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Voto de Pesar 

Pelo falecimento do mariense Frank Monteiro 

 

Francisco Monteiro, também conhecido por Frank Monteiro, um de quatro filhos 

de uma família tradicional da Freguesia de Santo Espírito em Santa Maria, 

faleceu no passado dia 15 de outubro de 2019, no Canadá, com 67 anos de 

idade, deixando mulher, dois filhos e dois netos. 

Emigrou para o Canadá com 14 anos de idade e, após o 25 de abril de 1974, 

nunca deixou de anualmente visitar os Açores, com paragem obrigatória na sua 

terra natal. Foi, ao longo dos anos, um verdadeiro embaixador da sua terra, 

promovendo-a com orgulho no seu país de acolhimento e trazendo imensos 

amigos canadianos para visitar os Açores. 

Sempre bem-disposto e muitas vezes brincalhão, revelou uma afabilidade de 

trato e generosidade ímpar, pelo que granjeou a simpatia generalizada dos seus 

conterrâneos estendendo-se igualmente este sentimento na comunidade onde 

residiu. 

Tinha sempre uma palavra amiga e de otimismo para todos, mesmo durante a 

doença que acabaria por lhe antecipar a última viagem. 

Residente em Cambridge, na província de Ontário no Canadá desde 1966, foi 

um pai orgulhoso de dois filhos e avô extremoso de dois netos. 

A sua firmeza de carácter fez com que fosse imensamente respeitado enquanto 

polícia na região de Waterloo, como agente em patrulha, agente infiltrado, e 

detetive. Frank Monteiro atingiu o topo de carreira com 35 anos de serviço, tendo 

sido o primeiro polícia português da sua região. 

A sua personalidade e feitio levaram a que fosse eleito “Council” (Vereador) 

desde 2010 na Câmara de Cambridge, onde cumpria o seu terceiro mandato. 

Foi igualmente o primeiro Português a ser eleito “Council” na sua região e, 

também, na atividade política pautou a sua atuação por determinação e paixão 

inquebrantáveis, ao ponto da Presidente da Câmara de Cambridge, Kathryn Mc 

Garry ter escrito a propósito do seu falecimento que: “Frank Monteiro era um 
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defensor acérrimo de Cambridge e dos seus eleitores, abordava cada questão 

com empatia, paixão e bom senso. O seu trabalho ao longo dos anos fez da 

cidade de Cambridge um lugar melhor e mais forte, ele fará muita falta nesta 

comunidade.” 

Igual falta fará a toda a sua família e amigos, sendo por via disso também uma 

importante perda para Santa Maria e para o reconhecimento dos Açores na 

comunidade onde residia.  

 

Assim sendo, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, os Deputados do 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõem à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores a aprovação de um Voto de Pesar pelo 

Falecimento de Frank Monteiro e que deste voto seja dado conhecimento à sua 

mulher e filhos, à Assembleia Municipal da cidade Cambridge em Ontário, 

Canadá e à Assembleia Municipal de Vila do Porto.   

 

Horta, sala das sessões, 14 de janeiro de 2020. 

 

Os Deputados, 

 


