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Nota de AbertUra 

Promovendo 
os Açores 

No mês de abril, os Açores esti
veram no centro das atenções 
no Brasil. Para além da visita 
do Sr. Presidente ao Rio de Ja
neiro e ao Rio Grande do Sul, a 
Diretora Regional das Comu
nidades deslocou-se a São Pau
lo, onde maugurou a Exposi
ção Açores Divino Açores, num 
dos mais sofisticados e fre
quentados centros comerciais 
da cidade, e onde se avistou 
com várias entidades e orga
nismos que se encontram inti
mamente ligados aos Açoria
nos que residem em São Paulo. 
Porque a missão da DRC é pro
mover os Açores e as comuni
dades açorianas espalhadas 
pelo mundo, nesta edição, cha
mamos ainda a atenção para a 
abertura das inscrições em 
dois programas: Curso de Ve
rão nos Açores para professo
res radicados nos EUA e bolsa 
de Estudo "Dias de Melo", para 
açorianos e açor descendentes 
que irão frequentar a universi
dade nos EUA e Canadá.Da
mos igualmente a conhecer a 
associação V.A.L.E.R. cuja pre
sidência está entregue ao ílus
tre açoriano Dr. Manuel Bet
tencourt. 

Abertura de 
candidaturas 
para a bolsa 
"Dias de Melo" 

A Direção Regional das Comu
nidade informa que está a de
correr, até 30 de set.embro, o pra
m de abertura das c.andidatu1'85 
para atribuição da ~olsa ?e es
tudo "Dias de Melo , des tmada 

Graça Castanho no Consulado Geral de Portugal de São Paulo com representantes da açorianidade 

Os Açores em destaque 
em São Paulo 
São Paulo recebeu a 
exposição mais 
visitada de sempre 
sobre os Açores. 
Estima-se que 600 mil 
pessoas a tenham 
percorrido em 
quinze dias 

Na sua recente deslocação a São 
Paulo, Brasil, a diretora regional 
das Comunidades, para além de 
ter inaugurado a Exposição Aço
res Divino Açores, em represen
tação do Presidente do Governo 
dos Açores, desenvolveu um con
junto alargado de outras tarefas 
nessa cidade, onde se encontra
va o Presidente da Câmara Mu
nicipal de Vila Franca do Cam
po, António Cordeiro, e a 
deputada regional Cecília Pavão. 
Na companhia de ambos, aDire-

a estudantes açorianos ou de as
cendência açoriana, com resi
dência fixa nos Estados Unidos 
da América ou no Canadá, com 
idades compreendidas entre os 
17 e os 25 anos, que estejam ma
tnculados pela I ! vez num es
tabelecimento de ensino que 
confira graus académicos - uni
versidade, faculdade ou outro 
equivalente - no seu país de re
sidência. 

Pretende-se, através desta 
iniciativa, contribuir para o ate
nuar das dificuldades - despe
sas de alojamento, alimentação, 

tora visitou aAssembleia Legis
lativa do Estado, onde reuniu 
com o deputado Carlos Bezerra 
e a quem agradeceu o apoio dado 
aos açorianos.A convite do Ve
reador Toninho Paiva, deslo
cou-se à Câmara Municipal, a 
qual homenageou a Diretora 
com uma distinção da Prefeitura 
do Município de S. Paulo. Com 
o Cônsul-Geral de Portugal, tro
cou impressões e informações so
bre a importância da comunida
de açoriana na formação e 
desenvolvimento do Brasil e apre
sentou ao diretor de Turismo de 
Portugal, o projeto da DRC de 
resgate da herança Judaica nos 
Açores. Visitou a Casa de Portu
gal, os Museus da Língua Portu
guesa e da Imigração, sensibili
zando os seus responsáveis para 
a necessidade de um maior des
taque da presença açoriana no 
país. Reuniu-se com a direção da 
Casa dos Açores a quem apre-

sentou os projetos que aDRCtem 
em curso para as comunidades, 
sensibilizando para a necessidade 
desta Casa trabalhar no sentido de 
ajudar a criar jovens políticos açor
descendentes, bem como encon
trar parceiros brasileiros ou aço
rianos, interessados em promover 
turisticamente as ilhas. 

Encontrou-se com docentes da 
USP e com o Instituto ABCD, a 
quem endereç<m um convite para 
uma parceria ao aerigo do projeto 
Universal Design For Learning 
and Teaching of Portuguese 
Worldwide. Participou na apre
sentação do destino turístico Aço
res e das oportunidades de investi
mento no arquipélago, organizada 
conjuntamentepelaDRTeAPIA, 
na qual teve a oportunidade delem
brar aos presentes a importância 
histórica dos Açores no povoa
mento e desenvolvimento do Bra
sil. www.azores.gov.pt OIRECÇÃORE

GIONAL DAS COMUNIDADES 

material escolar, transportes, 
propinas, entre outras - com 
que o estudante se debate num 
sistema educativo que lhe é des
conhecido. O formulário de 
candidatura e a devida docu
mentação deve ser remetido por 
correio registado com aviso de 
receção para a Direção Regio
nal das Comunidades, sita à 
Rua Consul Dabne), Colónia 
Alemã, Apartado 96, 9900-014 
HORTA, ou enviado para o e
mail drc@azores.gov.pt 

Para mais informações con
sulte www.azores.go\'.pt 

Formação para 
docentes nos 
Açores 

Estão. a?ertas as inscrições, até 
ao prmumo dia 20 de maio para 
o Curso de Verão Açores 2012 
destinado a professores/as d; 
língua, cultura e literatura por
tugue5as, a lecionar desde o pré
escolar ao ensino universitário, 
nos EUA. 

O curso, que irá decorrer na 
Universidade dos Açores, de 16 
a 27 de julho, é uma iniciativa da 
Fundação Luso - Americana para 
o Desenvolvimento, em parceria 
com a Direção Regional das Co
munidades, o Instituto Camões, 
aCEPEU eaAPPEUC. 

Esta é uma proposta fonnati· 
va que visa a atualização de co
nhecimentos e práticas de ensi
no, com vista ao sucesso da 
população estudantil. Serão ofe
recidas várias disciplinas de real 
interesse para o ensino do por
tuguês no estrangeiro, bem 
como programa cultural. 

Inscrições em www.flad.pt 

"V.A.L.E.R 
para valer 
a todos" 

A Valley Area Living Enabling 
Resources, desde a sua fundação, 
no ano de 2000, tem por lema 
VALER a todos". Sediada na ci

dade de Turlock, Califórnia, esta 
organização de serviço soetal,_sem 
fins lucratiYos, presta apmo a co
munidade portuguesa que nve 
no centro/ norte do Vale S. Joa
quun, nomeadamente às pe~ 
que sentem dificuldades na hn
gua inglesa e que desconhecem 
os seus direito!> nos EUA en
quanto cidadão · . . 

Vocacionada. pnnc1palmente 
para os ma.is idosos apoia em mé
dia 1600 pessoas por ano. ~re:-

1 tando informações nas ma.is~
\ersas áreas. A VALER parm ,"~ 
próprio é uma referência.na Cali-

fórnia. 


