Prémio Dark Stones: The Azorean Spirit
Com o patrocínio do Banco Santander Totta, o Prémio Dark Stones: The Azorean Spirit foi
criado em 2014 na York University com o objetivo de distinguir a progressão e o mérito
académico bem como o envolvimento em atividades co(extra)curriculares em Portuguese &
Luso‐Brazilian Studies. Este prémio reconhecerá, assim, estudantes inscritos neste
programa a tempo inteiro que já tenham completado, pelo menos, 12 créditos em
disciplinas com a rubrica correspondente (POR) e que, considerando o desempenho
académico global, apresentem uma média de, pelo menos, 7 (sete) valores.
Este prémio é uma merecida homenagem a José Dias de Melo, autor da obra homónima
(Pedra Negras, 1964) e importante escritor português, natural dos Açores. Celebrizou‐se
como o “escritor das baleias”, particularmente por a sua obra literária versar ampla e
profundamente a saga do povo açoriano, especialmente associada à problemática da
indústria baleeira. Defensor acérrimo dos ideais de igualdade, dignidade, liberdade e
justiça social, o autor deixou‐nos, de forma viva e acutilante, histórias marcadas pela
exploração, pobreza e injustiça, vivenciadas por açorianos, em que se reveem, com
profunda humanidade e universalidade, tantos quantos construíram percursos nas malhas
da miséria.
Com uma obra vasta, de assinável base etnográfica, e com algumas traduções, Dias de Melo
é especialmente querido do povo açoriano, ascendência da maioria da comunidade
portuguesa em Toronto. Além disso, é uma obra literária que se encontra também em forte
consonância com o compromisso assumido pela York University na defesa dos valores de
justiça social e de contributo para uma comunidade global alicerçada na diversidade.
O Banco Santander Totta é uma instituição bancária de liderança em Portugal. Com
representação nas mais variadas comunidades portuguesas da diáspora, o Santander Totta
tem contribuído e reafirma, com a atribuição deste prémio, o seu comprometimento
firmado pela colaboração em prol do desenvolvimento educativo e cultural bem como da
promoção da língua portuguesa.

Dark Stones: The Azorean Spirit Award
Sponsored by Santander Totta Bank, the Dark Stones: The Azorean Spirit award
(established in 2014) recognizes the academic achievements of students enrolled in the
Portuguese & Luso‐Brazilian Studies program at York University. This award is only open
to full‐time students enrolled in the program who have completed at least 12 credits in
Portuguese courses and who have obtained an overall grade point average of at least 7.00.
The award also recognizes students’ co‐curricular and extra‐curricular involvement.
This award honours José Dias de Melo, author of the seminal novel Dark Stones (1964), an
important Portuguese writer from the Azores. He is popularly known as the writer of the

whales due to his extensive work regarding the whaling industry and the saga of the
Azorean people. A staunch defender of equality, dignity, social justice and freedom, Dias de
Melo’s works have emphasized the plight of poverty, injustice and systemic exploitation
inflicted on the Azorean people. His many works, which include some available in
translation, are especially poignant to Azoreans, including a large community in the Greater
Toronto Area. In addition, due to York University commitment to social justice, diversity
and the global community, this award also speaks to the University’s mission and priorities.
Banco Santander Totta is a leading Portuguese banking Institution in Portugal. With
representation worldwide, Banco Santander Totta is also a prominent contributor to
community, cultural and educational development and support.

