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As comemorações do 50.º aniversário
do Vulcão dos Capelinhos incluíram
um conjunto de iniciativas de natureza variada, de entre as quais deve
registar-se a edição de várias publicações. Do conjunto dado à estampa
sob esse pretexto, este “Capelinhos
– As sinergias de um vulcão”, tem a
particularidade simbólica e cheia de
significado de ter sido coordenado e
editado a partir da diáspora açoriana
nos Estados Unidos da América e
publicado em duas versões, uma em
língua inglesa e outra em língua portuguesa.
O seu coordenador, Tony Goulart,
radicado há décadas na Califórnia, é
um picoense de nascimento que se
tem vindo a destacar no contexto das
iniciativas da Portuguese Heritage
Publications of California, onde tem
desenvolvido projectos e editado publicações cujo denominador comum
tem sido contribuir para o estreitamento dos laços entre os Açores e as
comunidades açorianas dos Estados
Unidos da América.
Este “Capelinhos – As sinergias de um
vulcão” é uma obra colectiva, composta por trinta artigos, de autores

vários, aos quais acresce uma secção
inicial (onde se inserem, entre outras,
as participações institucionais e o Prefácio) e ainda, no final, um “Apêndice
de Testemunhos e Estórias pessoais”,
totalizando cerca de 380 páginas em
formato A4.
Sendo objectivo do projecto que culminou nesta edição procurar unir os
Açores e as suas comunidades da
Costa Leste dos EUA e da Califórnia, e assumindo-se “que os que par-
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tiram e os que ficaram não vivem,
hoje, em compartimentos estanques
nem de costas voltadas” (pág. VII),
este livro é, porém, e acima de tudo,
como reconhece o seu Editor, “uma
homenagem a todos aqueles que estremeceram sob o horror do Vulcão
dos Capelinhos, nomeadamente aos
milhares de açorianos que, logo de
seguida, tiveram de abandonar a sua
terra para se aventurarem a perseguir
a sorte em lugares, para eles, desconhecidos ou forrados pela névoa da
incerteza” (pág. VII).
Projecto ambicioso e difícil? Certamente. Sobretudo quando os seus
responsáveis dispuseram de menos
de um ano para o desenvolverem.
E mais ainda quando atingiu a dimensão deste, como enuncia o Coordenador da edição: “42 articulistas, mais
de meia centena de pessoas que contribuíram com as suas histórias pessoais, 7 entrevistadores, 12 tradutores,
5 editores/revisores, muitas pessoas e
instituições que nos forneceram fotografias, 1 artista que desenhou a capa,
1 fotógrafo, 1 produtor de vídeo e
vários colaboradores, 1 técnico de
paginação e informática, 13 organizações colaborantes, mais de 70 patrocinadores e um vasto número de entrevistados pelos diferentes autores”
(pág. XII).
É neste contexto que naturalmente
radica a explicação para algumas das
limitações e dificuldades que esta

obra apresenta, quer ao nível gráfico,
quer ao nível da uniformização dos
contributos recebidos, quer ainda ao
nível da correspondência entre os
objectivos pretendidos para cada uma
das partes que a compõem e o seu conteúdo efectivo. Aliás, o próprio Coordenador reconhece algumas dessas
limitações e assume que são “notórias
certas assimetrias. Alguns autores
apresentam informações mais detalhadas sobre os seus tópicos; outros
preferiram uma interpretação mais
pessoal. Há temas que poderiam ter
sido mais aprofundados” (pág. XXI).
Reconhecendo que apesar de existirem muitas publicações de carácter
científico e literário sobre os fenómenos vulcânicos nos Açores e que
“poucas têm dedicado mais do que
uns ligeiros parágrafos aos aspectos
humanos e sociais”, o Coordenador
desta obra assume o objectivo de
académicos e escritores tentarem nela
“conciliar os dois aspectos da mesma
realidade, dando particular atenção às
comunidades açor-americanas emigradas no período pós-Capelinhos”.
Esta parece-me ser uma das facetas
mais inovadoras do livro.
A obra estrutura-se em cinco partes.
Na primeira, procura-se fazer uma
abordagem aos Açores e ao Faial
na generalidade: História (Ricardo
Madruga da Costa), Emigração (José
Ávila e Luís Mendonça), Vulcanologia (Vítor Hugo Forjaz), o Vulcão
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dos Capelinhos (Carlos Lobão, Maria
Eduarda Rosa e José Francisco
Pereira) e Açorianidade (Heraldo
Gregório da Silva).
A 2.ª parte é dedicada aos Portugueses e Açorianos nos Estados Unidos
da América: Maria da Glória Pires de
Sá, Álamo de Oliveira, Daniel Marcos,
Manuela da Costa, Miguel Moniz,
Onésimo Teotónio de Almeida, José
Luís Neves Pereira da Silva, Joe
Machado, Vicky Machado, analisam
as razões da partida dos Açores, sobretudo após o Azores Refugee Act, de
1958, as dificuldades e as incompreensões à chegada, a distribuição
geográfica dos emigrantes e as suas
comunidades nas duas costas dos
Estados Unidos da América.
Na 3.ª parte procura analisar-se o impacto da vaga de emigração pós‑Capelinhos na revitalização das comunidades açorianas dos EUA, nomeadamente nas áreas da comunicação
social, da literatura, da preservação
e do ensino da língua portuguesa, da
vivência religiosa e na revitalização
das organizações comunitárias e na
aposta na formação superior. Apresentam os seus contributos Fernando
M. Soares Silva, José do Couto
Rodrigues, Adelino Ferreira, Diniz
Aurélio Borges, Maria de Lurdes
Brasil Serpa, Onésimo Teotónio
Almeida, Francisco Cota Fagundes,
Carlos Almeida, Manuel Fontes de
Sousa, Manuel Estrela, Manuel Fer-
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nando Neto, João Luís de Medeiros,
entre outros.
A 4.ª parte centra-se na caracterização
dos Açores hoje e, simultaneamente,
do actual nível de integração das
comunidades portuguesas na América, incluindo textos de Gilberta
Pavão Nunes Rocha, Augusto Elavai,
Simão José Ávila, José Francisco
Costa e Caetano Valadão Serpa.
A 5.ª parte é dedicada ao registo de
memórias e testemunhos pessoais de
Dionísio Andrade da Costa, Antonino Pascoal, Susan Vargas Murphy
e Ralph Roger Glöckler.
O livro encerra com um apêndice
final de “Testemunhos e Estórias
Pessoais”, resultado de entrevistas
recolhidas e compiladas por Maria
Eduarda Rosa e Al-Zéi.
Apesar das limitações referidas, apesar da natural heterogeneidade numa
obra colectiva, apesar do diferente
interesse e da diversa qualidade dos
vários textos, esta obra não deixa de
ser um contributo sério e empenhado
no aprofundamento das relações entre
os “açorianos de cá e de lá” por via
do seu melhor conhecimento e compreensão. E, nessa medida, o contributo deste livro é inestimável. Por
isso, “… todos os sinistrados do Vulcão dos Capelinhos” e “… todos os
Açorianos que emigraram para a
América na grande vaga emigratória
Pós-Capelinhos”, a quem o livro é
dedicado, bem o merecem!. Jorge
Costa Pereira

