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 Câmara  Municipal 
 Gabinete da Presidência

 

CASA DO ALENTEJO 

TORONTO – CANADÁ 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 15 

 
A Casa do Alentejo de Toronto – Canadá, é uma jovem Associação funda-
da em 1984 por um grupo de alentejanos emigrantes naquele País da Amé-
rica do Norte. 

 

A distância que os separa da sua terra natal e as profundas raízes culturais 
que ligam profundamente os alentejanos ao seu País e à sua região, foram 
as principais motivações que justificaram tão ambiciosa empresa. 

 

Empresa a que entusiasticamente meteram outros. Conseguiu um edifício, 
organizou os associados, dinamizou a vida social na sede social, difundiu a 
cultura portuguesa em geral e a do Alentejo em particular, manter actuali-
zada a informação do que se passa em Portugal, no seio da comunidade 
portuguesa, ensinar português aos seus filhos, etc., eram objectivos a atin-
gir com determinação. 

 

Para que esse desiderato fosse atingido a Casa do Alentejo de Toronto pas-
sou a organizar anualmente a chamada “semana cultural”, convidando para 
o efeito, autarquias locais, poetas e escritores, políticos, artesãos, artistas de 
origem alentejana que passaram a levar àquela região do Canadá, a cultura, 
a música, a situação política e social, o artesanato, a gastronomia da região 
alentejana. 

 

Esta “Semana Cultural” depressa deixou de ser só para alentejanos, e toda a 
comunidade portuguesa residente na região de Toronto passou a assumir 
como suas, estas grandiosas iniciativas. Ministros da Província de Ontário, 
eleitos das autarquias locais, canadenses, passaram a colaborar e cooperar 
nestas iniciativas. Deste enorme trabalho depressa resultou a necessidade 
de arranjar novas e mais amplas instalações. E foi assim com muito traba-
lho voluntário, muito esforço e muitas ajudas, cooperação do governo da 
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província de Ontário, que em 1988, 1 de Outubro, foram inauguradas na V 
Semana Cultural, as novas instalações da Casa do Alentejo de Toronto. 

 

A Assembleia Municipal de Sines em sua reunião de 26 de Setembro de 
1988 deliberou por unanimidade atribuir a medalha de Mérito Municipal á 
Casa do Alentejo de Toronto – Canadá – Na Sessão de Inauguração das 
novas instalações da sede daquela Associação em 1 de Outubro de 1988, a 
medalha de Mérito Municipal de Sines, foi entregue a Manuel de Brito Fia-
lho, Presidente da Direcção da Casa do Alentejo, por Francisco Maria 
Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de Sines. 

 

Sines, 1 de Outubro de 1988. 


