
a
n

o
 1

0 
n

º8
1

d
e

ze
m

b
r

o
 d

e
 2

01
5

director: mário Carvalho

Boas Festas

Feliz Natal eBom Ano Novo



O Açoriano2

EDIÇÕES MAR
4231-B, St-Laurent
Montréal, Québec

H2W 1Z4
Tel.: (514) 284-1813
Fax: (514) 284-6150
www.oacoriano.org
info@oacoriano.org

PRESIDENTE: 
Sandy Martins

VICE-PRESIDENTE: 
Nancy Martins

DIRECTOR: 
Mario Carvalho

REDACÇÃO:
Antero Branco

COLABORADORES: 
Francisca Reis

Miguel Félix
Edite Miguel

INFOGRAFIA: 
Sylvio Martins

CORRETORA
ORTOGRáFICO
Elisa Rodrigues

Envie o seu 
pedido para ser

Assinante
O AÇORIANO

4231-B, St-Laurent
Montréal, Québec

H2W 1Z4

O Açoriano Feliz Natal
O Natal costuma ser sempre uma ruidosa 

festa; entretanto se faz necessário o silên-
cio, para que se consiga ouvir a voz do Amor.
Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a 

renascer e deixar que Deus penetre em sua alma.
O pinheiro de Natal é você, quando com sua 

força, resiste aos ventos e dificuldades da vida.
Você é a decoração de Natal, quando suas virtu-

des são cores que enfeitam sua vida.
Você é o sino de Natal, quando chama, congre-

ga, reúne.
A luz de Natal é você quando com uma vida de 

bondade, paciência, alegria e generosidade con-
segue ser luz a iluminar o caminho dos outros.
Você é o anjo do Natal quando consegue entoar 

e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor.
A estrela-guia do Natal é você, quando conse-

gue levar alguém, ao encontro do Senhor.
Você será os Reis Magos quando conseguir dar, 

de presente, o melhor de si, indistintamente a to-

dos.
A música de Natal é você, quando consegue também 

sua harmonia interior.
O presente de Natal é você, quando consegue com-

portar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer 
ser humano.
O cartão de Natal é você, quando a bondade está es-

crita no gesto de amor, de suas mãos.
Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar, 

restabelecendo de novo, a paz, mesmo a custo de seu 
próprio sacrifício.
A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e espe-

rança, qualquer carente ao seu lado.
Você é a noite de Natal quando consciente, humilde, 

longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio 
recebe o Salvador do Mundo.
Um muito Feliz Natal a todos que procuram asseme-

lhar-se com esse Natal.
Papa Francisco

Feliz Natal
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MÁRIO CARVALHO

Haja Saúde, Física, Mental e Espiritual

Mãe, um ano se passou. E outros 
anos virão. É difícil reaprender 

a viver sem a tua presença, o telefone 
chora, por que já não estás para respon-
der “Olá filho” casa vazia, rua deserta, 
mas sinto-me feliz porque tenho a cer-
teza que a minha mãe está em paz num 
lugar cheio de luz, junto ao meu pai e 
restantes familiares, a orar pelos filhos 
e netos. 
Mais um ano se encerra, mais um ciclo 

se fecha e é tempo de fazer uma retrospe-
tiva. É tempo de olhar para trás e rever os 
planos que foram traçados, o caminho que 
foi percorrido, as metas e objetivos que 
foram realizados, e os sonhos que foram 
alcançados. 
É tempo de repensar na nossa fragilidade 

humana, de pensar em fazer o bem, deixar 
o nosso coração transbordar de amor, para 
o bem da humanidade! 
É tempo de se associar a todos aqueles 

que sofram, o doente que espera pela cura 
no hospital, o preso que vive o Natal por 

detrás das grades da prisão, e que seja ilu-
minado pela luz do arrependimento, para 
que possa alcançar a liberdade, os povos 

que sofram na pele, todos os dias a desi-
gualdade, mas em particular todos aqueles 
que são vitimas da guerra, dos atentados 
terroristas, é tão triste não poder viver em 
paz e amor na sua própria terra. 
É tempo de pensar e rezar pela paz nas 

famílias, de pedir a bênção aos nossos 
pais, e que a luz divina do espírito santo 
nos ilumine a toda a hora do dia. 
Também é tempo de olhar para frente, re-

fazer planos, vislumbrar novos horizontes, 
e abrir o coração para sonhar.
Natal, é tempo, de deixar o coração de 

cada um de nós filtrar, todas as impurezas 
que residem no nosso sangue, ódio, vin-
gança, para poder purificar o bem que rei-
na no interior de cada ser humano, regan-
do todo o nosso corpo de amor, verdade e 
bondade!
Tempo de confortar todos aqueles que 

perderam um entre querido, durante este 
ano, que irão passar o Natal cerrados no 
luto, revivendo na memoria os Natais pas-
sados em família.
Estes últimos anos, a morte tem estado 

muito presente na minha vida em 2011, le-
vou o meu pai o meu ídolo, o meu porto de 
abrigo nas horas difíceis, no ano de 2014 
perdi a minha mãe, rainha dos meus olhos, 
a alegria da nossa casa, a minha protetora.
Este ano foi muito devastador, perdi ami-

gos da infância, colegas de escola, ainda 

muito jovens a morte se apoderou das suas 
vidas, em Toronto a minha prima Lúcia, e 
o meu cilega de escola Altino Amaral, nos 
estados unidos o José Machado, na Ribei-
ra Quente com 44 anos de idade, Francis-
co Costa, o meu amigo João Gonçalo per-
deu a mãe Madalena, o meu antigo patrão 
Tony Saragoça também perdeu a sua mãe 
Albina.
É um grande desgosto perder o pai, mas 

perder uma mãe o desgosto é muito maior.
Minha mãe sempre me disse, um dia 

quando eu morrer é que iràs compreender 

o quanto é doloroso perder o amor de mãe 
é a coisa mais triste que possa acontecer 
na vida. Minha mãe, sabia muito bem, 
porque ela havia perdido a sua mãe quan-
do tinha apenas 11 anos de idade.
Pai e Mãe que estás no céu, aqui vai o 

meu postal de Natal, este retrato dos teus 7 
filhos todos reunidos na mesma fotografia 
e unidos na paz e amizade!
Como escreveu  o escrito Americano 

Henry van Dyke “O tempo é muito lento 
para os que esperam
Muito rápido para os que têm medo
Muito longo para os que lamentam
Muito curto para os que festejam
Mas, para os que amam, o tempo é eter-

no’’.
Haja Saúde a todos, Feliz Natal e um 

Bom ano Novo!

Bom Ano Novo
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Jogador açoriano Eliseu
Eliseu tornou-se, este ano de 2015, o 

quarto açoriano campeão nacional 
de futebol, depois de Joaquim Teixeira, 
natural do Faial e jogador do Benfica e 
da Seleção Nacional nos anos 40, do tam-
bém faialense Mário Lino, na época de 
1966/67, e do micaelense Mário Jorge 
Fernandes, nas épocas de 1979/80 e de 
1981/82, estes últimos ao serviço do Spor-
ting Clube de Portugal.
Nascido a 1 de outubro de 1983, no Bairro 

do Lameirinho, freguesia da Conceição, ci-
dade de Angra do Heroísmo, no seio de uma 
família de origem cabo-verdiana, Eliseu Pe-
reira dos Santos cresceu para o futebol nas 
camadas jovens do Sport Clube Marítimo, 
mais vulgarmente conhecido por Marítimo 
do Corpo Santo e considerado como um “vi-

veiro” de jogadores não só para os clubes de 
maior dimensão da ilha Terceira, como tam-
bém no plano nacional e, em particular, para 
Os Belenenses, clube de que é filial.
Foi daí, e por ter dado nas vistas ao aliar 

a uma capacidade física assinalável uma 
notável habilidade técnica e um pé esquer-
do de invulgar potência, que na época de 
2002/2003 transitou para o Belenenses, clu-

be onde, com um breve interregno de uma 
época, em que ganhou experiência profis-
sional no Varzim, permaneceu até 2007, rea-
lizando mais de meia centena de jogos nas 
Primeira e Segunda ligas nacionais.
Seguiu-se a fase de internacionalização da 

sua já então bastante promissora carreira de 
extremo-esquerdo, com a sua contratação 
pelo Málaga. Começou por jogar na Segun-
da Liga espanhola, para, na época seguinte, 
e com a subida de divisão daquele emble-
ma, se estrear na Primeira Liga, campeonato 
onde realizaria, em termos globais, mais de 
duzentos jogos, registando quase três deze-
nas de golos, tanto ao serviço do Málaga 
como, na época de 2009/2010, com as cores 
do Real Saragoça. Antes tinha também tido 
uma experiência de empréstimo à Lazio de 

Roma. Fruto do seu empenho e do grau de 
projeção que atingiu num dos mais competi-
tivos campeonatos do mundo, em fevereiro 
de 2009, foi chamado por Carlos Queirós à 
primeira equipa da Seleção Nacional Portu-
guesa, num jogo particular com a Finlândia, 
depois de ter sido internacional sub-20 e 
sub-21, por duas vezes. Conta presentemen-
te com sete internacionalizações A e um 

golo ao serviço da equipa de todos nós.
Regressou a Portugal, em 2014, para rea-

lizar o sonho de representar o Benfica, seu 
clube de sempre. Fê-lo com a mesma alma 
com que sempre jogou, fosse no Municipal 
de Angra, fosse em Camp Nou ou no Olím-
pico de Roma. Fê-lo deixando sempre clara 
a sua satisfação por fazer o que gosta e a sua 
ligação permanente à terra que o viu nascer 
e que, com orgulho, faz sempre questão de 
mencionar. Foi, também por isso, campeão 
nacional, numa época em que assumiu des-
de logo a titularidade do lado esquerdo do 
quarteto defensivo do Sport Lisboa e Benfi-
ca, apesar da concorrência, dos seus 31 anos 
e da necessidade de se readaptar ao futebol 
português, a um sistema exigente de jogo e 
à pressão dos resultados, dos adeptos e da 
imprensa. Ao longo do campeonato, fez 26 
jogos a titular e marcou quatro golos. Eliseu 
chegou ao Benfica por 1,2 milhões de euros 
a pedido de Jorge Jesus.  Ainda em pleno 
relvado do Estádio Afonso Henriques, em 
Guimarães, terminado o jogo que acabara 
de garantir o título de campeão nacional, er-
gueu bem alto e depois pôs sobre os ombros 
uma vistosa bandeira azul e branca das nos-
sas cores, num gesto de orgulho e reconhe-
cimento, numa manifestação de identidade e 
de lealdade. Foi um açoriano que se sagrou 
campeão nacional! Um açoriano profissio-
nal de futebol, representando um clube na-
cional. Um açoriano que teve de deixar a sua 
terra de nascimento para poder tirar pleno 
partido das suas capacidades e que não vive 
nos Açores há 14 anos, mas um açoriano que 
fez questão de se rodear do símbolo maior 
da sua terra porque ela é – como todos nós 
sabemos – parte do que nós somos.
Assim, nos termos estatutários e regimen-

tais aplicáveis, a Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores, aprovou um 
Voto de Congratulação pelo êxito desportivo 
e pelo título de campeão nacional de futebol 
de Eliseu Pereira dos Santos.

Feliz Natal
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Kátia Guerreiro é
a embaixadora dos Açores
Fadista viveu nos Açores desde os 11 

meses, nascida na África do Sul, Ká-
tia Guerreiro mudou-se para São Miguel 
com os pais aos 11 meses de vida. Foi lá 
que aprendeu a andar, a falar, a tocar vio-
la da terra e a saborear  filetes de abrótea, 
lapas grelhadas, queijo fresco com pimen-
ta da terra, o famoso cozido das furnas e 
outras iguarias que hoje a transportam às 
mais profundas memórias de infância. 
Nascida a 23 de Fevereiro de 1976, na Áfri-

ca do Sul, Katia Guerreiro vai, ainda crian-
ça, para a ilha de S. Miguel, nos Açores. É 
com a idade de 15 anos, a tocar a “Viola da 
Terra” - um instrumento tradicional do Ar-
quipélago – no Rancho Folclórico de Santa 
Cecília, que dá início ao seu percurso musi-
cal.  Lisboa é o seu próximo destino, onde 
frequenta o curso de Medicina, que termina 
em 2000. Mas mantém sempre uma intensa 
ligação à música durante estes anos acadé-
micos, como vocalista na banda rock “Os 
Charruas”.
É em Outubro desse mesmo ano, num con-

certo de homenagem a Amália Rodrigues, 
realizado no Coliseu de Lisboa, que Katia 
abraça o Fado pela primeira vez e encanta 
a assistência com a sua interpretação, sendo 
unanimemente considerada a melhor actua-
ção da noite. Começa assim, nesse dia, a sua 
carreira como cantora de Fado.
Editado em Junho de 2001, FADO MAIOR 

é o seu primeiro CD. Disco de Prata, nomea-
do para o Prémio José Afonso e pioneiro na 
Coreia do Sul (onde atinge de imediato o 
Top de Vendas), é representado, no Japão, 
pela editora Latina, e na Europa pela Em-
preinte Digitale.
NAS MÃOS DO FADO é o seu segundo 

CD, lançado no mercado em Dezembro de 
2003. Katia selecciona para esta obra um 
repertório rico e cuidado, privilegiando a 
poesia dos maiores nomes da literatura por-
tuguesa, entre os quais se destacam Luís de 
Camões, Florbela Espanca, Ary dos Santos 
e António Lobo Antunes. Com uma nova 
nomeação para o Prémio José Afonso, este 
segundo trabalho é a confirmação de uma 
carreira promissora. 
A fadista deixou uma mensagem no Face-

book depois de uma atuação nos Açores.
Katia Guerreiro regressa às origens
“Não ser de sítio nenhum, é viver num va-

zio de identidade.

Sentirmo-nos de um sítio e não ser reco-
nhecido como ‘da terra’ é como ser filho 
renegado.
Chegar aos quase 38 anos e sermos abraça-

dos como de algum lugar, de um povo, sem 
reservas, é como renascer, é encontrarmo-
-nos com o que sempre quisemos ter: um 
chão a que chamar de nosso!
Hoje tenho chão. Definitivamente na mi-

nha vida, tenho chão!
Cresci como filha de retornados numa terra 

com gente fechada sobre si própria. Ami-

gos?, fizemos muitos, fizemo-los, fizeram-
-nos e guardamo-nos assim até hoje. Mas 
tendo nascido uma segunda vez ali aos 11 
meses, tendo dado os primeiros passos, dito 
as primeiras palavras com um sotaque que 
os meus pais nem entendiam, aprendido a 
ler, a escrever, a sentir, a contemplar o céu, 
o mar, as estrelas, a ouvir e a cuidar, ali onde 

o mar não acaba, onde tudo parece não ter 
fim, nem o tempo, sentia-me dali, tão dali. 
Só que era filha de retornados, e isso fazia 
de mim retornada. Eu, que não retornava de 
lado nenhum, nem os meus pais, aliás, nem 
a minha mãe... Eu, que só queria ser dali, 
porque só sabia ser dali...
Ontem fui finalmente e definitivamente 

dali. 
Olhei directamente nos olhos de quem es-

teve lá, e senti o carinho, o orgulho de eu ser 
dali, ser de todos os que vi.

Hoje tenho de novo chão. 
Volto hoje para Lisboa.
Hoje sou definitivamente Açoreana!
Obrigada!
12 Jan 2014”, escreveu Katia Guerreiro na 

sua página do Facebook, visivelmente feliz 
por ter atuado na terra que a viu crescer.

Bom Ano Novo
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Em memória de Fernando 
Machado Soares (1930-2014)
Fernando Machado Soares nasceu em 

S. Roque do Pico (distrito da Horta 
- Açores), em 3 de Setembro de 1930 e 
licenciou-se nos finais da década de 50, 
na Faculdade de Direito da Universida-
de de Coimbra.
Autor de um dos mais emblemáticos temas 

do fado de Coimbra, a Balada do VI Ano 
Médico de 1958 , que todos conhecem como 
“Coimbra tem mais encanto”, Fernando Ma-
chado Soares morreu, aos 84 anos.
Como acontece, tantas e tantas vezes, Fer-

nando Machado Soares foi um autor ofusca-
do por uma das suas criações. Balada do VI 
Ano Médico de 1958, tema conhecido das 
vozes do povo como “Coimbra tem mais en-
canto / na hora da despedida”, é ainda hoje 
um dos grandes emblemas do fado coimbrão 
e talvez o seu mais visível caso de popula-
ridade, tendo os versos da canção viajado 
muito para além dos limites geográficos da 
Universidade de Coimbra.
 Nos rigores da vida académica de então, o 

tema constituiu uma absoluta novidade, por 
inaugurar um tempo em que se permitia a 
todos os alunos finalistas que interpretassem 
colectivamente a composição encomen-
dada a Machado Soares, ao invés do habi-
tual protocolo da voz solista. Com a morte 
de Machado Soares, desapareceu mais um 
nome fundamental da história do fado de 
Coimbra. Nascido na pequena vila açoria-
na de São Roque do Pico, em Setembro de 
1930, Machado Soares desde cedo revelou 

dotes vocais, tendo desenvolvido um gosto 
muito particular pela ópera. A sua chegada a 
Coimbra, para cursar Direito, e a sua partici-
pação no associativismo enquanto membro 
do Conselho Cultural da Associação Aca-
démica de Coimbra, haviam de possibilitar 
inclusivamente que levasse até à cidade do 
Mondego, sempre que possível, companhias 
operáticas para se apresentarem nos palcos 
locais. Mas seria a sua ligação ao fado a ga-
rantir-lhe um lugar destacado na história da 
música portuguesa.

De certa forma, quase se poderia dizer um 
prolongamento natural das suas característi-
cas, uma vez que o tom mais erudito do fado 
coimbrão – por oposição ao registo mais 
popular do lisboeta – sempre foi moldado 
pelas vozes de perfil lírico que se lhe jun-
taram e pelas tradições musicais migrantes 
das regiões que para ali enviavam os seus 
jovens em busca de formação superior. Dos 
Açores, acredita-se, terá vindo a mais vinca-
da influência desses lugares distantes. Tendo 
integrado o Orfeão Académico de Coimbra 
e a Tuna Académica, Machado Soares sur-
giria ao lado de Luiz Goes e de José Afonso 
enquanto um dos cantores do fundamental 
Coimbra Quintet – formado ainda por Antó-
nio Portugal e Jorge Godinho nas guitarras, 
Manuel Pepe e Levy Baptista nas violas.
Apesar de não ter deixado a sua voz plas-

mada no marcante disco homónimo gravado 
pelo colectivo em 1957, no Teatro do Prín-
cipe Real, em Madrid, contribuiria de for-

ma decisiva com a autoria de composições 
e arranjos (Fado do Estudante, Toada Beirã, 
Cantares do Penedo e Canção Açoriana. No 
Coimbra Quintet grassava já a ideia de uma 
balada de Coimbra que representava uma 
necessária e afirmativa novidade no pano-
rama musical da cidade, a que José Afonso 
e Adriano Correia de Oliveira haveriam de-
pois de dar seguimento com crescente espí-
rito desafiador.
Além da Balada do VI Ano Médico de 

1958, Machado Soares comporia igualmen-
te temas que foi cantando vida fora como 
Balada do Entardecer ou Fado da Noite, 
emprestando a sua voz também a criações 
de Sutil Roque ou Mário Maria da Fonseca. 
Com a morte de Machado Soares, desapare-
ceu mais um nome fundamental da história 
do fado de Coimbra. Machado Soares não 
se desligou completamente do meio musi-
cal coimbrão, mesmo quando exercia já as 
suas funções de magistrado – passou pelas 
comarcas de Guimarães, Santarém e Alma-
da. Em Coimbra, actuava ainda esporadica-
mente, acompanhado de José Niza e Manuel 
Pepe. Curiosamente, no entanto, seria já por 
efeito da sua vida profissional que, ao trans-
ferir-se para Almada como juiz corregedor, 
acabaria por se aproximar do fado de Lis-
boa, frequentando as casas de fados da capi-
tal e acabando mesmo por aceitar o desafio 
da fadista Maria da Fé e do letrista José Luís 
Gordo para se juntar ao elenco do Sr. Vinho. 
Nunca deixando de interpretar o reportório 
que lhe estava mais próximo, o de Coimbra, 
seria acompanhado pelos notáveis músicos 
Fontes Rocha (guitarra), Durval Moreiri-
nhas (viola) e Ricardo Rocha (guitarra). As 
suas duas vidas paralelas nem sempre foram 
vistas com bons olhos no meio da magistra-
tura, mas Machado Soares não deixou de 
actuar e de emocionar com a sua voz pos-
sante marcada pelo rasgo interpretativo de 
Coimbra.
Tendo ascendido a juiz conselheiro do 

Supremo Tribunal de Justiça, ainda as-
sim foi a música a deixar uma mais forte 
impressão à sua passagem. Em 2006, re-
cebeu o Prémio Tributo Amália Rodri-
gues. E depois da morte da fadista, aliás, 
de quem fora amigo próximo, foi eleito 
vice-presidente da administração da Fun-
dação Amália Rodrigues.

Feliz Natal
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Vitorino Nemésio, 
Escritor e Poeta Açoriano

O ano de 1945, ano em que 
termina a segunda guer-

ra mundial, tem indiscutível 
significação política e nenhu-
ma significação artística. 

Literariamente nada começa e 
nada remata. Uma cronologia, 
rigidamente adaptada, omiti-
ria autores importantes e obras 
fundamentais, cuja presença é 
indispensável em qualquer pa-
norama literário e cuja ausência 
o deturparia gravemente, senão 
irremediavelmente. Saiu em 
1944 um dos mais notáveis ro-
mances da literatura portuguesa 
do século XX: «Mau Tempo no 
Canal» de Vitorino Nemésio. 
Um ano edição do trabalho não 
alterariam o carácter da - recer 
em 1944, «Mau Tempo no Ca-
nal» surgiria em 1945. Deste 
modo a data não conta a omis-

são é que é grave. 
Nemésio foi um profundo co-

nhecedor do idioma, dotado de 
imaginação sensorial e verbal, 
de frase polida. Desenvolve-se 

segundo uma técnica de agluti-
nação cénica, como no roman-
ce inrepetindo- se, atraindo-se, 
fundindo-se compõe uma uni-
dade densa e tensa. Vitorino 
Nemésio, professor na Faculda-
de de Letras da Universidade de 
Lisboa, escritor e poeta Açorea-
no, foi diretor de jornais, revis-
tas e apresentou crónicas na rá-
dio e televisão. Nasceu a 19 de 
Dezembro de 1901 e morreu no 
dia 20 de Fevereiro de 1978 em 
Lisboa. As obras deste autor, 
que publica em 1949 o volume 
de contos «O Mistério do Paço 
do Milhafre», é por um lado, 
uma rememoração da infância 

de Nemésio; por outro uma re-
memoração do idioma, conto 
poético, que recorda as suas 
aventuras de menino «A Lição 
de Solfa», «O Navio Pirata». 
Conto realista noutras narrati-
vas, assim escaladas: realismo 
histórico em «Os Malhados», 
realismo pitoresco em imagi-
nação e poesia pelo humor com 
que retoma as velhas histórias. 
Livros como: Portugal e Brasil 
no processo da história univer-
sal, a Compao Paço do Milha-
fre, Cântico, Matinal, o Bicho 

Harmonioso, Rio de Janeiro, 
Sapateia Açoriana, Furnas, que 
se destacam entre a sua vasta 
obra.  Julgo oportuno contri-
buir com esta, «Homenagem a 
Vitorino Nemésio, 70 Anos da 
obra- Mau Tempo no Canal» 
porque é um marco fundamen-
tal do romance português, «E o 
mar, levemente enrugado con-
tra os cachopos da costa, seguia 
largo e acinzentado ao norte 
do Canal.» Vitorino Nemésio, 
«Mau Tempo no Canal».

MANUEL DE SEqUEIRA RODRIGUES

Bom Ano Novo
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No próximo ano, Açores será o
destino turístico número 1
quem o diz é a National Geographic 

Traveler Netherlands-Belgium, 
que elegeu os destinos finais para 2016 
e colocou os Açores em primeiro lugar.
Quais os melhores destinos para ir de fé-

rias ou em viagem de negócios em 2016? 
Há um destino português entre a sele-

ção da National Geographic Traveler dos 
Países-Baixos.
À semelhança do que acontece no final 

de todos os anos as várias publicações de 
turismo e lazer revelam a sua seleção de 
destinos para o próximo ano e a National 
Geographic Traveler não é exceção.
A boa notícia é que a edição dos Paí-

ses-Baixos desta publicação colocou os 
Açores em primeiro lugar da sua seleção 
dos 20 mais belos locais do mundo a vi-
sitar em 2016.
“A brisa do mar prevalece nos Açores, 

um arquipélago português no Oceano 
Atlântico”, começa por descrever a pu-
blicação que gaba a população afável, e 
o facto de em todo o lado se encontrar 
uma festa.
Recomendam ainda que não se perca a 

“lenda do Pico”, Antero Soares, chamado 
de ‘vigia’, que promove passeios de ob-

servação de baleias num turismo susten-
tável que permite que “a natureza e os vi-
sitantes fiquem em completa harmonia”.

Nos Açores, destaca a publicação, pode 
ainda nadar com golfinhos selvagens, fa-

zer caminhadas ou ciclismo ao longo de 
quilómetros de vinhas, protegidas por 
pedras de lava. “ sabor salgado da ilha 

também é capturado muito bem no queijo 
local”, sublinham.

Feliz Natal

Parabens à todos os empregados de GDI pelos 25 anos de servico. Boas festas.
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MÁRIO CARVALHO

Natal do doente 

Cai a noite, a cidade dorme, da janela 
do 3º andar do hospital o doente olha 

lá fora, a cidade esta toda iluminada, há 
um silencio tão profundo, é Dezembro, 
as luzes anunciam que está para breve 
a chegada do Natal, o nascimento do 
menino Jesus, o paciente, chama o em-
pregado do hospital, pede para decorar 
o seu quarto com uma árvore de Natal, 
faz uma lista de prendas para oferecer 
aos seus filhos, netos e familiares, manda 
contratar um musico para vir tocar no 
seu quarto, implora para avisar toda a 
sua família para se juntar, naquele quar-

to, no próximo dia 8 de Dezembro, dia 
que a igreja católica, celebra o dia da 
Imaculada Conceição. Este dia invoca a 
vida e a virtude de Virgem Maria, mãe 
de Jesus, concebida sem marca do peca-
do original. 
É uma data de grande significado para a 

Igreja Católica. 
O empregado, diz ao doente que ainda é 

muito cedo para festejar o Natal e que só 
deve ser festejado na noite do dia 24 para 

25 de Dezembro! 
O doente, pede ao empregado para lhe 

ajudar a fazer esta surpresa a toda a sua 
família, festejar o Natal com os familiares 
talvez, pela ultima vez na vida! 
Como era o seu desejo, toda a família 

aderiu ao pedido, e por volta das 6 horas 
da tarde, o ti João apareceu vestido de pai 
Natal, o olhar do doente radiava de saúde, 
no corredor do 3º andar daquele hospital de 
janelas altas viradas para o poente, ouve-
-se lindas melodias de Natal, não é um só 
musico mas uma orquestra de violas da ter-
ra e guitarras a entoar, lindas melodias de 
Natal, todos os doentes daquele hospital, 
empregados e médicos também foram con-

vidados a festejar o Natal no andar aonde 
estava internado o ti João, o espaço tornou-
-se pequeno para receber tantos convida-
dos, lá dentro o ti-João, dava gargalhadas 
animava a festa como antes nunca havia 
feito, distribuiu as ofertas pelos familiares, 
agradeceu a todos pela sua presença. 
Já se fazia tarde, era hora de recolher, as 

violas e guitarras se calaram, as luzes do 
hospital se apagaram, cada um voltou a sua 
vida, os empregados do hospital aos seus 

postos de trabalho, os familiares vão para 
casa, a cidade adormece mais uma vez na 
magia do Natal, o doente agradece ao em-
pregado toda a sua ajuda, ‘’Dizendo este 
foi o Natal mais lindo da minha vida aon-
de consegui reunir toda a família a minha 
volta, há muitos anos que não festejavam 
o Natal todos juntos comigo, desde a mor-
te da minha esposa, por varias razoes, uns 
passam na casa dos filhos, outros vão para 
a casa dos sogros, e eu passava a noite da 
consoada sozinho recordando o passado, 
lendo a revista ‘’O Açoriano’’ e olhando o 
retrato da minha querida esposa! 
O empregado pergunta ao Ti João por que 

razão é que quis festejar o natal tão cedo?
Meu amigo, quando esta doente, condena-

do a morte, o tempo não conta para ti, não 
existe o dia de amanha, vives em tempo 
emprestado pela medicina, não podes fazer 
nada, nem planear aquilo que tanto desejas, 
Natal do doente é enquanto a luz da vida 
ainda esta acesa! 
No dia seguinte, o empregado como era 

habito todas as manhas, entrou no quarto 
do ti-João para lhe dar o Bom Dia, e ser-
vir o pequeno-almoço, repetiu duas vezes 
em voz alta, ‘’Bom Dia’’ o doente não res-
pondeu, nem se mexeu, estava com o rosto 
voltado para a janela, o empregado apro-
ximou-se do agonizado e ao tocar na sua 
cara, sentiu a pele gelada o Ti- João havia 
morrido, enquanto dormia, sonhando, re-
cordando a sua terra e feliz por ter tido a 
felicidade de festejar o Natal em família!
Não devemos esperar pela hora certa para 

viver a felicidade, por que é o destino que 
marca a hora!
Para todos e em especial para os idosos 

e doentes Feliz Natal e um Prospero Ano 
Novo cheio de saúde e sejam felizes agora 
e para sempre!
O dia de hoje é uma dádiva, por isso é que 

lhe chamam presente.

Bom Ano Novo
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Feliz Natal

FRANCISCA REIS

15º Aniversário do Círculo dos 
Amigos de Rabo de Peixe

Já lá vai 15 anos que existe o Círculo 
dos Amigos de Rabo de Peixe do que-

beque.
Foi no Sábado passado, 24 de outubro o 

Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe uni-
ram-se para festejar em grande amizade o 
15º Aniversário na prestigiosa sala de rece-
ção Le Carlton.
Foi servida a entrada aperitivos (co-

cktails). A noite iniciou-se com as boas vin-
das às pessoas presentes na sala pelo pre-
sidente Eduardo Leite, fazendo uma breve 
alocução acerca deste evento.
O Hino do Senhor Bom Jesus foi tocado 

seguindo uma reza do Pai Nosso, e deu-se 
lugar ao anunciado jantar.
É sempre um prazer receber os amigos 

de Rabo de Peixe, Renato Moniz, que re-
presentou o presidente da junta da fregue-
sia da vila de Rabo de Peixe, Jaime Luís 
Melo Vieira, o Senhor António Moniz, 
mais conhecido o António Mineiro e sua 
esposa Eduarda Moniz, os amigos dos Es-

tados Unidos e seu presidente Ricardo D. 
Mourato, Senhor Manuel Falcão Estrela, 
os amigos da província de Ontário com o 

seu presidente Artur Macedo. Pudemos 
assinalar, durante esta noite a presença do 
Presidente da Câmara de Anjou, o senhor 
Luís Miranda.
Foi sem dúvida uma festa bem animada 

com muita alegria, boa musica, boa comida 

e o mais importante o convívio dos amigos. 
Os meus parabéns ao Círculo dos Amigos 
de Rabo de Peixe, o qual eu também fui co-

-fundadora e membro da direção durante 
muitos anos. Viva a Vila de Rabo de Peixe 
e suas gentes.
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Bom Ano Novo
Uma Noite Memorável na Festa
de São Paulo da Ribeira Quente
Através dos anos pudemos ver o de-

senvolvimento da comunidade. Al-
gumas festas aparecem, outras desapa-
recem. Tudo depende da força da equipa 
que está à frente de qualquer associação. 
Seja forte, ou seja fraca, todos devem fa-
zer o melhor que podem e um dos grupos 
que valorizam esta comunidade é a Asso-
ciação Saudades da Terra quebequente. 
Esta associação foi fundada no 15 de Ja-
neiro de 1997, e organizam anualmente, 
a “Festa do Chicharro”, na Primavera, 
e a festa de “São Paulo”, apóstolo da fé, 
padroeiro da Ribeira quente.
Mais uma vez a Associação Saudades da 

Terra Quebequente brilhou neste fim-de-
-semana, sábado dia 10 de outubro, todos 

os anos esta sala fica sempre num encanto 
quando nós entramos na sala de Saint-En-
fant-de-Jésus. É sempre muito importante 
compreender que tudo o que eles fazem não 
se faz em dois minutos. Através dos anos a 
linda decoração que usam ano após ano e 
que continuam a comprar para enriquecer 
mais a sala, faz com que todos ficam de 
boca aberta. Acho que um dia, esta associa-
ção vai deveria procurar outra sala maior 
para aceitar mais pessoas, ou comprar um, 
eles próprios podiam ter um edifício para 
poderem entrar numa nova fase e enrique-
cer a nossa comunidade com um edifício 
e ter a possibilidade de terem uma sala de 
espetáculo e receção, poderemos nomeá-la 

“A Casa da Ribeira Quente”.
A noite iniciou-se com as boas-vindas, 

proferidas por Mário Carvalho, que ao 
mesmo tempo apresentou a equipa que ser-
viria durante a noite. Esta noite memorável 
brilhou com o seu espetacular efeito visual, 
graças à decoração do salão. Luz, alegria, 
boa gente, etc., tudo a módico preço para 
esta magnífica festa. Onde, através da co-
munidade deve-se pagar 40 e 45$ o prato, a 
Associação Saudades da Terra Quebequen-
te faz por 35$ e com muito mais coisas.
O elenco artístico é sempre importante 

para esta organização. De uma maneira 
certa, eles fazem sempre uma boa escolha, 
desta vez foi o conjunto de Nelson Rego. 
Nelson iniciou a sua carreira com 18 anos, 
e integrou-se no mercado norte americano 
mas nunca  squecendo as suas raízes. “Che-
ga-te p´ra mim”, “Mulher de mini saia”, 
“Sereia portuguesa” entre outros, foram 
êxitos que levaram o cantor de música por-
tuguesa ligeira a participar em programas 
nacionais. 
Nelson é um dos artistas mais requisita-

dos nas comunidades portuguesas através 

do Estados Unidos e Canadá. Ele gravou 
um novo trabalho discográfico dedicado ao 
seu país. Com 10 anos de carreira, Nelson 
continua a surpreender o público por onde 
passa, com uma voz espetacular. Podemos 
notar que esta festa estava a cargo do ta-
lentoso DJ Alex Moreira que está a fazer 
grandes momentos mágicos na comunida-

de, que fez delirar a mocidade.
O presidente, Roberto Carvalho, salientou 

que a festa foi, mais uma vez, um gran-
de sucesso e que todos gostaram da festa. 
Também podemos notar que, este ano deci-
diram servir uma travessa de carne e outra 
de peixe ao mesmo tempo, e fez em sorte 
que a parte do jantar terminou ainda mais 
cedo do que é costume, o que é sensacio-
nal, cada travessa foi uma maravilha e com 
abundância, desde o início com a entrada, 
sopa e o prato principal, e, para finalizar 
várias travessas de sobremesas foram dis-
tribuídas através da sala e também a mesa 
de sobremesa às 10h30 com café, bolos, 
arroz doce, etc. Com tudo isso na barriga, 
é tempo de ir queimá-las, dançando toda 
a noite, com um conjunto que não quis 
nos deixar descansar até ao final da noite, 
acompanhado pelo DJ Moreira que fez a 
alegria de todos com boa música. Este ano 
homenagearam quatro pessoas que ajudam 
há muitos anos: Maria Sebastião, Miguel 
Madeira, Jessica Vieira e Verónica Vieira, 
todos eles, muito importantes para a reali-
zação desta festa. Parabéns ao presidente 

Roberto Carvalho e toda a sua equipa pela 
excelente organização, mas também pela 
capacidade de motivarem inúmeros jovens 
a participar na festa.
A Associação Saudades da Terra Que-

bequente agradece a todas as pessoas que 
se implicaram durante a preparação deste 
grandioso evento. Viva a Ribeira Quente!
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FRANCISCA REIS

40º Aniversário da Associação
Portuguesa de Nossa Senhora
de Fátima em Laval

Realizou-se no passado dia 8 de No-
vembro na prestigiosa sala de Ban-

quet La Sirene em Laval a Associação 
Portuguesa da Nossa Senhora de Fátima 
de Laval que celebrou 40 anos oficiais 
de existência registada mas na realidade 

já existe muito antes de ser oficializada. 
Uniram-se com elevada participação de 
convidados, amigos e sócios.
A tarde iniciou-se com as boas vindas a 

todos presentes na sala pelo mestre de ce-
rimónias Dauno Ferreira. Dr. José Guedes 
de Sousa Cônsul de Portugal em Montreal, 
Clemantina Santos, Deputado Guy Ouel-
lette, Deputado Jean Habel de Sainte-Rose 
Laval, todos foram convidados a uma bre-
ve alocução a respeito do evento. 
António Santos, Presidente, agradeceu a 

presença de todos orgulho e privilégio de 
colaborar com o conselho administrativo, 
agradeceu aos membros do conselho ad-
ministrativo e seus familiares, reafirmou a 
importância deste aniversário de uma das 
mais antigas e ativas das associações, fun-
dada em 1975 e batizada como Associação 
dos Paroquianos de Chomedey, em princí-
pio se destinar à comunidade portuguesa 
residente no sector. Com a construção do 
Centro Comunitário a comunidade permi-

tiu alargar novas representações tais como 
o Grupo Folclórico, A Escola Portuguesa, o 
grupo do teatro e outras atividades sociais 
e culturais. Graças ao esforço e persistência 
dos diversos dirigentes associativos e co-
laboradoes que se seguiram ao longo dos 
anos prestando trabalho e apoio em prol da 
cultura Portuguesa.

Foi oferecido e servido um cocktail re-
finado com muita variedade de aperitivos 

e vinhos, café desde o início até ao fim, e 
para o final, porto e bolo de aniversário. 
Foi sem dúvida um convívio de sucesso 
de amizade, um convívio comemorativo e 
de homenagems prestados a todos quantos 

se dedicaram benevolamente às atividades 
criadas e realizadas pela Associação.
A Direção dos membros executivos é 

composta por: António Santos - Presiden-
te, José Jacinto Oliveira - Vice Presiden-
te, Manuel Sousa - Tesoureiro, Catarina 
Costa - Secretária, João Duarte - Diretor 
Conselheiro, Manuel Cabral - Diretor de 
grupos, Dauno Ferreira - Diretor de even-
tos especiais, Aleluia Machado – Diretora 
Conselheira, Melissa Furtado - Diretora da 
juventude e publicidade.

Feliz Natal
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MÁRIO CARVALHO

Maria vamos a festa a Toronto

Meus amigos, de cá e de lá da cidade 
de Toronto, Ontário, e todos aque-

les que leiam a revista “O Açoriano” em 
qualquer parte do mundo via internet!
Vou falar da visita aos amigos da Ribeira 

Quente, no Ontário, dois dias “cheios”, de 
muita animação, camaradagem e alegria. 
Porque um dia de excursão é de convívio 

e deve começar-se com o estômago acon-
chegado, durante toda a viagem não param 
de servir comida e bebidas!
Entre cantigas e anedotas, risos e garga-

lhadas, eis que sem dar pela distancia que 
nos separa, nem pelo tempo a passar, o au-
tocarro chega ao lugar destinado a Cidade 
de Toronto ao ‘’Walter’s Café Bar situado 
no 2532 St Clair Ave W.
A nossa espera, estão muitos familiares 

e amigos, incluindo os dirigentes da asso-
ciação dos amigos da Ribeira Quente do 
Ontário e da Associação Saudades da Terra 
dos Estados Unidos que haviam chegado 
de New Bedford, na sexta-feira a noite, to-
dos ali presentes para nos desejar as boas 
vindas a Toronto.
Pode dizer-se que os portugueses que vi-

vem no Canada, se desfizeram das suas raí-
zes e criaram uma cultura Luso-Canadiana 
maravilhosamente inovadora, uma das 
muitas peças que constituem a beleza que 
é o mosaico canadiano.
No interior do bar Walters, propriedade 

do nosso compatriota e amigo João Cou-

to, também ele  ribeiraquentense, de alma 
e coração, uma farta mesa com a mais va-
riada comida e bebida nos esperava, em 
especial as mais gostosas e saborosas asas 
de galinha que jamais comi na minha vida.
Mas o momento alto desta viagem a To-

ronto, é sem duvida alguma a razão prin-

cipal que levou a todos nos a ir a Toronto 
foi jantar dançante realizado no ‘’buffet 
Alliance’’ o terceiro  Convívio dos amigos 
da Ribeira Quente no Ontário.
Um mar de gente encheu por completo o 

recinto, as pessoas mais pareciam um car-
dume de sardinha, num mar chão, não pa-

ravam de circular de um lado para o outro, 
cumprimentando e aproveitando para por 
em dia as noticias de cá e de lá, mas sobre-
tudo, recordando e matando saudades, de 
outros tempos vividos na terra natal, aque-
la pequena aldeia, abraçada pelo mar, que 
ninguém a deixou por não gostar dela mas 
porque o destino, assim quis a procura de 
uma vida melhor.
Contou-se com cerca de 600 pessoas no 

convívio, sendo cerca de 90% naturais da 
Ribeira Quente ou descendentes de Ribei-
raquentenses. Este evento também contou 
com a presença de representantes das As-
sociações dos Estados Unidos da América 
e da Associação Quebequente de Montreal.
Depois das boas vindas proferidas pela 

mestre de cerimónia Nellie Pedro, a con-
ceituada apresentadora do programa televi-
sivo ‘’Gente da Nossa’’ um lato jantar foi 
servido e o serão foi animado com muita 
musica, pelo conjunto Além-mar e o can-
tor ribeirquentense Mario Marinho, que só 
terminou pelas tantas horas da madrugada.
No domingo, pelas 13h00 foi o momento 

de dizer adeus a todos e agradecer os di-
rigentes da associação dos amigos do On-
tário e o João Couto pela forma bonita e 

simpática que todos nos fomos recebidos e 
acolhidos durante a nossa estadia em To-
ronto.
A viagem de regresso a Montreal, se fez 

da mesma maneira, com muita alegria, cân-
ticos e gargalhadas.
Um bem-haja a amizade!

Bom Ano Novo
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Empresária filha de açorianos faz
sucesso no Canadá com linhas
de roupa para cães
Uma empresária lusodescendente 

criou duas linhas de roupa para 
cães no Canadá e comercializa já os seus 
produtos para diversos mercados.
“Cresci na indústria da Moda. Os meus 

pais sempre trabalharam em áreas da pro-
dução de roupa. Sempre fui uma pessoa 
bastante criativa em tudo o que fazia. Amo 
a Moda. Comecei a ter formação nesta 
área, e após a escola secundária fui estudar 
Design de Moda. Após a graduação, recebi 
o diploma e comecei a trabalhar neste mun-
do”, explicou à agência Lusa Lucy Medei-
ros, de 52 anos. 
A lusodescendente, natural de Montreal 

(sudeste do Canadá), referiu que em 2005 
era funcionária de uma empresa que ope-
rava na indústria da Moda, e que devido 
à restruturação dessa mesma companhia, 
perdeu o seu emprego.
“Precisava de procurar outra coisa, mas 

de certa maneira queria trabalhar por conta 
própria, foi algo que sempre desejei. De-
cidi então fazer uma pausa para saber o 
que realmente pretendia. Então comecei 
a trabalhar com animais de estimação, até 
porque tinha há pouco tempo um cão”, 
acrescentou a luso-canadiana, filha de emi-
grantes de São. Miguel. 

Lucy Medeiros resolveu começar a dese-
nhar coleiras com cristais para cães, com 
o objectivo de se afastar do “mundo da 
Moda” com pessoas, pois estava um pouco 
desiludida com aquela indústria, uma área 
que “não é tão fascinante como dizem”.
“Depois, uma amiga incentivou-me a ela-

borar uma colecção de roupas para cães, 
mas na altura não pensei, pois é um enorme 
processo. É necessária muita pesquisa, de-
pois há a questão do design, do desenvol-
vimento e da elaboração do produto, e não 
sabia se queria voltar a trabalhar naquela 
indústria”, frisou.
A empresária disse que aproveitou a expe-

riência que adquiriu na formação que teve 
no programa de design de moda do Lasalle 
College em Montreal e adaptou-a à “moda 
para cães”.
Hoje, considera que o que faz “não é tra-

balho” mas sim “paixão”

Em 2008, apresentou em Nova Iorque a 
sua empresa, Roxy and Lulu, inicialmente 
com a coleção ‘Urban Doggie Wear’, rou-
pa para utilização diária, com produtos que 
vão desde os 60 aos 125 dólares (56 aos 
118 euros). 
Em 2011, Lucy Medeiros apresentou a 

nova coleção denominada ‘High Fashion 
Line’, uma linha de roupa de alta gama, 
com produtos com preços que vão dos 150 
aos 600 dólares (141 aos 565 euros).

“Atualmente, comercializo os meus pro-
dutos a nível mundial, não só no Canadá, 
mas tenho clientes em toda a parte, de norte 
a sul dos Estados Unidos, nomeadamente 
em Nova Iorque, no Texas e na Flórida, na 
Europa, quer em lojas de retalho, em bou-

tiques e hotéis para cães”, disse a empre-
sária.
Lucy Medeiros foi contratada em 2011 

para desenvolver e produzir um casaco 
para ser utilizado por um cão num anúncio 
para o Canadá da Target, segunda maior 
rede de lojas de retalho dos Estados Unidos 

para o Canadá.
A lusodescendente tem também presenças 

assíduas em programas televisivos no Ca-
nadá.
No futuro, Lucy Medeiros pretende co-

mercializar os seus produtos nas grandes 
superfícies comerciais, em lojas de marcas 
reconhecidas, porque “faz todo o sentido” 
que quando as pessoas vão às compras, 
“também possam adquirir os produtos para 
os seus animais”.

Feliz Natal
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Foi no início de uma visita de sete dias às comunidades 
açorianas do Canadá e dos Estados Unidos da America, o 

Presidente do PSD Açores Duarte Freitas acompanhado pelo 
deputado Regional José Andrade e do fotógrafo Eduardo Cos-
ta escolheu Montreal como primeira paragem antes de seguir 
para Toronto.
A visita iniciou-se domingo 29 de novembro as 9h, um pequeno 

almoço no Hotel 10 situado 10, rua Sherbrooke O. no centro da 
cidade de Montreal. Este encontro com um grupo de empresários 
açorianos e descendentes açorianos foi organizado por Duarte Mi-
randa, um açoriano de alma, natural da Ilha de São Miguel, que foi 
vice-presidente do banco Royal of Canada para criar um novo gru-
po de amigos, o Núcleo de Montreal do PSD Açores, coordenado 
por Duarte Miranda. 
Duarte Miranda apresentou o Presidente do PSD Açores, o presi-

dente da Casa dos Açores Benjamin Moniz explica a importância 

das casas dos açores na diaspora, e cada um presente se apresentou 
individual. O Presidente Duarte Freitas afirma que a sua visita não 
foi para falar da POLITICA mas sim para partilhar emoções, criar 
uma relação com todos os Açorianos da diáspora, partilhar mais do 
que ideias, uma oportunidade, mais do que tradições, um grande 
reconhecimento ao povo açoriano pelo trabalho que continuam a 
desmonstrar na comunidade da província do Quebeque, além do 
amor que tem à nossa terra, por isso se fez Político pelo amor e 
orgulho que tem à sua terra. O Presidente desafiou aos empresarios 
os Acores estar de braços abertos para quem tem gosto de invistir 
em negócios nos Açores, falando do comércio e do turismo. O Pre-
sidente do PSD Açores, por volta do meio dia seguiu para a Casa 
dos Açores, satisfeito, onde foi recebido pelos sócios e amigos da 
comunidade para um almoço preparado pela direção da Casa dos 
Açores do Quebeque. Foi um grande prazer conhecer o líder do 
PSD Açores, um Presidente de grande carisma excecionalmente 
meigo e muito simples, um político que se fez político pelo amor e 
orgulho da sua terra, os AÇORES.
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