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Genuínos cArtAzes turísticos

recentemente ocorreram 
nesta ilha, no mesmo fim 

de semana, duas festas muito 
peculiares, a saber a festa do 

milho na Bretanha e o arraial do sarapatel, em 
rabo de Peixe, dois eventos que constituíram, 
de per si, um assinalável êxito, com grande 
animação a marcar o final de verão, propor-
cionando momentos muito agradáveis para tu-
ristas e locais.
Com efeito, muitos foram os que quiseram par-

ticipar no arraial de sarapatel para provarem o 
saboroso pitéu característico de Rabo de Peixe, 
numa iniciativa da Junta de Freguesia local com 

o objetivo valorizar e recuperar tradições tão an-
tigas, típicas das gentes daquela Vila micaelense 
e que ainda hoje em dia constituiu uma base da 
alimentação das suas populações e ao mesmo 
tempo divulgar as tradições ligadas às matanças 
de porco que eram antigamente um momento im-
portante nos meios rurais açorianos. A zona da 
Praça central da Vila engalanou-se, onde gentes 
de outros pontos da ilha e inúmeros turistas pu-
deram apreciar receitas antigas feitas à base dos 
produtos das matanças, num ambiente medieval, 
onde todas as tarefas inerentes à confeção do sara-
patel e produtos associados foram feitas ao vivo, 
proporcionando um cenário convidativo a comer 
em mesas comunitárias, onde todos tinham lugar 
para, com pão feito no forno ou o saboroso bolo 
do sertão, típicos da gastronomia local, fosse me-

lhor apreciado. Por outro lado, a festa do milho 
que já vai na sua 5.ª edição, na freguesia da Ajuda 
da Bretanha, foi uma oportunidade para que todas 
as gerações pudessem viver experiências genuí-
nas ligadas a uma tradição tão antiga, evento le-
vado a cabo, graças a uma parceria entre a Norte 
Crescente e as comunidades da Bretanha. 
Também esta festa tem como objetivo divulgar e 

recuperar as tradições de outrora, desta feita liga-
das ao milho, tendo do programa constado diver-
sas atividades que visaram retratar da forma mais 
fiel possível alguns trabalhos relacionados com o 
milho. Tratam-se de dois eventos muito similares 
nos seus objetivos, todos eles ligados à preserva-
ção da nossa cultura popular, constituindo carta-
zes turísticos da maior valia, pois são tradições 
que encantam os mais novos e atraem e cativam 
os muitos turistas que pululem ao redor da nossa 
ilha, em busca do mais genuíno do nosso dia-a-
-dia, extasiando-se com a cultura dos nossos an-
tepassados. O ambiente da vida social e cultural 
familiar, mantendo a tradição e indo às raízes, é 
uma oportunidade para as pessoas apreciarem os 
trabalhos do mundo rural, seja na cozinha junto ao 
forno, seja na recolha do milho, até se transformar 
no pão, quadros vivos que fizeram as delícias dos 
forasteiros, mostrando-se de forma muito genuína 
a azáfama de como era a vida nas nossas comu-
nidades campestres de grandes tradições da nossa 
ilha. Ninguém, sejam novos ou mais velhos, fica 
indiferente às tarefas das colheitas ou na alegria 
subjacente aos trabalhos da desfolhada, onde é 
recriado o ambiente apropriado, onde as pessoas 
são convidadas a desfolhar o milho, momentos 
sempre propícios a singelas brincadeiras ligadas 
à folha do milho, como o achar o milho vermelho 
ou aos jogos tradicionais para as crianças.
Os concursos gastronómicos com pratos cuja 

base é o milho é outra das atividades que ajuda a 
promover este evento, alargando-o à participação 
da população, seja para participar na confeção, 
seja na prova das ementas confecionadas, regis-
tando-se a grande adesão por parte das pessoas.
Tudo isto num ambiente com intensa animação 

que em Rabo de Peixe esteve a cargo do grupo 
de cantares daquela Vila, Vozes do Mar do Nor-
te, bem como de improvisadores afamados das 
cantigas ao desafio, que congregam uma moldu-
ra humana ávida em acompanhar o desenrolar do 
desafio dos cantadores.
Por outro lado, a animação sempre apreciada do 

grupo de teatro popular AJURPE, daquela Vila, 
arrancou gargalhadas do público, bem como a 
atuação da tuna estudantil os Tunídeos, trazendo 
alegria ao arraial.
Se o arraial do sarapatel pretendeu ser uma re-

criação etnográfica bastante interessante com o 
intuito de mostrar aos turistas e principalmente 
aos mais novos as tradições e vivências dos ante-
passados, a festa do milho igualmente teve idên-
tico objetivo, havendo oportunidade para se de-
gustar umas iguarias típicas da nossa ilha, o que, 
quanto a mim, deve ser devidamente valorizada 
como ferramenta cultural de um povo e incluídas 
no roteiro turístico desta ilha.
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AlexAndre GAudêncio foi eleito Presidente do Psd/Açores

FrAnCisCA reis

sábado passado 29 de se-
tembro, nas eleições para 

o líder dos social democratas 
Açorianos, participaram 2820 
militantes o que representa 

um aumento de 53,8 por cento na afluência às 
urnas em relação ao ato eleitoral anterior nos 
Açores.
Alexandre Gaudêncio venceu com 60,9 por 

cento, recolhendo 1716 votos.

Pedro Nascimento Cabral obteve 37,5 por cento 
alcançando 1058 votos.  Pedro é natural de S. 
Miguel, é advogado e filho de um jornalista mui-
to conhecido nos Açores.

Alexandre Gaudêncio é natural da Ribeira 
Grande, é Presidente da Câmara da Ribeira Gran-
de (meu conselho). Ribeira Grande é a segunda 
cidade mais importante de São Miguel sendo a 
primeira Ponta Delgada. Alexandre é militante 
do partido desde 2001, e Vice-Presidente da Co-
missão Politica Regional.

Foi sem dúvida uma vitória bem merecida para 
Alexandre que encara a política não como uma 
profissão mas como um serviço público em prol 
das pessoas, um homem de respeito e honesto, 

simples e muito amigo do seu povo.
Alexandre tem como objetivo vencer as elei-

ções Regionais em 2020. 

Parabéns Alexandre Gaudêncio, votos de 
muitas felicidades e sucesso no desempenho 
do novo cargo e nos novos desafios, sobretudo 
votos de um bom trabalho de equipa de unir o 
partido que anda perdido e à procura de uma 
vitória desde Mota Amaral há 23 anos.
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no JArdim dA divA

Amália, a deusa do fado e 
a musa de todos nós, tem 

um digno jardim em Lisboa. 
sobe-se o Parque eduardo Vii 
e lá estão os verdes relvados 
cuidados e floridos separados 

por belas paredes de arbustos, como que sus-
pensos sobre a rotunda do Marquês, o Aque-
duto das Águas Livres, o verdejante Parque 
de Monsanto, enfim sobre toda a bela Lisboa.
Nas minhas caminhadas matinais em que ha-

bitualmente subo a Pascoal de Melo e a Casal 
Ribeiro até ao Saldanha, desço a Fontes Pereira 
de Melo e subo o Parque Eduardo VII, seguida-
mente ao entrar em territórios de Amália acho-
-me a viajar no tempo e a ir até aos meus vinte e 
alguns anos, quando, atrevido quanto baste, tive 
o desplante de pedir uma entrevista à deusa. Cor-
riam tempos da direção de António Lourenço de 
Melo na velha RDP Açores – bons velhos tem-
pos - e convenci-o de que poderia realizar uma 
série de entrevistas em Lisboa com grandes no-
mes da atualidade artística, cultural e desportiva 
expressamente para a nossa rádio, valorizando 
assim a grelha de programas então no ar. Lou-
renço de Melo foi na conversa e, embora meio 
desconfiado, lá me deixou seguir. A solidão era 
grande no pequeno quarto de hotel em Lisboa, 
onde fiquei a residir. Como me safo desta? Meto-
-me em cada uma! Dizia cá para os meus botões 
e para as paredes que me acompanhavam. Olha, 
desenrasca-te! O teu diretor acreditou em ti, vê 
lá agora não o deixes mal! 
Fui a Alvalade, ao estádio do Sporting, onde en-

tão jogava o grande Figo. Entrei sem permissão 
no primeiro corredor e perguntei a um circuns-
tante se sabia onde estavam os jogadores. 
- Estão no balneário, amigo. 
- E fica aonde? 
- Ali à esquerda.
Avancei a passo rápido e, ao entrar no balneá-

rio, quase esbarro em Luís Figo. 
- Luís, sou da RDP Açores e peço-lhe que me 

diga duas palavras para a rádio. É que, como cal-
cula, lá nos Açores todos gostamos muito de si 
- e era verdade.
- Ok. Vamos a isso - respondeu-me o craque. 
Ligo para a RDP em Ponta Delgada, é-me dada 

prioridade na emissão, entrevisto o fabuloso Figo 
em direto para o programa da manhã da RDP 
Açores, então conduzido em estúdio pelo cole-
ga Sidónio Bettencourt, e sai o furo! Elogios! 
Um já está! Vamos ao próximo! Quem? Amália? 
Porque não? Vou tentar! E pus-me a ligar para 
as editoras mais conceituadas até que consegui 
chegar à da diva. 
- Um momento que lhe vou passar a chamada 

ao agente da Dona Amália – dizia-me a rececio-
nista. Quase não quis acreditar. E não acreditei 
mesmo quando o agente, depois de uma simpáti-

ca e breve conversa comigo e, após ligar à fadis-
ta, atenciosamente me devolveu a chamada para 
me passar a boa nova de que Amália com todo o 
gosto me receberia no dia seguinte às dez e meia 
da manhã em sua casa, à Rua de São Bento. 
Eram dez e meia do então melhor dia do res-

to da minha vida quando bati à porta de Amália 
Rebordão Rodrigues. Duas jovens brasileiras, 
admiradoras e amigas da fadista, abriram-me a 
porta e convidaram-me amavelmente a subir a 
escadaria. No topo, virei à esquerda e achei-me 
na sala de estar que jamais esquecerei com Amá-
lia em vestido de seda fina estampado de flores 
multicores caído até aos pés apeada em frente 
à lareira de mármore. Só não chorei de emoção 

porque tive vergonha. Entrevistei-a com o velho 
Huer de bobines, que, de tão velho, não gravou 
nada. Desfiz-me em desculpas:
- Senhora Dona Amália Rodrigues, peço-lhe 

imensa desculpa, mas, sabe, é material velho. 
Nós lá nos Açores só recebemos o refugo da RDP 
em Lisboa. Eles ficam com o bom e mandam-nos 
o que é velho. Sempre foi assim. Importa-se que 
gravemos novamente? Apenas mais uma vez?
– João, meu querido, não me leve a mal mas 

não consigo dizer a mesma coisa duas vezes. 
Fica para uma próxima, está bem? – respondeu-

-me, perentória, mas sempre educada e simpá-
tica. Dissimuladamente,  pus o Huer em modo 
de gravação e continuei a conversa com a diva, 
que pensava estar em “off”, arrancando-lhe res-
postas interessantíssimas, até melhores do que as 
anteriores. Tinha a boa energia do meu lado e a 
entrevista feita à Senhora Mãe do Fado. Mas não 
pude deixar de lhe confessar a trapaça:
- Dona Amália, não me leve a mal, mas, con-

trariamente às suas indicações, gravei esta nos-
sa última conversa e garanto-lhe que sairá daqui 
uma peça até melhor do que a do nosso diálogo 
anterior.
- Olhe que vou acreditar em si, seu malandro! 

– respondeu-me, jocosa, arrancando gargalhadas 
às duas jovens brasileiras que a olhavam como 
os anjos olharão para Deus. E se já a adorava, 
apaixonei-me. “Seu malandro”! Amália amiga-
velmente a chamar-me de malandro! Um elogio, 
vindo dela! E estava assegurado o segundo furo! 
Outros houve, nessa turbulenta mas saudosa saí-
da em reportagem. Ao cruzar a ponte Ribeiro 
Teles, que dá acesso ao jardim da fadista, sou 
sobrevoado por uma pomba branca que esvoaça-
va entre outras cinzentas. Imaginei-a, ela, a diva, 
hoje liberta das amarras da terra, a sobrevoar-me 
e ao seu jardim.  Era bela no seu voo esguio e o 
ritmado bater de asas quase conseguia ser músi-
ca, foi quase fado, para os meus sentidos. A bela 
ave rodopiou duas vezes e foi-se em direção ao 
Marquês e à cidade. Agradeci à diva, esteja ela 
onde estiver, por um dia ter acreditado e ampa-
rado um jovem novato da rádio, dando-lhe espe-
rança e caminho. Para nunca mais esquecer!

João GAGo dA CâMArA
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nomeAção de novo cônsul – GerAl
o Consulado Geral de Portugal em Mon-

treal apresenta os seus cumprimentos 
à Comunidade Portuguesa residente na sua 
área de jurisdição consular e informa que por 
despacho de s. exª o Ministro dos negócios 
estrangeiros, s. e. Augusto santos silva, o dr. 
António José de Carvalho Barroso, foi nomea-
do Cônsul-Geral de Portugal em Montreal e 
representante Permanente de Portugal junto 
da  organização da Aviação Civil internacio-
nal, tendo assumido a gerência deste Posto 
Consular em 1 de setembro de 2018. 
O senhor Cônsul-Geral informa que começará 

a deslocar-se às Associações e outras Entidades 
portuguesas da sua área de jurisdição consular, 
pretendendo efetuar um contacto pessoal e per-
manente com todos os membros da nossa esti-
mada Comunidade. 

PArA ConheCiMento, Junto se
reMete o seu CurriCuLuM VitAe
António José de Carvalho Barroso– Nasceu em 

26 de maio de 1967, em Luanda; Angola. Licen-

ciado em Direito pela Universidade Clássica de 
Lisboa, na vertente jurídico-políticas; pós-gra-
duado em Relações Internacionais pelo Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Uni-
versidade Técnica de Lisboa; adido de embaixa-

da, na Secretaria de Estado, em 13 de maio de 
1992; terceiro-secretário de embaixada, em 28 
de outubro de 1993; na Embaixada em Buenos 
Aires, em 5 de janeiro de 1998; segundo-secretá-
rio de embaixada, em 2 de março de 1998.
Primeiro-secretário de embaixada, em 13 de 

maio de 2000; encarregado de negócios a. i. de 
15 de dezembro de 2000 a 12 de fevereiro de 
2001 e de 18 de fevereiro a 30 de setembro de 
2002; na Secretaria de Estado, em 29 de outubro 
de 2002.
Chefe de divisão do Gabinete de Assuntos Eco-

nómicos da Direção-Geral de Política Externa, 
em 12 de abril de 2004; adjunto diplomático no 
Gabinete do Secretário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas e substituto legal do Chefe 
de Gabinete, em 13 de agosto de 2004; chefe de 
divisão da Proteção Consular da Direção-Geral 
dos Assuntos Consulares e Comunidades Portu-
guesas, em 28 de outubro de 2005; na Embaixa-
da em Luanda, em 23 de outubro de 2006; conse-
lheiro de embaixada, em 24 de outubro de 2008; 
Cônsul-Geral em Lyon, em 2 de outubro de 
2009; Diretor de Serviços do Cerimonial, Des-
locações, Dispensas e Privilégios no Protocolo 
do Estado, em 5 de agosto de 2013; Subchefe do 
Protocolo do Estado, em 1 de setembro de 2016; 
Chefe de Equipa Multidisciplinar na Inspeção-
-Geral Diplomática e Consular, em 5 de setem-
bro de 2017; Grande-oficial da Ordem do Mérito 
Civil, do Reino de Espanha; Oficial da Ordem do 
Mérito, do Grão-Ducado do Luxemburgo; Cava-
leiro da Ordem de Ouissam Alauíta, do Reino de 
Marrocos. 
Louvor do secretário de estado das Comu-

nidades Portuguesas, em 4 de março de 2005. 


