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Lori Loureiro, a primeira mulher com 
raízes açorianas no Congresso dos EUA

As eleições intercalares de anteon-
tem, nos Estados Unidos, e realizadas a 
meio do mandato do presidente Donald 
Trump, foram, segundo observadores e 
analistas, das mais concorridas dos úl-
timos tempos, com grande afluência às 
urnas em todos os estados do país.

O Partido Democrata, tal como in-
dicavam as últimas sondagens, recon-
quistou a Câmara dos Representantes, 
ocupando 222 lugares e os republica-
nos com 199.

Contudo, o Partido Republicano 
manteve o controlo do Senado, re-
forçando até essa posição (51-45) por 
mais dois anos, um resultado classi-
ficado como “tremendo sucesso” pelo 
Presidente Donald Trump, embora os 
democratas e a opinião pública em ge-
ral faça uma leitura diferente, baseada 
na reconquista da Câmara dos Repre-
sentantes: é uma clara mensagem de 
combate à política seguida pelo atual 
detentor da Casa Branca e ao partido 
que o apoia.

Estas eleições ficam marcadas pelo 
número recorde de mulheres eleitas: 
98 ocuparão a Câmara dos Represen-
tantes, entre as quais 84 democratas e 
14 republicanas, enquanto que no Se-
nado, 12 mulheres foram eleitas: 10 de-
mocratas e 2 republicanas.

Uma dessas mulheres é Lori Lourei-
ro Trahan, 44 anos, que se torna assim 
na primeira mulher lusodescenden-
te no Congresso dos EUA. Concorreu 
pelo 3.º Distrito Congressional de Mas-
sachusetts, pelo Partido Democrata 
e obteve 149.798 votos contra 85.959 
votos do seu mais direto oponente, o 
republicano Rick Green, o que se tra-
duz percentualmente em 61.% contra 
34.4%.

Lori Trahan, natural de Lowell e a 
residir atualmente em Westford, é uma 
profissional de marketing e consultoria, 
tendo concorrido pela primeira vez a 
um cargo federal. Foi chefe de gabinete 
de Marty Meehan, na Câmara de Re-
presentantes de Massachusetts entre 
1995 e 2005.

Lori teve o apoio de grandes nomes 
do Partido Democrata, nomeadamente 
a senadora Elizabeth Warren.

Vários portugueses e lusodescen-
dentes envolveram-se na campanha 

de Lori Trahan, nomeadamente Clau-
dinor Salomão, antigo conselheiro das 
Comunidades e António Dias Chaves, 
ativo elemento da comunidade portu-
guesa de Hudson, que afirmou ao Por-
tuguese Times e ao Diário dos Açores: 
“A comunidade luso-americana está de 
parabéns por ver agora no Congresso a 
primeira mulher de ascendência lusa. É 
de facto um grande orgulho para todos 
nós”, referiu Dias Chaves, natural da 
ilha de Santa Maria. “Frequentemente, 
nas suas intervenções públicas, Lori re-
afirma o orgulho nas suas raízes lusas”, 
disse António Dias Chaves, que acom-
panhou de muito perto a campanha da 
congressista. “O Clube Português de 
Hudson, ícone da presença portuguesa 
a norte de Boston, foi palco para dois 
debates entre Lori e os outros oponen-
tes”.

O avô paterno de Lori Trahan, 
Fernando de Freitas Loureiro, já fale-
cido, era natural da cidade do Porto e 
a avó, Adalive Leite Loureiro, era filha 
de imigrantes da ilha Graciosa, apesar 
de ter nascido no Brasil. O pai de Lori, 
Tony, ex-metalúrgico foi durante vários 
anos líder sindical. O seu bisavô mater-
no, John Sousa, nasceu nos Açores e foi 
um dos mais ativos elementos da co-
munidade portuguesa de Lowell, tendo 
ajudado a fundar a paróquia de Santo 
António nesta cidade onde reside nu-
merosa comunidade açoriana, com 
particular incidência da ilha Graciosa.

António Cabral reeleito 
para deputado estadual

Entretanto, o imigrante açoria-
no António F.D. Cabral, natural da 
Madalena, ilha do Pico, tendo imigrado 
para os EUA aos 14 anos de idade, foi 
reeleito para o cargo de deputado esta-
dual de Massachusetts. Tony Cabral, 63 
anos de idade, democrata, ocupa o car-
go há 28 anos sendo uma das referên-
cias do mundo político luso dos EUA. 
Bateu o seu oponente, Michael John-
son (independente) com larga maioria, 
obtendo 79 por cento dos votos.

“Estou muito satisfeito por mais 
esta vitória, fruto de muito trabalho de 
uma vasta equipa de voluntários que se 
empenharam arduamente nesta cam-
panha para a minha reeleição”, salien-
tou Cabral, que se mostrou muito satis-
feito pelo resultado das eleições a nível 
federal: “A reconquista da Câmara dos 

Representantes em Washington por 
parte do Partido Democrata significa 
uma viragem e uma clara e inequívoca 
mensagem à política seguida pelo atual 
presidente dos EUA e ao partido que o 
apoia”, disse António Cabral.

Registe-se ainda, em matéria de 
candidatos lusodescendentes a car-
gos estaduais, que os senadores Marc 
Pacheco e Michael Rodrigues não tive-
ram oponentes, sendo automaticamen-
te eleitos nas primárias de setembro.

Outra lusodescendente eleita para a 
Câmara de Representantes de Massa-
chusetts, Distrito 14 de Middlesex, foi 
Tammi Gouveia, que obteve 89.9% dos 
votos, contra 10.% do oponente, Daniel 
Factor.

Primeiro mayor de East 
Providence é lusodescendente

Em Rhode Island, o destaque vai 
para Roberto DaSilva, lusodescendente 
de East Providence, 49 anos, ex-capitão 
da Polícia de Pawtucket e antigo depu-
tado estadual de RI pelo Distrito 63 de 
East Providence, esta cidade onde re-
side numerosa comunidade portugue-
sa (sobretudo dos Açores) e que passa 
agora a ter um presidente da Câmara 
Municipal pela primeira vez e logo um 
lusodescendente. Silva é filho de pais 
açorianos da ilha de São Miguel: o pai, 
Luís da Silva, é natural da Vila do Nor-
deste e a mãe, Carmélia da Silva, nas-
ceu em Ponta Delgada.

Roberto DaSilva bateu o seu opo-
nente, James Russo, obtendo 52.1 por 
cento dos votos contra 47.1% de Rus-
so.

No que se refere a deputados esta-
duais, José Manuel Seródio, durante 
muitos anos empresário ligado ao ramo 
das viagens (foi um dos fundadores da 
America Travel em East Providence), 
havia sido apurado nas primárias em 
setembro, sendo automaticamente elei-
to para o cargo representando o Distri-

to 64 de East Providence, uma vez que 
não teve oponente nestas eleições in-
tercalares da passada terça-feira.

Serôdio, 73 anos, é natural da vila 
da Povoação, S. Miguel, tendo imigra-
do para os EUA em 1961.

Anna Sousa é outra lusodescenden-
te que foi reeleita conselheira munici-
pal de East Providence, pelo Bairro 2 
e teve como oponente outro lusodes-
cendente, Joshua Pereira. Sousa obteve 
57.4 por cento dos votos contra 41.8% 
de Pereira.

Ricardo Dias Mourato, filho de pais 
açorianos da ilha de São Miguel não 
teve oposição sendo assim eleito auto-
maticamente para o Conselho Munici-
pal de East Providence, pelo Bairro 4.

Os lusodescendentes Joel Monteiro, 
Anthony Ferreira e Karen Oliveira fo-
ram eleitos para cargos no Comité Es-
colar, em East Providence.

Ainda em Rhode Island, o lusoame-
ricano Peter F. Neronha, 54 anos, de-
mocrata, foi reeleito procurador-geral 
deste pequeno estado com larga mar-
gem, confirmando assim o seu favo-
ritismo. Neronha venceu com 79,8%, 
correspondente a 271.750 votos, ba-
tendo o independente Alan Gordon, 
que recebeu, por sua vez, 65.132 votos, 
o que corresponde a 19.1%.

Peter Neronha, no seu discurso de 
vitória, salientou o orgulho da sua as-
cendência lusa, tendo inclusivamente 
referências elogiosas à comunidade lu-
soamericana de Rhode Island.

Por fim, refira-se que vários lusodes-
cendentes do estado de Rhode Island 
abandonaram a vida política: mais re-
centemente o senador Daniel da Ponte 
(termina oficialmente o seu mandato 
em janeiro de 2019), os deputados es-
taduais Hélio Melo e Helder Cunha, 
alegando motivos de ordem familiar e 
profissional.
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