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As Embaixadas da Açorianidade
As Casas dos Açores, como bem considera o Presidente do 
Governo, são as “embaixadas” da Açorianidade no Mundo. 
 
Centenas de associações e manifestações de caráter 
cultural, social, religioso ou desportivo preservam e afirmam 
temáticas específicas ou particularidades geográficas da 
nossa identidade comum na imensa diáspora açoriana, mas 
as Casas dos Açores assumem as nove ilhas como um todo e 
representam-nas à dimensão das regiões, províncias ou 
estados a que correspondem. 
 
Por isso se implantaram desde Lisboa (1927) até Espírito 
Santo (2022), passando por Rio de Janeiro, Califórnia, 
Quebeque, Norte, São Paulo, Bahia, Ontário, Nova Inglaterra, 
Winnipeg, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, 
Bermuda, Maranhão e Madeira. 
 
Por isso se organizaram no âmbito do Conselho Mundial das 
Casas dos Açores, que agora comemora 25 anos de 
articulação e representação. 
 
Por isso merecem os protocolos anuais de cooperação 
financeira celebrados pelo Governo dos Açores, já 
correspondentes a mais de três milhões de euros no último 
quarto de século e com apoios crescentes nos anos 
presentes. 
 
Por isso motivam o nosso plano estratégico para a 
progressiva expansão da rede mundial das Casas dos 
Açores, que poderá alargar-se a outras realidades de 
memória açoriana nas Américas, mas também a outras 
geografias de cumplicidade contemporânea na Europa, na 
África ou na Ásia. 
 
Os Açores não estão no fim da Europa ou nos confins do 
Atlântico. Pela força da Açorianidade, estamos no princípio 
da Europa e no centro do Mundo. 
 
José Andrade 
Diretor Regional das Comunidades no Governo dos Açores

O atual Diretor Regional das Comunidades, José Andrade, com a primeira  
Diretora Regional das Comunidades, Alzira Silva, na comemoração dos 25 anos  
do Conselho Mundial das Casas dos Açores
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Lisboa  
A mais antiga 
das Casas  
dos Açores  
no Mundo

mos aqui na cidade da Horta na 
génese deste conselho mundial 
há 25 anos”, afirmou a presi-
dente da Casa dos Açores de 

Açores como do continente e 
até mesmo do estrangeiro. A 
instituição promove também, 
anualmente, a Gala do Aniver-
sário da Casa dos Açores. 

A CAL tem cerca de 600 só-
cios e abrange a área da grande 
Lisboa e arredores. Possui uma 
biblioteca e uma videoteca uti-
lizadas essencialmente para 
apoio a estudantes. 

Delfina Porto acrescentou que 
“Há quase um século a Casa dos 
Açores de Lisboa mantém-se fiel 
à região e dedica-se, a cada dia, a 
congregar os açorianos a pro-
mover a tradição, a cultura e os 
valores dos Açores em Lisboa. 
E cito o nosso sócio Vitorino Ne-
mésio para afinar que em Lisboa 
somos sede da Açorianidade. Pa-
rabéns e longa vida ao Conselho 
Mundial das Casas dos Açores!”, 
concluiu a presidente Faialense. 

Em 2016, a Casa dos Açores 
em Lisboa recebeu a Insígnia 
Autonómica de Mérito Cívico no 
Dia Da Região que se assinalou 
em Vila Franca do Campo. 

A Instituição integra o Con-
selho Mundial das Casas dos 
Açores desde o primeiro dia, a 
13 de novembro de 1997, tendo 
presidido o Conselho nos anos 
de 1999 e 2009. ♦ 

A Casa dos Açores de Lisboa 
foi fundada a 27 de março de 
1927 é a mais antiga das casas 
dos Açores pelo mundo.  

O conceito de uma sociedade 
composta por açorianos no con-
tinente remonta a 1881, mas sem 
êxito após várias tentativas, en-
tre elas uma “Sociedade de Es-
tudos Açorianos”, em 1907 cons-
tituída também por Teófilo de 
Braga.  O projeto que resultou 
na atual Casa dos Açores surgiu 
em 1925 e materializou-se na 
primavera de 1927. 

Em 1938, o até então nome de 
“Grémio dos Açores”, deu lugar 
ao de “Casa dos Açores” por 

uma imposição legal que reser-
vava a designação de «grémio» 
só para organismos cooperati-
vos do Estado Novo. Em 1989 
a Casa dos Açores foi condeco-
rada pelo Presidente da Repú-
blica Mário Soares, com a Or-
dem do Infante D. Henrique. 

A mais antiga Casa dos Aço-
res é atualmente liderada por 
Delfina Porto, natural da Hor-
ta. “Já fomos Grémio dos Aço-
res, habitamos muitas sedes e 
somos a primeira instituição re-
gional classificada como utili-
dade pública (em 1928). Aplau-
dimos a criação de cada uma 
das Casas dos Açores e estive-

Rio de Janeiro  
Vitorino Nemésio: 
criador e sócio número 1
a troca de experiências, parti-
lha de soluções e problemas co-
muns e da aproximação da 
diáspora com os Açores”, 
adiantou o presidente. 

Esta Casa dos Açores inclui a 
religiosidade popular no seu 
plano de atividades celebrando 
as Festa do Divino Espírito San-
to, a Festa de Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, Festa de 
Nossa Senhora dos Milagres 

(da Serreta) e a chamada “festa 
julina”, que recria o ambiente 
típico da roça brasileira, com jo-
gos e danças tradicionais. 

A CARJ organiza anualmen-
te em novembro o Festival In-
ternacional de Folclore, no qual 
já participaram ranchos da Es-
cócia, Alemanha, Itália, Açores 
e do continente. 

Em 2016, realizou o torneio 
de futsal “A Taça da Autono-
mia”, promovido pelo Governo 
Regional dos Açores, que con-
tou com a participação de mais 
de 30 atletas das Casas dos Aço-
res no Brasil e da Casa dos Aço-
res do Uruguai. O objetivo da 
organização é incluir, na próxi-
ma edição, as congéneres dos 
EUA e do Canadá. 

A instituição é também sede 
do Grupo Folclórico Padre To-
más Borba, fundado em 1954, 
e que conta atualmente com 35 
elementos. 

A sede é constituída por um 
casarão composto por dois sa-
lões (nobre e social) para even-
tos, ginásio polidesportivo, pis-
cina descoberta, alojamentos 
para 32 pessoas, entre outros 
espaços. A instituição firma 
parcerias com entidades que 
utilizam as instalações da Casa 
para realizarem aulas de volei-
bol, de lutas marciais e de ballet. 

Cerca dos 90% do quase mi-
lhar de associados são naturais 
ou descendentes da Terceira. 
Dos sócios assíduos cerca de 
meia centena nasceu nos Aço-
res. Muitos deles vieram nas dé-
cadas de cinquenta ou sessen-
ta para evitarem a guerra do 
ultramar. Empregaram-se nos 
açougueiros terceirenses que 
proliferavam pela cidade. 

Em 2018, no dia da Região Au-
tónoma dos Açores, a CARJ foi 
agraciada com a Insígnia Auto-
nómica de Mérito Cívico. ♦ 

A Casa dos Açores do Rio de 
Janeiro foi fundada a 17 de ju-
lho de 1952.  

Na sessão comemorativa dos 
25 anos do Conselho Mundial das 
Casas dos Açores o presidente 
João Leonardo Soares começou 
por referir a história da sua cria-
ção com um responsável bem co-
nhecido: “Nasceu da inspiração 
do poeta e intelectual Vitorino 
Nemésio”, depois da sua primei-
ra passagem pelo Rio de Janeiro 
em 1952. O poeta açoriano foi, en-
tão, o idealizador, fundador e só-
cio número 1 da instituição na dé-
cada de 50, quando o estado do 
Rio de Janeiro contava com mais 
de 30 mil açorianos.  

“Foi a primeira Casa dos Aço-
res criada fora do território por-
tuguês. Sucessivas gestões fize-
ram com que chegássemos até 
aqui. O resultado de muito tra-
balho de homens e mulheres que 
dedicaram o seu tempo à causa 
açoriana e que deixaram um pa-
trimónio único. Aqui criaram-se 
laços de família, de amizade, de 
negócios e parcerias. Aqui lou-
vamos ao Espírito Santo, dançá-
mos o nosso folclore e mantemos 
a nossa gastronomia”, disse João 
Leonardo Soares. 

“O Conselho Mundial das 
Casas dos Açores permite-nos 
conhecer a realidade das de-
mais comunidades. Incentiva 

Lisboa no Conselho Mundial 
das Casas dos Açores. 

Das muitas atividades reali-
zadas, a Casa dos Açores de Lis-
boa celebra o Dia do Açoriano, 
desde 1989. Destaque, ainda, 
para os serões das frequentes 
das “Sextas-feiras Culturais” 
com conferências, colóquios, 
mesas redondas, exposições de 
arte, apresentações de livros (de 
preferência de autores açoria-
nos e/ou de temática açoriana), 
sessões musicais e jantares te-
máticos, nos quais participam 
personalidades de relevo nos 
meios literários, artístico, aca-
démico, científico, tanto dos 

Delfina Porto

Leonardo Soares 
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Hilmar 
As escolas  
de língua  
e cultura 

quicos, clubes desportivos e 
bandas filarmónicas da Cali-
fórnia na manutenção da aço-
rianidade, mas garante que 
“Ser uma casa dos Açores re-

intervenção garantindo que fo-
ram 25 anos muito produtivos 
e que espera que os próximos 
25 sejam igualmente fecundos. 

No conjunto de atividades que 
constam do plano anual desta-
cam-se as festividades de “Ter-
ça-feira de Carnaval” e a festa 
em louvor do Divino Espírito 
Santo, em maio (que acontece 
desde 1984, em Hilmar), com 
distribuição de sopas, bodo de 
leite tradicional e entreteni-
mento variado. Destaque, ain-
da, para o jantar de Ação de Gra-
ças para os idosos e a festa de 
Natal para as crianças. Salien-
tam-se ainda outras iniciativas 
como a festa da matança do por-
co, os espetáculos de cantigas ao 
desafio, Viagens de convívio, 
lançamento de livros, torneios 
de sueca e acolhimento diário a 
pessoas de terceira idade e mais 
jovens para jogos. 

A Casa dos Açores de Hil-
mar tem alguns grupos cons-
tituídos, nomeadamente gru-
po de danças de carnaval, o 
grupo etnográfico “Pérolas do 
Atlântico”, grupo de violas, 
com escola de viola regional; 
grupo folclórico “Mar Bravo”, 
um grupo de futebol e um ran-
cho de matança. ♦ 

No alinhamento da cerimónia 
comemorativa dos 25 anos de 
Conselho Mundial das Casas 
dos Açores seguiu-se a apre-
sentação de Elmano Costa, se-
cretário da Casa dos Açores de 
Hilmar, que falou em nome do 
presidente Frank Costa. 

Fundada a 20 de dezembro 
de 1977 a Casa dos Açores foi 
registada na cidade de Sacra-
mento, Califórnia. Nasceu 
com um propósito que se 
mantém com o passar dos 
anos: divulgar a cultura aço-
riana, prestar assistência atra-
vés de um centro de apoio ao 
emigrante e proporcionar à 
comunidade oriunda dos Aço-

res benefícios culturais, sociais 
e recreativos. 

“O que significa para nós fa-
zer parte do CMCA? As reu-
niões, sejam as virtuais ou as 
anuais presenciais servem para 
partilhar ideias e estratégias e 
para renovar amizades e laços 
de afeto que nos unem não só 
às nossas queridas ilhas mater-
nas. Saímos de cada reunião 
com novas maneiras de en-
frentar os desafios que encon-
tramos de tempo a tempo”, afir-
mou Elmano Costa. 

O dirigente continuou a elo-
giar o papel de todas as ir-
mandades de espírito santo, 
grupos folclóricos, tauromá-

Quebeque 
Centro de dia Reviver  
para apoiar os idosos
nossas comunidades que vi-
vem e partilham a nossa cul-
tura açoriana. Muito obriga-
do, bem hajam e viva os 
Açores!”, disse o Presidente da 
Casa dos Açores do Quebeque, 
Eduardo Leite. 

O Centro de Dia “REVIVER” 
é um dos principais projetos 
desta Casa dos Açores. Uma va-
lência criada em novembro de 
2004 com o objetivo de pro-

porcionar aos idosos formas de 
convívio que lhes atenuem as 
consequências da solidão. O 
Centro de Dia “Reviver” dina-
miza um Grupo Coral, aulas de 
ginástica, partilha de conheci-
mentos de artesanato e gastro-
nomia, formações sobre saúde 
e bem-estar entre muitas outras 
atividades. Frequentam este 
centro cerca de duas dezenas de 
emigrantes, com idades com-
preendidas entre os 70 e os 85 
anos. Esta valência é dinamiza-
da por um grupo de voluntários 
que mantém vivo o projeto. 

A Casa dos Açores do Que-
beque desenvolve diversas ati-
vidades como a realização das 
Semanas Culturais dos Aço-
res, a promoção de exposições 
de pintura e de palestras, a exi-
bição de filmes/documentá-
rios sobre os Açores, apresen-
tações de livros de autores 
açorianos e/ou de temática 

açoriana, mostras de artesa-
nato, exibições de folclore e 
música tradicional, encontros 
de jovens, jantares convívio e 
outras festas como a de ani-
versário ou a muito participa-
da Festa de Natal.  

A instituição promove, ain-
da, jantares e refeições em re-
gime de “take away” com sabo-
res açorianos.  

A Casa dos Açores do Que-
beque é ainda sede de algumas 
coletividades como o Grupo 
de Cantares “Recordações” ou 
o Rancho Folclórico “Ilhas de 
Encanto”.  

Esta coletividade faz parte da 
Rede internacional de Organi-
zações de Serviço Social, sendo 
ainda membro do Conselho 
Mundial das Casas dos Açores 
desde a sua fundação, em 1997. 

A CAQ dirigiu o Conselho 
Mundial no ano 2000 e poste-
riormente em 2015. ♦ 

Do Quebeque, em Montreal, 
chegou a intervenção da quar-
ta Casa dos Açores presente 
na cerimónia dos 25 anos do 
Conselho Mundial das Casas 
dos Açores. 

A instituição do Canadá to-
mou a palavra na voz de 
Eduardo Leite, presidente da 
Casa dos Açores fundada a 18 
de julho de 1978.  

“A CAQ agradece a possibi-
lidade de participar virtual-
mente nesta sessão comemo-
rativa dos 25 anos do Conselho 
Mundial das Casas dos Açores. 
Esta casa encontra-se entre as 
fundadoras e hoje, 25 anos de-
pois, pode testemunhar que o 

CMCA tem enriquecido a re-
lação entre as diferentes casas. 
CMCA tem ajudado a cons-
truir passo a passo uma visão 
e uma missão comum para as 
Casas dos Açores. Os nossos 
sinceros agradecimentos ao 
Governo Regional dos Açores 
que tem sido um apoio cons-
tante e a todos os outros cola-
boradores que têm trabalhado 
incessantemente para conse-
guirem que a nossa cultura 
açoriana esteja viva fora dos 
Açores. Em nome da Casa dos 
Açores de Québec, dos seus só-
cios e amigos, parabéns a to-
dos e que os próximos 25 anos 
continuem a enriquecer as 

presenta algo mais. Algo dife-
rente e mais profundo. Sen-
timos uma responsabilidade 
de não só manter a nossa cul-
tura, mas também de servir o 
nosso povo que, longe da sua 
terra de origem, sente não só 
saudade como também a von-
tade de transmitir a sua cul-
tura para as futuras gerações. 
Por isso temos associados à 
nossa casa grupos desportivos 
e folclóricos e também as es-
colas de língua e cultura. Agra-
decemos o apoio que anual-
mente recebemos do Governo 
Regional que tornam possíveis 
estas iniciativas”. 

Elmano Costa concluiu a sua Elmano Costa

Eduardo Leite
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Norte 
O apoio a doentes 
açorianos deslocados
sas dos Açores num contexto de 
ultraperiferia, de diminuição de 
população residente em que im-
porta, não só reter capital hu-
mano, mas incentivar a uma di-
plomacia económica. A Casa 
dos Açores do Norte tenta de-
volver alguma coisa à região 
através do apoio psicossocial aos 
utentes deslocados por motivos 
de saúde e aos seus acompa-

nhantes. É fruto disso, em par-
ceria muito próxima com o Go-
verno Regional, o trabalho que 
fazemos na Casa Amiga, um es-
paço onde ficam os nossos ir-
mãos açorianos que procuram 
cuidados de saúde no Porto e de 
referir ainda a parceria com os 
3 hospitais da região no âmbito 
do programa Integrar+. Temos 
ainda a intensão de, nos próxi-
mos 3 anos, criar um museu te-
mático da cultura açoriana no 
Porto, uma cidade que sofre 
com alguma pressão turística 
e na qual queremos dar visibili-
dade à nossa terra natal. Por 
tudo isto a Casa dos Açores do 
Norte está muito grata ao 
CMCA e ao GRA pelo trabalho 
e incentivo constantes”, rema-
tou o mais jovem presidente. 

A 11 de novembro de 1992, a 
CAN foi declarada como ins-
tituição de Utilidade pública 

e a sede própria foi oficial-
mente inaugurada a 15 de 
maio de 1999 

Nas atividades culturais in-
cluem-se a festa anual do Di-
vino Espírito Santo, a promo-
ção da cultura em geral e de 
modo especial a açoriana atra-
vés da realização de eventos 
como colóquios, apresentações 
de livros, exposições de pintu-
ra e de fotografia, realização de 
conferências e intercâmbios. 

A CAN organiza eventos 
como: a celebração do aniver-
sário da Casa com um jantar 
dançante, a Festa do Carnaval 
e/ou simples eventos com vista 
à promoção da convivialidade 
entre os sócios e tem mantido 
uma relação de cooperação ati-
va com o “Posto de Turismo dos 
Açores” que está instalado na 
sua sede, com o fim de o apoiar 
e promover. ♦ 

Uma estreia na sessão come-
morativa do Conselho Mundial 
das Casas dos Açores foi Miguel 
Azevedo, recentemente eleito 
presidente da Casa dos Açores 
do Norte, criada a 6 de março 
de 1980 e que integra o Conse-
lho Mundial das Casas dos 
Açores desde novembro de 
1997, tendo presidido este Con-
selho em 2001 e em 2013. 

Miguel Azevedo começou por 
destacar a missão do Conselho 
Mundial das Casas dos Açores: 
“O CMCA tem-se assumido 
como um agremiador das ini-
ciativas dos açorianos por todo 
o mundo. A Casa dos Açores do 
Norte esteve na sua origem e ao 
longo dos anos tem testemu-

nhado a pujança e o sangue aço-
riano por todo o mundo. Neste 
percurso é de louvar a partici-
pação do Governo Regional dos 
Açores que, em múltiplas face-
tas, pela sua liderança pelas suas 
palavras de incentivo, tem aju-
dado a diáspora a congregar a 
açorianidade e a devolver algo à 
Região Autónoma dos Açores. 
A Casa dos Açores do Norte 
rege-se pelo princípio da cultu-
ra e é expressão disso a nossa bi-
blioteca que tem mais de 3 mil 
exemplares e que está aberta aos 
portuenses e aos açorianos a vi-
ver no Norte. Os princípios da 
solidariedade, da prosperidade, 
da participação cívica. Aquele 
que deve ser o contributo das ca-

Miguel Azevedo

São Paulo  
A génese  
do culto ao 
Espírito Santo 

ensino básico e universitário 
através de sessões de esclare-
cimento e concursos variados. 
Destaque para o concurso 

reografias do folclore açoria-
no, nomeadamente num dos 
maiores festivais de folclore 
do Brasil, o “Revelando São 
Paulo”. Neste evento a CASP 
mantém a sua presença tam-
bém com gastronomia aço-
riana num “stand” com for-
mato de império do Divino 
Espírito Santo. 

É, ainda, sede do grupo de 
cantares “Coral Cantares do 
Basalto”. 

Esta instituição possui sede 
própria com espaços que lhe 
permitem promover diversas 
iniciativas: capela, salão no-
bre, biblioteca, sala de reu-
niões, bar e cozinha. 

A Casa dos Açores de São 
Paulo possui mais de uma cen-
tena de sócios e a sua área de 
abrangência geográfica esten-
de-se ao Estado de S. Paulo. 

Esta Casa dos Açores tam-
bém integra o Conselho Mun-
dial das Casas dos Açores des-
de 1997, tendo presidido o 
Conselho em 2002 e poste-
riormente em 2016. 

Em 2018 a CASP foi agracia-
da com a Insígnia Autonómica 
de Mérito Cívico por ocasião do 
Dia da Região a 21 de maio na 
Madalena do Pico. ♦ 

Pela voz do Vice-Presidente 
Roberto Correia entrou vir-
tualmente na sessão solene a 
Casa dos Açores de São Paulo. 

Roberto começou por agra-
decer ao GRA nas pessoas dos 
sucessivos Diretores Regionais 
das Comunidades e deixou, 
também, uma palavra de apre-
ço a todos os presidentes das 
CA´s “que deram continuidade 
ao CMCA, trocando experiên-
cias, visibilidade e interagin-
do com as comunidades aço-
rianas espalhadas pelo mundo”. 

A criação da Casa dos Aço-
res de São Paulo está associa-
da à necessidade de culto anual 
ao Divino Espírito Santo, em 
Vila Carrão, bairro onde se lo-
caliza a sua sede.  

Esta instituição promove 
um conjunto de iniciativas que 
passam pela celebração da 
Festa do Divino Espírito San-
to, pela realização anual da Se-
mana Cultural Açoriana, do 
Dia do Arquipélago dos Aço-
res (que coincide com as co-
memorações do dia de ani-
versário da CASP), Festas 
Julinas, eventos gastronómi-
cos com pratos e produtos tí-
picos dos Açores, palestras, ex-
posições, e outros eventos com 
destaque para as artes como 
teatro, dança, música e serões 
literários. 

A Casa dos Açores de São 
Paulo tem desenvolvido um 
trabalho de divulgação dos 
Açores junto de estudantes do 

“Açores, Natural, Natural-
mente e Brasil Florão da Amé-
rica” iniciado na Semana Cul-
tural de 2012, que envolveu 
um concurso no qual partici-
param várias escolas e cujo 
prémio do concurso foi uma 
viagem de uma semana aos 
Açores organizada pela DRC. 

A CASP possui um grupo 
folclórico com cerca de cin-
quenta elementos que, para 
além de dinamizar e atuar nas 
festas organizadas pela Casa 
dos Açores, tem representado 
esta instituição noutras co-
munidades e noutros estados, 
divulgando o cancioneiro e co-Roberto Correia
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Ontário 
Apoio sénior e de olhos 
postos nos mais jovens 
portantes”, rematou a presi-
dente da CAO. 

Para a instituição no Cana-
dá é importante assistir aos seus 
associados e apoiar os novos 
imigrantes na adaptação às di-
ferenças culturais e legais do 
país que os acolhe e por isso de-
tém um centro de atendimen-
to ao cidadão (RIAC), com um 
consulado virtual. 

A CAO promove, também ex-
cursões a Nova Inglaterra, nos 
EUA, para participação nas 
Festas do Divino Espírito San-
to, assinala o Dia dos Açores no 
Ontário Place, o aniversário da 
Casa dos Açores do Ontário e 
atribui condecorações e louvo-
res aqueles que, por serviços re-
levantes prestados à Casa dos 
Açores ou à comunidade aço-
riana, mereçam a distinção.  

Detém, ainda, as valências de 
biblioteca aberta aos sócios e à 
comunidade, escola de língua 
portuguesa, centro de convívio 
da terceira idade, aulas de vio-
la da terra e violão e restauran-
te com gerência e exploração de 
particulares.  

É sede do Rancho Folclórico 
“Pérolas do Atlântico”, do gru-
po coral “Recordar é Viver”, do 
Grupo de Juventude da Casa 
dos Açores do Ontário.  

A CAO integra o CMCA des-
de a sua fundação, em novem-
bro de 1997 ao qual presidiu nos 
anos de 2008 e 2018,  

Através das suas valências de 
apoio social, é também parte 
integrante da Rede Interna-
cional de Organizações de Ser-
viço Social. 

A Casa dos Açores do Ontário 
foi durante vários anos o maior 
ponto de encontro de açorianos 
no estado. Hoje o número de só-
cios e frequentadores assíduos 
é mais diminuto. Uma tendên-
cia que se verifica um pouco pe-
las Casas dos Açores de todo o 
mundo com o desaparecimen-
to dos emigrantes e a baixa cap-
tação de jovens para as tradi-
ções das CA´s. É nesse sentido 
que os mais novos são agora a 
principal prioridade para a atual 
direção da Casa dos Açores do 
Ontário. ♦ 

A casa dos Açores do Ontário, 
criada a 9 de dezembro de 
1985, tomou a vez na sessão 
solene na voz da presidente 
Suzanne Cunha que começou 
por felicitar todos os funda-
dores do Conselho Mundial 
das Casas dos Açores “que ti-
veram a visão de criar esta 
grande valia. A Casa dos Aço-
res do Ontário, à data com a 
designação de Casa dos Aço-
res de Toronto, também mar-
cou presença na primeira ses-
são”, diz Suzanne Cunha que 
continuou: “O CMCA deu-me 
muitas oportunidades de 
aprendizagens nas trocas de 

conversas com os outros co-
legas, especialmente nos últi-
mos 2 anos, nas reuniões vir-
tuais, tivemos oportunidade 
de reunir 4 vezes durante um 
ano. Esta Casa dos Açores tem 
um papel fundamental no pa-
pel sociocultural como tive-
mos oportunidade de mostrar 
ao longo desta semana cultu-
ral. Também tem tido muito 
impacto na vida dos nossos 
seniores na programação des-
tinada à terceira Idade. O foco 
da CAO para o futuro serão, 
de facto, os nossos jovens por-
que eles também precisam de 
sentir-se valorizados e im-

Suzanne da Cunha

Nova Inglaterra 
de Rhode  
Island para 
Massachusetts

amigos reabriram as “portas” da 
instituição, já com a denomina-
ção atual, tendo sido transferida 
para o estado de Massachusetts. 

Para além destas atividades, 
a CANI realiza também ações 
voltadas para a promoção do 
convívio entre sócios e comuni-
dade em geral e tem implemen-
tado vários intercâmbios com ou-
tras comunidades da diáspora. 

Do plano anual de atividades 
salientam-se a “Semana Cultu-
ral”, o “Dia dos Açores”, o “Dia 
Internacional da Mulher” e o 
“25 de Abril”. 

Destaque para o grupo musi-
cal da CANI - “Grupo Raízes” - 
criado em janeiro de 2006. O 
grupo é composto, na sua maio-
ria, por jovens lusodescendentes, 
que apesar da sua língua ser o in-
glês dominam perfeitamente a 
língua dos seus pais e avós.  

“Reinventar Tradições” é outro 
relevante projeto criado em 2012. 
O grupo reúne-se semanalmen-
te, executa peças de artesanato 
açoriano e trabalha outros mate-
riais com técnicas de artesanato 
que ensinam ao restante grupo. 
Outra responsabilidade do gru-
po é a organização de Workshops 
de artesanato que são abertos a 
toda a comunidade.  

A CANI integra o Conselho 
Mundial das Casas dos Açores 
desde a sua fundação, em 1997, 
tendo assumido a presidência 
em 2004 e 2006. ♦ 

A Casa dos Açores da Nova In-
glaterra, (CANI) foi oficial-
mente fundada como “Casa dos 
Açores do Estado de Rhode Is-
land”, no estado de East Provi-
dence, a 8 de junho de 1982. 

Francisco Viveiros, presi-
dente da CANI desde 2018, foi 
o orador na sessão solene dos 
25 anos do CMCA: “Sendo a 
nossa diáspora (calcula-se) 
equivalente a 6 ou 7 vezes a po-
pulação residente nos Açores, 
em lugares tão próximos como 
o continente ou a Madeira até 
ao longínquo estado da Cali-
fórnia, nos EUA, ou San Carlos, 
no Uruguai, o CMCA é a única 
entidade verdadeiramente 
aglomeradora da comunidade 
açoriana espalhada pelo mun-

do e resulta numa enorme fa-
mília. A família açoriana. 

As Casas dos Açores têm mere-
cido ao longo dos anos o carinho 
e a dedicação dos mais altos ór-
gãos representativos dos Açores. 
Através dos sucessivos diretores 
regionais das comunidades, pela 
sua proximidade por vezes até in-
timista que têm tão bem sabido 
alicerçar as pontes que ligam a re-
gião às nossas casas”, disse Fran-
cisco Viveiros na sessão solene. 

A Casa dos Açores foi criada 
com o objetivo de prestar servi-
ços à comunidade onde se en-
contra inserida nas mais variadas 
vertentes: oportunidades educa-
cionais, culturais e sociais. Depois 
de um interregno, em 1990, Leo-
nardo Oliveira e um grupo de 

Ao longo dos anos, a CANI 
tem desenvolvido um conjun-
to de atividades culturais, de in-
formação e formação, de soli-
dariedade social e de promoção 
dos Açores, que passam pelo 
apoio social a membros da co-
munidade, apresentação de li-
vros, realização de workshops, 
promoção de palestras, ações 
de sensibilização e exposições, 
divulgação da música tradicio-
nal açoriana, realização de au-
las de informática bem como 
a disponibilização de aulas de 
cidadania, com vista a apoiar os 
açorianos no seu processo de 
naturalização.  Francisco Viveiros
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Winnipeg 
Promover , 
preservar e 
divulgar a 
cultura açoriana 

la de instrução e manutenção 
dos nossos usos e costumes re-
gionais. Obrigado a todos pela 
oportunidade de podermos 

ral dos Açores, festivais de gas-
tronomia e de folclore, pales-
tras, apresentação de livros de 
autores açorianos e/ou de te-
mática açoriana, comemoração 
das Festas do Divino Espírito 
Santo, danças e bailinhos de 
Carnaval, e a comemoração de 
outras festas tradicionais aço-
rianas no geral. 

A Casa dos Açores do Winni-
peg integra a Rede Internacio-
nal de Organizações de Serviço 
Social e é membro do Conselho 
Mundial das Casas dos Açores 
desde o ano de 2001, tendo as-
sumido a presidência deste 
Conselho no ano de 2005 e du-
rante o último ano. 

Por ocasião das comemora-
ções dos 30 anos da Casa dos 
Açores do Winnipeg, o CMCA 
fez acontecer em simultâneo a 
XXIV Assembleia naquela ci-
dade canadiana.  Três décadas 
celebradas em família: com os 
associados da CAW e com re-
presentantes de todas as Casas 
dos Açores no mundo.  

A bandeira do Conselho 
Mundial das Casas dos Açores 
saiu em setembro de Winni-
peg e rumou, depois, à Casa 
dos Açores de Santa Catarina, 
no Brasil. ♦ 

Inicialmente denominada de 
Centro Cultural Açoriano de 
Manitoba, esta instituição 
nasceu a 13 de setembro de 
1992 com incorporação a 16 
de outubro do mesmo ano. Só 
depois da adesão ao Conselho 
Mundial das Casas dos Aço-
res, no ano de 2001, é que esta 
organização assumiu a desi-
gnação de Casa dos Açores de 
Winnipeg. 

A CAW também participou 
da sessão comemorativa das bo-
das de prata do Conselho Mun-
dial das Casas dos Açores. 

 “A Casa dos Açores de Win-
nipeg e seus diretores deseja 
os parabéns ao grupo CMCA 

e aos seus fundadores pelos 25 
anos de existência e votos de 
uma longa vida com muitos 
sucessos e que o nosso grupo 
CMCA continue a crescer ano 
após ano contribuindo assim 
para a união dos nossos ir-
mãos açorianos espalhados 
pelo mundo e ao mesmo tem-
po dar continuidade aos nos-
sos usos e costumes e mostrar 
aos nossos mais novos o que 
são e como viver e manter as 
nossas tradições. A CAW tem 
servido, e serve, para manter 
e divulgar as nossas tradições 
e costumes no meio da nossa 
comunidade e dos nossos jo-
vens em geral. Serve de esco-

Rio Grande do Sul  
de prédio abandonado  
a património municipal

Em 1992, Régis Gomes, coor-
denador do grupo de danças 
gaúchas, participou no Festival 
internacional de folclore da Ilha 
Terceira e decidiu criar um gru-
po de danças açorianas. O mo-
vimento intensificou-se e foi 
criada a “Associação Amigos 
dos Açores”, que abriu portas 
à criação da Casa dos Açores, 
posteriormente em 1999. 

A sede da CARGS era uma 
propriedade de criação de gado 
e agricultura. Nos anos 90, a 
casa foi abandonada até que, 
em 1999, o prédio foi cedido 
para abrigar a CA, recém-cria-
da, que o recuperou, sendo 
inaugurada em março de 2003. 
Depois de recuperada, a sede 
foi reconhecida como patrimó-
nio arquitetónico e cultural do 
município. 

A CSRGS atende a um pú-
blico diversificado. A sua bi-
blioteca é amplamente pro-
curada por estudiosos e 
universitários com interesse 
nos assuntos açorianos.  

Ao longo da sua existência, 
esta instituição já recebeu vá-
rios prémios pelo trabalho em 
prole da cultura açoriana: a “Co-
menda Dante de Laytano”, ofe-
recida pela Comissão Gaúcha 
de Folclore, pelo seu trabalho de 

resgate das Festas do Divino Es-
pírito Santo no Rio Grande do 
Sul, o “Prémio Destaque Cultu-
ral-2005” oferecido pelo Go-
verno do Estado do Rio Grande 
do Sul, o “Prémio Rodrigo Me-
lo Franco Andrade 2007”, rece-
bido pelo Rancho Folclórico da 
CAERGS, na categoria Salva-
guarda de Bens de Natureza 
Imaterial, entre outros. 

A Casa dos Açores do Rio 
Grande do Sul promove dois 
eventos culturais de grande re-
levância: O “Festival Interna-
cional de Folclore de Gravataí”, 
que reúne grupos folclóricos de 
vários países e o “Rio Grande 
Canta os Açores”, festival de 
música no qual participam 
compositores e músicos, com 
temática açoriana. 

A CARGS passou a integrar o 
CMCA desde 8 de junho de 
2003. ♦ 

“Estarmos aqui hoje reunidos é 
reforçar o nosso sentimento 
açoriano de ser. Porque é esse o 
sentimento que nos comove. 
Que nos emociona, que identi-
fica as nossas raízes. É ele que 
nos fortalece, que nos revigora, 
que nos impulsiona a continuar 
o nosso trabalho de resgate e 
preservação dessas raízes. Es-
tar aqui hoje é fazer parte e fir-
mar nossa açorianidade e per-
ceber que este conselho vem 
colhendo bons e significativos 
frutos. Muito ainda há para ser 
feito e temos vontade. As nos-
sas entidades são estes elos im-
prescindíveis para a continui-

dade e prosperidade. Vida 
longa ao CMCA!”, disse Vivia-
ne Peixoto, presidente da Casa 
dos Açores do Rio Grande do 
Sul na sessão comemorativa. 

Em 1992 nasceram as “Salas 
Açorianas” em locais do Rio 
Grande do Sul onde residiam 
açorianos. Essas salas abriga-
vam acervo enviado pelo Go-
verno dos Açores e pretendiam 
divulgar o resgatar a açoriani-
dade. Cidadãos naturais de 
Gravataí, que participavam das 
ações promovidas pelo GRA, já 
se movimentavam pela açoria-
nidade: na História, na Litera-
tura e no Folclore. 

entrar neste encontro!”, dis-
se o Presidente da Casa dos 
Açores de Winnipeg, João 
Paulo Melo. 

A missão da Casa dos Aço-
res do Winnipeg inclui diver-
sas metas: promover, preser-
var e divulgar localmente a 
cultura açoriana e criar pon-
tes que aproximem cada vez 
mais os açorianos residentes 
naquela zona do Canadá aos 
Açores. 

 Esta organização desenvol-
ve um conjunto de iniciativas 
que constam do seu plano 
Anual de Atividades tais como 
a realização da Semana Cultu-

João Paulo Melo

Viviane Peixoto



AÇORIANO ORIENTAL  
SEXTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 20228 25 ANOS DO CONSELHO MUNDIAL DAS CASAS DOS AÇORES

Uruguai  
As danças e a língua 
portuguesa para  
os mais novos
o Uruguai e é a única organiza-
ção que assume este cariz no 
país em questão. 

Em 2011, na XIV Assem-
bleia-Geral do Conselho Mun-
dial das Casas dos Açores, que 
decorreu no Rio de Janeiro, esta 
associação aderiu ao Conselho 
e passou a designar-se como 

Casa dos Açores do Uruguai – 
Los Azoreños. 

No plano de atividades anual 
da Casa dos Açores do Uruguai 
– Los Azoreños salientam-se di-
versos projetos: o Grupo de Dan-
ças Los Azoreños (com um gru-
po de adultos e outro infantil) 
com aulas de dança e apresen-
tação de espetáculos. Destaque, 
também, para o grupo de teatro 
Azorteatro, as Jornadas de Co-
zinha Açorianas, os ateliers de 
ocupação para crianças e adul-
tos nas áreas dos trabalhos ma-
nuais, teatro, expressão plástica 
com atividades características 
do artesanato açoriano, aulas de 
língua portuguesa para crian-
ças e jovens, apresentação de 
obras literárias, exposições de 
artes plásticas, promoção das 
Fiestas Azoriano Carolinas des-

de 2004, a edição de um boletim 
informativo, entre muitas outras 
atividades. 

A Associação Los Azoreños foi 
criada a 24 de agosto de 1963 e, 
como tal, celebrou o seu 50º ani-
versário no ano de 2013. 

A Casa dos Açores do Uruguai 
– Los Azoreños aderiu ao Conse-
lho Mundial das Casas dos Aço-
res a 1 de setembro de 2011 numa 
sessão no Rio de Janeiro, Brasil. 

Esta instituição, à semelhan-
ça de todas as restantes Casas dos 
Açores, mantém uma parceria 
ativa com o Governo Regional 
dos Açores através da Direção 
Regional das Comunidades com 
a assinatura de um protocolo 
que lhe permite receber apoio 
financeiro para promoção e pre-
servação da cultura açoriana no 
Uruguai. ♦ 

Virtualmente e com um caste-
lhano que exigiu maior atenção 
por parte do público a Casa dos 
Açores do Uruguai também 
participou na sessão dos 25 
anos do Conselho Mundial das 
Casas dos Açores na voz de So-
fía Quintana Ruíz. 

“Queria felicitar pelo 25º ani-
versário do Conselho Mundial 
das Casas dos Açores. A nossa 
Casa, particularmente, começou 
a participar no ano de 2011 na 
assembleia no Rio de Janeiro, no 
Brasil. Para a nossa comunida-
de esta inclusão foi muito im-
portante. Como sabem Os Azo-
reños foram fundados em 1963 
e a entrada no CMCA foi im-
portante para revivermos as nos-

sas raízes açorianas e para po-
dermos continuar a defender a 
nossa cultura. Desejamos mui-
to êxito e muitíssimos mais anos 
de vida ao Conselho Mundial das 
Casas dos Açores e que todos os 
açorianos pelo mundo possam 
continuar a difundir a nossa cul-
tura açoriana e a cultura do nos-
so país. Muito obrigada”, termi-
nou Sofía Quintana Ruíz, da 
Casa dos Açores do Uruguai – 
Los Azoreños. 

Los Azorenõs foi fundada por 
um grupo de descendentes de 
açorianos com o propósito de 
proceder ao resgate da identi-
dade açoriana, fomentando o 
estreitamento de laços históri-
co-culturais entre os Açores e 

Sofía Quintana

Bermuda 
Uma missão 
social para todos 
os bermudianos

anos depois já é uma institui-
ção reconhecida”, disse Andreia 
Souza que felicitou o CMCA por 
25 anos de conquistas.  

A Casa dos Açores da Ber-
muda, foi fundada a 10 de mar-
ço de 2015, com a designação 
inicial “Amigos da Casa dos 
Açores da Bermuda Ltd.”. A en-
tidade foi registada, no dia 10 
de março de 2015, enquanto 
empresa local, com responsa-
bilidade limitada, para fins de 
solidariedade. A CAB tem 
também como objetivo apoiar 
instituições de caridade locais 
que auxiliem todos os bermu-
dianos, independentemente 
das suas origens. 

Em setembro de 2017, a Casa 
dos Açores das Bermudas foi 
admitida no CMCA e em 2019, 
assume a presidência da XXII 
Assembleia Geral. 

Sem sede própria até então, 
o Governo das Bermudas cedeu 
um imóvel, durante 22 anos, 
para abrigar a sede da CAB. O 
imóvel está a ser alvo de uma in-
tervenção em termos da estru-
tura. A futura sede, com parque 
de estacionamento, terá uma 
sala para 120 pessoas, 4 escri-
tórios e uma cozinha. ♦ 

A Casa dos Açores da Bermuda 
é atualmente presidida por An-
dreia Moniz de Souza, também 
cônsul honorária de Portugal 
na Bermuda, que esteve na 
Horta a 13 de novembro para 
participar na sessão comemo-
rativa dos 25 anos do CMCA. 

“Gostaria de agradecer a to-
das as pessoas que trabalharam 
e as que continuam a trabalhar 
diariamente para que as Casas 
dos Açores espalhadas pelo 
mundo continuem a ser um su-
cesso. A Casa dos Açores são os 
seus membros, voluntários e 
apoiantes que trabalham em 
conjunto para promover e ce-
lebrar os Açores. Do passado, 
os Açores hoje, a nossa cultura, 

a nossa história e as nossas tra-
dições. Nas nossas comunida-
des celebramos o amor pelos 
Açores. Mesmo que por um 
momento ou outro tenhamos 
saído dos Açores, a região con-
tinua a ser a nossa terra mãe. 
Cada CA é uma extensão dos 
Açores numa comunidade 
emigrante. Como um dos fun-
dadores da CAB posso atestar 
a importância crucial que o 
CMCA teve no sucesso e no 
facto da CAB existir. Se não 
fosse a minha participação da 
assembleia no Porto em 2013 
como observadora de outra 
associação, a CAB não existi-
ria hoje. O CMCA de 2013 
abriu os meus olhos para o 

Casas dos Açores e também dos 
desafios que as nossas comuni-
dades enfrentam pelo mundo. 
Realmente parecia uma famí-
lia reunida para se ajudarem 
uns aos outros. 

Apesar de estarmos em co-
munidades tão distantes e di-
ferentes, tínhamos desafios bas-
tante semelhantes. Entendi, 
então, a importância de criar 
uma casa dos Açores. Estabe-
lecida para partilhar, promover 
e celebrar ser açoriano nas Ber-
mudas. Partilhar a açorianida-
de não só com os açorianos, mas 
com toda a população da Ber-
muda. Foi criada em 1015 e 7 

Andreia Souza

conceito de Casa dos Açores e 
o importante papel que têm 
nas comunidades emigrantes. 
Aprendi sobre a missão das 
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Maranhão 
Casa dos Açores 
nova para uma 
emigração 
primordial

tura e da história açoriana. A 
gente tem estado, a todo o ins-
tante, a aproximar ainda mais 
esses dois lados.  

tilham. É uma alegria muito 
grande. E gostaria de agrade-
cer imensamente ao Dr José 
Andrade, Diretor Regional das 
Comunidades, que nos tem 
ajudado muito, colaborado 
muito, dra Berta Cabral e dr 
Manuel Bolieiro e a todos vo-
cês, meus colegas das demais 
Casas dos Açores pelo mundo. 
Foi uma honra ser tão recebi-
do por todos eles em Santa 
Maria, quando entramos para 
o CMCA junto com a Casa dos 
Açores da Madeira. O CMCA 
para mim é um orgulho muito 
grande. Um abraço e deixo um 
convite a todos os açorianos 
para que nos possam visitar 
aqui no Maranhão e possam 
conhecer as nossas belezas na-
turais, culturais e históricas, 
que nos aproximam muito. 
Aqui vocês serão sempre mui-
to bem-vindos!”. 

A SATA Azores Airlines foi, 
entretanto, contratada para 
operar uma operação charter 
entre Portugal e o Brasil. O voo 
inaugural deverá acontecer no 
dia 12 de dezembro e irá ligar 
Lisboa, Ponta Delgada e São 
Luís do Maranhão. ♦ 

A terceira mais jovem Casa dos 
Açores- no Maranhão, Brasil - 
também marcou presença nas 
comemorações dos 25 anos do 
CMCA. O presidente é Paulo 
Matos que tomou a palavra 
numa apresentação virtual do 
recente projeto. “É uma alegria 
participar dos 25 anos do 
CMCA. Nós maranhenses, al-
guns poucos abnegados, deci-
dimos criar a Casa dos Açores 
do Maranhão em 2019. Apro-
veitamos aquela data em que 
se assinalavam 400 anos des-
de que aqui chegaram os pri-
meiros casais açorianos, trazi-
dos pelo Simão Estácio da 

Silveira, da ilha de São Jorge, 
e nós decidimos homenagear 
os 400 anos da presença aço-
riana aqui no norte do Brasil. 
Foi um momento muito im-
portante. Foi um despertar. 
Três anos se passaram e no 
ano passado fomos recebidos 
pelo Conselho Mundial das 
Casas dos Açores e foi uma 
alegria muito grande para o 
Maranhão. Outra alegria que 
gostaria de destacar aqui foi 
a eleição do dr Aristides Bet-
tencourt como conselheiro da 
diáspora e junto com a Casa 
dos Açores temos trabalhado 
muito na valorização da cul-

Madeira 
Uma casa nova no 
arquipélago vizinho
mos a Casa dos Açores mais 
nova, ainda somos o membro 
mais novo deste conselho e foi 
desde logo um objetivo a en-
trada da Casa dos Açores na 
Madeira para o Conselho 
Mundial das Casas dos Aço-
res. Aprendemos muito com 
a experiência das outras casas 
e foi muito importante o fac-
to de, na altura da pandemia, 

que coincidiu praticamente 
com a nossa fundação, que 
permitiu que nos reuníssemos 
por meios telemáticos. A uti-
lização das novas tecnologias 
foi, e continua a ser, muito im-
portante para nós. Permite-
nos que exista um contacto e 
uma aproximação perma-
nente e contribuiu para que 
essa transmissão de expe-
riências e conhecimentos seja 
mais frequente, culminando, 
claro está, na nossa assem-
bleia geral presencial e anual 
onde também debatemos os 
desafios que se nos colocam.  

Podem contar com a Casa 
dos Açores na Madeira nesta 
aproximação dos açorianos à 
diáspora, porque, indepen-
dentemente de onde nos en-
contremos, somos sempre, or-
gulhosamente, das Ilhas de 
Bruma”, referiu Carlos Ma-

druga da Costa, Presidente da 
segunda mais jovem casa dos 
Açores, com sede no arquipé-
lago da Madeira. 

A Casa dos Açores na Ma-
deira foi fundada a 12 de de-
zembro de 2019. A sede, que 
sita à Rua das Pretas nº 67ª 
foi inaugurada em agosto de 
2021. 

A CAM foi inaugurada com 
a finalidade de congregar a 
comunidade açoriana na Ma-
deira assim como junta, cele-
bra e partilha a aproximação 
dos dois arquipélagos portu-
gueses. 

Para assinalar o primeiro 
aniversário da sede, a Casa 
dos Açores na Madeira pro-
moveu um espetáculo no au-
ditório do Jardim Municipal 
um espetáculo do Grupo de 
Violas de Santa Bárbara, na 
ilha Terceira. ♦ 

“Permitam-me que comece 
por assinalar a enorme sim-
bologia e o enorme significa-
do da minha presença aqui 
hoje, na minha terra natal.  E 
no local onde tudo começou 
e onde se fundou o Conselho 
Mundial das Casas dos Aço-
res a 13 de novembro de 1997, 
em reunião realizada nesta 
mesma pousada de Santa 
Cruz, à data com a participa-
ção das casas dos Açores de 
Lisboa, Rio de Janeiro, Cali-
fórnia, Quebeque, Norte, São 
Paulo, Toronto, Nova Ingla-

terra, Algarve e Coimbra.  
Este fórum representa a 

açorianidade espalhada pelo 
mundo e tem como objetivo 
desenvolver atividades que 
contribuam para a afirmação 
dos Açores e da sua diáspo-
ra. Pretende igualmente que 
em conjunto com as suas ca-
sas contribuir para o incre-
mento das relações culturais, 
económicas e sociais entre a 
Região Autónoma dos Açores 
e as várias regiões de implan-
tação das várias casas dos 
Açores. Embora já não seja-

Temos tentado, institucio-
nalmente – e a nossa vontade 
é que isso se consolide – esta-
mos em conversações com a 
SATA para viabilizar voos par-
tindo de Lisboa, fazendo esca-
la em Ponta Delgada e chegar 
aqui a São Luís do Maranhão. 
Seria um fato histórico tendo 
em conta que em 1619 demo-
rava-se 2 meses e meio para 
aqui chegar. Tantos anos de-
pois, se isto se consolidar, va-
mos ter cerca de 6 horas numa 
aeronave confortável e apro-
ximar estes 2 lados que tanto 
se identificam e que tanta his-
tória e tanta cultura compar-

Paulo Matos

Carlos Madruga da Costa
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Espírito Santo 
A mais jovem  
e a sétima  
no Brasil 

sidente da CAES, é neto de aço-
rianos, da família Vieira Seró-
dio, da vila da Povoação, em São 
Miguel. O bisavô, Joaquim Viei-

ceu por incentivo da Coroa Por-
tuguesa que pretendia captar 
famílias para o processo de co-
lonização do território brasilei-
ro. Nos dois séculos seguintes, 
foram intensificados os incen-
tivos políticos a esse movimen-
to migratório, com a oferta de 
transporte marítimo e doação 
de terras. Essa iniciativa oca-
sionou um significativo au-
mento no aliciamento de colo-
nos. Posteriormente, o século 
XVII foi marcado por uma in-
tensa saída de açorianos rumo 
ao Brasil, tendo como princi-
pais destinos algumas Capita-
nias do Norte e Nordeste (Pa-
rá, Maranhão, Pernambuco e 
Bahia). O processo era organi-
zado pela Coroa Portuguesa 
para cumprir interesses polí-
ticos. A partir da segunda me-
tade do século XVIII, e século 
XIX, por questões legais, a emi-
gração de açorianos para o Bra-
sil foi mais moderada.  

Entre as principais motivações 
da emigração açoriana para o Bra-
sil estavam: as limitações do ter-
ritório, as dificuldades económi-
cas e o atraso tecnológico. Além 
das questões sociais e familiares 
ocasionadas pelo aumento de-
mográfico na região. ♦ 

A Casa dos Açores do Espíri-
to Santo, CAES, é a mais re-
cente Casa dos Açores. Foi 
inaugurada a 25 de julho de 
2022 e é a sétima em território 
brasileiro. 

A Instituição pretende in-
centivar a preservação e di-
vulgação da memória cultural, 
histórica e cultural da Imigra-
ção Açoriana no estado do Es-
pírito Santo. 

O mais recente membro do 
CMCA também tomou a pala-
vra na sessão comemorativa na 
voz do seu presidente, Nino 
Moreira Seródio que deixou a 
garantia de compromisso: “A 
Casa dos Açores do Espírito 
Santo vem felicitar o CMCA pe-

los 25 anos e vem reafirmar 
aqui o nosso compromisso da 
nossa identidade açoriana aqui 
no estado do Espírito Santo na 
vila de Viana. Seguimos divul-
gando a história e mantendo 
viva a cultura e as tradições do 
nosso arquipélago. Em nome 
da direção da CAES recebam 
o nosso abraço açoriano tran-
satlântico. Que venham muitos 
mais anos de CMCA”, disse. 

A CAES tem sede no municí-
pio de Apiacá (no estado do Es-
pírito Santo), mas reúne os mu-
nicípios vizinhos do Vale do 
Itabapoana que tiveram in-
fluência açoriana no norte do 
Rio de Janeiro. 

Nino Seródio, primeiro pre-

Santa Catarina  
A casa que preside 
atualmente o CMCA
Presidente do GRA a presidir 
esta sessão comemorativa. Agra-
decemos à ALRAA que desde 
2014 participa nas assembleias 
anuais do conselho. A impor-
tância que o GRA dá ao CMCA 
mede-se com a atribuição de 
apoios anuais a todas as Casas 
dos Açores pelo mundo e ao fi-
nanciamento das Assembleias 
anuais. Também desde 2015 que 

convida o presidente do CMCA 
na sessão comemorativa do Dia 
da Região, e desde 2020 o 
CMCA integra o conselho da 
diáspora açoriana. Agradeço ao 
Dr. José Andrade por todo o tra-
balho e apoio. O seu respeito por 
cada um destes conselheiros é 
admirável. Agradecemos tam-
bém a todo o corpo técnico da 
DRC que desde 1997 estão a 
atuar muito junto das comuni-
dades. Quero agradecer a pre-
sença de cada um dos presiden-
tes das Casas dos Açores pelo 
mundo. Aos que estão aqui pre-
sencialmente e aos que nos 
acompanham pela Internet. A 
pandemia, que afastou tanta 
gente, uniu-nos a nós. Agora reu-
nimo-nos 3 vezes por ano vir-
tualmente, além da assembleia 
presencial e isso aproximou-nos 
muito. Quero finalmente dizer 
que é um privilégio pessoal pre-

sidir o CMCA no seu jubileu de 
prata. Eu que sou de sexta e sé-
tima geração de descendentes de 
açorianos. Nós, os catarinenses 
somos açorianos de 275 anos de 
saudade destas ilhas e procura-
mos a cada dia fomentar a aço-
rianidade no sul do Brasil. O meu 
antepassado mais próximo nas-
cido nos Açores foi meu penta 
avô Jorge da Rosa, nascido aqui 
no Faial em 1742 e batizado na 
Matriz da Horta. Vida longa ao 
CMCA e que possamos celebrar 
o seu jubileu de ouro e centená-
rio. Viva os Açores!”, concluiu o 
brasileiro Luís Ferreira, presi-
dente da Casa dos Açores de San-
ta Catarina e do CMCA. 

A CASC é membro do Con-
selho Mundial das Casas dos 
Açores desde 2001, tendo pre-
sidido este Conselho no ano de 
2012 e presidindo, também, 
atualmente. ♦ 

Sérgio Luís Ferreira, presi-
dente da Casa dos Açores de 
Santa Catarina, fundada a 10 
de dezembro de 1999, é atual-
mente o presidente do Conse-
lho Mundial das Casas dos 
Açores por inerência de cargo. 
Foi a última intervenção da 
sessão solene comemorativa. 

“É uma Honra e um privilégio 
estar aqui hoje para recordar o 
memorável 13 de novembro de 
1997. É muito bom ver aqui a pri-
meira Diretora Regional das Co-
munidades, Dra. Alzira Silva, que 
foi a grande incentivadora para 
a criação deste conselho. As pes-
soas que lhe sucederam na Dire-
ção Regional das Comunidades 
foram parceiras fundamentais 
para o sucesso do CMCA. O 
CMCA foi fundado com 10 casas 

dos Açores. Hoje somos 15 qua-
se 16. Isto é sinal da vitalidade 
desta nossa rede de açorianida-
de que não para de se expandir. 
Hoje é dia de louvar o passado e 
agradecer às CA´s fundadoras 
sobretudo aos presidentes das 
respetivas Casas hoje represen-
tados aqui por Ruben Santos, o 
entusiasta do CMCA e da aço-
rianidade no mundo. O mundo 
mudou e o CMCA também. Na 
fundação todas as casas eram 
presididas por homens. Depois 
disso muitas dessas casas já fo-
ram presididas por mulheres. O 
próprio conselho já foi presidido 
por 4 mulheres. Agradeço ao Go-
verno dos Açores que em todas 
as suas presidências soube pre-
servar e fomentar a açorianida-
de. É uma honra termos o senhor 

ra Seródio, foi para o Brasil em 
1886. Desembarcou no porto 
do Rio de Janeiro com três fi-
lhos. Nino restituiu a sua árvo-
re genealógica com trabalho de 
pesquisa na Biblioteca Pública 
e Arquivo Regional de Ponta 
Delgada, quando regressou aos 
Açores, 126 anos depois a par-
tida do seu bisavô para o Brasil. 

O estado do Espírito Santo 
tem hoje um Memorial do Imi-
grante, no Vale do Itabapoana, 
que resgata história de uma co-
lonização com grande influên-
cia da comunidade açoriana. 

A emigração açoriana para o 
Brasil, no século XVI aconte-

Nino Seródio

Sérgio Luís Ferreira
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O Presidente do Governo Regional  
dos Açores encerrou a sessão dos 25 anos  
do Conselho Mundial das Casas dos Açores
José Manuel Bolieiro come-
çou por cumprimentar os pre-
sentes com o “Bom dia” e “Boa 
tarde” por ser “a melhor ava-
liação desta dimensão mun-
dial das Casas dos Açores”, isto 
porque na sessão estavam pre-
sentes Casas dos Açores dos 
quatro cantos do mundo com 
fusos horários distintos. 

“Cumprimento os que nos 
acompanham neste magnífi-
co momento de afeto e de en-
contro”. 

O presidente do Governo Re-
gional dos Açores continuou di-
rigindo-se ao Presidente da Câ-
mara Municipal da Horta, 
Carlos Ferreira. “Deixem-me 
destacar o simbolismo da esco-
lha desta cidade para a funda-
ção do Conselho Mundial das 
Casas dos Açores. O primeiro 
povo construtor da Aldeia Glo-
bal foi o português. Também é 
certo que na cidade da Horta, a 
cidade do mar, era muito pró-
prio que pudéssemos ver o mar, 
o percurso construtor da aldeia 
global construída pelos portu-
gueses e é, também, elo entre 
todos estes fusos horários e to-
das estas geografias que fazem 
da açorianidade um sentimen-
to e um estado de alma. E por 
isso foi muito pertinente ter 
sido aqui lançado o CMCA”. 

Bolieiro felicitou em jeito de 
reconhecimento e “de forma 
amistosa a Dra. Alzira Silva. 
Nela e no Presidente Carlos Cé-
sar há que reconhecer o im-
pulso e a criação que hoje é mo-
tivo da nossa celebração. Sou o 
cidadão que reconhece que o 
percurso da história se faz pelo 
reconhecimento de factos e de-
cisões relevantes para a nossa 
identidade. Lembro-me, nou-
tras funções, que também dei 
o meu humilde contributo para 
que da direção de serviços das 
comunidades se passasse para 
um gabinete de apoio às comu-
nidades e, depois, a criação or-
gânica de uma Direção Regio-
nal com resultados muito 
positivos como aqui se vê. Como 
dizia um ensaísta francês: o tem-
po vale, não pelo seu instante, 
mas pela duração e pela inscri-
ção na memória de todos e nas 

realizações que coletivamente 
realizamos. Cá estamos, cum-
prindo este objetivo”. 

Bolieiro cumprimentou ain-
da o representante dos funda-
dores do CMCA, Rúben Santos, 
e felicitou-o pela ousadia de as-
sumir um momento criado sob 
vontade política e institucio-
nal do Governo “é demons-
trativo que existe, pelas Casas 

dos Açores o entendimento 
que são uma consequência de 
uma identidade, de uma afe-
tividade, de um orgulho de, or-
ganicamente, manter viva o 
estado de alma desta açoria-
nidade. Revi-me na expressão 
que ouvi há pouco sobre as ca-
sas dos Açores serem a exten-
são da nossa própria casa. E 
assim é, de facto. Seja em Lis-

boa ou na Madeira, os lugares 
mais próximos, ou nas geo-
grafias mais distantes que, na 
realidade não têm distância, 
porque a residência da aço-
rianidade é a alma, ela está 
com o seu dom da ubiquidade 
próxima de todos”. 

O Presidente do Governo Re-
gional dos Açores acrescentou 
ainda que o conselho Mundial 

permite, na verdade, um reen-
contro: “afetuoso, saudoso e in-
formal” num elogio ao mestre 
de cerimónia Vasco Pernes que 
apresentou a sessão com a sua 
habitual boa disposição.  

Bolieiro saudou todos os pre-
sidentes de todas as casas dos 
Açores pelo mundo e todos os 
açorianos que habitam as casas 
que são uma extensão da aço-
rianidade. “Uma palavra afe-
tuosa de compromisso e cum-
plicidade. Nós sentimos que 
esta rede mundial das Casas dos 
Açores são a nossa melhor di-
plomacia para estender o que 
fomos – porque há esse gosto 
sobretudo em comunidades 
onde não são fruto da emigra-
ção, mas sim de uma coloniza-
ção cujo resgate de raízes é tão 
emocional e tão comovente que 
parece que o passado não exis-
te. Existe, sim, um presente 
constante. Isso acontece sobre-
tudo quando vejo e revejo no 
Brasil ou no Uruguai esta ati-
tude e esta postura e açoriani-
dade de sentimento e orgulho 
pela identidade. É por isso que 
defendo que açorianidade tem 
muito disso: tem raiz pela iden-
tidade da origem e asas por uma 
dimensão universal de uma 
presença que projeta os Açores 
pelo mundo. Sinto que isto é 
uma vantagem para um povo 
que é muito maior lá fora do que 
cá dentro. Que tem uma histó-
ria enriquecedora pela nossa ri-
queza endógena, pelo prestígio 
que tem em cada país e em cada 
comunidade”. 

O chefe do executivo aço-
riano terminou garantido que 
só há um caminho para um 
presidente do governo: o de 
apoiar o caminho e a pujança 
do Conselho Mundial das Ca-
sas dos Açores.  

Na cerimónia José Manuel 
Bolieiro adiantou, ainda, a am-
bição do Governo dos Açores 
de, num futuro quadro de re-
visão da Constituição da Re-
pública Portuguesa, criar a ad-
missibilidade dos emigrantes 
dos Açores poderem ter pre-
sença e capacidade eleitoral 
ativa para as eleições legislati-
vas dos Açores. ♦ 

GOVERNO DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES
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