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António Pedro CostA

A AçoriAnidAde em FAll river

A cidade de Fall river ves-
tiu as suas melhores ga-

las para trigésima segunda 
edição das grandiosas Festas 
do divino espírito santo que 

voltaram a ser marcadas pela peculiaridade 
da identidade e da idiossincrasia açorianas, 
que se prolongam além-fronteiras e que têm 
na Costa Leste dos estados Unidos uma ex-
pressão deveras relevante.
No domingo, a coroação do Divino Espírito San-

to percorreu as principais artérias do centro de 
Fall River, no Estado de Massachusetts e aquela 
pequena cidade americana transformou-se, como 
no dizer de muitos, na capital da açorianidade du-

rante os dias daquelas festividades.
Tive o privilégio de participar com os Cantares 

Vozes do Mar do Norte, Vila de Rabo de Peixe, 
naquelas festividades e considero que o Grupo 
foi um autêntico embaixador da cultural daquela 
Vila, proporcionando um colorido ímpar e inol-

vidável, que encantou todos quantos passaram 
pelo Kenned Park. Sentia-se a açorianidade no ar, 
num envolvimento apaixonante único, neste caso 
expressa pela religiosidade do povo dos Açores, 
através da devoção popular do Espírito Santo foi 
a marca dominante.
Daqui do outro lado do Atlântico, temos de re-

conhecer o importante papel que estas festas têm 
na afirmação dos Açores no Mundo e, por isso, 
está de parabéns a sua Comissão promotora, pelo 
excelente trabalho em realizar um evento com a 
magnitude daquele e que movimenta milhares de 
pessoas, graças ao voluntariado de muitas vonta-
des de jovens e adultos que pelo Espírito Santo 
tudo fazem em seu louvor e em ação de graças.
Celebrar, assim, a açorianidade, de forma tão ex-

pressiva, foi um modo de se reconhecer o valor 
das raízes e da memória e de se reforçar, e mesmo 

de se testar, a capacidade para nos auto governar-
mos, ultrapassando barreiras de séculos de costas 
voltadas e vencendo desconfianças e velhas riva-
lidades entre ilhas, pelo que a expressiva presen-
ça de uma embaixada cultural de Rabo de Peixe, 
com a sua cultura específica que se confunde com 
o povoamento destas ilhas, foi um momento emo-
tivo marcante. 
Este é sem dúvida um dos mais importantes 

acontecimentos de toda a cidade de Fall River 
durante o ano inteiro, e tem a ver com o facto da 
comunidade açoriana ter um peso determinante 
na vida económica, social e política daquela zona 
da Costa Leste, onde se concentram muitos aço-
rianos, mormente micaelenses. O próprio Mayor 
daquela cidade norte-americana, Jasiel Correia, é 

CAsAis dA semAnA

um jovem de ascendência micaelense.
Vários autocarros chegaram do Canadá e de 

outros Estados americanos que deram uma vida 
e um colorido muito interessante a Fall River, 
criando uma dinâmica muito particular nesta al-
tura do ano, ficando hotéis, restaurantes, comércio 
inundados de outros açorianos que acorriam para 
participar naquelas grandiosas festas. Por isso, 
há que refletir no papel das segundas e terceiras 
gerações das numerosas famílias dos Açores que 
emigraram para os Estados Unidos e Canadá, so-
bretudo consciencializarmo-nos de qual deve ser 
o papel do Governo Regional em procurar apoiar 
as nossas comunidades emigradas com políticas 
para manter os filhos e netos daqueles açorianos 
ligados à língua, às tradições, usos e costumes. 
Conhecemos o esforço, por vezes inglório, dos 

país e avós para manter filhos e netos ligados à 

cultura açoriana, falando em casa só em portu-
guês, já que ao sair a porta da rua têm uma outra 
língua e uma outra cultura para se comunicarem, 
numa demonstração de uma verdadeira integra-
ção no local onde escolheram viver e desta forma 
preservarem os usos e costumes das suas famílias, 
mantendo bem vivos os ensinamentos que apren-
dem desde o berço.
As festividades deste fim de semana têm um 

sabor tão peculiar e identitário das nossas ilhas, 
constituem ocasiões privilegiadas para os Açoria-
nos que vivem espalhados pelo Mundo se junta-
ram e preservarem os seus usos e costumes e os 
seus valores ancestrais. As Grandes Festas do Es-
pirito Santo da Nova Inglaterra continuam a ser 
disso exemplo.
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diretor regionAl dAs ComunidAdes enAlteCe trAbAlho de 
orgAnizAções dA diásporA junto dA ComunidAde AçoriAnA

o diretor regional das Comunidades des-
tacou hoje, em new Bedford, nos estados 

Unidos da América, o “trabalho desenvolvido 
por inúmeras organizações em prol da plena in-
tegração da comunidade açoriana” neste país.
Paulo Teves, que falava à margem de um encon-

tro com organizações da costa leste do EUA que 
pertencem à Rede Internacional de Organizações 
de Intervenção Social, salientou que a dinâmica 
desta rede, pela diversidade de ações e pela pro-
cura incessante do bem-estar da comunidade, 
constitui “um importante instrumento de ação do 
Governo dos Açores, quer na partilha de experiên-
cias, quer na resolução dos problemas com que os 
emigrantes açorianos se vão deparando nas diver-
sas comunidades”.
“A vossa ação junto da nossa diáspora contribui 

para que tenhamos, cada vez mais, uma comuni-
dade integrada, participativa e reconhecida pela 
sociedade de acolhimento”, frisou o Diretor Re-
gional, acrescentando que “esta efetiva colabora-
ção com o Governo Regional continua para além 
do percurso emigratório na terra de origem”.

Nesse sentido, referiu os serviços prestados pelo 
gabinete de atendimento ao público da Direção 
Regional das Comunidades, presente permanente-
mente nas ilhas do Faial, Terceira e São Miguel, 
com deslocações às restantes ilhas do arquipélago 
dos Açores, no apoio a uma diversidade de neces-
sidades dos emigrantes açorianos e regressados, 
bem como dos imigrantes.
Paulo Teves adiantou que, este ano, já se efetua-

ram mais de 6.500 atendimentos, na sua maioria a 
emigrantes regressados do Canadá e dos EUA, sa-
lientando que, desde 2007, foram realizados cerca 
de 150 mil atendimentos, num universo de cerca 
de 14 mil utentes.
Nesta reunião, que decorreu no Consulado de 

Portugal em New Bedford, estiveram presentes os 
responsáveis das organizações Immigrants Assis-
tance Centre, Ser-Jobs for Progress, Catholic So-
cial Services, South Coastal Counties Legal Servi-
ces, Inc, bem como da Casa dos Açores de Nova 
Inglaterra, tendo sido apresentadas as suas inicia-
tivas, nomeadamente os cursos de cidadania e de 
língua inglesa, assim como o apoio disponibiliza-
do aos emigrantes da terceira idade, aos cidadãos 
que serão alvo de deportação e respetivas famílias, 
bem como noutras situações de maior vulnerabili-
dade. Paulo Teves considerou “essencial” o traba-
lho diário destas organizações, referindo que “são 
elas que, no terreno, conhecem melhor as circuns-
tâncias da comunidade” e, como tal, “têm as me-
lhores e mais eficazes soluções para colmatar as 
necessidades identificadas, as quais têm atingido 
resultados positivos”.
“Apraz-nos registar o aumento do número de 

Açorianos que estão a obter a nacionalidade nor-

te-americana, o que permite um maior leque de 
oportunidades, bem como a diminuição do núme-
ro de cidadãos deportados, que, até hoje, não atin-
giu metade do total das deportações ocorridas no 
ano transato”, afirmou. Paulo Teves salientou que 
o Governo dos Açores “tem particular interesse 
e empenho em manter e promover a cooperação 
com estas organizações”, que, pela sua natureza 
e âmbito de atribuições, “garantem apoio às co-
munidades emigrantes açorianas”. A Rede Inter-
nacional de Organizações de Intervenção Social é 

constituída por 29 instituições dos EUA, Canadá, 
Bermuda e Açores, tendo a Direção Regional das 
Comunidades como entidade coordenadora.
Fundada em 2008, esta Rede tem como objetivo 

mobilizar as organizações e fomentar a coopera-
ção entre elas, através da partilha de informações, 
de experiências e de boas práticas de desempenho, 
de conhecimento técnico e de outros recursos, de 
modo a dar uma resposta rápida e eficiente aos 
problemas apresentados pela comunidade de emi-
grantes açorianos.
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no passado sábado 25 de 
Agosto decorreu na As-

sociação Portuguesa de ste-
-thérèse mais uma edição da 
tradicional Festa do milho ao 

ar livre organizada pela Comissão das Festas 
de são Pedro de ste-thérèse. este evento tem 
por objetivo angariar fundos para as Festas 
do divino espírito santo de são Pedro para o 
próximo ano (2019).
Foi sem dúvida um grande sucesso, a festa do 

milho presente juntou cerca de 220 pessoas para 
o jantar preparado por membros da comissão, 

familiares e amigos das mordomas Ana Isabel 
Soares e Rosa Margarida Andrade. Iniciou-se o 
jantar com o Presidente da Assembleia José Pe-
reira oferecendo as boas vindas a todos presentes 
e oferecendo a palavra ao Ministro das Finanças 
do governo do  Partido Liberal do Quebec PLQ, 

deputado e re-candidato pelo distrito de Robert-
-Baldwin em West Island, Carlos Leitão, em 
campanha para apoiar as novas candidatas Lúcia 
Carvalho pelo partido PLQ  distrito de Blainvi-
lle, Lorraine, Bois-des-Fillion,  e Sabrina Char-
trand pelo partido PLQ  distrito de Groulx, Ste-
-Thérèse, Boisbriand, para as próximas eleições 

provinciais no dia 1 de Outubro 2018.  É sempre 
um orgulho para a nossa comunidade ter vozes 
que nos representam numa eleição provincial, 
federal ou municipal, desejamos muito sucesso 
aos três candidatos.
A noite estava excelente, este ano o cartaz mu-

FestA do milho em ste-thérèse
FrAnCisCA reis
fotos de Humberto Cabral

sical marcou presença da nossa rainha do fado 
Jordelina Benfeito que nos encantou com os seus 
fados, a Sylvie Piementel e o DJ Infi-nite Enter-
tainment,  animação com destaque que abrilhan-
taram a noite com música muito alegre e agradá-
vel que nos fez dar um pezinho de dança.
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josé bolieiro enAlteCe suCesso dos
AçoriAnos nos estAdos unidos dA AmériCA
o Presidente da Câmara municipal de 

Ponta delgada manifestou sexta-feira 
o seu “orgulho de reconhecer o prestígio da 
comunidade açoriana na grande nação ame-
ricana”.
José Manuel Bolieiro falava num almoço que 

promoveu com três dezenas de autoridades po-
líticas, dirigentes comunitários e comunicação 
social, no restaurante “Portas da Cidade”, em 
Fall River, por ocasião da sua participação, 
como convidado de honra, nas Grandes Festas 
do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, 
que decorreram este fim-de-semana na costa 
leste dos Estados Unidos da América.
O responsável autárquico revelou-se apostado 

na “valorização de uma relação transatlântica 
cada vez mais consistente e consequente”, por-
que “as nossas comunidades podem ser parcei-
ros e agentes do processo de desenvolvimento 
de Ponta Delgada”.
Para José Manuel Bolieiro, “Ponta Delgada 

é um destino de reencontro familiar e de lazer 
turístico, mas também uma oportunidade de 
investimento e de sucesso para os nossos emi-
grantes mais bem-sucedidos”.
O autarca reconheceu ainda que “Ponta Del-

gada já é motivo de inspiração para Fall River, 
designadamente, pelo bom exemplo de virar a 
cidade para o mar, valorizando cada vez mais a 
sua orla marítima com crescente vantagem tu-
rística”. O seu homólogo da cidade-irmã de Fall 
River, Mayor Jasiel Correia, foi um dos con-
vidados do almoço promovido pelo líder mu-
nicipal de Ponta Delgada, a par dos senadores 
dos estados norteamericanos de Massachussets 
e Rhode Island, Michael Benevides e Daniel da 
Ponte, e do deputado estadual Alan Silvia. 
A cônsul de Portugal em New Bedford, She-

lley Pires, e o vice-cônsul português em Pro-
vidence, José Macedo Leão, foram outros dos 
convidados presentes no convívio patrocina-
do pelo município de Ponta Delgada, a par do 
Conselheiro das Comunidades Portuguesas nos 
Estados Unidos da América, João Luís Pache-
co, o Presidente da Casa dos Açores da Nova 
Inglaterra, Francisco Viveiros, e o Presidente 
das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da 
Nova Inglaterra, João Medeiros, bem como o 
Bispo Emérito de Évora, D. António Vitorino 
Dantas.

mayor de Fall river visita 
Ponta delgada no próximo ano 

José Manuel Bolieiro aproveitou a deslocação 
a Fall River para convidar o Mayor daquela ci-
dade a visitar oficialmente Ponta Delgada. A vi-
sita deverá ocorrer no próximo ano, por ocasião 
das Grandes Festas do Divino Espírito Santo do 
concelho de Ponta Delgada. 
José Manuel Bolieiro encontrou-se com Jasiel 

Correia, na passada Sextafeira, na City Hall de 
Fall River. Os dois responsáveis políticos mani-
festaram a vontade mútua de reforçar as relações 
institucionais entre Ponta Delgada e Fall River, 
no âmbito do acordo de cidades-irmãs que ago-
ra comemora 40 anos de existência. Recorde-
-se que Ponta Delgada e Fall River tornaram-se 
cidades-irmãs em 1978, através de um acordo 

assinado pelo Presidente Carlos Bettencourt e 
pelo Mayor Carlton Viveiros. O registo emble-
mático desta geminação aconteceu em 2006, 
com a construção de uma réplica monumental 
das Portas da Cidade na “Ponta Delgada Bou-
levard”, em Fall River, 
por ação conjunta da 
presidente Berta Ca-
bral e do mayor Ed-
ward Lambert.
Ainda no âmbito das 

Grandes Festas do Di-
vino Espírito Santo da 
Nova Inglaterra, Ponta 
Delgada foi promo-
vida numa exposição 
fotográfica sobre as 
24 freguesias do con-
celho, que recebeu a 
visita de milhares de 
pessoas.
A mostra, intitulada 

“Ponta Delgada em 
Fall River: 40 anos de 
cidades irmãs (1978-
2018)”, esteve instalada em tenda própria no re-
cinto festivo do Kennedy Park, proporcionando 
uma visita virtual à realidade atual de todas as 
localidades do maior município açoriano, atra-
vés de 15 painéis com 150 fotografias legenda-
das em português e inglês.
A mostra organizada pelo Município de Pon-

ta Delgada foi inaugurada na Sexta-feira pelo 
Presidente da Câmara Municipal, José Manuel 
Bolieiro, acompanhado pelo Mayor de Fall Ri-
ver, Jasiel Correia, e pelo Presidente da comis-
são organizadora das XXXII Grandes Festas da 
Nova Inglaterra, o emigrante pontadelgadense 
João Medeiros. “Esta exposição cumpre três 

objetivos: comemorar os 40 anos das cidades-
-irmãs de Ponta Delgada e Fall River, contri-
buir para as Grandes Festas do Espírito Santo 
da Nova Inglaterra e mostrar a realidade atual 
do maior concelho da Região Autónoma dos 

Açores”, explicou José Manuel Bolieiro na 
sua mensagem inaugural. “Evocamos, assim, 
a própria origem destas festas, inspiradas nas 
Grandes Festas do Espírito Santo da Ilha de 
São Miguel, realizadas em Ponta Delgada nos 
anos setenta, e, desta forma, homenageamos a 
saudosa memória do impulsionador de ambas, 
Heitor de Sousa”, acrescentou.
“Irmanados pela cumplicidade do sangue aço-

riano e da devoção ao Divino, trazemos um 
abraço transatlântico a todos os visitantes desta 
exposição e convidamos cada um a conhecer ou 
recordar a nossa terra no outro lado do mar”, 
concluiu.
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regresso à literAturA
João BosCo motA AmArAL

Travei conhecimento com os li-
vros deste Autor quando era ain-
da aluno do Liceu e nas férias 
frequentava a Biblioteca Pública 
de Ponta Delgada, então situada 
no edifício onde hoje funciona o 
Conservatório. Subir as escadas do 
átrio, abrir a pesada porta de vidro 
e avançar pela grande escadaria de 
acesso ao primeiro andar, onde ou-
tra porta de vidro nos separava do 
silêncio respeitoso sempre reinante 
na sala de leitura, requeria, nas pri-
meiras vezes, uma certa audácia… 
Ninguém nos aguardava, ninguém 
nos conduzia, parecia até que es-
távamos a infringir qualquer regra 
não escrita de descanso dos livros e 
talvez também dos funcionários da 
Biblioteca! Mas uma vez vencida a 
natural timidez, tornado leitor ha-
bitual, só havia abertura e simpatia 
para satisfazer a curiosidade e os 
pedidos formulados.
Li então algumas das biografias da 

autoria de Stefan Zweig, género do 
qual foi mestre, das quais a de Ma-

ria Antonieta, a malograda rainha 
guilhotinada em Paris no apogeu 
da Revolução Francesa, me deixou 
recordação mais duradoura. Mais 
recentemente li, do mesmo Autor, 
as biografias de Fernão de Maga-
lhães e a do derradeiro Imperador 
da Áustria, que veio exilado para a 
Madeira e cujo túmulo visitei, em 

companhia de Alberto João Jardim, 
na pitoresca Igreja do Monte, por 
ocasião de uma cerimónia religiosa 
promovida pelo Bispo do Funchal, 
na presença de alguns descenden-
tes do agora Beato Carlos.
O Autor cultivou deliberadamen-

te um especial interesse por figuras 
históricas infelizes e injustiçadas, 
por as considerar mais dignas de 
estudo do que os triunfadores. Mas 
as biografias são apenas uma pe-
quena parte da sua produção literá-
ria, que abrange poesia, romances, 
peças de teatro, textos de crítica do 
mais diverso conteúdo, para além 
de se ter credenciado como tradu-
tor de escritores de diversas lín-
guas para o alemão, graças ao facto 
de dominar na perfeição várias das 
línguas cultas europeias.
Em sentido inverso e em testemu-

nho do grande prestígio alcançado, 
as suas obras foram traduzidas em 
toda a Europa, incluindo em russo, 
e até em diversas línguas não euro-
peias, nomeadamente o marata, da 
Índia.
“O Mundo de Ontem” foi escrito 

durante a II Guerra Mundial, quan-
do o Autor se encontrava no exí-
lio, no Brasil, onde aliás acabaria 
pondo termo à vida por ter perdido 
a esperança, face às horrendas des-
truições promovidas pelo delírio 
hitleriano, de uma futura recons-
trução da Europa e do espírito que 
a animava nos tempos áureos que 
ele conhecera durante a juventude.
O livro contém uma vigorosa evo-

cação da Europa da Belle Époque, 

Uma irritante constipação 
estival fechoume por quase 

uma semana em casa, privan-
dome das actividades propor-
cionadas pelo Verão que vem 
dominando as nossas ilhas, com 
a temperatura da água do mar 
a atingir 25 graus, para gáudio 
dos apreciadores, enquanto a 
agricultura e a lavoura sofrem 
os efeitos nefastos de uma seca 
extrema, esperando que as “bi-
cas da senhora da Luz” venham 
depressa.
Sem energias para estudar – e já 

percebi que é preciso estudar mui-
to mais quando se tenta ensinar do 
que quando se tem de aprender – 
vi-me confinado à leitura de alguns 
dos livros entretanto acumulados 
nas estantes à espera de uma oca-
sião adequada. Hoje vou referir-me 
às memórias de Stefan Zweig, com 
o título “O Mundo de Ontem”.
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última década do século XIX e pri-
meira do século XX, quando tudo 
parecia correr bem e as pessoas de 
valor intelectual se frequentavam e 
dialogavam, sem consideração de 
fronteiras políticas, praticando no 
seu diálogo uma unidade europeia, 
entrevista como desejável e até 
possível. Era uma elite de alto ní-
vel, cientistas, filósofos, escritores, 
artistas, oriundos de toda a geogra-
fia europeia, sem esquecer o Sul 
e também a Rússia. Beneficiando 
da facilidade dos transportes por 
caminho de ferro, corriam de um 
lado para o outro em encontros e 
reuniões frequentes, publicavam 
livros e revistas em colaboração, 
traduziam os trabalhos uns dos ou-
tros e havia público para comprar e 
ler essas publicações ou frequentar 
as galerias de arte e os teatros onde 
as suas produções eram apresenta-
das.
A I Guerra Mundial, surgindo 

inesperadamente e sem razão de 
fundo, interrompeu tão frutuosa 
convivência e fez surgir mesmo 
algumas barreiras e preconcei-
tos entre os países contendores. 
A chocante carnificina e as des-
truições e terríveis sofrimentos, 
tanto na frente de combate como 
na rectaguarda, fomentaram uma 
forte aspiração de paz entre todas 
as nações. Mas a busca dos cami-
nhos para tal objectivo em breve 
se deteve perante o autoritarismo 
nacionalista reinante, em diversas 
modalidades e com o expoente má-
ximo no nazismo de Hitler. Oriun-
do da burguesia endinheirada de 
raiz judaica, que, juntamente com 
a aristocracia imperial, tinha feito 
o fausto de Viena na transição do 
século, Stefan Zweig logo se viu 
atingido pelas disposições das leis 
racistas do regime hitleriano, sen-
do proibidas de representação as 
suas peças de teatro e até as óperas 
de Richard Strauss, de cujo libre-
to era autor. Os seus livros foram 
também queimados nas fogueiras 
ateadas pelas hostes nazistas em 
várias cidades da Alemanha, para 
além de ser proibida a sua venda.
Felizmente, os grandes valores 

europeus sobreviveram e até se 
reforçaram uma vez terminado o 
pesadelo que foi a II Guerra Mun-
dial, desencadeando um ambicioso 
movimento unificador na Europa, 
iniciado precisamente, com a cria-
ção do Conselho da Europa, no do-
mínio do respeito da dignidade da 
pessoa humana e dos seus direitos 
fundamentais. 
(Por convicção pessoal, o Au-

tor não respeita o assim chamado 
Acordo Ortográfico).
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Terminal 3 Flight Schedule

 OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL DEPARTURE

 OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL DEPARTURE

 OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL DEPARTURE

 OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL DEPARTURE

 OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL DEPARTURE

 OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL DEPARTURE

TORONTO to PONTA DELGADA  S4320 / S4376

PONTA DELGADA to TORONTO  S4321 / S4377

TORONTO to LISBON via PONTA DELGADA  S4320

LISBON to TORONTO via PONTA DELGADA  S4321

TORONTO to PORTO via PONTA DELGADA  S4376

PORTO to TORONTO via PONTA DELGADA  S4377

3,4,5,6,10,11,12,13,17,
18,19,20,24,25,26,27,31

3,4,5,6,10,11,12,13,17,
18,19,20,24,25,26,27,31

4,11,18,25

5,12,19,26

5,12,19,26,31

6,13,20,27,31

2,3,7,9,10,14,16,17,21,
23,24,28,30

2,3,7,9,10,14,16,17,21,
23,24,28,30

3,10,17,24

2,9,16,23,30

2,7,9,14,16,21,23,28,30

3,7,10,14,17,21,24,28

1,5,7,8,12,14,15,17,19,
21,22, 26,28,29

1,5,7,8,12,14,15,17,19,
21,22, 26,28,29

1,8,15,22,29

7,14,21,28

5,7,12,14,17,19,21,26,28

1,5,8,12,15,17,19,22,
26,29

2,4,5,7,9,11,12,14,16,18,
19,21,23,25,26,28,30

2,4,5,7,9,11,12,14,16,18,
19,21,23,25,26,28,30

5,12,19,26

4,11,18,25

2,4,7,9,11,14,16,18,21,
23,25,28,30

2,5,7,9,12,14,16,19,21,
23,26,28,30

1,2,4,6,8,9,11,13,15,
16,18,20,22,23,25,27

1,2,4,6,8,9,11,13,15,
16,18,20,22,23,25,27

2,9,16,23

1,8,15,22

1,4,6,8,11,13,15,18,20,
22,25,27

2,4,6,9,11,13,16,18,20,
23,25,27

1,2,4,6,8,9,11,13,15,16,18,
20,22,23,25,27,29,30,31

1,2,4,6,8,9,11,13,15,16,18,
20,22,23,25,27,29,30,31

2,9,16,23,30,31

1,8,15,22,29

1,4,6,8,11,13,15,18,20,
22,25,27,29

2,4,6,9,11,13,16,18,20,
23,25,27,30,31

3,5,6,7,10,12,13,14,17,
19,20,21,24,26,27,28

3,5,6,7,10,12,13,14,17,
19,20,21,24,26,27,28

7,14,21,28

5,12,19,26

3,5,6,10,12,13,17,19,
20,24,26,27

3,6,7,10,13,14,17,20,21,
24,27,28

20:55 – 06:30

16:00 – 18:35

20:55 – 10:40

13:05 – 18:35

20:55 – 11:55

12:45 – 18:35

Azores Airlines Vacations Canada Inc.
1274 Dundas Street West, Toronto, Ontario M6J 1X7
Contact Centre 416.515.7188 
Mon - Fri 9:00am - 5:00pm,  Sat 9:00am - 1:00pm Flight schedule is subject to change without notice.

Winter 2018-19
Departures

Um grUPo dA nossA ComUnidAde de VisitA em HAmiLton 
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