Montreal, que tinha no seu 
pessoal um profissional luso, por sinal um 
tipógrafo muito competente, o José das 
Neves Rodrigues.
Ironia do destino, o Neves Rodrigues fa-

zia parte ativa do movimento de oposição 
ao regime de Lisboa e, como fiel anar-
quista declarado, não fazia o trabalho com 
gosto e entusiasmo. Esta particularidade 
demonstra o espírito aberto dos respon-
sáveis de “A Voz de Portugal” e certifica 
uma acentuada democracidade, que nem 
sempre teve correspondência por parte 
dos que combatiam a presença deste jornal 
na comunidade. Que fique isso registado!

tRêS dIReCtOReS eM
MenOS de QUAtRO AnOS
O nosso jornal teve como directores Artur 

Ribeiro, Luis Filipe Costa e Dúlio Barreto 
Rosette, 1961 a 1964. Até que em Janeiro 
de 1965 assumiu o cargo o nosso penúlti-
mo diretor Armando Barqueiro. A primei-
ra medida tomada por este responsável foi 
de colocar “A Voz de Portugal” no centro 
da via, em termos políticos. Da “Folhinha 
do Consulado”, como ele classificava a 
publicação que, obviamente, então
seguia colada ao regime de direita de 

Salazar, passou a situar-se numa faixa 

do Centro, que conferia ao jornal uma 
maior credibilidade e espelhava o sentir 
da maioria dos portugueses de Montreal, 
além de seguir a linha de pensamento de 
Armando Barqueiro, que nunca acreditou 
em aventuras, nem se dispôs a atraiçoar as 
suas convicções.

Esse itinerário nunca foi desviado, até 
hoje, mesmo no período confuso da Re-
volução do 25 de Abril 1974, durante o 
qual as pessoas e os órgãos de comunica-
ção não foram muito bem credenciados. 
Os anos subsequentes vieram provar as 
vicissitudes do Comunismo, teoria reduzi-
da no presente à sua expressão mais sim-
ples, conducente à perda de influência no 
espectro da política mundial, que deixou 
de acreditar no milagre socialista de Karl 
Marx e nos processos criminosos de Sta-
line.
Nessa distante época, as capacidades 

técnicas do nosso jornal eram precaríssi-
mas. Recebíamos pelo correio o “Diario 
de Lisboa” e dele extraímos algumas no-
tícias publicando-as por colagem. Com a 
vinda de um dedicado colaborador para a 
Redação, José Manuel Freitas, obteve-se a 
participação de sua esposa em Lisboa, que 

colhia recortes de vários jornais e revistas 
e as fazia seguir por via rápida para Mon-
treal. Paralelamente, iam-se conseguindo 
novos colaboradores, melhorando assim o 
potencial humano da obra que exige muita 
dedicação e espírito de sacrifício.
Passaram alguns anos que não foram 

além da rotina. Fez-se o que foi possível 
fazer,
sempre presentes em tudo que dizia res-

peito à nossa comunidade e ao país de 
origem. Reconhecendo embora as nossas 
limitações humanas e técnicas, acredita-
mos ter sido uma presença digna a favor 
de Portugal e dos portugueses.
Em 55 anos, nada do que fizemos incor-

reu em situações menos transparentes ou 
ridicularizantes e isso se deve ao equilí-
brio que advém de uma orientação ponde-
rada, justa e respeitadora das regras éticas 
e deontológicas de convivência com ins-
tituições e as pessoas. Ninguém, em boa 
verdade, nos pode retirar essa qualidade.

O IníCIO de UMA FASe deCISIVA 

nA VIdA dO JORnAL
Em Janeiro de 1979 registou-se uma 

transformação radical dos nossos proces-



17O Açoriano

A Voz do Povo
sos de trabalho, com a mudança de local, 
de equipamento e de pessoal. Carlos de Je-
sus decidiu dedicar-se profissionalmente à 
empresa editora de “A Voz de Portugal” 
e funda com outros associados (Luis Ta-
vares Bello, António da Silva e Armando 
Barqueiro) a Typogal, companhia que não 
só edita “A Voz de Portugal”, como instala 
uma moderna tipografia comercial. Carlos 
de Jesus, como diretor-adjunto, teve uma 
influência vital no relançamento do jornal, 
que passou a ser totalmente original, isto 
é, sem o recurso ao corte de artigos de ou-
tras publicações. Entretanto, em Setembro 
desse mesmo ano de1979, a equipa rece-
beria um novo reforço, na pessoa de Val-
dalino Ferreira. Esta figura de trabalhador 
humilde da retaguarda tem sido, nestas 
duas últimas décadas e meia, o esteio da 
organização e a fonte financeira que man-
teve a chama viva de “A Voz de Portugal”. 
Sem a sua dedicação e o seu dinheiro, há 
muito que este jornal teria desaparecido e 
passado à lista das recordações da Comu-
nidade Portuguesa de Montreal.

nOVO SéCULO, nOVAS IdeIAS
Em Março de 2004 o jornal “A Voz de 

Portugal” foi vendido ao Sr. Eduino Mar-
tins e foi uma maneira de o remodelar 
com uma nova equipa de jovens, Sylvio 
Martins e Kevin Martins. O fim de uma 
época tinha chegado, o director Armando 
Barqueiro, que esteve 40 anos a dirigir 
o jornal como diretor, faleceu em 2005. 
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albânia 0-1 portugal

Benjamim José da Silva assumiu este car-
go durante um ano. E, chegou o cargo de 
diretor ao António Vallacorba. Mudando 
a visão do jornal para um jornal de alto 
nível dando um grande relevo à vida co-
munitária em Montreal. Hoje em dia po-

demos ver e apreciar a força de um jornal 
que conseguiu vencer a tecnologia e ultra-
passar terras e mares para evoluir a este 
nível de informação.
Não somos um grande jornal, tal como o 

Diário dos Açores, com 20 empregados e 
jornalistas através do mundo. Somos pes-
soas que acreditam na nossa comunidade 
e querem informar o mundo na nossa voz, 
A Voz de Portugal.

nA eRA dA InteRnet
É verdade. Quem diria. A Voz de Portu-

gal na Internet! Nesta longa caminhada 
através dos anos e de dificuldades de toda 
a espécie, tem renascido o espírito de soli-
dariedade todos os que algum modo, par-
ticiparam e participam nesta Obra. Os que 
escrevem, os que executam trabalho físico 
e os que nos confiam a publicidade. São 
dezenas de amigos de uma cadeia que se 
mantém intacta e solidária, razão principal 
da nossa existência e do prazer que nos dá 
a participação nesta Obra Comunitária.
Como vai longe o tempo em que o jornal 

era feito a corte e cola! Veio o computa-
dor, o tratamento de texto, a impressora 
laser, o “scanner” e finalmente, a internet.
Mas será que a internet nos vai dar um 

melhor jornal? Foi uma pergunta que 
foi feita há dez anos, quando a internet 

estava no berço da tecnologia, e a res-
posta é sim. Ajudou muito a simplificar 
o meio informativo. O site web foi cria-
do, algo que não era simples em 1996. 
Vinte anos depois, os leitores do nosso 
jornal já podem apreciar a terceira ge-
ração do site web “A Voz de Portugal”, 
que mudou, para tornar-se, num futuro 
próximo, um género de portal da nossa 
comunidade, onde todos poderão ace-
der às informações comunitárias em-
-linha.
Parabéns ao jornal A Voz de Portu-

gal  pela distinção Comunicação Social 
atribuída pelo Conselho Mundial das 
Casas dos Açores.
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Casa dos Açores
Casas Dos Açores
espalhadas pelo mundo
XVIII Assembleia geral do Conse-

lho Mundial das Casas dos Aço-
res no Quebeque 2015.

Casa dos Açores do Quebeque, A Casa dos 
Açores no Algarve, A Casa dos Açores em 
lisboa, Casa dos Açores do Norte (Porto), 
Casa dos Açores da Nova Inglaterra, Casa 
dos Açores de Ontário, Casa do Rio Grande 
do Sul,  Rio de Janeiro, Casa dos Açores 
Ilha de Santa Catarina, Casa dos Açores de 
São Paulo e Casa Dos Açores do Winnipeg.

Num dos intervalos do IV Congresso das 
Comunidades, realizado na Horta em 1996, 
alguns dirigentes de Casas dos Açores, en-
tre os quais, Miguel Loureiro, da Casa dos 
Açores de Lisboa, Emília Mendonça, da 
Casa dos Açores da Nova Inglaterra, Al-
fredo Ponte, da Casa dos Açores do Que-
beque, Ruben Santos da Casa dos Açores 
no Algarve e José Tavares Rebelo, da Casa 
dos Açores do Norte, em conversa amena 
e informal, debateram a necessidade de as 
Casas dos Açores se reunirem com maior 
frequência e não só durante a realização 
de congressos ou outros encontros promo-
vidos pelo Governo Regional. Sem se ter 
chegado a qualquer conclusão, ficou no ar 
a ideia de que uma reunião anual seria van-
tajosa para as nossas instituições.
Em 15 de Junho de 1996, a Casa dos 

Açores do Norte organizou no Porto, por 
ocasião da Festa do Espírito Santo, um 
Colóquio intitulado “Para que serve uma 
Casa dos Açores?”. Para este Colóquio, 
que decorreu numa sala do Ateneu Comer-
cial do Porto, foram convidadas as Casas 
dos Açores do continente português, bem 
como as Casas irmãs da Nova Inglaterra e 
do Quebeque. Não foram convidadas ou-
tras Casas, porque o dinheiro não chegava. 
Mas marcaram presença neste colóquio, 
representantes da Câmara de Comércio e 
Indústria dos Açores e da Câmara de Co-
mércio do Porto, que também apresentaram 
comunicações.
Foi durante este Colóquio que João Pache-

co, na altura Presidente da Casa dos Açores 
da Nova Inglaterra, lançou, pela primeira 
vez, a ideia da “criação duma associação 
formada por todas as Casas dos Açores”. 
Associação que, na opinião daquele diri-

gente, “poderia abrir caminho em busca de 
soluções melhores”. Também Alfredo Pon-

te, dirigente da Casa dos Açores do Que-
beque, afirmou na altura que as Casas dos 
Açores “precisavam de contactos maiores 

com os Açores e mesmo com as experiên-
cias de outras Casas dos Açores”. 
Na mensagem enviada pelo professor-

-doutor Monteiro da Silva ao referido 
Colóquio, pudemos ouvir: “as Casas dos 
Açores, para além de poderem ser vistas, 

sobretudo, na perspectiva de polos multi-
plicadores da nossa identidade cultural, 
poderão desempenhar um papel muito im-

portante como agentes potenciadores das 
oportunidades da Região de que emergem, 
nas áreas onde se encontram implantadas”.
Em 7 e 8 de Junho de 1997, a Casa dos 

Açores da Nova Inglaterra, com o apoio da 
Direcção Regional das Comunidades, orga-
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nizou em New Bedford, o I Encontro das 
Casas dos Açores, que reuniu, pela primei-
ra vez na história, todas as Casas dos Aço-
res do mundo. Durante esse encontro foram 
aprovadas na generalidade, as bases para a 
constituição dum organismo mundial, apre-
sentadas pela Casa dos Açores do Norte. 
Nas conclusões deste Encontro, apresen-

tadas à imprensa no dia 9 de Junho, podia 
ler-se este ponto: “Desenvolver as bases 
já apresentadas neste Encontro, com vis-
ta à eventual criação de uma “Federação” 
Mundial das Casas dos Açores, a definir no 
próximo Encontro”. 
A realização deste Encontro ficou a dever-

-se a um notável trabalho de organização 
da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. 
Instituições prestigiadas como o Grupo de 
Amigos da Ilha Terceira (Pawtucket, RI) e 
a Sociedade Cultural Açoriana (Fall River, 
MA) acolheram esta iniciativa com simpa-
tia.
Em 13 de Novembro de 1997 foi criado, 

finalmente, na cidade da Horta, o Conse-
lho Mundial das Casas dos Açores, duran-
te a realização do I Assembleia Geral do 
Conselho Mundial das Casas dos Açores 
(CMCA), também com o importante apoio 
da Direcção Regional das Comunidades e 
o entusiasmo da Drª Alzira Silva, Directora 
Regional, que sempre acolheu com carinho 
as iniciativas das nossas Casas. Não deve-
mos, no entanto esquecer que a ideia dum 
organismo mundial nasceu no Porto, pela 
voz de João Pacheco, da CANI, em 15 de 
Junho de 1996.

A Casa dos Açores do Quebeque foi fun-
dada a 18 de Julho de 1978 pelos açorianos 
Tadeu Rocha, Carlos Saldanha, Maria El-
vira Saldanha Teixeira, Joviano Vaz e Ma-
nuel Contente.
A inauguração do primeiro lugar público 

da Caçorbec - Casa dos Açores do Quebe-
que, a 29 de Fevereiro de 1992, veio ofi-
cializar de forma significativa a unidade na 
diversidade cultural.
Diversas Direcções se sucederam ao lon-

go dos anos, sem Sede própria, trabalharam 
arduamente, para a aquisição de uma Sede 
e que hoje, orgulhosamente, vos apresenta-
mos, o fruto do esforço profícuo de homens 
de boa vontade e determinados, na compra 
da sua própria Casa, a Casa dos Açores 
do Quebeque, hoje situada, no 229 da rua 
Fleury O. em Montréal e inaugurada no dia 
22 de Março de 1997 pela Excelentíssima 
Sra. Dra. Alzira Silva, Directora Regional 
das Comunidades.
Em 1994, o Presidente da Assembleia Le-

gislativa Regional, Sr. Alberto Romão Ma-
druga da Costa, presidiu ao 16° Aniversário 
da Casa dos Açores do Quebeque.
Em 1995, a 13 de Fevereiro, recebe a 

Casa dos Açores, uma comitiva da Câma-
ra Municipal da Praia da Vitória, chefiada 
pelo Presidente da edilidade, Dr. José Fer-
nando D. Gomes.
Em 1996, o Orfeão Dr. Edmundo Macha-

do de Oliveira veio de Ponta Delgada até 
nós com cerca duma centena de cantores e 
músicos, sob a direcção do Dr. José Rodri-
gues.
A 28 de Agosto de 1997 a Casa dos Aço-

res do Quebeque recebe a honrosa visita de 
Sua Excelência o Presidente da Região Au-
tónoma dos Açores, Sr. Carlos César.

1998 - Visita do Presidente da Câmara 
Municipal da Vila da Povoação, Sr. Dr. 
Carlos Ávila, para agradecimento dos auxí-
lios que daqui lhe foram enviados durante 
a crise criada pela tragédia que assolou a 
sua municipalidade e a freguesia da Ribeira 
Quente. 
Nos fins de Maio deste ano, D. António 

de Sousa Braga, Bispo de Angra e das Ilhas 
dos Açores, visita a Casa dos Açores. A 
Rádio Centre-Ville (RCV) a nossa Rádio 
comunitária e multilingue de Montréal, 
também visita a sede da Casa dos Açores 
do Quebeque.
 
CASA dOS AÇOReS dO 
QUebeQUe eM ReUnIãO MUndIAL
As Casas dos Açores espalhadas pelo 

mundo reuniram-se no mês de Maio em 

Montréal, depois de se terem encontrado 
em New Bedford em 1997 e em Lisboa em 
1999, já que não se realizou nenhum en-
contro em 1998. Vindos do Brasil, de vá-
rios pontos do continente, do resto do Ca-
nadá e dos Estados Unidos, representantes 
de diversas Casas dos Açores discutiram 
em Montreal de problemas comuns e para 
os quais procuraram encontrar idênticas so-
luções. 
O Conselho Mundial das Casas dos Aço-

res instituiu Medalha de Mérito para home-
nagear anualmente pessoas ou entidades 
que se distingam como açorianos e portu-
gueses.
António Vallacorba e «Peito Açoriano»
Na sede da Caçorbec e perante uma sala 

repleta de amigos e apreciadores deste 
incansável cronista das coisas açóricas, 
Vallacorba lançou o seu livro de poemas 
«Peito Açoriano--- Impulsos poéticos » Fo-
ram várias as intervenções e manifestações 
de apreço para com o autor, tendo sido li-
dos pelo próprio alguns poemas do seu Pei-
to Açoriano.
Centro de Um Dia, “REVIVER” da Casa 

dos Açores do Quebeque
O «Reviver» é uma das actividades da 

Casa dos Açores do Quebeque. Esta é a 
mais importante de todas as actividades 
programadas ao longo do ano.
Fundado em novembro de 2004 sob a 

influência do Dr. José Morais, natural 
da Ribeira Grande, geriatria, afiliado ao 
hospital universitário Royal Victoria e 
apoiante deste projecto.
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Quem são eles?


