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• A organização desta antologia só foi possível graças à
consulta do material sobre autores luso-canadianos reunido, ao longo de mais de vinte anos, na Satúrnia – Letras e
Estudos Luso-Canadianos.
• As imagens das sardinhas (calçada portuguesa e azulejos) foram recolhidas na internet (Festas de Lisboa).
Muitas das fotografias e informações sobre os autores foram, igualmente, recolhidas na internet. Sempre que possível, identificamos a fonte.
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Esta antologia tem como único critério de selecção os autores estarem publicados em livro, ou a publicar no decorrer do ano 2020, cujo conteúdo possa ser considerado uma
obra literária. Incluímos, ainda alguns autores de peças de
teatro que, embora não tenham sido publicadas, foram
encenadas e mereceram grande destaque.
É geralmente aceite que a obra literária - poesia ou prosa é uma criação que transmite uma intenção comunicativa do
seu autor com fins artísticos e estéticos.
Estamos conscientes de que com esta restrição excluiremos muitos autores de inegável valor que, ao longo dos
anos, foram publicados em jornais, revistas, antologias e
álbuns de banda desenhada, mas considerámos ser esta a
solução mais apropriada para dar uma razoável uniformidade e coerência a esta recolha.
Não conseguimos obter informações mais detalhadas e
precisas sobre vários dos autores apresentados, alguns
deles já falecidos, outros em paradeiro desconhecido e incontactáveis, contudo não os quisemos excluir desta obra
que pretende ser o mais abrangente e representativa possível do panorama literário luso-canadiano.
Nos casos específicos em que existem dúvidas sobre direitos autorais e editoriais limitamo-nos a inserir as biobibliografias e as capas de livros dos autores abrangidos.
Incluem-se vários autores que, embora presentemente residentes em Portugal ou no estrangeiro, nasceram ou residiram no Canadá, sendo de toda a pertinência estarem
aqui repertoriados.
Embora a maioria dos textos estejam redigidos na língua
portuguesa, certos autores, já com raízes mais profundas
na sociedade de acolhimento, manifestaram o desejo de
apresentar trabalhos nas línguas francesa e inglesa, o que
7
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só vem enriquecer este projecto e dar-lhe maior relevância,
amplitude e significado.
A abrir e a encerrar a antologia (colaboração especial) publicamos dois textos, de autores ainda não publicados em
livro, que são representativos de duas gerações com olhares aparentemente divergentes mas que se complementam
na abordagem da temática identitária.
Como adenda, numa homenagem merecida, inserimos as
biobibliografias de oito autores que, com actividades desenvolvidas no âmbito da investigação histórica, história da
arte e investigação antropológica e sociológica deram um
grande contributo para a divulgação da língua e cultura portuguesas no Canadá.

Os textos na língua portuguesa tanto seguem a antiga como a nova
ortografia, respeitando a vontade dos respectivos autores.
Tendo em consideração as características peculiares desta antologia,
tentámos, tanto quanto possível, manter a estrutura primitiva dos textos, a maoria publicada anteriormente em livro em diferentes épocas e
circunstâncias. São, portanto, notórias muitas disparidades formais
que, de algum modo, realçam a diversidade temática e preservam a
originalidade dos mesmos.
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BREVE HISTÓRIA DAS LETRAS LUSO-CANADIANAS

Os

Jogos Florais Luso-Canadianos, realizados em 1983 e
1985, foram, incontestavelmente, o primeiro acontecimento de
grande relevo no panorama literário luso-canadiano. Entre outros
atributos, vieram destacar a emergência de uma literatura já de
certo valor e revelar a existência de um punhado de autores de
largo fôlego.
Em 1996, a publicação do livro "Portugueses no Canadá-Uma
Bibliografia: 1953-1996" e, no ano seguinte, a realização da exposição "Os Portugueses no Canadá - Livros e Autores" foram,
por sua vez, muito importantes para dar voz aos autores lusocanadianos.
No ano 2000, foi publicado o livro THE PORTUGUESE IN CANADA. Inclui a secção "Literature of Portuguese Background in
Canada" da autoria do professor universitário António Augusto
Joel, que faz uma análise bastante detalhada do percurso da
literatura luso-canadiana e do seu relacionamento com a literatura "mainstream" da sociedade de acolhimento. Na segunda edição ampliada da obra (2009), o texto "Literature of Portugueses
Background, in the Contest of Literature in Canada" da autoria
da professora Isabel Nena Patim, da Universidade Fernando
Pessoa, vem aprofundar este estudo.
A literatura luso-canadiana insere-se, naturalmente, no quadro
mais amplo da literatura portuguesa na América do Norte, analisada em minúcia por Onésimo Teotónio Almeida no artigo "Two
Décades of Luso-American Literature:An Overview", integrado
no livro "Global Impact of the Portuguese Language"
Ainda da autoria de Onésimo Teotónio Almeida, foi publicado em
2015 o ensaio “Sobre o Universo Literário Luso-America-no Actual – de Osmoses, Intersecções e Diferenças”.
Simultaneamente, a revolução tecnológica em curso e o fulgurante desenvolvimento das comunicações abriram portas
inesperadas e permitiram uma mais ampla divulgação das letras
e da cultura luso-canadianas.
Fruto deste contexto propício e criador, nasceu, em 1999, a
Satúrnia - Letras e Estudos Luso-Canadianos, que segue quatro
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linhas principais de orientação: reunir as vozes dispersas dos
autores luso-canadianos; divulgar as figuras luso-canadianas
ligadas às letras e às artes; construir novas pontes entre a Mátria
e a diáspora; identificar os critérios e ajudar a criar as condições
favoráveis à construção da nossa identidade cultural como componente fundamental da nossa identidade social em terras canadianas.
O surgimento de vários portais e páginas na internet e a realização de alguns concursos, com realce para o Prémio Literário
ProVerbo e para o Prémio Literário Instituto Camões, têm contribuido para dar ainda maior visibilidade aos valores literários luso-canadianos.
Em 2006, foi fundado o Grémio Literário de Língua Portuguesa
que tem como principal missão promover, expandir e preservar a
Língua Portuguesa no Canadá.
Mais recentemente, foram editadas algumas antologias literárias
que vieram revelar a existência de muitos autores, alguns já
nascidos no Canadá, a escrever principalmente em inglês.
Em 2014, foi fundada em Montreal a "Biblioteca José d'Almansor” que tem como principal objectivo a promoção de actividade culturais de apoio à divulgação da língua e da cultura portuguesas em Montreal. Para além da realização de eventos culturais e concursos literários, já foram publicados vários livros
com destaque para a Antologia Literária de Autores de Origem
Portuguesa do Québec.
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Apontamento

António Barroso
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal

“Escrevemos para aclamar o lugar
a sagração do lugar
onde chegamos e donde vimos,sobrevivendo.
Chamamos as raízes. Cresceram alguns frutos.”
José Luís Monteiro, “Sagração do Lugar”, in Vozes e Silêncios

Na esteira de algumas obras literárias vindas a lume, desde 1983,
ano em que o primeiro grande acontecimento literário tem lugar,
com Os Jogos Florais Luso-Canadianos, muitas outras foram
surgindo, anunciando as novas vozes da Diáspora de Portugueses
nascidos ou residentes no Canadá.
São inúmeros, com efeito, os trabalhos que contribuíram para a
divulgação da língua e da cultura portuguesas no Canadá: são
frutos saborosos, textos literários, como poemas, contos, textos
dramáticos, reflexões várias de Portugueses das mais variadas
regiões do Continente ou das ilhas, quase sempre açorianas. Cantam a dor da Diáspora, ou a nostalgia da infância, a doçura dos
afetos familiares, as saudades da Pátria que tiveram de abandonar
por imperativos óbvios. Ecoa neles o pranto das partidas dolorosas ou o das chegadas, ainda mais plangentes a terras distantes, a
raiz do sonho, a esperança, o desejo de regressar.
Todas estas realizações literárias, que chamam as raízes, têm o
objetivo de promover, expandir e preservar a língua portuguesa na
terra que os acolheu. São a sagração do lugar. Dir-se-ia um dese11
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jo de continuar a realidade pátria na virtualidade, que é a arte. E
são tantas, desde as costas do Pacífico até às do Atlântico, sejam
elas as obras dos luso-canadianos do Quebeque, sejam as dos luso-canadianos do Ontário, terras onde a língua, o clima, a paisagem, o modo de vida divergem daqueles que vigoram nas terras
distantes onde, pela primeira vez, os seus autores viram a luz do
dia!
E todos os luso-canadianos celebram o lugar donde vieram e
aquele onde chegaram e que lhes garante a sobrevivência. Tornar
sagrado, em especial, o lugar de partida, conforme os seus testemunhos literários eloquentes é uma das melhores homenagens
que podemos prestar.
Lindíssimo desiderato este, o de transmitir às palavras a leveza, o
brilho e a esperança de ser Portugal, de ser permanência, situada
entre o êxtase e a angústia!
Por isso, é muito válido e meritório o trabalho de Manuel Carvalho que tomou nas suas mãos a tarefa ingente de dar continuidade
ao sonho que leva tantos Portugueses e portuguesas a atravessar o
oceano e a levar Portugal consigo.
A verdade é que o oceano que os separa do seu torrão está-lhes no
meio, mas também os une e os aproxima. E Manuel de Carvalho,
assim como todos aqueles que contribuíram para que esta Antologia Literária fosse uma realidade, sabe fazer ecoar a presença desta energia vital que as palavras transportam consigo.
Eis aqui uma magnifica Antologia Literária de Autores LusoCanadianos de todo o Canadá, um trabalho fruto de uma pesquisa
intensa de cerca de 20 anos.
Com este contributo, todos nós poderemos melhor conhecer o
passado e o presente.
E, assim, ficará igualmente para “memória futura”, evitando que
caiam no esquecimento as notáveis obras, poesias e prosas, dos
compatriotas da nossa Diáspora!
Bem hajam!
Montreal, 15 de fevereiro de 2020
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Prefácio
Por Eduardo Bettencourt Pinto

Lugar de encontro

Esta iniciativa antológica resulta do esforço e empenhamento exemplares de Manuel Carvalho. Sustenta-se no
acervo que foi organizando metodicamente ao longo dos
anos na página online Satúrnia-Letras e Estudos LusoCanadianos, e que reflecte o microcosmo literário lusocanadiano. Estas páginas revelam-nos agora a mesma simbiose de vozes, juntas porém na solidez do papel.
Não se chega à realização de um projecto destes sem
uma grande dose de altruísmo e sacrifício. Quem se entrega com total dedicação às coisas da sua cultura, nomeadamente as literárias, nem sempre vê o seu trabalho recompensado monetariamente, ou até valorizado. A poesia,
por exemplo, não é um produto de supermercado, possa
embora sobreviver (não incólume) à ignomínia de estar
numa dessas prateleiras imprevisíveis ao lado de uma revista de mexericos. As coisas do espírito não admitem perversões. Os livros empurram o mundo, ajudam a transfigurá-lo. Há neles a consciência dos tempos. Têm a seu cargo
a dissipação da neblina que tanto cega, e cada vez mais,
este viver célere e egocêntrico que nos assalta a sensibilidade nestes nebulosos dias que correm. Esperamos pois,
caro leitor, que descubra nestas páginas a importância e o
significado desta iniciativa, com ênfase na génese de uma
13
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identidade comum, perceptível no esplendor das múltiplas
vozes aqui representadas.
Que mecanismos de promoção existem entre nós, ao nível comunitário, e que apoios têm sido dispensados para
quem escreve? Estas são questões importantes e de premente análise. Devemos colocá-las aos agentes culturais e
às organizações que representam, e, de certa maneira, ao
público. Está em vista o crescimento intelectual de uma
comunidade que se quer visível, interessada, culta, e de
influência neste diverso mosaico étnico canadiano.
Uma primeira análise, rápida e desconcertada, falhará
na apreciação deste projecto se o interpretar como uma
iniciativa demasiado abrangente no que concerne à disparidade e ao valor dos géneros literários aqui representados,
credenciais académicas dos seus autores e exposição mediática. Há uma linha de balanço e coerência que urge, para já, ressaltar: o interesse genuíno de Manuel Carvalho
pelo mundo literário luso-canadiano, sem tiques elitistas,
independente no pensar, e preocupado sobretudo em acolher todos aqueles que, através da publicação de um livro,
seja ela uma humilde edição de autor ou de uma prestigiada editora norte-americana. O acolhimento é indiferenciado.
Que este projecto, ousado e singular, seja reconhecido e
valorizado não só no seio da Comunidade Portuguesa, mas
para além dela, e por aquilo que propõe: a divulgação dos
intelectuais e autores portugueses (ou de ascendência portuguesa, nascidos neste ou noutro país) residentes no Canadá. Estamos, enfim, perante os alicerces de uma plataforma modelar, coerente nos seus princípios e objectivos,
que são difundir as mundividências e as expressões artísticas das vozes aqui reunidas, num encontro saudável e ao
redor do lume da sua, nossa, ancestralidade.
 Eduardo Bettencourt Pinto reside em Vancouver e é
autor de reconhecida obra literária
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Autores

LUSO-CANADIANOS
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Povo errante, foi a 13 de Maio de 1953 que, a bordo do
navio Satúrnia, chegámos a estas paragens à descoberta
de nova vida e mais rasgados horizontes.
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Colaboração especial’

António Barbosa Tavares nasceu
em Ílhavo, em 1948. Viveu na França
de 1966 a 1968. Emigrou para o Canadá em 1968. Presentemente, reside
em Brampton, na província do Ontário, onde exerce a profissão de contabilista. Tem colaboração espalhada
por diversos jornais e revistas de Portugal, Estados Unidos e Canadá, nomeadamente no 'Sol Português " de
Toronto, no "Portuguese Times" de New Bedford e na revista "Gávea-Brown" de Providence. Foi co-fundador do
extinto semanário "Voice of Portugal".
Embora Barbosa Tavares ainda não tenha publicado o seu
livro “Escrevivências”, o texto “Dolorosamente português” é
considerado um clássico da literatura luso-canadiana.
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Dolorosamente português

Sabereis que um emigrante não deverá bendizer o destino. Em seu genético canteiro deserdado, órfão da pátria,
viúvo da sorte, vai um homem mundo fora na aventura de
côdea menos dorida. A outra, não menor e invisível oculta
dor da saudade, cravou-se-lhe na alma e será sua indefectível companheira, até ao dia em que haverá(?) de regressar ao canteiro da aldeia ou vilória onde vagueiam as capitais memórias do imorredouro tempo de infância.
Ao certo, ninguém sabe porque pactua um homem tão
irmãmente com a terra de onde brotou para o mundo. Dizem alguns, ser da língua, outros do modo de ser de um
povo, outros ainda, do sol, das romarias, dos cafés, dos
adros das igrejas, do rosto dos velhos, das tabernas, do
cheiro a tomilho, da rama de pinheiro, do alecrim, da maresia, finalmente, e porventura, a mais certeira: porque os
olhos se afeiçoaram ao mundo primeiro na alma esculpido.
Sei, no cerne do espírito, que Portugal me faz uma falta
danada, costumo até dizer entre gracejo e dor, mais dor
que gracejo, que tenho na alma uma brecha do tamanho
de Portugal. Também ouvi dizer a senhor muitíssimo letrado, peregrinante pelo mundo, que isto de emigrar é como
perder um membro: cicatriza a chaga, mas a ausência, estará para sempre presente.
Um expatriado nunca imaginaria que, trocar promessas
de farto pé-de-meia, pelo espinho da saudade, seria dilacerante negócio. Alma inominada, não se diz ter sido a terra e
os personagens de infância que filiaram o ser? De si apartado, vai um emigrante em busca de aventura tornada pão,
e a vida consuma-se num silente gemicar de saudade, nesta apátrida exclusão tecida.
Um país, são fragrâncias de mar, rosmaninho, alecrim,
foguetes, fontes, vermelhos-telha, vielas, sonância de uma
língua que dedilha as cordas da alma, solenes cantigas de
um povo, rostos, sobretudo rostos, que povoaram a infância e nela permanecem especados e são os inamovíveis
18
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marcos do tempo em que, sem o sabermos, sabemo-lo
agora, éramos felizes na inocência.
A maior condenação de um emigrante é viver de si próprio ausente, porque, tatuada de recordações, a alma anseia retornar aos locais onde repousa o arquivo das memórias-chave num tempo em que os olhos de tudo se enamoravam.
Um homem, desamparado do seu passado, é um ser irremediavelmente solitário, navegante sem história, nem
referências viventes, a braços com um mundo estranho
diluindo fonemas mal arremedados, porque a história de
uma vida construiu-se na própria história de um país,
acompanhada das ruelas, dos peculiares olfactos, da ressonância da língua, que é tão melódica como a alegria refúlgida na alma, com que aprendi os primeiros ditongos e,
embevecidos, desenhava com aparo e tinta as primeiras
letras.
Ora, sabemos de fonte pura, que os angustiados não se
quotizam em clubes, para minguar seus padecimentos pátrios, porque a angústia quer-se só, e os magoados, detestam convívio.
E de um ser dorido, sem a glória do triunfo no seu país,
emudecido no silêncio apátrida, semeado pelas arestas do
mundo emigrado que vos falo.
Li algures, não sei onde, sei que por verídica se me alojou na alma esta sentença: " quem da pátria se aparta de si
se aparta".
Um homem não faz o mundo, mas conserva intacta e fiel
no bojo da alma, a terra onde nele foi talhado para a vida.
Firmadas as cruciais memórias do outro lado do mar, de
si ausente, finam-se os dias e o destino incumprido de português lá vai coabitando com fonemas arremedados. A vida cumpre-se em sobrevivência. E assim: sabemos que
estamos vivos mas não vivemos.
Poucos actos se assemelham em tristeza à solidão do
emigrante. Um homem leva um país no cerne da alma, mil
memórias à terra grudada no canteirinho genesíaco. Para
contrapor à penúria espiritual da sua exclusão pátria: mesa
recheada e duas patacas para a incerteza da inglória velhice.
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Tempos houve, em que os dias emigrados não detinham
resquícios de memória, de forma que me afligia com o consumir das horas sem outras reminiscências, para além de
testemunhar apavorado a roda do tempo.
Arquivei da vida a fisiologia dos dias. Se algumas vezes
me lamurio deste pão de exílio, digerido com avantajadas
fatias de saudade, logo me retruquem que não blasfeme,
tenho o pãozinho sobre a mesa, que mais pretendo eu?
Fiquei a saber um dia, que ao emigrante não lhe é consentido edificar sonhos, prolongados além dos alicerces do
pão. Que a fartura de côdea com miolo nunca emigrara,
meu caro. Um país nunca exporta a sua burguesia. Por
mais engulhos que te cause vai digerindo de mansinho.
Com os ouvidos límpidos e desempoeirados, escuta: emigrar é fatal e dolorosamente uma aventura em trapos tecida.
Dizia-me um dos raros sábios, por este portugalinho
emigrandado, que por aqui outra espiritualidade se não
conhece que não seja a materialização do espírito que
consiste em acumular para justificar esta ausência de nós,
ou seja suprir o espírito do enlevo da matéria. Vive-se por
aqui, hipotecado ao futuro, porque o presente circunscrevese em torno do sonho do regresso.
Regozijaria ao ver redimida esta materialização absoluta. Alguns curas que por aqui demandaram em busca da
alma do cifrão, possessos da valia centuplicante do dólar,
iniciaram o processo de santificação da vil pataca. De uma
madre Teresa, de um filantropo ou mecenas por aqui arribado, para minorar os padecimentos desta gente a esbracejar, perdida numa língua crivada de arestas e hábitos
libertinos que anatematizam os sacrossantos valores da
aldeola ou vilória onde se talhou a mente, não há sequer
indícios.
Toda a poesia por aqui existente, bebe a sua despudorada lírica dos tentáculos do cifrão. Ou muito me engano,
ou grande parte dos destronados da pátria perdeu a nobre
virtude da compaixão e não se vislumbram os mínimos
vestígios de solidariedade.
Sobreviva sem padecer, aconselhava-me um dos desventurados pátrios, e será um herói. Esqueça-se de si,
pense simplesmente no futuro dos seus filhos, que o futuro
20
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deles seja canadiano ou francês pouco importa, importa
que sejam homens que não tenham de ficar eternamente
divididos como eu e o meu amigo.
Rendi-me, mas logo a alma me ficou anuviada, quando
pensei que o meu elo de portugalidade era ali mesmo truncado. É assim uma morte dupla, esta de sabermos que as
nossas raízes não se perpetuam na fidelidade da terra que
as talhou.
Quando procurava no tempo uma explicação para trinta
anos de vida esvaída no calvário emigratório, os dias eram
de aflição, onde colocara eu esta grossa fatia da vida?
Sabia que existira, mas não conservava memória do
tempos, para além da família, portugueses e canadianos,
que vão tentando reconciliar, nem sempre pacificamente,
os valores lusitanos com algumas incongruências canadianas. Duplamente negado no silêncio amargo dum viver arremedado, sou este ser desventrado do espírito das coisas
e pessoas que moldaram o meu olhar para o mundo.
Estrangeirado lá, no meu querido portugalório, estrangeiro aqui, assim vou interpretando a (sobre)vivência destes
dias sem história, nesta heróica exclusão em que marginalmente vivo.
Por um naco de pão menos torturado (será?) a amargura de ser infiel ao próprio viver, ao desígnio da minha portugalidade.
Emigrar. Tempo parado no exacto dia em que demandei
o promissor reino da pataca. Fonemas mal arremedados,
gente que não compreende o alecrim, nem o cheiro a jarro,
nem os foguetes, nem as colchas, debruadas a esmero,
pendentes das janelas que vibram de santificação em dia
de festa.
Quando a ressurreição consistia no regresso, ainda havia uns fios de crença, agora que o pão me condenou perpetuamente a alimentar-me de estranhas espigas, por dívida para com os meus filhos, reconheço que nunca tive o
beneplácito dos deuses.
Sou este ser deambulante pelo mundo, recheado de sonhos de pão farto e regresso, sem outra esperança que
não sejam os próprios braços, mais a solidão emigratória
de nunca pertencer. Não me venham pois falar de sorte
que vos esconjuro. Ai, António, que é feito da tua fé?
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Oh, ruelas tortuosas e empedradas na minha história.
Oh, rostos que povoaram o mundo da infância, como vos
sinto a sufocante lonjura. Emigrar. Consciência dorida de
não ser parte. Exclusão dolorosa do próprio viver. Uma língua, uma cultura, mil jeitos de ser, permanecerão tatuados
na alma emigrada. Para sempre.
Por uma côdea, um exílio dourado que nenhum sonho,
por mais aurífera, redimirá. Na alma um passado cerceado.
O presente é um acto de mera sobrevivência. Com mais
farturinha, é certo. Ora uma côdea a nortear toda uma vida... Oh, tamanha desventura subjugada a um destino no
pão alheio traçado.
Sou homem de vida enleada nas teias da saudade.
Nunca o malfadado pão deste exilado viver, deveria ter o
inefável custo desta vivência.
Emigrante, vivente, de mim estranho, aguardando reencontro com o pé-de-meia a prometer velhice farta. Portugalidade incumprida. Ninguém mais carente de sonho, da ilusão, de esperança para sobreviver que eu senhor de duas
pátrias, sem mundo.
Transpor fronteiras, galgar oceanos, pelo sonho que redunda em exclusão. Navego no bojo de alheia terra, tendo
por bússola o sempre adiado regresso. Renunciei à autenticidade de um viver português que me fora destinado. Um
destino pátrio não se finta, incólume, porque é condição
humana ser-se fiel à língua e à terra que moldaram o ser
para o mundo. No dia em que emigrei, deixei de celebrar a
vida, e aprisionei-me nas malhas, pelos meus filhos tecidas, na prometida terra da abundância.
Agora, eles são canadianos puros. Enquanto eu viver,
manter-lhes-ei a memória gastronómica da pátria, com rojões, sopa de feijão, morcela e torresmos. Eu, com fidelidade absoluta, olho-me, sinto-me e penso-me, irremediável e
dolorosamente português. Português amargo, para o resto
de meus dias.
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ABÍLIO CAMPO

Nasceu em 1951, em Macieira
de Rates, Barcelos. Emigrou para o Canadá em 1989. Faleceu
em 2006.
O seu livro "Sentado à Janela"
foi publicado, a título póstumo,
em 2007.
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Mãe Natureza

Da minha janela eu vejo
Uma tão linda paisagem
Deste lindo miradouro
Guardo esta linda imagem
É tão lindo ver de alto
Esta tão linda grandeza
É tão lindo preservar
A nossa mãe Natureza
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ABÍLIO CIPRIANO MARQUES

Abílio Cipriano Marques dedicou-se desde muito novo à
poesia que compunha de memória e gostava de declamar.
Sendo analfabeto, facto de que
nunca se envergonhou, ditou,
para que lhe fossem escritos,
cerca de mil poemas, 800 dos
quais foram entregues à Câmara da Pampilhosa da Serra,
terra onde nasceu em 1929.
Compôs poemas até ao fim da
vida, embora repetindo-se por
vezes, dado não poder ler o
que já havia ditado. Ficou órfão de pai muito cedo, o que o
obrigou a sair da sua terra ainda de tenra idade para trabalhar na agricultura, em casa de uma tia, em Aldeia Nova,
perto do Fundão. Era adolescente quando se foi juntar à
mãe, em Lisboa, e começou a ganhar a vida nas docas do
peixe da Ribeira, onde passou largos anos.
Em 1960 emigrou para o Canadá clandestinamente, no
porão de um navio de carga, tendo sido deportado quase
de imediato para Portugal, um processo que se haveria de
repetir mais duas vezes. Na última vez passou nove anos a
trabalhar, clandestinamente, em diversas províncias do
Canadá, mas escolheu Toronto para viver. Depois de legalizado, Abílio Marques trabalhou durante mais 20 anos. Reformou-se em 1991.
Conhecido como o "Loiro da Ribeira", foi poeta popular e,
em finais de 2003, publicou o livro "Poeta sem Saber Ler",
editado pela Editorial Minerva. A sua obra publicada em
edição de autor incluiu “Portugal e Seus Heróis” (1997) e
“Poemas e Aventuras do Loiro da Ribeira” (2013).
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A Rosa da Madragoa

Paravam para vê-la passar
De perna ao léu e chinela
Com a canastra à cabeça
Essa varina tão bela!
Procuravam o nome dela
Era a Rosa da Madragoa
Vendia sardinha fresca
Na Conde barão em Lisboa
Namorou c’o Chico da canoa
Casaram no dia de S. João
E à noite, pr’ó bailarico
Ele foi de manjerico na mão
O Chico pescava camarão
No Tejo, com a sua canoa
Era vendido de manhã
Pela Rosa da Madragoa
No St. António de Lisboa
Iam os dois ao bailarico
E na marcha da Madragoa
Marchavam a Rosa e o Chico.
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A Júlia da Mouraria

A Júlia da Mouraria
No bairro onde foi criada
Procurou a vida fácil
Abandonou pais e casa
Sua cruz tão pesada
Com os rufias e a ralé
A dançar era obrigada
Nos bares do Cais do Sodré
Apaixonou-se pelo Zé
O encarregado do bar
Pensou em mudar de vida
E construir novo lar
Mais tarde foi trabalhar
Despiu a roupa da desgraça
Para fazer vida honesta
Foi vender limões na praça
Os fregueses achavam graça
Às piadas que ela dizia
Casou c’o Zé, foram felizes
No seu lar da Mouraria.
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ACÁCIO VIEIRA JANUÁRIO

Acácio Vieira Januário nasceu em
Famalicão da Nazaré a 2 de Outubro de 1921. Por motivos profissionais, foi transferido para os
Açores, tendo sido o primeiro
controlador de tráfego aéreo formado pelo governo português a
ser enviado para o aeroporto civil
de Santa Maria, em 1946. Oito
anos depois foi transferido para o
aeroporto de Lisboa, seguindo-se
o Porto e a ilha do Sal em Cabo
Verde. Em 1961 emigrou para o
Canadá onde trabalhou na aviação nos Territórios do Noroeste, Frobisher Bay e Terra do
Baffin. Formou-se como professor do ensino secundário e
trabalhou como professor durante dez anos em Rivière-duLoup e Montreal. Depois de mais uma estadia de trabalho
no Norte, em Asbestos Hill e Deception Bay, reformou-se e
passou a viver nos Cantões do Leste, em St-Mathias-deBonneterre, até ao seu falecimento, a 1 de Maio de 2001.
O seu livro "SAMOUCO. Poemas 1942-1978" foi publicado
em 1996. Recentemente, foi editado um CD com alguns
dos seus poemas musicados e declamados.
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Meus versos

Meus versos todos são canções de amor,
Clamores dolentes de quem sofre, chora,
Gorjeios que se estendem noite fora,
Surtos na voz de um louco rouxinol.
São lírios brancos de fragrante olor,
Cadenciados gemidos duma nora,
Na ronda duma imagem redutora,
De quem sou um exímio servidor.
São florestas de sonhos, de lembranças,
Torrentes de desejo e fantasia,
Vulcões de humano tormento e prazer.
São orações mansinhas, muito mansas,
Que a terra e o mar hão-de rezar-me um dia,
Quando, a este mundo, eu já não pertencer.
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Amor

Quando a luz se esconder no meu olhar
E a cor do céu para sempre se encobrir
Nem mesmo, então, eu deixo de existir,
Ter ciúmes, padecer, rir e cantar.
Depois que um dia eu for e não voltar,
Deixem, na fria cova em que dormir,
Cravos, rosas vermelhas reflorir,
Que é por elas que eu torno a respirar.
Hei-de poisar, de novo, no teu peito,
Beijar teus doces lábios de carmim,
Reverdecer à vista do teu leito!
Estarei de tal maneira junto a ti
Fazendo ver que o amor é de tal jeito,
Que a morte não se atreve a dar-lhe fim!
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ADELAIDE RAMOS VILELA

Adelaide Ramos Vilela, natural de S.
Jorge da Beira, concelho da Covilhã,
passou uma parte da sua juventude
em Angola, regressando a Portugal
em 1975. Vive em Montreal desde
1978.
Licenciada em Comunicação e Jornalismo em Comunicação, pela Universidade de Montreal.
Tem repartido a sua actividade por
sectores tão diversos como: relações
humanas e artísticas, conferências, publicidade, jornalismo
e fotografia.
Colaborou nos jornais A Voz de Portugal, O Emigrante,
LusoPresse, (Montreal) O Milénio, Voice, (Toronto) A Voz
de Trás-os-Montes, (Portugal), entre outros.
Colaborou, durante alguns anos, com a RDPI, no programa
“Novo Mundo” (rubrica Casa Portuguesa) onde divulgou
muitos autores e artistas luso-canadianos.
No ano de 1994, co-realizou, com guião da sua autoria, a
curta-metragem “Mensonges”.
Tem divulgado as suas obras por vários países, com destaque para Portugal e a América Latina onde é reconhecida
pela “poeta da luz” e onde recebeu vários prémios e distinções.
É autora dos livros de poesia "Os Meus Versos Meninos"
(1992), "Versos do meu Jardim" (2000), "Versos e Universos" (2002), "Portugal à Janela" (2003), "Cantares de Adelaide" (2007), “Palavras del Corazon” (2008), “Horizontes
da Saudade” (2011), “Laços e Abraços” (2015), “Olhos nas
Letras” (2017) e do livro de histórias “Magma de Afetos”
(2017).
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Na arte de conversar

Na arte de conversar
Meus olhos duas lanternas
Quando à mesa nos sentamos
Ou num banco de jardim,
No sofá da minha sala
Numa cadeira à cozinha
O que importa é conversar,
Falar da vida, simplesmente,
Dos livros e da natureza,
De Deus e das suas obras
Porque sem Ele não há
A luz que revela a vida
Na alma de quem conversa,
Na ventura de quem vai
Para um simples passeio
Como quem sai de casa
De mão dada com a voz.
Na arte de conversar há
Compromisso e devoção,
Paixão em qualquer caminho
Trilhado pela aventura,
Ainda que perto ou longe
Conversemos com beleza
Apenas da nossa vida,
Porque importa viajar
De modo feliz dentro de nós
Para que na conversa haja
Memórias emocionantes
De pais, filhos e avós
E que sejam para nós
Exemplo e satisfação
Engendrando conversas
Ricas e interessantes.
Na arte de conversar
Todos somos viajantes
Na palavra e no pensar
O que importa é avançar
Sem pretender mais além
Ser o dono da razão que
O outro diz que tem.
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Belinha atravessa o mar

A protagonista da nossa história é uma borboleta que
eclodiu num berço, feito plantinha de jardim, com características anormais. Ao longo dos tempos consegue um papel
dos mais interessantes, apesar de ter sido abandonada
pela família. A bichinha nasceu cinzenta e pouco tempo
depois ganhou duas asas lindas e curiosas, só que uma
delas era diferente da outra. Em consequência dessa marca de nascença, uma era toda pintada de cor-de-rosa e
branco, já a outra nasceu de verde e encarnado. No meio
das duas cores havia um coração onde se podia observar
cinco pequenos pontinhos, até nos parecia ver o bordo alto
dos castelos históricos de Portugal, não fora ela tão pequena. Aliás, para uma borboleta nasceu gigante, quase
como o pássaro cantador, aquele que chilreia no seu concerto matinal e me desperta a cada nascer do dia. A
Li/Belinha passava a vida a esvoaçar e a fazer remoinhos à
volta das flores, no jardim do Nelito, e ele zangava-se tanto
com ela, pois, de grande e pesada que era, por vezes destruía-lhe os legumes, os frutos e as flores.
Uma tarde em que o Nelito bebeu um copito a mais
aborreceu-se com a amiga que o chateava nas horas de
repouso, debaixo da sua árvore, de galhos direitos aos
céus. É que ela não redopiava apenas no jardim, também
se pousava no ombro dele e fazia-lhe cócegas na ponta do
nariz.
— Tu já vais ver como te apanho aqui no agarra-agarra,
nesta rede mágica, e te levo para uma grande floresta bem
longe daqui. E de repente ainda alguma cobra cheia de
fome te engole viva. Olha, até gostava.
— Nelito, diz a neta mais nova do jardineiro, - deixa a
minha amiga em paz, a Belinha é uma criatura da natureza,
e é um tesouro na Terra que temos que saber preservar, e
ainda nem viste que ela tem as cores da tua bandeira numa das asas. Que vergonhoso Nelito, então queres que
minha companheira desapareça. Conta, não és mais o meu
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avô… E a menina chora, chora sem ninguém a poder consolar.
— Nelito nunca mais te falo…
Nelito olhou para a neta embebecido, arrependido do
que disse, e depois acariciou a borboleta gigante, vertendo
uma lágrima de emoção, tomando a menina ao colo:
— Afinal tenho um animalzinho com um estandarte luso
às costas e quero destrui-lo, mas que raio de português
sou eu, em que homem me transformei em terras do Norte
da América?
Com o tempo as asas de Li/Belinha cresceram ainda
mais e aí notava-se nitidamente, o suficiente para ver que
tinha num dos lados do corpito uma bandeira, a Bandeira
Portuguesa.
Um dia, de alma triste, Nelito pensou que, para homenagear a amiga do seu quintal, daria uma novo visual à sala
onde se prantava para ver a Televisão portuguesa e os
seus jogos de futebol favoritos. Ainda que não tivesse admiração pelo Sporting, decidiu unir as duas cores, os dois
clubes, e pintou a sala de verde e vermelho. E os seus
olhos iluminaram-se. Ele sabia que a neta ficaria como um
cuco, feliz e contente como numa manhã primaveril.
Laila ficara louca de alegria e abraçou o avô mil e uma
vezes, o verde sempre foi a cor preferida da menina de
cinco anos. Já a Belinha voadora, como a batizou a Laila,
gostava muito do cheiro das tintas, sobretudo aquela à qual
o avô Nelito tinha ajuntado perfume de rosas, a gosto de
Laila. Belinha e Laila acreditavam que viviam sempre na
primavera em que os aromas se multiplicam e os cheiros
são divinamente agradáveis. Ora, pela primeira vez Belinha
ganhava o direito de voar na sala que tem as cores da sua
asa esquerda, só que ao dar uma volta deu com um espelho na parede e o choque foi fatal:
— Oh! que linda sou, mesmo diferente das minhas irmãs! De repente assustou-se ao ver que no lado esquerdo,
na sua asinha havia uma tatuagem. Não lhe pareceu normal e verdadeira aquela mancha. E daí pôs-se às voltas,
fez muitos círculos até ficar zonza, nem reparou que ao
chorar as suas asinhas se iluminavam. A menina Laila estava estupefacta, e encantada com o que via, e retorquiu:
”Olhem só uma borboleta a chorar e ainda por cima com as
34

Autores Luso-Canadianos

asas iluminadas. Eu amo a minha amiga Belinha por ser
diferente”.
— Belinha, diz a menina Laila: “ Aprende a amar-te e a
escutar os sinais da natureza. Toca no teu corpinho que é
tão belo e único no mundo. Não reclames minha Belinha.
Quem me dera voar como tu e até ter a minha cara marcada com duas cores, seria de igual modo uma menina feliz”!
E Laila ouve o choro de Belinha e muito mais e também
se assusta. – Mas tu falas?
- Sinto medo tenho uma bandeira na minha asa esquerda, e agora que faço, será algum dói-dói, mas eu não raspei com a minha asa em lugar algum, nem em nenhum fim
de voo na sala do avô Nelito ou no teu quarto quando brincávamos Laila. Estava muito curiosa para conhecer o lugar
onde tu dormes e brincas, amiga. Ai… ai… será que vou
ficar doente?
Laila quase não tinha palavras mas apenas tranquilizou
a amiga:
— Belinha agora que tu falas vais durar a vida inteira e
nós vamos brincar muito até que eu possa levar-te a conhecer, com os meus pais e avós, o País da tua bandeira,
Portugal.
À noite desceu ao jardim, sorrateira e bem-disposta. Depois de ter brincado com a menina Laila e voado à volta
das latas de tinta lilás e verde, Belinha voltou a casa e aninhou-se debaixo de um Girassol.... Pobrezinha estava um
pouco desasada, e muito triste, nem a conversa da amiga
Laila a tinha convencido de que a sua asinha diferente não
era sinal de doença, nem de morte. Certo é que até o cricri
ao vê-la tristonha não lhe apeteceu fazer o concerto dos
grilos, como era apanágio, todos os serões à meia-noite
em ponto.
— Estou doente. Sou diferente da minha família. Porque
terei eu esta mancha na minha asinha?
E de corneta ao ombro o chefe da banda Grilão põe o
instrumento ao ouvido de Belinha e: cricricriri, plim, plim,
plim, plim: “Olha para mim ó Belinha, não sejas assim e
conta-me então o que te vai no coração”. Belinha abre as
asas e mostra-lhe, deixando correr uma lágrima, a sua
marca de nascença. O grilo mestre faz um sorriso rasgado
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e acrescenta a gozar com a companheira do jardim do Nelito.
— Belinha o que tens aí é uma bandeira, o órgão que
representa um país de norte a sul, é lá na Europa. Sabes e
até no Mundo onde haja gentes que pertencem ao país
dessa bandeira se fala português. Oh! E como falam e até
cantam o fado e outras músicas, eu até os acompanho
quando declamam poesia em muitos serões, e chamam a
isso tertúlias. Alegra-te Belinha. Vamos, sai debaixo desse
Girassol da meia-noite. A menina Laila tem toda a razão,
vai com ela e serás feliz. Alegra-te e conta a todos que tens
nas tuas veias sangue da pátria lusitana. Levanta-te em
grandes voos e eleva até às estrelas o nome de Portugal.
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AFONSO MARIA TAVARES

Afonso Maria Tavares escreveu, com a ajuda da filha, Helena Tavares, a sua autobiografia “Memórias de Afonso Maria
Tavares. Pioneiro Açoriano em
1953”, publicada em 2011.
O autor nasceu na vila de Rabo
de Peixe, na ilha de S. Miguel,
em 1929. Estabeleceu-se em
Brampton, onde ainda vive.
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Memórias

(…)
Em 1947, quando a segunda Guerra mundial acabou, eu
tinha dezoito anos. As tropas começavam a regressar a
Lisboa, então eles nos quartéis faziam leilões, e arrematavam certas coisas, meu pai arrematou um charabã. Foi feito mesmo pelos soldados, não era nada de especial mas
era forte. Nós já tínhamos uma égua, nunca tivemos carroça de leite. O leite das vacas era transportado de albarda.
Nesta época não havia muitos carros, nem autocarro, a
razão era simples, a gasolina era toda para a tropa, para a
guerra. Então meu pai, como tinha o charabã, e a égua,
meteu-se a dar fretes com o charabã. Na freguesia de Rabo de Peixe já havia seis charabãs aos fretes, mas havia
serviço para todos. E era o único meio de transporte para
as pessoas. Havia o autocarro mas não dava para todos. O
Charabã levava quarto ou cinco pessoas e o boleeiro, e
custava trinta escudos, o dia inteiro. Em Ponta Delgada
havia um lugar, chamado Picadeiro e era lá que se arrumava o charabã e o cavalo, ou égua. Então as pessoas diziam
aproximadamente a hora para a gente estar lá à espera.
Os animais estavam lá a comer folha de milho e a descansar. Geralmente era o dia inteiro, porque quase sempre
não eram pessoas de uma só família. Eles juntavam-se e
falavam o charabã. Portanto, os boleeiros não estavam ali
o dia inteiro à espera, iam dar voltas ou fazer qualquer serviço. Eu estou a falar por mim e os outros eram iguais. Fazíamos muitos favores a pessoas que nos pediam, e não
custava nada porque nós tínhamos muito tempo. Troquei
muitos cheques, não havia Banco em Rabo de Peixe. Recebia o dinheiro de beterraba, chicória, comprar certas coisas que não havia nas freguesias. As coisas mudaram muito! Ainda me lembro do meu pai ter homens a ganhar o
dia, a cavar terra a quatro escudos por dia, era uma miséria, e nem sempre tinham para onde ir. Havia pessoas que
nasciam, e morriam, sem ir à cidade de Ponta Delgada,
especialmente do lado do Nordeste. (…)
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AIDA BAPTISTA

Aida Baptista nasceu em Pinheiros,
Tabuaço, em 1948. Com um ano de
idade partiu com os pais para Angola de onde regressou a Portugal
em 1975. Leitora de Português do
Instituto Camões, esteve colocada
na Finlândia e na Universidade de
Toronto no Canadá. No Canadá
colaborou assiduamente no jornal
O Milénio e na Satúrnia-Letras e
Estudos Luso-Canadianos.
Em Agosto de 2003 regressou a Portugal. Posteriormente,
foi directora do Centro de Língua e Cultura Portuguesa de
Benguela, cidade aonde regressou após 30 anos de ausência.
É autora dos livros de crónicas "Passaporte inconformado"
(2004) e “O chão da renúncia” (2008). Co-autora: Entre
Margens de Afectos (c/ Gabriela Silva), 2009; Passos de
Nossos Avós (c/ Manuela Marujo), 2010; Abraço de Mar
entre Ilhas e Continentes (c/ Gabriela Silva), 2011; Migração, Memória e Património Cultural (org. Natália Ramos,
Manuela Marujo, Aida Baptista), Ed. Pro Dignitate, Julho de
2012; Frank Alvarez, O Caminho de um Português – 2016,
Ed. Frank Alvarez.
A partir de 2003, foi co-organizadora, com Manuela Marujo, dos primeiros congressos internacionais sobre a mulher
imigrante portuguesa e os avós.
Colabora na imprensa com artigos sobre a temática da diáspora.
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A raiz do sonho

Sigo pela auto-estrada que me
leva a Lisboa. Paro numa das
áreas de serviço para tomar um
café e fumar um cigarro. Aproveito
e utilizo os sanitários, prevenindome para as horas que ainda tenho
pela frente. Enquanto lavo as
mãos, olho-me ao espelho. Dou
comigo a travar um monólogo silencioso com o meu reflexo que se
vai desfocando, desfocando, lentamente, numa viagem pelo tempo
em que aquele percurso se fazia
por uma qualquer estrada nacional, que nem já o número recordo. Uma viagem à terra era
uma aventura – quase um dia inteiro. Já para não falar de
toda a excitação antecipadamente vivida, como se em cada
viagem houvesse sempre uma véspera. Verificar os travões, as luzes, os pneus, o óleo do carro. Preparar o farnel,
como quem ia antigamente para uma romaria. Deixar já o
máximo de coisas no porta-bagagens do carro para que no
dia não nos esquecêssemos de nada. Arrumar tudo muito
bem arrumadinho, porque há sempre coisas de última hora
que exigem mais um buraquinho. E, ala, que se faz tarde!
Saíamos ao romper da alva que, naqueles dias, ninguém
tinha sono. A estrada abria-se descarada à nossa frente,
num convite libidinoso a que nela penetrássemos num coito
de horas, interrompido sempre que o corpo o exigisse para
dar satisfação a outras necessidades. Momentos para o ritual
do piquenique a lembrar aquelas cenas das séries americanas, muito britânicas, em que o cenário é sempre idílico,
as crianças comportam-se muito bem e nunca se sujam. A
sombra democraticamente votada pelos meus filhos, mas
sempre decidida por mim que, nisto de democracia - que
até é muito bonita - acaba por prevalecer o bom senso. O
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estender da manta que andava sempre na bagageira do
carro para o que desse e viesse. As sandes metidas nuns
saquinhos de pano, tipo envelope, bordados a ponto de
cruz, que ignorava ir aquela cruz ainda a meio do calvário.
O bolo que repousava entre as linhas cruzadas do xadrez
da manta, a desenhar convites à gula, para que as crianças
subvertessem as regras da refeição e começassem por ele.
Uma correria solta pelo pinhal como que a ganhar energias
para o serpentear da Serra do Buçaco. Procurar uma silva
ou uma moita, que discretamente encaixasse no conceito
de sanitário público, que o que mais irrita é já estar o carro
a andar e ouvir uma vozita implorar «mamã, quero fazer
chichi!».Uma cassete debitando os êxitos dos anos setenta, enquanto eu inventava jogos para enganar o tempo:
nomes de animais começados por A. Abelha - grita um deles.
— Por a... por a..., não me consigo lembrar. Da próxima
vez, sou eu a começar – ripostava, já meio zangado, por
esta serôdia falha de memória que eu colmatava com o
atum, lembrando que os peixes também são animais. E a
fauna ia desfilando pelo alfabeto: boi, cão, doninha, elefante, formiga, gaivota, hipopótamo, javali, lontra, macaco, n,
por n, não sei, ó mamã ajuda-me, osga, pato, e agora o q
de nove, também não sei, ajuda lá mamã, rato, sapo, touro,
o unicórnio, a saltar da ásia das cartas de marear da minha
infância.
Meto travão ao alfabeto e salto para uma outra série:
agora, nomes de cidades, vilas ou aldeias, portuguesas ou
estrangeiras, tanto faz. Já não se tratava apenas de matar
o tempo. Exercitava-se a memória, alargava-se o léxico
toponímico e praticava-se a leitura estando atento às placas que ladeavam a estrada. De cidade em cidade, chegámos ao O. Quedaram-se os dois pensativos, até que um
deles solta um grito de descoberta, como marinheiro na
gávea: «eu sei, mamã, eu sei. Óshington!» Na geografia
dos seis anos, em que não existe correspondência entre
fonema e grafema, mas apenas o poema do saber em embrião, Washington começa por O. E eu também não desmanchei aquele embrião de saber- sob pena de ser acusada de ter provocado um aborto pedagógico – feito de certezas redondas, como a letra que acabara de proferir. Re41
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dondas eram também as grandes lajes graníticas disseminadas na paisagem, onde espreitavam Aquilino e Torga, a
anunciarem que o destino já estava próximo. Mas ainda
faltavam uns quilómetros, que a aritmética da falta de estruturas rodoviárias se encarregava de multiplicar.
Havia que reinventar outras operações matemáticas,
transformando a gramatica do somar em sumir, a ver se o
tempo aprendia a apagar a frase <ainda falta muito, mamã?> - Estamos quase a chegar, respondia eu, na convicção de que aquele quase era quase uma mentira piedosa,
com que se engana a candura de crianças de seis e sete
anos. E, como nesta idade qualquer jogo ganha foros de
interactividade (como hoje se diz), propus-lhes que estivessem atentos aos carros que passavam. Um contaria os carros com matrícula estrangeira (leia-se dos emigrantes); o
outro, os de matrícula portuguesa. «Nós também somos
estrangeiros, não é mamã?» Porquê? – indago com um ar
de espanto de quem não percebe nada do sistema ordenador e coordenador do pensamento, pensando que as crianças, às vezes, não raciocinam com acerto.
— Porque também tivemos que mudar a matrícula do
nosso carro!
Mas quem é que dá aulas de lógica às crianças? Desenterram os silogismos não sei donde e não há sofisma que
nos valha! A sua dedução estava correctíssima; em Angola
(onde nasceram), as matrículas eram diferentes.
Não filhos, nós não somos estrangeiros! Certificava-me
o bilhete de identidade - uma caderneta com várias folhas
antes de inventarem o cartão plastificado – sem saber como explicar que ainda éramos estrangeiros nas vivências,
nos sentimentos de partilha, nas relações de pertença. Sobretudo nos afectos que tivéramos que subtrair, mas ainda
não tínhamos tido tempo de aprender a somar. Estávamos
em 1975. Curioso que só agora me lembrei. Hoje, à distância de tantos anos, recordo que a minha primeira aula sobre emigração fora dada nesse mesmo dia, para um auditório muito reduzido - em espaço, em número de participantes, em faixa etária – mas muito atento e participativo. E o
tema surgira por via dumas matrículas muito europeias quando ainda se não falava na Europa - que enxameavam
as estradas portuguesas na época do Verão e do Natal.
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Não sabia, então, que um dia também eu me transformaria
numa pedra dessa calçada portuguesa, calcetada com
pancadas de sonho por um martelo a desenhar novos destinos no rosto de cada um.
Hoje faço os mesmos jogos com o meu neto, excepto o
das matrículas. Os emigrantes trocaram as incómodas viagens
de carro pelo conforto das passarolas voadoras. E, se não
repararam, Portugal deixou de ser um país de emigração
para ser um país de imigração. Mais uma vez, a geografia
humana a baralhar o fonema e o grafema, mas a manter
inteira a raiz do sonho, que me devolve ao espelho, por
onde viaje.

43

Antologia Literária

AIDA JORDÃO

Aida Jordão reside em Toronto.
É actriz, dramaturga, e professora universitária. Com formação
teatral no Drama Studio em
Londres, adquiriu o Doutoramento no Graduate Centre for
Study of Drama, Universidade
de Toronto. A sua tese, "Inês de
Castro in Theatre and Film: a
Feminist Exhumation of the Dead Queen", reúne o feminismo,
o teatro, o cinema e um tema
mítico português.
Colabora em publicações académicas tais como Canadian Theatre Review e Theatre
Research in Canada; tem um capítulo sobre teatro lusocanadiano em Theatre and (Im)migration (2019).
Além do seu trabalho com grupos de teatros de Toronto,
tais como Nightwood Theatre, the Company of Sirens,
Theatre Passe Muraille, Factory Theatre, e Clay and Paper
Theatre, colaborou também em Portugal com o Teatro O
Bando, com o Teatro Teyocoyani na Nicaragua e o Teatro
Escambray em Cuba. No âmbito do Teatro dos Oprimidos,
tem desenvolvido projectos principlamente com grupos
comunitários e trabalha presentemente com o Toronto
Workers History Project encenando peças de teatro sobre a
história do sindicalismo em Toronto.
As suas peças de teatro, Funeral em Branco/Funeral in
White (publicada em Memória: An Anthology of Portuguese
Canadian Writers, Fidalgo Press, 2013), As Vizinhas da
Minha Tia/My Aunt's Neighbours, Las Pasionarias e Sobre
a Morte de Inês de Castro, têm atraído públicos de língua
inglesa e portuguesa.
.
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AS VIZINHAS DA MINHA TIA

AS VIZINHAS DA MINHA TIA é a história de Luísa, uma
jovem luso-canadiana em crise de identidade e consciência
que passa o Verão em casa da tia que está ausente. Em
vez de ter tempo para reflectir sózinha sobre a sua vida,
Luísa tem de lidar com as vizinhas da sua Tia Georgina.
São mulheres que constituem uma comunidade forte, por
vezes mantendo, outras vezes lutando contra tradições
opressivas. Luísa confronta esta complexidade e acaba por
criar laços afectivos com as vizinhas. A peça acontece no
princípio do século XXI -- antes do Canadá legalizar a cannabis -- num prédio de três andares em Toronto. Na última
cena da peça, Luísa e a vizinha Dona Maria fazem planos
para o futuro próximo.
Cena 8
(LUÍSA e DONA MARIA no apartamento da Tia Georgina,
bebendo chá.)
DONA MARIA:
Este chazinho é muito bom Luisinha, muito nice. Até parece daquele chá que fervíamos com ervinhas da horta da
minha madrinha. A minha madrinha, que já morreu e Deus
a tenha, era do campo -- dizem que agora só há prédios
nesse lugar, Luisinha, muitos prédios por todo o lado, mas
nessa altura quando era moça, era campo, tudo muito verde no Inverno e amarelo no Verão, mas era sempre bonito
Luisinha, muito bonito, muito bonito, muito nice. E a minha
madrinha tinha um quintal com hortelã, lúcia-lima, coentros,
salsa, manjerico e até manjericão. E a minha madrinha
mandava-me colher um raminho, dizia “Maria, traz-me uns
raminhos de lúcia-lima” ou “Maria, traz-me umas folhinhas
de hortelã” e eu lá ia contente porque sabia que ela
ódepois fervia as ervinhas para fazer chá. Punha uma mão
cheia de hortelã numa cafeteira de alumínio com água fria
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e quando fervia estava o chá pronto. Agora põe-se as ervas secas no bule e deita-se a água por cima mas esse é o
chá da China, o chazinho de ervas é assim que se faz com
hortelã fresca do quintal. E ódepois a minha madrinha punha uma colherzinha de mel e era muito guloso o chá, muito guloso, muito nice.
LUÍSA:
Também podíamos fazer assim, with fresh herbs and honey.
DONA MARIA:
Podíamos, sim senhora, plantávamos as ervinhas nuns
vasos aí na varanda. (Pausa) A Dona Filomena contou-me
que o Jeremy tinha umas ervas a crescer num vaso no
quarto dele. Não era na varanda mas ele punha o vaso na
janela ao sol e aquele homem lá debaixo, o que é da segurança e anda para aí a dizer que só precisa de uma pistola
para ser polícia, esse, foi esse malvado que viu a planta do
Jeremy e foi contar aos amigos. À polícia.
LUÍSA:
Não sei quem foi que disse à polícia mas é verdade que o
Jeremy tinha uma planta de marijuana -- Maria Joana.
DONA MARIA:
E a polícia ficou lá com essa tal da Maria Joana e mandou
o Jeremy para casa, não foi Luisinha?
LUÍSA:
Foi, foi assim.

DONA MARIA:
E ainda bem para a Dona Filomena que tive muita pena
dela a sofrer só por causa duma planta de estimação do
Jeremy. Não percebo lá muito dessas coisas mas não
acredito que era droga. Hoje chamam droga a tudo e mais
alguma coisa. Até ao café e se calhar mesmo ao cházinho
que estamos aqui a beber. (Riem-se.)
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LUÍSA:
You’re so right, Dona Maria, tem muita razão a senhora. E
foi OK para o Jeremy, deram um warning a ele -- um aviso.
DONA MARIA:
Ainda bem, ainda bem. Mas, Luisinha, desculpe de perguntar mas o que é que essa erva, essa tal da Maria Joana, o
que faz?
LUÍSA:
It feels good. Faz sentir bem.
DONA MARIA:
Mas faz bem às tripas, ou à cabeça ou ao coração? Há
ervas que fazem muito bem à saúde. A Dona Olívia é que
fazia chazinho de ervas para todos os males e olhe que ela
já tem noventa anos e anda muito bem para essa idade.
LUÍSA:
A marijuana é nice para acalmar. E é boa para dores nos
ossos -- like arthritis, they say.
DONA MARIA:
“Ossoraitis”? Se não me engano o meu Miguel tem disso,
da “ossoraitis”, dói-lhe os ossos. E como é que se toma.
Faz-se um chazinho como este?
LUÍSA:
Não, Dona Maria, fuma-se. Como um cigarro.
DONA MARIA:
Ah, fuma-se. Pois eu nunca fumei mas o meu Miguel gostava muito de fumar. E fumava muito. Agora não o deixo
fumar que dizem que faz muito mal mas ele quer, ele quer
fumar.
LUÍSA:
A marijuana é diferente do tabaco.
DONA MARIA:
Então não fazia tanto mal se o meu Miguel fumasse e até
podia fazer bem.
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LUÍSA:
But it’s illegal Dona Maria. É contra a lei.
DONA MARIA:
Mas é para a saúde dele.
LUÍSA:
Então precisa de uma licença para medical marijuana.
DONA MARIA:
Era muito bom para ele, e melhor para mim que ele ficava
sossegado. Também preciso de descansar e quando ele se
põe a gritar nem sei onde me hei-de meter. Se pudesse
arranjar um molhinho dessa Maria Joana, dava-lhe para
fumar, a ver se não dava.
LUÍSA:
Well...
DONA MARIA:
A Luisinha podia arranjar-me umas folhinhas.
LUÍSA:
I don’t think so Dona Maria. Não posso.
DONA MARIA:
Mas as vizinhas ajudam umas às outras, Luisinha. Vou ver
se a Dona Filomena tem uma sementezinha dessa planta
para eu cultivar. Parece que seria remédio santo para o
meu Miguel.
LUÍSA:
(A rir.) You’re too much Dona Maria, a senhora é demais.
No Sábado há um rally, uma parada, downtown para “legalizar” a Maria Joana. A senhora quer ir comigo?
DONA MARIA:
Vou, então porque não hei-de ir? Há anos que não vou à
baixa e gosto de passear e gosto de ver as coisas que os
jovens andam a fazer. Pode contar comigo, Luisinha.
LUÍSA:
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It’s a date, Dona Maria.
DONA MARIA:
Agora tenho que ir andando, Luisinha. O meu Miguel precisa de mim.
LUÍSA:
(Abraça DONA MARIA.) Me too, Dona Maria, I need you
too. Até amanhã.
DONA MARIA:
Até amanhã se Deus quiser, querida.
(DONA MARIA sai; LUÍSA sorri para consigo. Ouve-se a
guitarra portuguesa enquanto as luzes baixam devagarinho.)
AS VIZINHAS DA MINHA TIA teve um primeiro workshop de dramaturgia em inglês no Nightwood Theatre Groundswell Festival (Toronto)
com o título, MY AUNT’S NEIGHBOURS. Cenas da peça foram representadas no Equity Showcase "We’re Talking Romance Cabaret", no
Portuguese-Canadian Democratic Community-Centre, e no “Sabor
Saudade Festival”, Harbourfront. Uma nova versão bilingue foi escrita
para o III Congresso Internacional A Vez e a Voz da Mulher Portuguesa
na Diáspora: Macau e Outros Lugares, 2007. O excerto acima publicado é da versão bilingue.
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AIDA TRINCÃO

Aida Trincão nasceu em Torres Novas. Em 1970, emigrou
para o Canadá (Toronto). Obteve um Mestrado em Letras
da Universidade de Carleton e estudou na Universidade de
Toronto para o Doutoramento. Tem Desenvolvido a sua
actividade literária por diferentes áreas que vão desde o
conto, à poesia, ao romance e à literatura infantil.
Destacam-se os seus contos infantis: “O Irmão de Clara é
um moço Extraordinário” (1985), “Fatigat” (1986), “O Lee
Wang”, “Elisabeth Pereira”, “O Senhor Ouriço” (1986), “A
Bita”, “Orka”, “A Claudia”, “A Sandra e a Sónia são amiguinhas”.
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Vozes

Fui obrigado a sair
Eu. Maputenho.
Eu Hermínio.
Vivo aqui sem asas. Sem poder voar, pensar.
A neve paralisa-me o cérebro. O frio chega-me ao coração.
Fui obrigado a sair.
Eu. Minhoto.
Eu. João de Matos.
Eu vivo aqui. Agora tenho que dizer "yo" em vez de "Eu".
Aqui estou como uma criança. Falo mal e necessito
de constante ajuda para adquirir o indispensável.
Fui obrigado a sair.
Eu. Ribatejano.
Eu. Adelaide Mendes.
Voltei à aldeia. Voltei à minha tão pobre e ingénua aldeia
de paredes tão brancas.
Fui obrigada a sair.
Eu. Lisboeta.
Eu. Carlos Salgado Sousa de Godinho.
Eu. Aqui estou. Só, repetindo cadeiras de medicina
Numa universidade nos Estados Unidos porque sou português.
Fui obrigado a sair.
Eu. Sargento Matias.
Dirigi-me ao Norte.
Aqui estou. Deram-me uma espingarda. Continuo a exercer
a minha profissão.
Isto não me interessa. Quero regressar ao meu torrão.
Queremos voltar.
Queremos sentir novamente o sol a crestar-nos a cara,
o vento a despentear-nos, o sangue das florestas,
a vibração dos tambores, o cheiro a catinga.
Queremos voltar à nossa terra.
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ALBERTO MARTINS

Alberto Martins, natural do concelho de Odemira, residiu em Montreal, no Canadá, onde chegou
nos anos sessenta. Operário no
Hôpital Général de Montréal, teve
acção sindical e política intensa,
nomeadamente no Movimento
Democrático Português de Montreal.
Na década de oitenta, regressou
a Portugal onde faleceu.
É autor do romance "O Mito do
Paraíso”, publicado, em 1977,
pela Seara Nova.

52

Autores Luso-Canadianos

O Mito do Paraíso

Gervásio parecia sonhar. Longe
do ambiente que o rodeava, só
pensava em Portugal. Pobre de si e
pobre pátria, reflectia desesperado.
País de sol brilhante como pérolas,
de céu azul como o mar, de casas
brancas como a neve e de povo
oprimido como cordeiros. Começava a sentir um impulso de revolta.
Os anos de vida errante e os sacrifícios de homem solitário despertavam-lhe a consciência. Abel tinha
razão. Era em Portugal que os portugueses precisavam de lutar, a fim de adquirirem os direitos de gente livre. Um emigrante nunca passava dum animal vendido.
Novo aviso aos alto-falantes, nova crise de nostalgia, lágrimas e uma exclamação incontida:
— Quem me dera acompanhá-los! — disparou o velho
num tom abafado.
Daniela animou:
— Não desanime, que também há-de chegar a sua vez,
senhor Manuel.
E deixando-lhe um aceno de simpatia, lá se foi acompanhada de Abel, direita ao guiché de controlo.
Um pouco animado com o auxílio moral da rapariga e interrogando-se acerca das suas previsões de regresso à
pátria, Gervásio saiu a correr, procurando um lugar que lhe
permitisse ver os jovens embarcar.- Se calhar é a última
vez que os vejo — disse ele, com os olhos fixos numa fila
de passageiros, pista fora
— Olhadela à frente, olhadela atrás, começava-se a impacientar, quando viu aparecer o casal na retaguarda do
cordão. Iam-se embora, iam para a Europa, Deus os
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acompanhasse! Abençoados rapazes que tiveram a coragem de partir de bolsos vazios. Admirava-os.
Do topo da escada, os dois jovens voltaram a despertálo. Novos acenos, frases atiradas ao ar, que não chegaram
a meio do percurso e logo, um silêncio profundo como se o
Mundo tivesse acabado. Portas fechadas, material arrumado, sinais luminosos em ordem e o avião ia arrancar.
(…)
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ALDINA DA SILVA

Aldina da Silva nasceu em Lisboa em 1950 e faleceu em Montreal, no dia 25 de Dezembro de
2000.
Foi professora agregada na faculdade de teologia e estudos
religiosos da Universidade de
Montreal, onde ensinou o Antigo
Testamento. Era doutorada em
estudos bíblicos e história do antigo Oriente.
Aldina da Silva foi presidente da
Associação de estudos do antigo
Oriente. Com a colaboração do
Editor Martin André, fundou e dirigiu uma colecção dedicada a temas relacionados com a religião. A função religiosa
das pirâmides do Egito; um ensaio sobre o modelo haitiano
de "inculturação" (cristianismo v/s Vodu); um ensaio sobre
o místico e a medicina chinesa; um ensaio sobre o pensamento existencial do filósofo japonês Nishida; um conjunto
de quatro ensaios sobre o fenómeno de experiências de
morte iminente (NE); ou até mesmo um ensaio sobre o
simbolismo dos números e figuras da Bíblia, são trabalhos
que foram publicados sob a sua direcção nesta colecção.
Colaborou na nova tradução da Bíblia, para a editora
Bayard, conhecida como "A Bíblia dos escritores".
Além de suas obras científicas, Aldina da Silva escreveu
um romance histórico, em colaboração com dois outros
autores, Éric Bellavance e Alain Ruiz.
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Capas de alguns dos livros da autora
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ALICE DA COSTA

Alice da Costa reside no Ontário.
É autora do livro de poemas "From de Heart" (2002).
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A temporary departure

Death is not a clousure
It is not goodbye
It is but a parting,
A renewal, a transformation
A beginning.
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AMÉLIA OLIVEIRA-VAZ

Amélia Oliveira-Vaz é natural
de Lagos. Em 1957, foi trabalhar para a ilha de S. Miguel,
nos Açores, como enfermeira,
na rede de dispensários materno-infantis.
Radicou-se em 1965 em Montreal, no Canadá. Foi colaboradora do semanário "A Voz
de Portugal" e colaborou nas
emissões da Radio CentreVille (Montreal).
Publicou os livros de poesia
"Sentimentos" (2000), "Caminhos do Senhor-Poesia para Orar" (2001) e "Flores de Neve" (2003).
Faleceu em 2012.
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Viver
Eu vejo...
Eu ouço...
Eu sinto...
Eu penso...
Eu vivo...
E porque vivo, rio à luz do sol,
e às nuvens brancas
no azul do céu
e canto e danço
na doce Primavera
Eu vejo, a terra e o mar,
a beleza das flores,
a lua, as estrelas
e as aves de asas abertas
suspensas no ar.
Eu ouço a chuva, e o vento,
o riso das crianças,
o canto dos pássaros,
e a doce melodia das águas correndo.
Eu sinto o calor do sol,
a carícia da brisa,
o perfume das flores
e o prazer de nadar
na água do mar.
Eu penso, na saúde, na dor,
na alegria, na tristeza,
nas palavras de amizade,
no diálogo de amor
e na poesia que escrevo.
Senhor bendito sejais
porque me criastes,
obrigada Senhor,
porque me formastes.
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Ver

Escutar para saber
É um prazer,
Mas mais do que ouvir,
É ler.
O meu prazer é ler
Para aprender,
Mas mais do que ler
É ver.
Ver para admirar
E encantada vibrar.
Vibrar com a beleza
De uma paisagem,
Com o colorido
De uma imagem,
Aspirar deliciada
O perfume de uma flor,
Ver a forma delicada
É prazer ainda maior.
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AMILCAR MARTINS

Amílcar Martins viveu vários anos em Montreal onde concluiu um doutoramento na Universidade de
Montreal.
Colaborou nos jornais "A
Voz de PortugaL, "O Emigrante", "A Voz de Toronto"
e "LusoPresse". Participou
e/ou dirigiu várias actividades artísticas e culturais,
como actor e encenador. É
co-autor do livro "Le Portugais, Langue Internationale", publicado pela Université de Montréal e Confederação dos
Organismos Portugueses do Québec, e do estudo "Actividades Dramáticas nos Jardins de Infância Luso-Chineses
de Macau", tese de doutoramento na Université de Montréal e publicado pela Fundação Macau e Direcção dos Serviços de Educação e Juventude. Residiu vários anos em Macau onde foi Director de Estudos de Mestrado Universidade
Aberta Internacional da Ásia (Macau). No ano 2000, regressou a Portugal e está ligado à Universidade Aberta de
Lisboa.
Publicou várias dezenas de artigos em jornais, livros de
actas e revistas sobre: "Educação Artística", "Educação e
Cultura", "Educação Luso-Chinesa", "Minorias de expressão linguístico-cultural portuguesa", "Educação Intercultural", "Perfil e formação de educadores e professores" e "Rituais na China, Japão e Filipinas".
Participou e/ou dirigiu várias actividades artísticas e culturais, como actor, encenador, apresentador e professor em
Portugal, Macau/China, Filipinas, Japão e Canadá.
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Long Long

Long Long é um belo
dragãozinho que vive lá
no Norte, muito próximo
de Pequim, perto das célebres muralhas da China.
Long Long é também um
viajante, gosta de descobrir, de conhecer.
Quando chegou o início do mês de Junho, Long Long resolveu ir conhecer um
outro lugar situado no Sul da China. Esse lugar chama-se
Macau. Ou Mun, em chinês, e também Cidade do Nome de
Deus, um nome que foi colocado pelos portugueses.
Para partir à descoberta de Macau, Long Long decidiu
fazer uma experiência única: viajar de avião e desembarcar
em Taipa, no Aeroporto Internacional de Macau.
Long Long já tinha ouvido falar que Macau era um lugar
muito bonito e valioso. Um lugar único onde viviam em
harmonia muitas pessoas de culturas diferentes: chineses,
macaenses, portugueses, filipinos, tailandeses, ingleses,
franceses, etc...
— Oh, que bonito! Aqui falam-se muitas línguas e escrevem-se também de forma muito diferente!
Mas Long Long tinha para aquela viagem um objectivo
muito importante: descobrir a paisagem sonora de Macau.
Ele sabia que os sons se renovam todos os dias. Por isso,
os seus ouvidos estavam muito mais abertos e atentos.
— Como seriam os sons do ambiente acústico de Macau?
Sons de vozes humanas a falarem, a cantarem, a gritarem, a sussurrarem. Sons de pássaros e de outros animais.
Sons de carros em movimento e de máquinas a trabalharem. Sons de perigo, sons de aviso. Sons fortes, sons fra63
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cos. Sons agudos, sons graves. Sons bonitos, sons feios.
Sons agradáveis, sons desagradáveis. Sons modernos,
sons antigos. Sons de lembranças quase a desaparecerem. Sons pequeninos e de quase nada...
Lá dentro da sua barriga um pequeno ruído lembrou-lhe
que precisava de alimento.
— Ah! Como havia coisas tão agradáveis para comer!
Naquele tempo de inícios de Junho, havia o Chong, um
arroz embrulhado em folhas de bambú com feijão, gema de
ovo e carne. E Long Long provava todos aqueles sabores.
Entretanto, uma barrigada arredondava ainda mais as formas de Long Long.
— Tinha que parar de experimentar mais sabores, dizialhe alguém.
De repente, sons fortes de aviso e de perigo chamavam
a atenção dos transeuntes e dos automobilistas. Eram sons
intermitentes de buzinas de automóveis, e também um som
contínuo de uma ambulância que passava muito rapidamente.
Mais à frente, Long Long reparava que edifícios muito altos estavam ainda em construção. Como ele se sentia tão
pequeno. Olhava para cima e sentia-se quase como uma
pulga.
O catrapila batia e batia e provocava um som de metal
muito ruidoso. Era a poluição sonora a desequilibrar o ambiente.
— Oh! Não! Que barulho! Que ruído! É preciso tanto barulho para fazer todos estes arranha-céus?
Ao virar de uma esquina, Long Long ouviu alguns sons
que lhe eram familiares. Aproximou-se daquele lugar onde
se produziam sons estridentes e barulhentos, mas, por vezes, ritmados e melódicos. Eram os sons musicais das
danças do leão e do dragão que anunciavam uma festa.
Aqueles sons conduziam Long Long ao belo espaço de
recepção da cidade. Ali, no Largo do Senado, muitas pessoas se juntavam. À volta, os edifícios europeus e o chão
de pedrinhas pequeninas, em preto e branco, embelezavam o espaço. Um palco apresentava grupos de cantores,
de músicos e de bailarinos que participavam numa festa
dedicada ao Ambiente. Crianças, jovens e adultos davam64
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lhe as boas vindas com uma bela canção em português e
em chinês. Era a "Canção do Ambiente".
Macau do ambiente
Queremos todo o dia
Limpo para sempre
É a nossa via
Oriente e Ocidente
Na construção de Macau
Unidos pelo ambiente
A população de Macau
Cidade som e poesia
Cidade abraço e amor
Cidade canta e dança
Cidade festa e flor
Long Long sentiu-se contagiado pela "Canção do Ambiente". As crianças ensinaram-no a cantar e a dançar e
Long Long estava encantado e feliz.
Os panchões rebentavam forte, muito forte, e Long Long
ficava cada vez mais excitado e contente. Aquela festa que
celebrava o Ambiente estava no ar de Macau.
Agora Long Long queria conhecer outros lugares onde
escutasse mais claramente os sons de vozes, e também os
sons de animais e até de silêncio.
Um jovem macaense procurava conduzi-lo por esses lugares tão especiais: os jardins, o Monte da Guia, e outras
zonas verdes de Macau, da Taipa e de Coloane.
— Ah! Que bons estes sons de pássaros, o murmúrio do
regato, o tombar da água da cascata! Que bom estes sons
da respiração das árvores, das folhas que caiem, do vento
que as empurra... Que bom este quase silêncio!
Long Long recuperava novas forças com estes sons da
natureza. Ele precisava deste constraste entre os sons.
Dos sons de animação e de festa e, também, dos sons de
repouso e de meditação.
— Ah! Que bom os sons da água, do vento, e também
os sons do nada e do vazio.
Ali, algumas pessoas faziam o Tai Chi, o Dayan Qicong
ou o Mou Kek, ginásticas muito antigas que se praticavam
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em Macau de manhã cedo ou no fim de cada dia. E Long
Long experimentava também reproduzir aqueles movimentos e os sons de silêncio e de concentração que os acompanhavam.
Um sino de uma igreja batia as horas do dia. Era um
som muito antigo que quase não se dava por ele, uma espécie de som sagrado que lembrava o tempo da chegada
dos portugueses a Macau.
Aquele dia tão luminoso chegava quase ao fim. Os sons
de Macau começavam, lentamente, a querer adormecer.
Aqui e ali, um ruído excessivo na rua ou num ou noutro
apartamento, como um falar alto, um baralhar ensurdecedor das peças do jogo do majong, um batuque ou um martelar nas paredes, impedia que o sossego da noite se instalasse. Então, Long Long com o seu sorriso de dragãozinho
sedutor, dizia:
— Amigo, o silêncio da noite é de oiro e também de jade... A noite precisa do silêncio para dormir!
As pessoas olhavam admiradas para Long Long, acolhiam aquelas palavras e iam sonhar a festa dos sons. Então,
os sons da cidade, agora quase ausentes, entrelaçavam-se
numa sinfonia de amor e onde o sono e o sonho faziam
cócegas à noite.
Macau era bem um museu vivo de sons. De tal forma alguns daqueles sons eram raros e belos que Long Long desejava também que fizessem parte do seu sonho.
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ANA FERNANDES-IRIA

Ana Fernandes-Iria reside em
Toronto. Foi professora na Toronto Catholic District School Board desde 2000 e dirigiu cursos
de português na York University
e na University of Toronto.
Em 2006 completou um Master
of Arts na York University.
Entre 2011 e 2013 foi Executive
and Pedagogical Director do
Luso Learning Centre.
Presentemente, ensina História
e Francês na Michael Power /
St. Joseph High School.
É colaboradora da imprensa portuguesa local, rádio, plataformas digitais (PT virtual) e coordena cursos de escrita
criativa na Creative 7 (creative7inc.com). Foi a vencedora
do Prémio Literário Instituto Camões (Canadá), atribuído
em 2003.
Publicou o livro "Oráculo da Chuva" (2009).
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Entre carruagens

“Que pena!” — pensou
Glória. A aldeia desaparece
sem que seja possível olhála. É sempre assim quando
um comboio abandona uma
plataforma... A aldeia - antes, alegre e airosa - mostra-se acanhada por detrás
das carruagens que a
eclipsam. Diz-se que as
aldeias não existem – apenas são paisagens para os
comboios que chegam e
que partem...
Finalmente, o tão desejado dia tinha chegado.
Pela primeira vez, teria a
oportunidade de andar de avião. Não ignorava o que fosse
um avião. Simplesmente, o conhecimento do mesmo baseava-se na televisão. Agora, não! Seria uma das muitas a
compor o público viajante. Pela primeira vez, marcaria presença em algo. Sentia-se importante só em pensar que
teria a ocasião de sair do sótão da sua existência, onde se
tinha refugiado (ou onde a tinham encarcerado) desde um
momento na sua história que a memória já não alcança.
Tinha sido uma jornada díficil. Só, descalça e desprotegida, tivera que enveredar por esse trilho que ora iluminado
pelo sol, ora inspirado pela ténue luz da lua, prometia
avançar, dava a esperança do horizonte alcançar, mas nada fazia para a orientar. Quantos eclipses presenciou!
Quantas nuvens a tapar esse astro que mais não era que o
seu farol. Qual poesia cruel e maravilhosa que toca nos
limites do divino e do surreal com visões extáticas de anjos
e de liras em delírio. Canadá!
— Cá nada! Não era assim que me tinham ensinado?
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Glória lembrava-se da sua infância, com os dedos cheios de tinta da caneta. Tinha aprendido a ler quando contava apenas três primaveras. A avó materna terá sido a responsável por esta abertura à solidão culta – porque ler é
um caminho que nos leva a uma solidão que não queremos
viver, mas que persiste em nos habitar! A hora de entrar
num mundo paralelo em que uma nova vida estava prestes
a brotar, era chegada para Glória. Encontrava-se nesse
mundo onde já vivera através das suas aventuras, mas que
agora tinha que enfrentar. A era glaciar ainda não tinha
abandonado esta parte do hemisfério norte. Arrepia-se
porque o ar arrefeceu e começa a congelá-la.
— How old are you, Glória?
Com esta saudação, Glória começara essa caminhada
penosa que mais não era que uma partida amarga, herdada no início da sua adolescência. Não compreendera uma
única palavra que aquela professora lhe tinha dirigido. Uma
lágrima rolou pela face. Onde estava a aldeia eclipsada
pelas carruagens do comboio? O que teria acontecido ao
sótão da sua existência, agora substituído pela cave? Como confessar a fuga pelos cais frágeis do sonho onde há
homens que morrem a olhar o mar, na esperança de o alcançar, como se a vida não fosse mais terminar?!
— Porque vim eu para o Canadá?
— Para aprenderes inglês e teres um melhor futuro. –
dissera-lhe a mãe.
Os pais emigraram ainda jovens, na ilusão de conseguir
concretizar esse sonho que lhes alimentava a alma. Faziam parte do grupo que tinha chegado duas décadas após
os primeiros aventureiros. Traziam na mala o tal plano de
um melhor futuro. Um plano? Para que serve um plano? O
verdadeiro percurso não se delinear sobre o papel. Apenas
existe. Nas linhas densas dessas mãos quentes, semelhante a um refúgio, a um abrigo. Não sei como acabará o
dia. A noite. Não sei nada. Absolutamente nada”.
Glória estava em frente a um estabelecimento português
situado nesta aldeia eclipsada por arranha-céus. A neve
fustiga-lhe a cara e o frio polar trespassa-lhe os ossos. Entra na pastelaria. Ao fundo, uma televisão declama as notícias que vão chegando de Portugal. No écran, estão colados os olhares perplexos dos presentes. Uns confusos.
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Outros sábios. Todos têm uma opinião sobre o que vão
escutando. “Aquilo por lá está mau! É só desemprego, pessoas a queixarem-se. O meu vizinho veio de lá no outro dia
e diz que o dinheiro não se vê. Vai-se ao mercado e gastase uma mão cheia de dinheiro em duas saquitas”. Pronunciam, cada um de sua vez, frases que nunca foram ditas,
sentenças que nunca foram dadas. As suas palavras misturam-se: Glória já não sabe muito bem quem fala, quem
responde... mas pouco importa. O rosário de lamentações
prossegue, alterado com a via-sacra que a televisão vai
apresentando.
Através da janela, observa os que passam. Todos têm
“pinta” de portugueses. Uns para cá, outros para lá, todos
parecem preocupados com alguma coisa que não consegue ler nos seus rostos, mas cujas expressões a fazem
concluir que deve ser sério. Pergunta-se se terá valido a
pena esta viagem. Para que serviu ter abandonado a aldeia, se se veio encontrar noutra semelhante à que deixou
eclipsada? (…)
Glória preparava-se para participar numa conferência
para jovens luso-canadianos. Tinha sido convidada pelo
grupo organizador para partilhar a sua experiência de
adaptação ao Canadá. Como se a sua história interessasse
a alguém ou fosse capaz de ajudar a aproximar os jovens
da sua origem portuguesa! O problema não estava na
aproximação. O obstáculo encontrava-se nas barreiras criadas pelos habitantes da aldeia eclipsada por arranha-céus
que persistiam em querer impor aos mais jovens a visão da
sua própria juventude. “Participem nos ranchos e nos bailinhos, nas procissões e bandas de música. Hoje, é o dia
dos teus anos: vou dedicar-te o Teixeirinha com “Parabéns”
pelos teus sweet 16”. Estas manifestações de portuguesismo provocavam em Glória uma enorme vontade de rir.
Devem ser duas horas...impossível de saber exactamente porque não há relógios, essas máquinas cuja função –
alguém se lembrou de dizer – é de indicar o tempo. Glória
encontra-se na plataforma, olhando o horizonte. Baixa os
olhos da alma com vergonha por ter dedicado tanto tempo
às amarguras. “Qual de nós irá ao encontro um do outro?”
– pensou. Talvez haja necessidade de construir um túnel
com algumas passagens tortuosas. O hábito.
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Desta vez, a aldeia existe de verdade. A aldeia é um círculo onde ela é o núcleo. Não há paisagens para o comboio que parte...ou que chega. A aldeia revela, enfim, os
seus campos, as suas casas, sem ilusões nem desilusões.
Glória sabe que viverá sempre entre estes dois mundos
paralelos.
Conto vencedor do prémio literário Camões (entregue no Congresso a
Vez e a Voz da Mulher-2003)
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colaboração com Fátima Toste, publicou Emigração em Dó
Maior, um conjunto de histórias da vida de mulheres açorianas.
Foi representante oficial das revistas Emigrasson e Peregrinação, editadas em Cabo Verde e Lisboa.
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América, Canadá Brasil, Macau, Cabo Verde e Holanda.
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1994, em Washington D.C. recebeu o prémio International
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foi convidada para fazer parte do grupo coral “Common
Treads of Canada”, para traduzir e ensinar crioulo.
É membro do Grémio Literário de Língua Portuguesa do
Ontário.
Colaborou em quase todos os jornais comunitários de Toronto.
Em 2014, publicou o livro "Um Kôtchu de Memórias".
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A ponte do amor colectivo

Tudo o que amei foi colectivo.
Os astros com seus peixes cintilantes
O mar com o seu carnaval de Ondas
O odor das flores com o êxtase das cores
A própria verdade na essência
Com artifícios e todos os mitos criadores
Tudo, um amor colectivo.
Entretanto vivo dispersa
por entre tudo o que eu amo
através do espelho-vida
até que deflagre a minha última expectativa.
É por isso que eu amo a mim mesma.
Por eu ser uma colectânea
e ter a sensibilidade massiva
impressa nas fibras do meu Eu.
O meu ancoradouro não tem limites.
Foi construído no Subterrâneo da minha voz
para a colectividade.
Quando eu for uma só coisa
Uniformizada
Então me calarei de circunstâncias
Continuarei a amar tudo desmedidamente
E criarei um intervalo só de Amor Colectivo.
Não sei ser eu, se não formos todos,
porque minhas mãos carecem das ondas
Assim como a aurora necessita dos sonhos.
Entre as minhas divagações e o mundo
Existe uma ponte.
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Eis porque me abandono e pluralizo
Tudo me vence,
Razão porque estou aqui e me conformo
Mas amor?!
Será sempre colectivo.
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Um Kôtchu de Memórias

O tempo repetia-se como um relógio d’água e desnorteava-me a ideia de uma inesxistência perpétua. Tinha decorado o poema intitulado “Retrato da Morte”, por mim escrito
no dia anterior, como ym presságio do meu desfalecimento,
e recitei-o:
A morte indesejada,
Vem espalmada e de repente
Com cheiro a éter e rosto amordaçado
Traz fumo branco em forma de ceptro
E roça seus dedos mágicos como uma presa
Bem nas fímbrias da sua vítima.
Ah, como ela é fatal! Traiçoeira e non grata…
Imperdoável e furtiva, ela cambaleia arfante
E, como bailarina esfuziante, soberana,
Ela baila, ela gira, ela contorna
Num gozo infalível de mestre
Arranca da pele o langor vitálico
E transforma em mármore gélido
O convento sacratíssimo de um vivente…
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ANTHONY DE SÁ

Anthony de Sa cresceu em Toronto. As suas histórias têm sido publicadas em várias revistas literárias norte-americanas.
Licenciado em Literatura, está
ligado ao ensino e dirige vários
programas de criação literária.
É autor dos livros "Barnacle Love"
(2008) ("Bernacle Love" foi publicado em Portugal com o título
"Terra Nova"), “Kicking the Sky”
(2014) e “Children of the moon” (2019).
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Excerto de TERRA NOVA (Barnacle Love)

Manuel António Rebelo era um
produto desta paixão. Crescera
entre as histórias do pai, um homem para quem havia duas coisas sagradas na vida: Deus e o
bacalhau – e nem sempre por
esta ordem. As palavras do pai
pintavam quadros vívidos de corajosos pescadores de cabelos
grisalhos e caçadores de baleias,
que deixavam as famílias durante
meses a fio para ir pescar nas
vastas águas da Terra Nova. Visões de mães amortalhadas em
negro, de esposas desorientadas
– as grávidas a sentirem-se abandonadas, as outras satisfeitas pela trégua nas gravidezes – revoluteavam-lhe na
cabeça. E depois havia ainda as crianças, de ponto em
branco, a acenarem nas suas melhores roupas de domingo. Os rapazinhos vestidos em casacos puídos, impecavelmente engomados, e calções vincados. As meninas salpicavam a paisagem como pipocas, envergando os vestidos da comunhão que já lhes ficavam pequenos, e observavam a subida dos pais a bordo de barcos imponentes.
Nos seus sonhos, Manuel via os homens de mãos arruinadas e calejadas, rostos marcados, enegrecidos e ressequidos pelas neblinas salgadas. Quando criança, ficava sentado nos rochedos durante horas, com os pés nus a balouçarem sobre o precipício de mais de trinta metros a pique
sobre a praia, a pontapear a rocha com os calcanhares
rosados, colocando as mãos em pala para proteger os
olhos do brilho do sol, já com saudades das imagens desvanecidas da Frota Branca
— Um dia, desapareço — dizia em voz alta.
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Apercebia-se da sombra ténue de um peixe enorme que
nadava em círculos, mesmo abaixo da superfície da água.
— Ouviste, Beiçolas? — gritava.
Como se em resposta, a enorme garoupa pareceu deterse.
Manuel viu as barbatanas do peixe baterem contra os
matizes de azul e verde dos baixios rochosos, oceânicos.
Uma vez tornara-se amigo de um daqueles gigantes cordiais. Os aldeões acreditavam que aqueles peixes chegavam
a viver mais de cem anos. Isso devia-se em parte à história
de Eduarda Ramos, uma das parteiras da terra, que insistia
em contar que recuperara a sua aliança de casamento da
barriga de uma enorme garoupa que o filho pescara – cinquenta e três anos depois de a ter perdido, quando se encontrava na praia a amanhar peixe.
Depois de o enorme peixe se afastar e desaparecer nas
profundezas mais escuras do oceano, Manuel não pôde
deixar de se questionar se o peixe pelo qual chamara ainda
estaria vivo. Se o peixe que acabara de ver seria o Beiçolas.
A melancolia de Manuel transformou-se numa dor palpável. Os Açores não tinham nada para lhe dar. A minúscula ilha de São Miguel era sufocante, perdida no meio do
Atlântico. Percebera desde muito cedo que o mundo que a
mãe criara para ele era demasiado pequeno, demasiado
previsível. Era o mais velho dos rapazes.
Mas não era apenas por esse motivo que Manuel carregava o fardo dos sonhos da mãe. Evidenciava uma forte
semelhança com o pai: o aço líquido dos olhos, a marrafa
densa e teimosa de cabelo loiro, as feições redondas de
querubim. Com os seus narizes direitos, pele morena e
olhos quase negros e insignificantes, os irmãos tinham saído ao lado materno. Manuel achava que eram todos belos
e amava-os mas também sabia que, bem no íntimo, a mãe
não lhes via qualquer futuro.
— És o filho do teu pai. Ele vive em ti — dizia ela, num
suspiro.
— Possuis a sua grandeza. — Manuel sentia-lhe os seios comprimidos contra as costas, e o queixo duro a fincarse-lhe na cabeça. — Sinto-o na doçura do teu bafo.”
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ANTÓNIO BARREIRA

António Barreira reside em
Toronto. É autor do livro
"Canto de Maio" (1984).
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Culpo-me

Culpo-me pela aspereza das noites amargas pelo atrito
destes versos pelas insónias e por estes sonhos tão dispersos. Pela rudez do meu pensar pela vida das ondas sem
mar pela ausência da maresia por este vazio por esta agonia. Culpo-me pelos meus passos incertos por esta canção
de bruma e pelo ranger destes lábios em espuma. Pelos
sonos atrasados pela agudez destes versos salgados pela
insónia de viver pela força de morrer pela desgraça que me
mata pela força da matraca que vive em mim a desdita sem
ter alma e sem ter vida no qual este corpo se agita. Eu culpo-me: Culpo-me por saber que não fui sincero e sem saber fui magoar a quem tanto quero.
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ANTÓNIO DOS SANTOS

António dos Santos nasceu na freguesia de Caféde, Castelo Branco,
em 1927 e emigrou para o Canadá
em 1972. Residiu em Vancouver e
regressou, depois de reformado, a Portugal.
É autor dos livros "Passagens de um
emigrante(1987), "Portugal: Açores,
Madeira e Continente de braço dado", "Dedicatórias" (1993), "Memórias"(1994), "De emigrante para emigrante" e "Elogios aos pequenos mas grandes
artistas pelas comunidades portuguesas do mundo" (1996).
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Os nossos grandes navegadores

Sendo entusiasmados
E se meteram sozinhos
Pelas ondas embalados
Os corações apertados
Desconhecendo caminhos
Indo cheios de coragem
Pelos oceanos imensos
Usando camaradagem
Vislumbrando a paisagem
Belos mares tão imensos
Seguindo sua rotina
Pela bússola guiados
Na escola se ensina
A ideia bem domina
Para o tal ensaiados
Longos séculos passados
Inda hoje revivido
Povos que bem contemplados
Na História estão gravados
P'lo esforço despendido
Merecendo os valores
Com amor e simpatia
Os grandes navegadores
Alcançando são senhores
Quem lê, sente alegria
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ANTÓNIO SANTOS VICENTE

António Vicente nasceu em Vila de Fajão,
Pampilhosa da Serra. Reside em Toronto.
É autor das obras: "Vidas e tradições
nas aldeias serranas da Beira"(1995) e
"A vida difícil do Emigrante"(1997), "Serras Altas Descampadas" (2001) e "Professores Misteriosos" (2005).
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O SONHO MAIS BELO

Vós líderes do nosso Globo
Do mais poderoso ao menor
Não vedes o vosso povo?
E da miséria ao redor.
Sois cegos teimosos e moucos
Nos vossos agressivos planos
Brincais como monstros loucos
Com o sangue desses humanos.
Eu penso à minha maneira!
E é o que trago na mente
Há os que lavam a sujeira
Com o sangue do inocente!
Matam velhos jovens e meninos
Produto de ódio e maldade
Chamam aos outros assassinos?
Mas quem são eles na verdade?
Esses crimes quanto a mim...
Nem dum demente tarado!
Homem normal não faz assim
Só o encarnado em diabo!
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ANTÓNIO VALLACORBA

António Vallacorba nasceu na freguesia de S. José, Ponta Delgada,
em 1940. Emigrou, em 1966, para
Montreal onde trabalhou no departamento de radiologia do Hôpital
Général de Montréal.
Foi colaborador regular de vários
jornais, nomeadamente "A Voz de
Portugal", o "Portuguese Times", o
"Portugal Ilustrado", "O Açoriano
Oriental", o "Diário Insular", e o
"Correio da Horta". Na rádio Centre-Ville (Montreal), animou o programa cultural "Crónica Insular".
Foi director do semanário “A Voz de Portugal” de Montreal.
Em Setembro de 2000, publicou o livro de poesia "Peito
Açoriano."
Foi distinguido com alguns prémios literários, nomeadamente num concurso de poesia do semanário “A Voz de
Portugal”.
Um livro biográfico e de poesia será publicado, a título póstumo, em 2021.
Faleceu em 2011.
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Noturno

Decerto que, numa esquina tenebrosa,
num café de amálgama multidão,
entrega a morte ladina, manhosa,
a vítima ao assassino, ao ladrão.
...Fala-me dessa gente triste e só.
Algures, na soleira duma porta,
dorme alma triste sem ninguém,
um bêbado ou vagabundo, que importa?,
é um despojo da noite esse alguém.
...Fala-me dessa gente triste e só.
Esperando ingloriamente, ansiosa
por um amante, de mãos em imploração,
suspira uma mulher voluptuosa
deitada no leito co’ a solidão.
...Fala-me dessa gente triste e só.
Decerto que uma mãe não dorme
ao ver o filho doente perecer;
talvez alguém inanimado, com fome,
jamais verá o Sol nascer.
...Fala-me dessa gente triste e só.
Fala-me duma abandonada criança,
deixada num parque para morrer.
Entrego-te toda a minha herança
se nos meus braços a poder suster.
...Fala-me dessa gente triste e só.
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Fala-me dessa gente, ó noite misteriosa,
tu que jamais dormes e em teu manto
envolves, discretamente e silenciosa,
amargas lágrimas de tanto pranto.

******
Decepção
Foi um assíduo tormento na tua ausência
estes árduos dias como séculos passar.
Eu já não tinha a fixa ideia do teu olhar
que preenchia o vácuo da minha existência.
Na vivência dum sonho uma noite procurei
todo o lumiar da tua graça e beleza.
− Como é bela!, exclamei então, a princesa
em seu altivo castelo, o castelo que sonhei.
Mas de súbito ao despertar, enlouqueci ver
desfeita em nada toda a razão do meu ser,
já nada interessava senão a morte desejar.
Pois porque aquele eterno sonho ido então
despedaçara para todo o sempre meu coração
contudo lamento ter jurado jamais amar!
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ANUNCIADA OLIVEIRA

Anunciada Oliveira era natural de
Padornelo, Paredes de Coura. Em
1973 emigrou para o Canadá. Em
2013, publicou o livro de poemas
"Estende a Tua Mão".
Estava finalizada a revisão do seu
segundo livro de poemas quando
faleceu em 2017.
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Teus Olhos

Os teus olhos me dão a ternura
Da loucura que não sei esconder
O meu coração busca essa ilusão
Do amor e carinho que quero viver.
No carinho do teu olhar noto carinho
Dás-me a alegria dum novo amanhecer
Vejo na luz dos teus olhos o caminho
Do amor carinhoso que quero viver.
Tu és portador de toda a felicidade
Que quero viver contigo a meu lado
Sinto ao amanhecer esta ansiedade
Para viver o nosso amor apaixonado.
O teu olhar enche-me da doçura
Que traz à minha vida um raio de luz
É ele que dá o brilho à noite escura
E ao caminho da alegria me conduz.
Presa pelo teu olhar cheio de ternura
Eu deixei um dia iludir o meu coração
Hoje eles são o motivo desta aventura
Que vivemos com grande amor e paixão.
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ARMANDO VIEGAS

Armando A. Viegas, natural de
Lisboa, do bairro de Santa
Catarina, chegou ao Canadá
em 1965.
Esteve ligado 42 anos à empresa de restauração Cara
Operations, onde terminou a
sua carreira profissional como
um dos seus mais destacados
directores
Está muito envolvido na vida
associativa dos portugueses
em Toronto, principalmente na
Casa do Alentejo. Foi ainda
um dos fundadores do Rancho Folclórico da Casa do Alentejo, do Círculo de Leitura e da Luso Can-Tuna.
Foi agraciado com o prémio “Merito Award” da ACAPO e
em 2013 o Governo do Canadá presenteou-o com a “Medalha Queen Elizabeth II – Diamond Jubilee”
Foi eleito o representante da Região de Turismo do Alentejo na distinção à Casa do Alentejo como Embaixadora do
turismo alentejano no Canadá.
Ávido estudioso, tirou diversos cursos de aperfeiçoamento
profissional, com destaque na Universidade de Guelph e no
Disney Istitute em Orlando
Em 2018, publicou o livro autobiográfico “Bonne Chance”
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A chegada

O dia seguinte - 24 de Dezembro de 1965 - véspera de
Natal, era a partida para o “país das oportunidades” ou a
“terra da esperança”, como sempre chamei ao Canadá.
Tudo correu sem problemas no aeroporto de Zurique.
Embarquei no voo 365 da Air France, com destino directo a
Toronto, numa viagem de cerca de 9 horas e 30 minutos,
com pouca turbulência.
A ansiedade de não saber o que me esperava, a incerteza de uma vida desconhecida sozinho e a já manifesta
saudade de todos, causavam-me um forte aperto no coração.
Cerca das oito e meia, a hospedeira anuncia que dentro
de meia hora ensaiaríamos a descida para aterragem no
aeroporto de Toronto. Pela frente, uma forte tempestade de
neve que poderia impedir o comandante de arriscar fazer a
manobra.
— Por favor, mantenham-se nos vossos lugares, apertem os cintos de segurança e coloquem as cadeiras na posição vertical. Apesar das condições atmosféricas adversas, vamos tentar a aterragem - informou a hospedeira, em
francês e em inglês.
As luzes de cabine apagaram-se, e fez-se no interior do
avião um silêncio total, ocasionado pelo medo dos passageiros.
Voltei a abrir a mala de mão, e de lá retirei a Nossa Senhora de Fátima. Fechei os olhos, e sem dar por isso, rezei:
— Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso
nome...
De repente, ouviram-se as rodas da aeronave a tocar o
solo e os travões a serem aplicados a fundo para tentar
suster o avião na pista escorregadia. Os passageiros irromperam num ruidoso aplauso, felicitando o comandante
pelo sucesso da aterragem.
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“Finalmente estou em Toronto! E como irá ser nos serviços de imigração canadiana?”, interroguei-me.
Foram cerca de trinta minutos de espera até chegarem
as malas. Pedi a um bagageiro para me ajudar, e seguimos
em direcção ao balcão do funcionário da Imigração Canadiana. Naquela noite, estava muito pouca gente no aeroporto e poucos agentes de serviço. Não admirava, era véspera de Natal.
Entreguei o meu passaporte português, e ele dirigiu-se a
mim em inglês, com algumas perguntas. Respondi-lhe em
fluente francês, dizendo que só falava um pouquinho de
inglês. Insistiu no inglês, e eu respondi-lhe no pouco que
sabia.
— What are you coming to do in Canada? Why are you
arriving on Christmas Eve? How long are you going to stay
in Canada? How much money do you bring with you? Where are you staying?
"E agora, como é que te vais ver livre desta? Se não
acertas nas respostas, amanhã estás de volta a Portugal
de mãos algemadas atrás das costas", pensei eu.
A boca secou-se-me e as palavras saíam enroladas. Tinha um autêntico nó na garganta, mas lá fui explicando,
devagarinho, no meu inglês do Cais da Ribeira:
— Me come tu crismas Toronto my friend família. Toronto 3 uuuek (fiz sinal com três dedos) for me. Me pucketi 400
dólares… me sleep here my friend house. - E dei-lhe um
endereço num papel.
O certo é que eu não conhecia absolutamente ninguém,
e a morada que lhe estava a dar não era a de nenhum
amigo, mas a da agência de viagens com que fazíamos
negócio, localizada na College Street.
— Very good. See, you can speak English! — e deu uma
grande risada.
Carimbou o passaporte, devolveu-mo, e eu fiquei ali, feito parvo, à espera que ele dissesse mais alguma coisa.
Olhou para mim e, com um aceno de mão, mandou-me
avançar:
— Okay, go! Merry Christmas!
— "Tank" you!
O bagageiro indicou-me por onde sair para chamar um
táxi.
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Ah, apanhar um táxi... essa era boa! E ir para onde, na
noite de Consoada? Não ter procurado antecipadamente
alguém para me dar abrigo, na primeira noite, fazia parte
do meu plano secreto de fuga.
Abriram-se as portas da alfândega, o bagageiro tirou as
malas do carrinho, deu-me uma palmada valente nas costas, a desejar boa sorte, e indicou-me uma das portas de
saída do aeroporto:
— Taxi, there!
Tirei do bolso uma nota de 1 dólar, e dei-lha de gorjeta.
Finalmente, havia chegado o momento da realidade. De
agora diante, na terra das oportunidades, só dependia de
mim. Tinha 19 anos e fora um menino "finório”, sempre
acarinhado pela família. Aqui, não tinha emprego nem conhecia ninguém, e falava muito pouco inglês.
Abri a porta de saída, e levei logo com um valente murro
na face! O frio era tanto que os olhos começaram a choramingar. As orelhas e o nariz gelaram em poucos segundos,
e de tal forma que, ao tocar-lhes com os dedos, sentia uma
dor atroz! Não havia sobretudo da Deolinda, nem botas até
aos tornozelos, que resistissem a um frio que cortava a
pele.
A neve continuava a cair insistentemente em flocos bem
grandes, juntando-se aos já muitos centímetros acumulados nas ruas e nos passeios à volta do aeroporto. A paisagem era fascinante, para quem nunca havia presenciado
algo semelhante em toda a sua vida. Apesar da beleza,
praguejei:
— Puta, puta, puta... mas que frio é este? Quem é que
consegue viver neste congelador? Quando sair daqui vou
transformado num esquimó!
Ainda hoje, os serviços meteorológicos do Canadá registaram essa noite como uma das com maior queda de neve
mas, para mim, seguramente, também a mais fria.
Aproximou-se um táxi, e o motorista saiu para me ajudar
a pôr as malas no porta-bagagem. O seu aspecto fez-me
deduzir que poderia ser de origem árabe. Falei para ele em
francês, respondeu-me num francês perfeito. Vim a saber
que era argelino e se chamava Murat. Estava no Canadá
há uns três anos e viera fugido das guerrilhas religiosas do
seu país. Contei-lhe que era português, e que não conhe93
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cia nada por aqui. Por isso, queria que me transportasse
para a área onde estivesse radicada a comunidade portuguesa.
A minha esperança era de que ainda estivesse aberto
algum café, ou algo parecido, isto apesar de a hora já ser
muito avançada, se não teria que me alojar num “hostel”,
que é uma pensão baratinha.
Seguimos viagem, e o Murat sabia exactamente aonde
me levar. As estradas e as ruas estavam quase intransitáveis, tanta era a neve que já havia caído naquela noite.
Viam-se muitos carros a derrapar, outros completamente
sem controlo, deslizando pela neve que, em alguns sítios,
se havia transformado em gelo, e ainda outros imobilizados
na berma da estrada.
O Murat olhou para trás, e disse-me em francês:
— Voici le Canada, mon ami. L’hiver est comme ça jusqu’au mois de mai. Nous avons un été avec beaucoup de
chaleur et de l’humidité. Tu n’as pas à t’inquiéter! Nous
avons des appareils pour le chauffage et l’air climatisé dans
les maisons, les magasins, les voitures, les transports publics ainsi que dans tous les établissements. Tu vas
t’adapter rapidement. Tu vas apprendre comment bien
s’habiller pour la température qui change d’un extrême à
l’autre 1 .
— Voici où tu dois commencer, Monsieur. Bonne chance!
Eram exactamente dez e vinte quando o taxista parou na
Augusta Avenue, numa área chamada Kensington Market,
apontando para o Tivoli Billiards, ponto de encontro dos
portugueses.
— Bonne chance! — repetiu.
Pelo pouco que estava vendo, ia mesmo precisar da sorte que me desejou o Murat. Paguei a tarifa do percurso e
abri a porta do carro para sair. Ao pôr o pé esquerdo no
chão, logo as minhas botas, novinhas em folha, se enterraram na neve quase até aos joelhos, e o frio enregelou-me a
cara de imprevisto. “Mas onde é que me vim meter?”, não
pude deixar de me voltar a interrogar.
Era inimaginável a força daquela tempestade de neve e
o frio rigoroso que experimentava pela primeira vez; mas
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seria ali, nos Bilhares Tivoli da rua Augusta, que eu iria dar
os meus primeiros passos no Canadá!
Estava no centro do Kensington Market, uma área que,
durante o século XX, foi a escolhida pelos judeus que haviam saído da Europa, fugidos das perseguições. Depois,
durante os anos 1960 e 1970, o tecido étnico da área sofreu tremendas alterações, tendo a comunidade judaica
mudado para a parte norte da cidade, tornando-se o Kensington Market no ponto de chegada e de acolhimento para
dezenas de milhares de emigrantes fugidos de guerras e
de diversos regimes opressores.
Foi também ali que os primeiros portugueses assentaram malas e bagagens. Muitos deles, como eu, fugidos do
regime Salazarista; outros, simplesmente à procura de melhores condições de vida. Por isso, guardo um apreço muito especial por aquele lugar que foi o meu berço de imigrante.
Peguei nas duas malas de viagem e, a custo, atravessei
a rua para entrar nos Bilhares Tivoli que, apesar da hora
tardia, estava ainda a abarrotar de portugueses, o que bastante me surpreendeu por ser a véspera de Natal. Depressa concluí que também aqueles compatriotas estavam sozinhos, e o Bilhares Tivoli era "o lar" onde podiam encontrar-se com os novos amigos e companheiros da epopeia
da emigração.
Ao verem-me entrar, todos ficaram em silêncio e incrédulos, interrogando-se:
“De onde virá este «marmelo», vestido à Dom Juan numa noite destas, a estas horas da noite, e debaixo de tão
grande tempestade?”
Dirigi-me ao balcão, onde estava um sujeito careca bastante simpático, tentando encetar conversa, mas foi logo
ele quem disse:
— É pá, “c'um carago”, você escolheu um “dia dos tomates” para chegar ao Canadá! Por pouco não ficou enterrado
com tanta neve!
Era o senhor Alfredo, um dos sócios do estabelecimento.
Sorri, rodeado de muitos outros portugueses, cheios de
curiosidade por saber o porquê da minha chegada àquela
hora e respondi:
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— Era agora ou nunca, e fez parte de um plano para viajar na época natalícia! — expliquei, sem entrar em mais
detalhes.
(…)

96

Autores Luso-Canadianos

AVELINA DA SILVEIRA

Avelina da Silveira, filha de açorianos, nasceu no Huambo, Angola,
em 1959. Reparte o seu tempo entre Ponta Delgada, Açores e Pefferlaw, Ontário.
Completou um mestrado em educação na OISE (Toronto School of
Graduate Studies in Education), e
trabalhou quatro décadas como professora.
Há cerca de 20 anos que se dedica
à pintura tendo feito algumas exposições.
É autora dos livros "Mas o Silêncio fica-me nos Lábios",
poesia (1983), "Num risco de Pássaros", poesia,(1986),
"Testemunha do Tempo:Palavras de Tecedeira", Jornal de
Cultura, 1995. "Num risco de Pássaros" obteve o prémio
Revelação de Poesia do Concurso Literário para a Juventude, da Direcção Regional dos Assuntos Culturais (Açores). Obteve, em 1985, o Primeiro Prémio de Poesia nos
Jogos Florais da Universidade dos Açores.
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Palavras onde me perco

How I long for the days when words were essential!
Outros tempos quando a palavra encerrava uma certeza
existencial
— coeur et mots, moi même in a fabric of being.
Foi há tanto tempo que parti...
As palavras custam a vir;
como se eu as quisesse articular mas houvesse uma pedra
na garganta.
A voz lusitana escorre sem que dela eu beba,
quase alien, porque já não sonho em português.
Palavras, words, mots perdus...
Labirintos de imagens onde me perco
na ânsia de chegar à outra margem de mim.
J’ai changé le profil du jour
et j’ai perdu mon visage en ce temps,
never again myself between the sea and the maples.
Oh tragédia de imigrar, de partir sem chegar
tecendo na diáspora un être d’ici et de toujours.
Demain será un autre pays, un autre matin,
De identidade dispersa
I’ll be searching in yesterday
for the name of a water bird among the snow.
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Tu que nas manhãs de sol

Tu que nas manhãs de sol
desfolhavas malmequeres de sonho,
tu que dançavas na espuma
exalavas murmúrios sem alento,
tu que dançavas na espuma
do mar que estoirava em ti,
foste um dia pluma d'águia,
foste um dia como bolas de sabão
que um menino inocente rebentava...

Para ti criei mundos de bruma

Para ti criei mundos de bruma
criei sois, formas e luas
para ti inventei o silêncio
e criei a aurora mais doirada.
Para ti sonhei a esperança
que teve forma, fundo e mundo
para ti criei palavras sem sentido
na brancura duma cerejeira;
E bebendo os horizontes contigo
fiz meus versos florir desta maneira.
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CANDEIAS LEAL

Candeias Leal nasceu na Candelária, Madalena do Pico, Açores. Em 1973 emigrou para o
Canadá. Residiu vários anos
em Toronto e presentemente
vive em Smooth Rock Falls,
Ontario. Colabora na imprensa
luso-canadiana.
É autora dos livros "Arquipélago de Solidões" (1998) e "Valeu
a pena" (2000).
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Olhar Vazio

Com as mãos nos bolsos
das calças já sem cor, olhava
os campos.
As pequenas serras que
formam a sua ilha, a ilha montanhosa que ele tanto adora, a
terra que lavrou com a sua enxada, muitas vezes regada
com o suor do rosto, hoje entregue à natureza por não ter
um sucessor que a continue a
arar.
Com o olhar perdido nos terrenos, eu tentava adivinhar os
seus pensamentos. Não era
difícil. Aquele olhar vazio, já
sem ilusões, lembrava-me o
homem sonhador de alguns anos atrás, que se levantava
pela madrugada para fazer dos campos bravios um jardim,
voltando a casa já noite, de cesto à cabeça onde carregava
as ferramentas do seu labor. Alguns sonhos foram realizados, mas talvez que o olhar vazio perguntasse se teria valido a pena...
Por mim, acho que sempre vale a pena realizar um sonho porque, no fim da caminhada, há sempre algo para
relembrar; mas a verdade é que são muitas as vezes que
nos perguntamos, será que valeu a pena? Talvez fosse
isso que ele pensava...
Ou talvez tentasse enxergar a criança rebelde, pirraceira
que foi, o adolescente que sofria por algo passado, o homem forte e vaidoso, que foi um dia, ao tomar a mulher
jovem e saudável como sua companheira, mas que, infelizmente, um ano após o casamento adoeceu, fazendo dele
um desesperado e malcontente com a sorte.
Ou será que pensava no fruto do seu amor, a filha única
de quem julgou fazer sua continuação. Só que, por ironia
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do destino, os sonhos dela eram outros. Sonhos que talvez
ele achasse absurdos e tentasse mudar. Tal como ele, a
filha era uma sonhadora que não desistia deles. Alguns
realizou, outros ainda não. Mas pelos quais continua lutando mesmo sabendo que vai indagar-se também um dia se
tudo valeu a pena.
Será que aquele olhar pensativo se pergunta o porquê
da vida ser assim injusta, sem graça, sem valor, ao admitir
que um dia a vida se apaga e as terras ficam com o mesmo
aspecto com que lhe vieram ter às mãos? Ou será que
pensa se houvesse ajudado a filha nos
seus sonhos, ela talvez se encontrasse agora junto dele?
Não, não deve ser isso que ele pensa...
Talvez sinta saudades. Sim, é saudades que ele sente.
Saudades da criança que ele tanto protegeu para que nada
de mal lhe acontecesse. Saudades das videiras floridas,
dos cachos frescos das uvas, do cheiro do vinho a fermentar ou já maduro nos cascos; da terra húmida e fresca para
a sementeira da batata e até dos dias árduos de trabalho
na ceifa das ervas ruins, quando cansado mas forte ainda,
continuava perseguindo seus sonhos.
Ou será que está arrependido de algo que fez errado?
Não! Tal como a filha, ele não se arrepende do que faz.
Talvez hoje compreende que cada um tem os seus sonhos
e que ninguém os pode mudar.
Talvez relembre os netos e a neta quando o vão visitar,
já homens e mulher feitos e se pergunte como terá sido a
infância deles. Que foi cuidada junto de uma mãe que soube lutar por eles. Faltou-lhes algo todavia, o afecto físico e
presente do avô, coisa que as crianças tanto apreciam. E
como se sente ele, ao lembrar que não teve o prazer de os
ver crescer, nem andar com eles ao colo, nem com eles
pela mão, nem de lhes contar histórias? De ser, enfim, um
avô de verdade?
Será que o homem de olhar vazio pensa em tudo isto?
Talvez. Porque sendo eu como sou e sendo ele o autor dos
meus dias, só poderá ter vindo dele parte da pessoa que
hoje sou.
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CARLOS TAVEIRA

Carlos Taveira nasceu em
1953, na cidade do Lobito, em
Angola. Aí cresceu e completou os estudos liceais. Permaneceu no país após a sua independência, em 1975. Trabalhou sucessivamente como
empregado bancário, professor e empregado da então
Secretaria de Estado da Cultura. Os rigores da guerra civil
levaram-no a abandonar o país em 1985.Nesse mesmo
ano, radica-se em Montreal, no Canadá. Na sua nova vida
dedica-se à informática. Reside presentemente na periferia
da capital canadiana, em Gatineau. Autor dos romances
"Mateus da Costa e os Trilhos de Megumaagee” (2006),
com tradução em francês sob o título "La traversée des
mondes” (2011), “Mots et Marées” (2014), “Mots et Maréestome 2 (2015), “São Paulo, prisão de Luanda”(2018), “Assim escrevia Bento Kissama” (2019), e do livro de poesia
“De la racine des orages” (2014).
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Marie Joseph Angélique

Avril 1734.

Vous m’appelez Marie-Joseph Angélique messieurs, et
pourtant je ne suis qu’une Maria parmi d’autres, de leur
nation je suis venue, des autres noms je n’ai pas la
mémoire. Mais je sais que ma mère Maria s’appelait. Nous
étions deux Marias en pleurs désespérés quand j’ai été
achetée au Portugais en besoin d’argent pour payer les
dettes de la maison et les luxes de sa famille. J’étais d’un
jeune âge, incertain, dont j’ai souvenance grâce au
Flamand qui me l’a dit au moment de me pousser sur son
lit.
— C’est la première fois que je couche avec une femelle
de neuf ans.
À neuf ans, sur le lit d’un homme brutal, loin de ma mère
et de mon père, abandonnée par Jésus et par la
Vierge…J’étais comme un bateau perdu sur une mer
inconnue! Je me recroquevillais sur moi-même, cherchant
un réconfort qui n’arrivait pas, les rues de mon enfance
étaient devenues des chemins d’eau, des sentiers de
larmes sur la mer salée.
Parce que peu de gens comprenaient ma langue, je me
parlais à moi-même, et parce que peu de gens
m’adressaient la parole, je me répondais. La haine, cette
force terrible qui nous consomme, mère de toute
vengeance, s’occultait sous la noirceur épaisse du chagrin.
(...)
J’avais neuf ans lorsque j’ai embarqué seule sur ce
maudit bateau, j’en ai vingt-neuf aujourd’hui. J’ai bien
compté nos noëls endiablés, il y en a vingt que les maîtres
entrent, sans invitation, dans mon corps violé, il y en a vingt
que la servante vide leurs pots de chambre, qu’elle nettoie
les vomissements de leurs ivrogneries, blanchit leurs
chemises puantes, soigne leurs maladies, leur prépare le
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manger. Il y en a vingt qu'Insoumise et Servante couchent
sur le même paillasson.
Voici pourquoi, messieurs, nous connaissons bien notre
âge. Nous avons compté chaque jour de chaque mois de
chacune des années de notre captivité : vingt-neuf!
(...)
Le nouveau maître m’a transportée en Hollande où il
négociait avec ceux de sa race de marchands. Je priais
mon Dieu portugais pour y être vendue. Je ne voulais pas
rembarquer dans les grands bateaux, je paniquais à cause
des tempêtes et des monstres marins qu’on dit fort
abondants dans la mer océane. Et, tout en paniquant, je
m’enfermais dans ma chambre et je me racontais des
histoires de vengeance, je m’insurgeais et j’imaginais les
plus grands maux à l’encontre du monde des libres.
Le Flamand m’a fait traverser l’océan et je couchais sur
le pont du bateau sous l’œil vicieux des matelots.
N’eussent-ils pas eu la crainte du fouet, et le respect de
l’argent de mon maître bourgeois, ils auraient abusé de ma
faiblesse. Ils riaient de cette enfant habillée en domestique,
priant dans une langue qui leur était inconnue: «Pai nosso
que estais no céu, santificado seja o vosso nome…Mas
livrai-nos do mal.»Tandis qu’enfoui dans mes tripes,
quelque chose de sombre aiguisait les lames des couteaux
de cuisine.
Nous avions traversé la mer sans mourir ni tuer, nous
montâmes ce grand fleuve qu’on dit cimetière de bateaux,
prières aux lèvres, et nous nous sommes trouvées chez
vous.
(...)
Vous connaissez la suite, messieurs : il y a neuf ans que
nous avons été vendues à cette riche famille de la NouvelleFrance. La langue française est donc la quatrième que la route
de l’esclavage m’a forcée à parler.
Un prêtre catholique me baptisa ici, à Montréal. Il récitait
ses prières «Pater Noster, qui es in caelis», mais je les
reconnaissais, ma mère et mon père me l’avaient apprises
dans la langue de mon premier esclavage:« Pai nosso que
estais no céu. »
Il s’agissait de mon troisième baptême, le Portugais
catholique, le Flamand protestant, le Français catholique.
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J’ai eu le privilège d’avoir comme parrains les amis riches
de nos riches maîtres qui m’ont imposé les trois prénoms
de leur unique fille, déjà décédée: Marie-Joseph Angélique…
Comme s’ils avaient eu le pressentiment que je n’étais
pas seule! Qu’avec moi avaient émigré, du Portugal, des
passagers clandestins…
(extrato do livro “Mots et marées-tome2”- Les maux de Marie-JosèpheAngélique)

106

Autores Luso-Canadianos

CARMEN BETTENCOURT

Carmen Bettencourt nasceu nos
Açores em 1956 e emigrou para o
Canadá com a família em 1973,
tendo-se estabelecido em Cambridge, no Ontário. A sua autobiografia bilingue, “Tu Destinas o
Teu Caminho/ You Choose Your
Road”, que dá destaque ao poder
da oração, foi publicada em 2006
pela Cumano Books de Montreal.
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Tu Destinas o Teu Caminho

(…)
Sentia uma solidão profundis
que às vezes se tornava arrebatadora. Memórias dolorosas que jamais esquecerei. Olhando para
trás penso, como fui capaz de me
separar dos meus pais? Mas sabia
que este era o meu caminho.
Passado pouco tempo, comecai
a trabalhar numa fábrica de madeira, e ainda assim era, por vezes,
absorvida por pensamentos de
auto-censura, por ter deixado os
meus pais. Então, prometi a mim
mesma que, assim que tivesse dinheiro suficiente, ia aos
Açores fazer-lhes uma visita.
Assim foi, quando cheguei à minha vila os meus dois
irmãos, que estavam no exército, já estavam em casa, os
meus pais sentiam-se felizes, agradeciam a Deus todos os
dias, pois uma vez mais, a casa estava completa, invadida
de amor.
Durante a minha estadia, conheci um jovem, pelo qual
me apaixonei à primeira vista. Combinámos que dali a um
ano seria o nosso casamento. Aos meus dezanove anos de
idade estávamos casados. Primeiramente, eu regressei ao Canadá, para dar início ao processo de emigração. Após alguns meses, o dia da sua vinda
tinha finalmente chegado, ficámos a morar em Cambridge,
e demos início à nossa vida a dois, ele facilmente arranjou
trabalho.
(…)
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CARMEN DE LIMA CARVALHO

Carmen de Lima Carvalho nasceu em
Lisboa em 1954 e emigrou para o
Canadá aos doze anos de idade. Reside em Toronto desde 1970.
Manteve a ligação com a terra natal
através de visitas periódicas e do uso
da língua materna na sua vida profissional e familiar.
O seu envolvimento comunitário iniciou-se muito cedo. O interesse pelo
jornalismo foi fomentado através do ingresso no corpo redatorial do Jornal Aliança (orgão de comunicacão da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário),
cargo que desempenhou de 1989 a 1996.
Coordenou as edições anuais (1993 a 1996) da Revista
"Semana de Portugal" da ACAPO e a revista comemorativa
do 20o Aniversário da Associação Cultural do Minho de
Toronto, em 1997.
Em Outubro de 1999, passou a colaborar no semanário
"Voice Community Newspaper" (publicado em Toronto) e
representou este O.C.S. no Faial, no 1o Encontro dos OCS
da América do Norte em Dezembro do mesmo ano.Fez
parte da Direcção do Community Folk Arts Council de Toronto, uma organização com 35 anos de existência e que
visa integrar nos festivais da sociedade "mainstream" os
grupos e indivíduos dedicados à divulgação de música de
raíz, danças folclóricas e artesanato representativos das 75
etnias que vivem em Toronto, a cidade mais multicultural
do Mundo.
Em 2020, irá publicar um livro de crónicas.
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História de Natal

Era uma vez, numa aldeia do baixo Minho, nas longínquas décadas de 1910-1940, uma família com a alcunha
de “Carrelo”.
Dizem que este nome era proveniente de um lugar chamado “Moinhos do Carrelo”, onde tinha morado, em tempos, o chefe daquela família.
Nesta estória temos como personagem o pai António, a
mãe Carolina e o filho mais novo, o Raul (ou o Arraul como
as pessoas diziam naquele tempo). Também não era este
o seu nome completo mas essa estória ficará para ser contada numa outra altura.
Ora o Raul teria mais ou menos 10 anos de idade
quando tomou consciência de que nem todas as famílias
viviam da mesma maneira. Ele ia à escola como alguns
meninos da sua idade mas não todos os dias pois ele tinha
também que ajudar o pai na alfaiataria nas épocas de mais
azáfama, ir à loja fazer recados para a mãe e guardar três
cabras, as quais eram uma componente importante da
fonte de verbas para o orçamento familiar.
Tudo isto era feito no espírito de brincadeira de que ele
era "mestre" pois para a parte mais séria da vida bastavam
as privações a que estava sujeito naquele tempo. Por
exemplo, as cabras eram tratadas como suas companheiras do dia-a-dia e portanto "baptizou-as" com os nomes
Russa, Fifa e Rola.
A festa do ano que o Raul gostava mais era sem duvida
a do Natal. E ate podemos pensar:
“ Isso não é de admirar. Todas as crianças gostam do
Natal”.
Mas não era por causa de prendas. Até porque não havia troca de prendas naquela família. Para ele o Menino
Jesus que vinha pôr prendas no sapinho era um enigma e
uma injustiça. Quando os colegas de escola, filhos das
família ricas da vila apareciam na a escola depois do Ano
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Novo com suspensórios novos, dizendo que foi prenda do
Menino Jesus, ele pensava:
"Mas este menino nāo me conhece? Eu até ajudo à Missa!"
Mas que todo o mal fosse esse!
Afinal havia tanta coisa que os ricos tinham mas nem por
isso eles se divertiam tanto como ele. Eles não saiam com
os amigos para brincar ao arco, descer as ladeiras nos
carros de regulamentos e subir às arvores de fruta para
saborearem as laranjas suculentas e outras iguarias que
saciavam nāo somente o apetite de comer mas também o
espirito de aventura.
Voltando ao assunto - mas o que era que fazia do Natal
uma festa tāo especial para o nosso pequeno herói?
Uma das coisas que faziam do Natal um dos seus dias
mais felizes do ano era saber que o pai nesse dia não se
zangava com ninguém. Diríamos que era o dia em que ele
se redimia da severidade (quase tirania) com que regia a
família durante o ano inteiro. Então nesse dia podiam gozar
de pura alegria e verdadeira paz. Mas cuidado!…nada de
abusar da boa disposição do pai!
Seria tāo bom se a magia do Natal jamais fosse quebrada...
Pois…isso seria realmente viver o espirito natalício mas
para uma criança que nāo recebia prendas do Menino Jesus nem da família, tinha certamente que haver algo mais
que fosse verdadeiramente especial…um tipo de recompensa, por assim dizer. E havia!! É que na ementa da
Consoada nāo constava a sopa ou ‘caldo’ como lhe chamavam nesses tempos e a qual se comia invariavelmente
todos os outros dias do ano. Isso era um alivio para o pequeno Raul porque ele detestava sopa, especialmente a de
nabos e nabiças. A aversāo à sopa era tal que ele tratava
sempre de se ver livre do “entulho” e beber só o caldo.
Esta selecção alimentar nem sempre lhe corria bem. Uma
vez, quando não encontrou outra via para despejar os nabos, meteu-os no bolso das calças. A principio ainda pensou que se ia safar mas depois os nabos começaram a
amolecer e o bolso a mudar de cor devido à humidade. O
pai, sempre atento a oportunidades para disciplinar os filhos, reparou na mancha escura no bolso e chamou-o:
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"Anda aqui…Que tens aí no bolso? Deixa-me ver!"
Ele muito atrapalhado ainda tentou disfarçar, mas não
adiantou nada. Teve mesmo que 'tirar os nabos...do bolso"!
Quando o pai descobriu que era o resto da ‘sopa’ obrigou-o a engolir ali mesmo os nabos, entre vómitos e lágrimas!
Outra vez, enquanto comia a sopa de nabiças, sentado
nas escadas do pátio em frente ao galinheiro, teve uma
ideia genial. As galinhas iriam apreciar as nabiças muito
mais que ele. Então pegou na malga e atirou com a
indesejável verdura em direcção ao galinheiro. Só que a
pontaria foi fraca e as folhas de nabiça ficaram penduradas
nas argolas da vedação de arame.
Pareciam colchas às janelas, em dia de procissão!
Dessa vez não foi apanhado em flagrante. Talvez a mãe
tivesse reparado mas essa perdoava as suas malandrices.
Ela era bem mais tolerante que o pai.
Voltando outra vez ao tema do Natal, diga-se que este
era um dos poucos dias em que havia ‘rancho melhorado’
lá em casa. Comiam bacalhau com batatas e couves tronchudas como mandava a tradição e depois da Missa do
Galo havia uma mesa posta com aletria, formigos (ou
mexidos), bolinhos de jerimú (um tipo de cabaça), rabanadas de vinho tinto e até tinham direito a um cálice de vinho
abafado (uma versão barata de vinho do porto). No dia de
Natal jogavam ao rapa usando pinhões, que depois comiam - em maior ou menor numero - conforme a sorte no
jogo.
Para arrematar bem esta estória convém dizer que o
menino Raul cresceu e continuou a gostar muito do Natal.
Adulto, ja na sua própria casa, na noite de Natal, a família
comia sempre o bacalhau cozido com as couves e as batatas, tudo bem regado com azeite. E se este, acaso viera
dos lagares de Trás-os-Montes, então era de limpar o prato
com pão saloio. Sim, porque a broa de milho era coisa de
infância que não se encontrava facilmente na capital e muito menos igual àquela que a māe cozia no forno de lenha
na velha cozinha de aldeia. O almoço de Natal, também
segundo a tradição minhota, era sempre uma saborosa
"roupa velha". Parte de outros costumes natalícios, que
mesmo depois de emigrar para terras de Canada ele man112
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teve, consistia em comprar os 'cacetes' de pão de trigo com
a devida antecedência para que endurecessem. Depois,
ao serão, eram 'debulhados' aos bocadinhos para fazer os
"formigos" ou "mexidos". A aletria e as rabanadas, bem
mais conhecidas, também nāo eram dispensadas. Felizmente, agora havia também vinho do Porto, mas do
genuíno.
E, surpreendentemente ou não, até aprendeu a gostar
muito, mas muito mesmo, de sopa de nabos e nabiças….mas
nunca na noite de Natal!
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CÉSAR DA SILVA

César Augusto Rodrigues da Silva nasceu em 1947, em Dornelas, concelho de Sever do Vouga.
Foi para o Canadá em 1971 onde
se licenciou em letras na Universidade de Montreal e fez mestrado
em Literatura Francesa na Universidade de Toronto. Na sua longa
carreira de docente, foi professor
de francês, espanhol e inglês em
Toronto.
Em 2014 publicou Versos Boreais, obra poética incluindo
poemas em português, espanhol, inglês e francês.
Amor Sonhado, publicado em 2016, é uma narrativa onírica
em prosa e em verso.
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Ser feliz

Ser feliz
É sentar-me sozinho
Num campo deserto
A pensar
Ser feliz
É ouvir vagamente à distância
O murmúrio da vida
A passar
Ser feliz
É sentir pousar-me na mão
A mão da saudade
E lembrar
Ser feliz
É voltar ao passado
Para dar carinhos que ficaram
Por dar
Ser feliz
É escrever no chão o teu nome
Com pedacinhos de erva
E chorar
Ser feliz
É ver uma borboleta
Vir no teu nome
Pousar
Ser feliz
É pendurar a alma
Nas asas da borboleta
E voar
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CRISTINA DE SOUSA

Cristina de Sousa nasceu em
1952. Residiu em Montreal onde colaborou na imprensa comunitária, nomeadamente no
jornal “O Emigrante”.
Em 1984, publicou o livro de
poemas "Amor sem Poente".
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Eu sou o poeta

Eu sou o poeta
Que ri, e que chora,
Pareço contente,
Em todo o tempo.
Eu sou o poeta,
Parecido ao passarinho,
Pensamento sempre no ar,
Sem guarida, sem lar.
Eu sou o poeta,
Como o palhaço,
Esconde o seu rosto,
Esconde a desgraça.
Eu sou o poeta,
Que ama a natureza.
Que sabe esconder,
Sua grande tristeza.
Eu sou o poeta,
Dum mundo desconhecido,
E seus poemas, com ele nascido.
Eu sou o poeta,
Das areias do deserto,
Meu mundo é longe, meu mundo é perto.
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DANIEL DE MELO

Nasceu em S. Miguel e residiu
em London (Ontário).
Autor do livro "Poesia".
Falecido.
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DEOLINDA XAVIER CABO

Deolinda Xavier Cabo é natural
da Fonte, concelho da Palmela.
Passou a adolescência em Silves, Algarve e depois foi residir
para o Barreiro. Nesta cidade,
completou o curso de “Formação Geral de Comércio”, tendose empregado no ramo do comércio automóvel.
Em 1986, emigrou para Montreal, no Canadá.
Escreve desde muito nova e em 2017 reuniu no livro “Versejando” uma parte das suas poesias.
Foi premiada num concurso literário (quadras) promovido
pela Biblioteca José d’Almansor, em Montreal.
Algumas dezenas das suas poesias estão incluídas num
livro que reúne pinturas e poesias, publicado em 2020
(Mãos de Mulher).
Tem outros livros em preparação.
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Letra morta

Alguém ne bateu à porta,
Fui abrir,
Era a saudade.
Vinha com um ar fagueiro,
Um tanto ou quanto
Brejeiro,
Mas que grande crueldade!
Pedi-lhe que fosse embora
Mas fingiu
Que não ouviu.
Repeti o meu pedido,
Mas por maldade
Resistiu.
Mais uma vez insisti
No pedido antes feito,
Chegando mesmo a confessar-lhe
Ter um novelo no peito...
Por favor,
Dei-me só.
Estou exausta de saudade,
Preciso de serenidade,
Mas nem assim teve dó.
Então,
Com muita doçura
Falei-lhe da amargura
Causada pela saudade.
Disse-lhe que a saudade dói
E a pouco e pouco corrói,
P'ra sempre,
P'rá eternidade...
Voltou costas,
Foi embora,
Mas logo
Na mesma hora
Voltou a bater-me à porta
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Dizendo
Que vai voltar,
Saudade, é para perdurar.
Saudade,
Não é letra morta...

Naquela tarde fria

Naquela tarde fria,
Em que por mero acaso olhei para o céu
Vi nele desenhada
Uma pequena nuvem
De grande alvura,
Mais parecendo uma pintura,
Mostrando um formato estranho,
Diferente
Tinha forma definida
Que após a ter observado,
Parecia ''cara de gente''
Sim,
Não era muito diferente.
Então,
Resolvi seguir a par e passo
A sua deslocação.
Primeiro,
Quase se esfumou
Mas logo a seguir se agrupou
Desenhando um coração.
De tal modo me intrigou
Que quis seguir-lhe o percurso.
Não a querendo perder,
Mas só que a dado momento
Foi empurrada p'lo vento
E quase deixei de a ver,
Mas não me dei por vencida
Pois p'ra mim
Tudo na vida
Tem uma razão de ser.
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Assim,
Tentei perceber
O que estava a acontecer
Com aquela nuvem tão bela,
Tão singela
Como jamais vira alguma.
Parecia feita de espuma...
Só que,
Em certo momento,
Deu-se enfim o afastamento.
A nuvem desfez-se,
E assim se foi embora
Passeando p'lo céu fora,
Quase me dizendo adeus.
Será que o fez?
Talvez...
Tão leve ela parecia
No fim daquela tarde fria.
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DINORA DIAS DE SOUSA

Dinora Dias de Sousa nasceu na cidade de Torres
Vedras a 12 de Setembro
de 1957. Com apenas 10
dias fez a primeira viagem
de comboio de Torres Vedras para o Pinhal-Novo,
cidade onde viveu até aos
seis anos, tendo de seguida regressado a Torres
Vedras.
Em Torres Vedras fez a
instrução primária e obteve o diploma do curso comercial
na Escola Comercial e Industrial Henriques Nogueira.
Ingressou no ISCAL (Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa) em 1973.
Em Torres Vedras, após concluído o curso do ISCAL, foi
professora de Matemática, Ciências e Contabilidade e trabalhou na firma “Casa-Hipólito” até finais 1986.
Em Janeiro de 1987 ingressou nos quadros da companhia
aérea TAP- Air Portugal onde se manteve até Julho 1988,
data em que emigrou para o Canadá e onde actualmente
vive.
Escreveu a primeira poesia em 1973. Depois de um longo
interregno recomeçou a escrever mais assiduamente em
2001.
Foi premiada num concurso literário da Biblioteca José
d’Almansor (Montreal)
O seu livro de Poemas e Contos “Alma a Nu” (2018) é uma
ode aos sentimentos, um “puzzle” de recordações e uma
reflexão introspectiva sobre alguns “Enigmas da vida”.
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O enigma da vida

Mergulho no âmago do meu ser,
Questiono a minha alma em surdina,
Imploro à Sabedoria Divina
Que desvende o enigma
“O que é viver” ?...
Esta força que nos impele a querer
Prosseguir, sem abandono, a nossa rotina,
Mistério que a razão não domina
E só o instinto pode compreender.
É um caminho juncado de incertezas
Onde avançamos de olhos vendados,
Confiantes... ou tacteando assustados,
Combatendo, sem vacilar, nossas fraquezas.
E a morte que tanto nos amargura
Será um castigo... ou uma libertação?!
O fim, ... ou a passagem a outra dimensão
De luz, felicidade, paz e candura?!
E alguns dirão, “pura loucura
acreditar assim na sobrevivência !”
Mas seja utopia, ingenuidade ou demência,
Empresta ao desalento, certa brandura ...!
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Retalhos do meu país

Searas ondulando ao vento,
Espigas que o sol alourou,
O pão do nosso sustento
Que tão sábia mão amanhou.
Cachos de uvas douradas,
Um manto de cepas a vindimar,
Árvores de fruta carregadas,
Desafiando o paladar.
Barcos, da pesca, regressando.
Nas redes, o peixe a saltitar.
Na praia, varinas entoando
Os cantares das lides do mar.
Rios, entre montes, serpenteando.
Casas brotando das serranias.
Flores, nos jardins, vicejando.
Guitarras trinando melodias.
De Trás-os-Montes ao Minho
Ou das Beiras ao Alentejo,
Há perfumes pelo caminho
E beleza no que vejo!
Caldo verde, bacalhau assado,
Bica, ginjinha, porto ou anis,
Xailes negros, poetas e fado,
Tudo são retalhos do meu país!
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EDITH BAGUINHO

Edith Baguinho é uma lusocanadiana de Toronto. É professora na St. Mary's Secondary
School em Toronto.
É autora do livro de poesia "Ode
to Tio Calico and Tia Dores" (Exile
Editions, 1997). Publica regularmente no seu website Poetry Expresso Café. Pertence à League
of Canadian Poets.

Sou escritora luso-canadiana, crítica social, educadora, e
defensora dos direitos humanos trabalhando localmente
para a activação da consciência crítica (mas construtiva) do
ser humano cada vez mais vinculado ao consumismo e egoísmo. Actualmente, em qualquer parte do
mundo, tento sensibilizar a humanidade, responsabilizando-a nas reformas pessoais e sociais. Assim,
caminhamos para a construção de
novos cidadãos e novas cidades
que dão maior valor e conhecimento
ao sofrimento dosinocentes, à saúde pessoal e pública, e ao ambiente
que estão a ser mal tratados por
maus consumos e hábitos.
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Excerpt from Ode to Tio Caliço and Tia Dores

Grandaunt Dores was our lady-of-the-harbour
the single torch-lit hermitage I came to pilgrimage
Moored, by faith, to her bottomless vessel
she kept mainly indoors in the darkness,
a light caring morning and night for Granduncle Caliço
Granduncle Caliço had been a ship’s corporal
enamoured by sea and skipper’s daughters
He’d circled the globe
before settling down to make a home
by the seaside,
be harbour master there
As newlyweds, they lived in Lisbon
but sunny Quarteira became their main anchor
in a house they rented
for the rest of their lives
with only nephews and nieces to name and baptize
Tio Caliço gave me the money to come to Canada,
Pai made sure we heard
hoping something would jell
telling all that Uncle Caliço had done for him
So every time we visited Portugal we visited them
We’d sit int their dark diningroom
cool and friendly
speak when spoken to
hear their voices and stories
until Aunt Dores repeated everything Uncle Caliço said:
from the dragon tea set from his trip to the Orient
to the rainbow-feathered cockerel from India
to the proper way to eat deep-fried baby sardines
while in their backyard, bunnies hopped
Then off we’d go, only the four of us...
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EDUARDO BETTENCOUR PINTO

Eduardo Bettencourt Pinto nasceu na
Gabela, Angola. Após ter saído do
país em 1975, viveu na antiga Rodésia e nos Açores, até se radicar definitivamente em Vancouver, Canadá, em
1983. Foi editor da extinta revista de
literatura online “Seixo review”. Nos
Açores, foi co-editor, juntamente com
Emanuel Jorge Botelho, da revista
“Aresta” e do suplemento literário
“Seixo”, de parceria com Laurindo
Cabral no jornal Correio dos Açores.
Está publicado em várias antologias. É
autor de vasta e reconhecida obra
literária:
POESIA: Emoção; Ponta Delgada, Açores, 1978. Razões, Ponta
Delgada, Açores, 1979. Poemas; (c/ Jorge Arrimar); Ponta Delgada, 1979. Nós palavras (colectivo); Ponta Delgada, 1979. Mão
Tardia (Prémio Revelação do Supl. Cultural Contexto do jornal
Açoriano Oriental; Gaivota, SREC, Angra, Açores, 1981. Emersos vestígios; Sete Estrelo, Mira, 1985. A Deusa da Chuva; Gaivota, SREC, Angra, Açores, 1991. Menina da Água, Éter/Jornal
da Cultura, Ponta Delgada, Açores, 1997. Tango nos pátios do
sul, Seixo Publishers, Pitt Meadows, Canada, 1999. Um dia
qualquer em junho, Instituto Camões, Lisboa, 2000. Travelling
with shadows; Libros Libertad, Surrey, Canada (Viajar com sombras) 2008. A cor do sul nos teus olhos; Seixo Publishers, Pitt
Meadows, Canadá, 2012.
FICÇÃO: As Brancas Passagens do Silêncio, Signo, Ponta Delgada, 1988. Sombra duma Rosa - contos, Edições Salamandra,
Lisboa, 1998. O príncipe dos regressos, narrativas, Edições Sala- mandra, Lisboa, 1999. A Casa das Rugas, Campo das Letras,
Porto, 2004. Aubrianne, ed. Seixo publishers, 2014.

ANTOLOGIA (organização): Os Nove Rumores do Mar Antologia da Poesia Açoriana Contemporânea, Seixo Publishers, Pitt Meadows, 1996. 2a e 3a Eds. Instituto Camões, col. Insularidades, Lisboa, 2000. Está representado
em várias publicações em Portugal, Angola, Brasil, Cuba,
Letónia, Itália, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.
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Peço-te que te cases comigo perante África,
sob o rumor e a bênção de um
embondeiro;
e que caminhemos descalços sobre a alegria das coisas simples,
que sejamos um do outro até o
crepúsculo dos dias se fechar em
nós,
até mesmo que as pernas nos
tremam com o peso da idade
e a porta da nossa casa
se transforme na fronteira mais
distante,
e arrastemos, vacilantes,
os pés ,
até chegarmos junto dela;
que não haja nostalgia
daquilo que já não pudermos fazer,
nem saudade, nem melancolia,
porque somos o princípio e o fim um do outro,
e assim nos completamos
cumprindo a vida e nós próprios.

Um Amigo
Há uma casa no olhar
de um amigo.
Nela entramos sacudindo a chuva.
Deixamos no cabide o casaco
fumegando ainda dos incêndios do dia.
Nas fontes e nos jardins
das palavras que trazemos
o amigo ergue o cálice
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e o verão
das sementes.
Então abre as janelas das mãos para que cantem
a claridade, a água
e as pontes da sua voz
onde dançam os mais árduos esplendores.
Um amigo somos nós, atravessando o olhar
e o véus de linho sobre o rosto da vida
nas tardes de relâmpagos e nos exílios,
onde a ira nómada da cidade arde
como um cego em busca de luz

A língua oceano da fala
Quando comecei a falar, a primeira palavra que aprendi
foi "tunda", do quimbundo do Sul de Angola e que quer dizer "vai-te embora". Vivíamos nas Salinas, nas margens
pobres do rio Chilo, aturdidos por um calor insuportável e
onde o tsé-tsé (tripanossomíase), fúnebre, reinava. Basta
dizer que era um lugar onde o quinino valia mais do que
um diamante. Pelo menos para a nossa família.
Eu passava os dias com meninos negros, o Segunda e o
Portugal. Este, o mais velho deles, tinha idade e robustez
suficientes para me levar ao colo. Eu deleitava-me com as
suas boleias (sobretudo com as do meu pai) nesses africanos e tórridos dias da infância. Tanto, que acabei por exasperar a minha mãe. O meu desinteresse em usar as pernas
rompia a costura da sua paciência. Um dia, vencida e desolada, juntando as mãos implorou à santa da sua convicção católica: "Ó Senhora de Agosto, concede-me a graça
deste miúdo andar no teu dia." O certo é que no dia 15 de
Agosto de 1955, atraindo-me com um brinquedo no lado
oposto da sala, dei os primeiros passos neste mundo. Não
sei se foi milagre ou apenas um caso extraordinário de
preguiça, contornado pelo engenho maternal.
Em adulto, nunca cheguei a conhecer os meus primeiros
amigos. Ficou-me desse tempo um par de sandálias, couro
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velho e sem préstimo para ninguém e do qual já falei, com
nostalgia, num poema. Vim a perdê-las depois no Zimbabué, nos anos setenta, nas minhas inúmeras errâncias pelo
país. Ainda hoje, passados tantos anos, me comove a perda desse grande tesouro pessoal. Em álbuns velhos, ordenados com a paciência e o candor de minha mãe, regresso
algumas vezes ao contacto com as imagens dessa África
onde tudo era grande e interminável. O passado, maior do
que o presente, é um grande oceano. Nele a memória navega e a poesia crepita, emocionada e utópica.
Sempre me fascinou o som de uma voz. Na minha terra,
as quitandeiras — vendedeiras de fruta —, cantavam pela
rua o nome dos frutos, sobre a cabeça, numa quinda. Eram
a pobreza de pés descalços e dos panos de chita cobrindolhes o corpo de bronze. Eram também a voz da cidade, das
laranjas e dos abacaxis, o estrídulo do Verão. Oiço-as ainda, neste preciso momento em que as escrevo aqui. Princesas e mães da terra descem ainda a minha rua, paradas
no Tempo: "Laranjêê, minha senhora, laranjêê! Ai-uê ainda
não vendi! Compra minha senhora, laranja fresquinha!"
Certo dia, jovem já, tivemos a visita do senhor Jacinto,
nosso amigo dos Açores. Estava no fim da sua vida militar
em Angola. Apareceu de tarde, à civil, bronzeado pelo sol
mortífero dos matos e da guerra, feliz por se ir embora.
Sentado junto aos meus pais e ao senhor Jacinto, fascinava-me a sua pronúncia micaelense. Pela minha mente passavam imagens dos Açores, de S. Miguel, onde estivera
em pequeno, dos quatro aos seis anos. Através da voz dele "via" a minha avó agachada sobre o croché, os dedos
ágeis e muito brancos compondo uma recordação para
levarmos no regresso a África; via ainda a face bondosa e
rubicunda de minha tia Veneranda, cortando o pão na
enorme mesa da cozinha, os jarros do quintal, muito alvos,
através das janelas húmidas e que pareciam crescer-lhe
das costas. Esse murmúrio antigo de imagens, comecei a
compreender, era indissociável da minha língua. Noutras
ocasiões, em que deparava com alguém dos Açores, regressava ao meu tempo açoriano. Voltava, como as estações, à transcendência do mar. Às vida que, cruzando-se
com a minha, tinham deixado sobre mim um rasto de luz
eterna.
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Há pouco tempo, ao chegar a casa, tinha uma mensagem no atendedor de chamadas. Era do Nelson, um amigo
meu angolano. Revendo-me na sua pronúncia luandense,
achei-me de súbito noutro tempo, junto às sombras da goiabeira do quintal da nossa casa angolana. Senti na boca o
sabor das sandes com doce de manga e goiaba que a dona Luísa nos mandava de vez em quando do Quissobe, a
quase quatrocentos quilómetros de distância; revi-me na
ilha de Luanda, à hora mágica do crepúsculo, na luz embriagada pelo torpor do mar, enrolando-se-me nos pés em
espuma vermelha e cintilante. Amornando a nostalgia com
um látego de água, parecia chicotear o silêncio num misto
de sensualidade e mistério.
A voz de um amigo, crescendo de um aparelho, passava
a ser a inequívoca testemunha daquilo que sou: um sonhador errante em busca de si próprio num constante vale de
areias. Esse lugar, que é qualquer lugar no mundo, é a poeira que levita sobre os que, saindo de África com a memória órfã no coração, nunca conseguirão regressar à casa da
sua infância. Por um momento, enquanto a chuva cobria de
humidade e escuridão mais um dia de Inverno, "voltava" à
minha terra olhando para dentro de mim.
A língua é uma espécie de metafísica que transcende os
triviais espaços da comunicação diária. Traz consigo a história de um povo, de um tempo, de um homem e de uma
mulher cercados pelas inumeráveis fronteiras do Tempo. A
pronúncia afrancesada do senhor Jacinto e a luandense do
Nelson não era apenas isso mas a correlação entre tempo
e espaço, com todas as incandescências emocionais a ela
associadas. A língua, que cresce connosco com o prodígio
invisível de uma roupa que estica até ser parte do nosso
corpo, demarca-nos uns dos outros no imenso mosaico
cultural no mundo em que vivemos. Ela é uma identidade.
Fala de nós como uma testemunha inequívoca, dá-nos o
sentido do grupo e leva-nos continuamente, pela mão da
cultura, ao princípio de nós. Não podemos fugir nunca dessa voz interior onde, nas artérias sensoriais, corre, límpido
e incessante, o sangue da tribo.
Escurece enquanto escrevo. Tenho os dedos repousados no teclado do computador, cansados de um dia longo.
Ainda me lembro quando eles, aflitos sobre o caderno es133
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colar, pareciam pequenas raízes de medo buscando o som
das palavras num branco antigo. À medida que as ia juntando, sabia que fugia com elas, descalço e mudo como
um cego, para um mundo de luz e prodígio. Fugiam de mim
às vezes, como pardais assustados. Paciente, sentado na
carteira da infância, buscava-as nos mais insondáveis lugares do espírito como se corresse num campo de trigo nas
altas tardes do Verão, estonteado por tanta luz e suspenso
de magia.
Vivo há muitos anos no coração da poesia. É um território supremo e solar. Quem ama a música das palavras,
quem as recolhe nas mãos como maçãs, sabe que não é
um país que traz na voz mas o amor pela sua língua. Esta
língua que amo desde sempre, que me proporcionou horas
de júbilo com Camões e Eça e tantos outros, tem sido o
ombro onde me apoio, o interlocutor que me ouve crepitando na sombra branca onde os anjos cantam. No solstício
da vida, a milhares de quilómetros das minhas raízes, com
serenidade e paciência, passo o testemunho à geração que
me procede.
Vejo na cadeira a roupa dos meus filhos, desordenada,
resvalando para o chão e ainda com o insistente cheiro do
Inverno. Os sapatos, pequenos, estão encostados à parede. Como andaram por aí!, sobre o mundo dos seus dias,
pisando a erva do quintal, as chuvas, a amarga luz de Pitt
Meadows e um vento sem remissão que nos persegue com
o desdém ferrugíneo de insectos lunares. A infância deles,
essa estrela de água que desponta segundo a segundo
nos cantos dos dias, guardo-a nos olhos. Nos mais esconsos lugares da casa a descubro: carrinhos, bonecos minúsculos de plástico, ursos macios onde se aquecem os
abraços da inocência, lápis de cor, livros de histórias, pokemon’s... A voz estrepitosa e o entusiasmo deles, que se
levanta do vazio como uma debandada de tordos, voam
por todo o lado. Quando aqui chega, a este garimpar de
palavras, fujo logo com um livro sob o braço. Fechado no
canto obscuro da minha idade, regresso a ecos despovoados, à penumbra do exílio de que sou feito.
A minha casa, entre uma floresta de chuva, é um país.
Somos uma pequena tribo; já foi grande quando o meu pai
era vivo e aqui, com minha mãe, se veio juntar ao filho para
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aquecer as mãos junto ao fogo do nosso nome. Viemos,
como toda a gente, com uma mala de sonhos pela mão,
seguindo a linha do horizonte deste país tão vasto, o Canadá. Atravessámos o Outono de muitos anos, esse que
estala sob os pés quando calcamos a nossa sombra e o
gelado folhame da solidão. Muitas vezes entrámos, sem
remédio, nos espelhos da melancolia; mas nunca saímos
deles a coxear mas a sacudir dos ombros a neve do fatalismo. Nunca pedimos desculpa por termos trazido tão
pouco, que o espavento, a dança de circo e a corneta de
falsas exuberâncias apenas servem de alimento ao bucolismo de cartaz turístico.
A nossa bagagem, quase toda de livros, era a de quem
vinha habituado a ter nas palavras um casaco para o inapagável frio dos dias. A poesia, fechada em pequenos e
frágeis cadernos com o odor húmido dos Açores, calçavanos de utopias. Nós éramos os estrangeiros nesta fronteira
onde o eco do passado se pode apagar, como a tenuíssima chama de uma vela, caso não persista em nós o espelho e a voz onde a imagem do que sempre fomos se reflecte continuamente.
Quem entrasse pela porta da nossa casa desse tempo,
encontraria apenas o indispensável: o pão e o leite sobre a
mesa e um livro aberto junto a uma jarra de margaridas,
ainda húmidas do quintal. Não vínhamos para conquistar
uma coroa de oiro em batalhas materialistas ou, prostrados
entre as colunas de um quérulo, rasgar de vergonha as
vestes da tribo com as quais sempre cobrimos o corpo da
nossa vida. O que somos, como família e como indivíduos
era e é demasiado precioso para se atirar para um canto
como um trapo, como uma coisa da qual se guarda uma
vergonha mortiça. Vem, como um eco, das imagens sonoras de que somos feitos: do fluir do sangue dos antepassados. Nas fotografias, quase todas a preto e branco, vêemse, numa ampla cartografia do Tempo, as gerações que
nos antecederam — desde as terras verdes e as pedras
brancas das paredes dos Pintos e dos Baptistas, em Montemor-o-Velho, ao incessante mar açoriano dos Limas e
dos Bettencourt, até aos da minha geração, em Angola, a
correrem descalços e felizes nas vastas anharas do Sul.
Os que nos procedem, nesta casa fustigada pelos mais
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imperdoáveis ventos, crescem no último país da minha vida.
Tentarei um dia indicar aos meus filhos o caminho do
passado, do mesmo modo que o aprendi do meu falecido
pai. Só vim a conhecer Verride, a sua terra, quando ele, já
debilitado pela doença e pela idade, caminhava socorrido
de uma bengala. Foi numa tarde de Junho, solar e quente,
que seguimos vagarosamente pelas ruas da sua infância.
Emocionado, o meu pai caminhava com a veneração de
quem entrava de súbito num templo, perscrutando, através
das suas lentes grossas, momentos que já haviam morrido
entre as ervas do Tempo mas que dentro dele viviam ainda, incólumes à impiedosa devastação do olvido. "O teu
avô Pinto amava as pedras", parecia querer dizer quando
falava do pai, dos seus rasgados trabalhos escultóricos,
espalhados um pouco por todo o lado. Os seus passos, curtos, tinham o langor de quem voltava pela última vez. Ele
sabia que se fechava um círculo no dobrar de cada esquina. Sentindo o ardor desse lume a extinguir-se, eu não podia evitar um grande sentimento de perda. Ao mesmo tempo ia ganhando, com o olhar, uma herança inominável. Socorrendo-se da sua memória prodigiosa, o meu pai parava
de vez em quando e cantava enquanto as andorinhas cruzavam os espaços e um odor a vento seco, amando devagar a luz forte do dia, caía sobre os meus ombros como um
velho casaco.
Pela voz, levo agora o Mauro e o Fábio aos mais diversos caminhos da minha história pessoal. Insistindo diariamente com eles para que falem português em casa, não os
restrinjo, contudo, a um casulo cultural. Incito-os, é certo,
ao conhecimento das suas raízes; mas ao mesmo tempo
alerto-os para que exaltem e amem o país onde nasceram.
Eu próprio sou fruto de uma cultura crioula, a angolana,
com âncoras também fincadas na açoriana e, agora, na
canadiana.
Li, de um jovem espanhol, um comentário que vem ao
encontro daquilo que sinto sobre a questão da língua e da
identidade:
"Eu cheguei à conclusão de que a minha identidade não
tem de ser estática. Sinto-me por vezes espanhol e gosto
de me identificar com a cultura espanhola; outras vezes
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dou comigo a reforçar os meus laços alemães, ingleses e
irlandeses aos quais também estou ligado. Parte de mim
expressa-se através da língua espanhola, quando a falo ou
canto canções espanholas, o que não acontece quando
falo inglês ou toco música clássica. Cada língua que eu fale
e cada género musical que eu abrace carrega um diverso
mundo e significado."
Independentemente de me sentir uma mescla de culturas e experiências sociais, sei que a defesa da minha língua, o português, será para os meus filhos uma herança de
valor inquestionável. Com ela terão os mecanismos linguísticos para um diálogo com o seu passado familiar, presente
e futuro.
Os que vivem fora de Portugal têm, no mínimo, a obrigação moral de ensinar aos filhos a língua materna, na qual a
sua identidade cultural assentou raízes. É neste princípio
que se cimenta, creio, a continuidade do português na
América do Norte, a par da excelente contribuição dos professores, activistas culturais, jornalistas, escritores e de
todos quantos mergulham as mãos nas águas deste esforço comum de continuarmos a amar, naqueles que nos procedem, aquilo que somos.
Tento, enfim, dizer aqui que a história da minha vida é
inseparável da minha língua. Levo-a comigo até ao Verão
do poema, ao princípio de mim. Tanto quanto me compete,
farei dela um barco transgeracional.
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ÉLAINE ÁVILA

Elaine Avila é uma dramaturga
canadiana/americana de origem
açoriana, com uma paixão por
explorar histórias não contadas,
desde a verdadeira história de
uma conquistadora (Lieutenant
Nun) até à migração portuguesa
(Lost and Found in Fado, Kitimat). Frequentemente incorporando música, política e humor,
o seu trabalho tem sido descrito como "audaz, inteligente,
franco, animado, compassivo ... convidativo, amplo" (Caridad Svich), "aberto, generoso" Erik Ehn e com " Talento ...
uma escritora maravilhosa, tremendamente dotada, fiável e
inovadora. "(Suzan-Lori Parks). Nasceu em Maryland,
cresceu em San Jose, Califórnia, e vive / viveu em Vancouver, British Columbia; Los Angeles, Novo México e Nova York.
Elaine Ávila is distinguished as a descendentes notáveis (Notable Descendant) for her theatre work by the Government of the
Azores, Portugal.Her plays incorporate music, politics and humor, and explore untold stories about women, workers and the
Portuguese community. She was the 2019 Fulbright Scholar at
the University of the Azores in Ponta Delgada, whereshe wrote
and researched two new plays focusing on Azorean women. Recent/upcoming plays: Jane Austen, Action Figure, Quality: the
Shoe Play, Lieutenant Nun, Burn Gloom, La Frontera/The Border, Kitimat, Fado. Selected Best New Play awards: Disquiet
Dzanc Books International Literary Program, Lisbon, Portugal;
Victoria Critic's Circle ; Audience Favorite Festival de Cocos,
Panama City. A writer in residence at PlaywrightsTheatre Centre,
Quest University, and Pomona College, she has taught in universities from British Columbia to Tasmania, China to Panama. Publications: NoPassport Press (Jane Austen Action Figure and
other Plays, 2012, in 24 GunControl Plays edited by Caridad
Svich and Zac Kline, 2013), Howlround, Canadian Theatre Review, American Theater, Contemporary Theatre Review, Portuguese American Review, Lusitania.
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Dear Pico,

I don’t know how you feel
about us humans, maybe you
were happier without us, bringing our sheep and cows and
rabbits to nibble at your vegetation, digging our oxcarts into
your lava beds, wailing as youreruptions and earthquakes
threatened our lives. I’m sure
you can agree; our love is not
always an easy one.
I can only hope you enjoy the
bananas and the grapes, the
hydrangeas and the corn we
planted in you, the sight of our
picturesque windmills, the whirl
of our dances, our fervent prayers, our songs cryinginto the
night, grateful to be alive.
Were you as lonely for us as we were for you? Our boats
pitching, desperate for a fresh start, longing for a bit of your
land to plant our seeds. We found that the first sheep we
left with you had survived,and as the boats pulled away, we
realized that we first settlers were, from the viewpoint of
Europe, the new sheep, the boats would come back in eight
years, and maybe we’d survive, maybe not.
It was you, truth be told, who kept us alive, with your fresh
water and your fertile soil on the south side, but as desperate as our lives had been on the continent, we never imagined there would be so manyvolcanic stones to move, our
food running out, praying desperately that the seeds we
planted in you would sprout. We never imagined we’d have
to bring that land from a neighboring island, sometimes the
only pay for our toil was earth, we brought to your
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rockyparts, dumping it out, hoping for figs, hoping you’d
help us make a bit of cash on moonshine and wine.
Frankly, we sometimes found our relationship a prison, an
exile. We were told to plant things, like woad, to make money for Europe, and sometimes we starved because we
didn’t plant the crops we needed tosurvive, and I know it
wasn’t fair, but, we cursed you.
I hope you don’t mind me being honest with you, Pico. Our
relationship is long; it’s lasted generations, and now my dear Pico, there seems no point in gilding it, or lying about it.
But my dear, dear Pico, once we survived the hardships,
and I freely admit, it is you that loved enough to give us life,
we stood up, after crouching over our fields and hauling
your dark stones to make homes and storage and wine hutsand chapels, we like you, felt the ocean breezes drift
across our brows, the rains seeping into our clothes and
your soil, the sun softening our sore muscles and waking up
our seeds, and together, like it was our child, we’d made
this place, together, a placeinspiring a thousand beautiful
adjectives, breaking through our early curses, and my love,
there is nothing deeper than to call you that one word that
means we will always be together, no matter how far I roam, that one word signifying comfort and love anda nestling
in the heart, fully in each other’s entire bodies: that one
word, my love is…home.
Estimado Pico (published in "Love Letters to Pico," Jornal Ilha
Maior, Pico, October 11,2019)
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ERIKA DE VASCONCELOS
‘

Erika de Vasconcelos nasceu
em Montreal. Tem colaboração
no Toronto Life, Brick, This Magazine e em muitas outras publicações no Canadá. É autora dos
romances "My darling dead
ones” (1997) (“Meus queridos
mortos”- tradução portuguesa) e
"Between the Stillness and the
Grove” (2000), ambos publicados pela editora Knopf Canada.
Os seus romances estão traduzidos em várias línguas. Vive em Toronto com o marido, o escritor Nino Ricci.
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Capa da edição portuguesa do livro “My darling dead ones”
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ESTER FERNANDES

Ester Fernandes é natural de Lanheses, Viana do Castelo. Em 1972 emigrou para o Canadá. Reside em London, Ontário. Em 2005, publicou o livro
de poemas "A Dança da Vida".
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O Rio Lima

Eu passei no rio Lima
Lindas tardes de verão
Rio abaixo, rio acima,
Com grande satisfação.
O meu rio preferido
De vista espectacular
Rio muito visitado,
Sempre muito popular.
Rio que parece mar
Longe a vista se perde,
Sente-se até solidão,
Na natureza verde.

144

Autores Luso-Canadianos

EUCLIDES CAVACO

Euclides Cavaco nasceu em
Seixo de Mira, Coimbra, na
década de 40. Cedo começou a escrever poesia nos
jornais da época, o que lhe
valeu um prémio no extinto
Diário Popular. Na década
de 60 partiu para Angola
onde colaborou na Rádio
Clube de Moçâmedes. Regressado a Lisboa, dirigiu e
ensaiou um grupo cénico da
capital. Em 1970, emigrou para o Canadá e radicou-se em
London, no Ontário. Fez rádio, televisão e escreveu inúmeras letras de fados. Editou vários CD’s de récitas: Voz da
alma, Ecos de poesia, Natal da Diáspora, Retalhos de Fado, Quando o meu canto é poesia, Voz de poesia, Récitas
e Melodias(com 220 temas).
Está publicado em mais de cinquenta antologias.
Ainda hoje, após várias décadas, é o director e animador
da Rádio Voz da Amizade.
Foram-lhe, ao longo dos anos, conferidas várias distinções
honoríficas.
É autor de diversas rúbricas de poesia, publicadas em diversos jornais e revistas.
Publicou os livros de poesia: Pedaços do meu País, Horizontes da Poesia, Terras da nossa Terra, Saber e Lazer,
Retalhos de Fado, Fado da Alma Portuguesa.
Alimenta regularmente uma página de poesia na internet:
www.euclidescavaco.com
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Quem somos?...

Quem somos nós peregrinos,
Neste Universo infinito?…
Se somos inteligentes,
Porquê? Um Ser tão restrito?…
De enormes limitações,
Ínfimo é nosso entender,
Nem os mistérios da essência,
Podemos compreender!...
De nada temos controlo,
Nesta vivência terrena,
Porque talvez um Supremo,
Nossos destinos ordena.
Não podemos conceber
Com toda a inteligência
Porque foi criado o mundo
E a razão da existência !…
Será que há vida além túmulo?
E haverá Céu e Inferno?
Ou será que o após a morte,
Seja apenas sono eterno?…
Neste infindo interrogar,
Sem resposta definida,
É preciso acreditar,
Pra fazer sentido a vida!…
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Filosofia da Felicidade

Não chores coisas perdidas
Preza o que tens p'ra vencer
E sem lesares outras vidas
Faz o que te dá prazer.
Não lamentes o passado
Estima o que vai surgindo
Sem te mostrares revoltado
Desfruta a vida sorrindo.
Não revivas a tristeza
que outrora te magoou
Com a mesma natureza
Esquece quem te deixou.
Não antecipes as penas
Que te possam causar dor
Faz grandes, coisas pequenas
Que têm p'ra ti valor.
Não penses em quem te odeia
Ama quem está contigo
Não cobices coisa alheia
Nem atraiçoes um amigo.
Segue esta filosofia
Escuta o que o sábio diz
Vive em perfeita harmonia
Luta para seres feliz!...
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FÁTIMA ROQUE ANTUNES

Fátima Roque Antunes nasceu em 1962, em Bogas de
Baixo, concelho do Fundão.
Emigrou para o Canadá em
1989. Reside em Thunder
Bay. Tem colaboração espalhada por vários jornais da
diáspora e em páginas da
internet.
Alimenta regularmente a página “Brisa Poética.”
É autora do livro de poesia
"O meu Mundo" (2005).
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Os outros

Os outros,
São alguém...
Pessoas como eu
E como tu!
Como nós
Igual,
Sentem o bem
E sofrem o mal,
Porque têm alma
E coração
Igual ao teu
E ao meu.
...Para os outros,
os outros somos nós!
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Esboços…apenas esboços!
.

Olho através do tempo... nada vejo;
Apenas sombras... uma escassa neblina!
Por aí ficaram os meus tempos de menina...
Algures, sinto o aroma desse teu beijo.
.
Paira no ar, um melodioso zumbido
Como um canto solene ou um rumor...
É o eco das tuas palavras de amor,
Que murmuravas, me segredavas ao ouvido.
.
Olho através do tempo... ai, pobre de mim...
Secaram todas as rosas do nosso jardim!
Da lagoa onde a gente se banhava
.
Nada mais existe que seu vazio leito!
Olho através do tempo e me dói o peito;
Vejo esboços... Apenas esboços! Mais nada.
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FERNANDO ANDRÉ

Fernando André nasceu na aldeia
de Castedo, Moncorvo, Portugal,
em 1956. Estudou no seminário
dos Carvalhos (Vila Nova de
Gaia) e viveu alguns anos em
Setúbal onde colaborou ocasionalmente nos jornais Nova Vida e
Setubalense. Radicou-se em Montreal, Canadá, em 1982, onde colaborou na imprensa local. Muito
implicado nas actividades socioculturais comunitárias, organizou vários concursos literários, foi membro-fundador do Rancho Folclórico Praias de
Portugal e dum agrupamento de música popular.
Foi durante vários anos professor na Escola Lusitana (Montreal).
Exerceu a profissão de desenhador e foi chefe da sala de
desenho duma conhecida refinaria em Montreal.
Está publicado em várias antologias.
É autor dos livros de poesia "Gostava de ser poeta" (1981),
"Nas Asas do Vento" (2000) e "Tão Longe...e Tão Perto"
(2006) e das peças de teatro infantil "O porco e o burro" e
"A cegonha e a raposa" (1981).
Faleceu em Abril de 2006.
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Meu amor

És o meu norte, és o meu sul, és o meu guia,
És a luz que vem do alto e me alumia,
És o sol resplandecente do meu dia,
És o misto de real e de magia,
És o sonho mais lindo transformado,
No amor de um poeta apaixonado.
És a vida que se dá p’ra ser amada,
És o corpo mais esbelto de uma fada…
És o marco principal da minha era
Que converte a minha vida em primavera…
Tudo em ti eu adoro meu amor,
O teu ar, o teu rosto, a tua cor,
O fulgor dos teus olhos me encandeia,
O calor dos teus beijos me incendeia.
Teus cabelos lisos e de seda fina
Dão-te a forma requintada, feminina.
Teu sorriso, mais claro que a água pura,
É um espelho que reflecte a formosura,
A candura, a frescura, a juventude.
Meu amor, que o tempo não te mude!...
Que a tua voz não há melhor melodia,
Orquestra, rock’n roll ou sinfonia.
És menina ou um anjo que incarnou?...
Sejas anjo encantado oh musa amada
Ou moça como nunca se encontrou,
És a meta que eu procuro em minha estrada,
Que de tanto tempo que passou,
Nesta longa, aventurosa caminhada,
Meu coração por fim te encontrou…
Ao encontrar-te, então, meu coração,
De nós dois fez um só, em união,
Que p’ra todo o sempre sejas minha,
Meu amor, meu coração, minha rainha.
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As figueiras

Nem todas as plantas se dão num clima tão gélido no
Inverno como é o nosso neste recanto da América do Norte, onde o termómetro baixa por vezes até aos trinta e tal
graus negativos.
Até parece quase um milagre da natureza constatar como certas árvores de fruto resistem, entre as quais as macieiras, ginjeiras e pereiras. Mesmo certas videiras conseguem escapar, rebentando novamente na Primavera, em
Maio, esquecendo tudo quanto sofreram meses antes. A
mudança repentina do clima dá-lhes pujança e crescem
rapidamente. Mas há outras que não conseguem ultrapassar o período invernal, morrendo irremediavelmente sob
temperaturas tão madrastas... A menos que o homem consiga arranjar maneira de contornar a situação, protegendoas da temperatura glacial de Outubro a Abril ou Maio.
É este precisamente o grande desafio do meu vizinho
italiano. Oriundo da Sicília, reformado, pequeno e ossudo,
o cabelo já se foi, o ventre não consegue esconder os efeitos do spaguetti , da pizza e do raviolli com todos aqueles
molhos de tomate à italiana que ele próprio prepara durante pelo menos duas semanas no início de Setembro na garagem com a esposa, baixa e gordinha como ele, ou mais
ainda. São hábitos enraizados nesta comunidade transalpina de perto de meio milhão de habitantes, que a identificam
e a unem, o molho de tomate, as pastas e o vinho, que fazem igualmente a partir de uvas na grande maioria provenientes da Califórnia e algumas, poucas, da Itália, para matar saudades. Muitos portugueses também já fazem a sua
própria pinga, da mesma forma, e que é bem boa a julgar
pelos comentários dos familiares vindos de Portugal que
ultimamente tenho recebido em nossa casa. Na preparação
do molho de tomate, os portugueses nunca embarcaram
muito nisso....
No Outono, durante vários anos a fio, apreciei o esforço
heróico daquele homem simples e religioso, para salvar
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uma figueira, já muito jeitosa, o seu grande orgulho, reminiscência dos grandes campos de figueiras que os seus
pais possuíam na costa sul da Sicília, em campos vertendo
para o mar mediterrâneo, num solo ardente e rochoso bafejado por vezes por vento quente e seco do norte de África,
mas onde os figos sabiam a mel.
Durante quase uma semana trabalhava ele afincadamente nesta tarefa, num país tão distante e tão diferente,
sob um clima tão oposto, num solo tão rico em húmus como o outro em pedras. Antes do Verão dos Indianos já ele
tinha a figueira podada de tal maneira que a reduzia a uma
quarta parte do que fora durante o Verão. Depois ia cavando no terreno do seu pequeno jardim uma cova proporcional à copa da árvore que tinha para enterrar. Com cordas
amarrava os ramos que restavam e apertava-os em círculo
para diminuir o volume. Três dias estavam gastos. Depois
escavava de um lado da figueira, o lado oposto ao da cova,
e cortava todas as raízes desse lado. Finalmente, com a
ajuda da mulher e de um dos filhos e às vezes dos netos,
pois tinha pelo menos quatro, ouvia-os a todos a puxar à
figueira que vergava pela raiz e ficava dobrada, entrando
no buraco o mais possível. Esta era a parte mais difícil. A
partir daqui já estava mais descansado. Nos dias seguintes
ia enchendo sacos e sacos de folhas, que caíam multicolores das érables da nossa rua. Em dois dias recobria a figueira com folhas e terra por cima, fazendo uma pequena
montanha, para melhor protecção. O trabalho estava pronto. Agora poderia chegar o Inverno mais rigoroso, que ele
já não se ralava mais. Quanto mais neve, mais a figueira
estava em segurança, que a neve é menos perigosa que o
frio polar. Na Primavera era a operação inversa. O trabalho
era muito mais fácil pois as folhas são mais leves que as
pazadas de terra. O pior era tapar outra vez o buraco, mas
agora tinha tempo... Um dia qualquer, em Maio, ao chegar
do trabalho já podia eu ver novamente a figueira, com o
italiano a rondar em volta dela, a dar os últimos retoques.
Mas o seu trabalho era recompensado. Os primeiros figos
lampos no início do Verão, eram a sua vaidade. Ele até
ganhava uma vida nova só em olhar para aqueles figos
grandes e fresquinhos. Em Setembro carregava tanto de
figos maduros brancos, vermelhinhos por dentro, que a
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pobre árvore quase não podia com tanto figo saboroso e
carnudo. Mais que uma vez nos deu um prato deles, só a
nós, que gostávamos tanto de figos como ele.
Quando vendemos a casa, fiquei com pena daquela cena, do italiano, da figueira, dos figos... - Será que os filhos
vão continuar a tarefa do pai? Eles já estão idosos!...- Mas
prometi que o visitaria no tempo dos figos, em Setembro...
De toda a maneira íamos morar para perto.
O que eu mais apreciava na nossa nova casa era o terreno. Comprido e largo, com macieiras e pereiras, dava
para meter piscina e mais algumas árvores. Poderia dedicar-me à horticultura, um prazer de que eu não iria abdicar,
a minha reforma agrária. Faria um cantinho para feijão, tomate, couves, pimentos, pepinos e tudo o mais que visse
no mercado. A Nina que se encarregasse das flores. Até
abóboras e feijão de metro semeei. Os meus vizinhos nem
acreditavam quando viram feijão tão comprido, cuja semente a minha mãe trouxera de Trás-os-Montes, no ano anterior.
Um dia o Sr. Oliveira perguntou-me no parque:
— Você tem lá alguma figueira?
Aquelas palavras fizeram-me pensar logo no italiano.
— Por acaso não tenho.
— Tenho lá duas que lhas hei-de dar. No seu terreno é
que se iam dar bem. Uma já é grandinha mas a outra ainda
é pequena.
Eu não podia recusar. Um dia lá fui eu a casa do Sr. Oliveira, numa carrinha, com pá e pica, buscar as figueiras.
Quando ele me viu, desatou a rir:
— Não era preciso tanto!.. Já estão arrancadas!...
Eu olhei para as figueiras, que ele já tinha num balde
com terra. Afinal eram pequenas. Uma tinha três palmos e
a outra pouco mais.
— Não se esqueça de as enterrar antes do Inverno. Vai
ver que ainda hão-de dar muito figo...
No primeiro ano, em Outubro, enterrei as figueiras sem
problema, tal com o vira fazer e me fora recomendado. Não
me esqueci, cumprindo assim a minha promessa. Na Primavera desenterrei-as. Mas vi-me grego para as achar.
Tão pequeninas, não eram mais que dois pauzitos raquíti155
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cos... Como não tinha marcado bem o local onde as enterrara, quase as cortava com a lâmina da enxada que minha
mãe trouxera da feira de Moncorvo. Uma enxada que dava
para arrancar batatas!... E lá as tirei da terra sem estar muito seguro do sucesso da operação.
Mas a verdade é que elas voltaram a rebentar e até
cresceram bastante. Já não pareciam as mesmas. Eu já via
nelas as figueiras do Castedo, do Penteeiro, da Lapa ou do
Moinho, carregadas de figos borgos, bacorinhos e pretos.
Já me lembrara mais que uma vez da figueira dos meus
avós maternos, na Cortinha, onde subia com os primos
Manuel e Valdemar, apesar dos ralhos da minha avó Teresa, para não cairmos dos ramos, frágeis e quebradiços.
No segundo ano, descuidei-me um pouco. O Outono foi
comprido este ano. Estávamos já no primeiro fim-de- semana de Novembro, sem eu me lembrar mais dos cuidados
a dar às figueiras. No Sábado arrefeceu tão de repente,
que nem tive tempo de tratar de tudo o que havia para fazer no jardim. Era preciso arrumar os apetrechos da piscina, os tubos, a bomba, esvaziar o filtro, meter líquido antigelo, mais algum cloro e cobrir a piscina, enfim, uma azáfama demasiado exigente para me preocupar com certos
detalhes. Já tinha guardado os paus dos feijoeiros e dos tomates, as couves que restavam tinham sido arrancadas, a
relva estava cortada e atapetada pelas folhas vermelhas e
amarelas da érable do nosso vizinho, sobranceira à nossa
casa e à piscina. O dia passou a correr. Antes de dormir,
ouvi finalmente as notícias e o boletim meteorológico:
“Menos onze para esta noite. Com o vento pode atingir
menos dezoito. Amanhã vai cair a primeira tempestade de
neve do ano. Entre quinze e vinte centímetros...”
Aquelas palavras, tão familiares para mim, desta vez
penetraram-me como balas. De repente tive uns calafrios
que me atravessaram o corpo:
— As figueiras? - pensei eu em voz alta.
— O quê? — retorquiu a Nina sobressaltada, que num
relâmpago percebera logo o drama que se passava na minha cabeça....
— As figueiras? Sim, as figueiras?- Respondi eu mendigando ajuda. — Esqueci-me de proteger as figueiras... Ou156
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viste as notícias? Vai a menos onze esta noite... Vão gelar... Não tens para aí nada para as cobrir? A neve só começa amanhã...
Ela encolheu os ombros, sem saber o que responder.
— Ponho-lhes uma manta qualquer por cima e amanhã
enterro-as. Talvez assim as salve.
— Estás maluco, homem?
E nisto fui à garagem procurar algo para proteger as duas figueiritas... E não foi preciso muito tempo para as tapar.
Apesar de ser noite, com o clarão do luar e a luz exterior da
casa, depressa as lobriguei. - Se aguentarem até amanhã?!
(…)
O Inverno foi longo e a neve, o gelo e o frio, fizeram
sentir-se até ao mês de Abril. Depois da neve derreter, ainda
foram precisas algumas semanas para que o solo descongelasse...No dia em que desenterrei as figueiras, qual não
foi o meu espanto e a minha alegria!... Ainda pareciam com
sinais de vigor...Se rebentassem outra vez!...
Os novos botões começaram a gerar-se em poucos dias
Que prazer!...Que alívio de consciência!... E os sonhos e
as imagens dos figos pretos, borgos e bacurinhos bailavam
de novo na minha cabeça...e os cavalos e os burros carregados com canastras de figos lampos, subindo as ladeiras...e as mulheres com cestas de figos à cabeça pela rua
acima...já os via a secar nas fragas de granito da Lapa ou
no terraço da cozinha de meus pais...tudo isto fazia-me
crescer água na boca.
Mas as figueiras não tiveram muito tempo de crescer
pois, dois anos mais tarde, vendemos novamente a casa e
comprámos outra maior, na mesma rua, mas com o terreno
mais pequeno. Não se pode ter tudo!...O que mais me deixava pena eram as árvores de fruta, sobretudo aquelas que
eu já tinha plantado. E antes da mudança, no mês de Maio,
transplantei algumas videiras e flores. As árvores teriam
que ficar. ...
— Ó homem, não fiques assim tão triste! Plantas outras...- adivinhou a Nina que me via taciturno a olhar para a
cerejeira preta e os brunheiros brancos que eu plantara
quatro anos antes e que já tinham crescido tanto. De repente, lembrei-me das figueiras:
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— Não. As figueiras não ficam.! O novo dono nunca as
viu, nem sequer sabe que existem!... Elas estavam enterradas na neve...E no mesmo dia as duas figueiras foram
transferidas para o terreno da nova casa, em lugar ainda
mais batido pelo sol. (…)

(inédito)
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FERNANDO CRUZ GOMES

Fernando da Cruz Gomes nasceu
na Pampilhosa da Serra.
1959 - Estágio e primeiros passos
no "Primeiro de Janeiro" do Porto.
1960 - Repórter estagiário de "ABC
Diário de Angola". Simultaneamente
locutor estagiário e locutor de Rádio
Eclésia, Emissora Católica de Angola.
1961 - Redactor e, depois, chefe de
redacção do "Jornal do Congo".
1963 - Redactor de "O Comércio", diário de Luanda
1965 - Depois de uma curta passagem, de novo, pelo Jornal do Congo, no Uíge, chefia os Serviços de Produção do
Rádio Clube de Benguela.
1968 - Sucessivamente, locutor de primeira classe, locutorprodutor, chefe do sector de informação, programas literários e intercâmbio e chefe do Departamento de Programação da Emissora Oficial de Angola, Simultaneamente, redactor dos Jornais "O Comércio" e, depois, "A Província de
Angola".
Eleito em 1970 presidente da secção de Angola do Sindicato Nacional dos Jornalistas, onde se manteve até finais de
1974.
1975 - No Canadá, fundador e director de jornais comunitários, como "Popular", "Comércio", "Mundo", ABC Portuguese Canadian Newspaper e "A Voz".
1985 - Repórter e locutor apresentador ("anchor") da
CFMT, uma estação de televisão canadiana
Praticamente desde 1985, correspondente no Canadá da
agência LUSA (e da sua antecessora NP).
Prémio de Jornalismo por excelência da Associação de
Jornalistas e Escritores do Canadá, no ano de 1992.
Em 2014 foi-lhe atribuída a Ordem do Infante D. Henrique;
Em 2018 foi publicado, a título póstumo, o seu romance
“Um homem novo”
Faleceu em 2018
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Um homem mau

Sou um homem mau!
Não pedi para nascer e muito
menos para nascer onde nasci. Se
é possível dizer isto, aqui e agora, nem sequer pedi para nascer. Não sei porquê... sempre
me pareceu que o mês ideal
para nascer era bem capaz de
ser o mês de Dezembro, talvez
por que nele nasceu, também ou, pelo menos, assim se convencionou dizer - o Homem que,
tendo vindo ao mundo para ser
Amor, acabou por ser morto (e
morto na Cruz) pelos outros a
quem ajudou, mesmo fazendo milagres que ninguém fizera
até então.
Por tudo isto...sou um homem mau! Imaginem que até
acho que deveria nascer em Dezembro para me parecer
com o Outro!
Sou, mesmo, um homem mau!
Naquela altura, na África grande onde os meus pais me
fizeram nascer...era quase crime ser negro. E como eu
nasci branco... natural se torna que tive, desde logo, a sorte de estar do lado dos vencedores...dos grandes. Nem
nisso me perguntaram a opinião, imaginem.
Da África grande onde então nasci - pai branco e mãe
assim-assim... - não recordo mais do que as acácias rubras
espalhadas um pouco a esmo, por toda a parte, atiradas
aos ares como que em pedido mudo de socorro...e umas
luzes amarelecidas que bordejavam uma fortaleza colonial
que o homem branco tinha construído para defender os
seus privilégios, de que também sem querer, acabei por
beneficiar (embora pouco...eu conto mais à frente).
Pelo ano em que me recordo de ter "abancado" nos
Jornais...já mordia, e fortemente, o espírito nacionalista que
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tinha sido soprado, de longes terras, pelos missionários
americanos e canadianos, e que morava, no entanto, desde há muito, no coração dos negros que eu via, sempre,
mesmo no meu pensar de menino, como seres, senão inferiores, pelo menos não iguais a mim...
Mesmo que em casa me dissessem, a toda a hora, que
todos eram iguais, e que Deus tinha feito negros e brancos,
a verdade é que eu reparava, abertamente, nas gritantes
diferenças. As lavadeiras e os moleques eram de cor negra. Os senhores do Governo e das lojas grandes eram
brancos.
Cresci, nos primeiros meses e anos - não muitos - com
um qualquer Domingos, a quem, infelizmente, perdi o rasto.
E foi ele que me conseguiu meter na cabeça que, na verdade, ser branco não é sinónimo de ser bom, nem ser negro é sinónimo de ser mau. Nos primeiros tempos, ainda
discuti.
...Mas a sua alma, talvez mais branca do que a minha,
fazia-me ver coisas que eu nem sequer imaginava. E contava-me lendas que só os mais velhos sabiam, desfiava
rosários que só a "mãe preta" que havia em todos eles sabia desfiar, cantava-me canções, que eu tenho pena de já
ter esquecido, e que falava de homens e de mulheres, em
vez de falar de negros e de brancos...
— Ai, Domingos... Domingos! Onde estás?!
Um dia, aprendi com ele que é feio um homem chorar.
Mas aprendi essa teoria, vendo-o a chorar. Mais, chorando
com ele!
Mais velho do que eu uns 8 anos, fora passar o Natal o tal Natal, de que eu tanto gostava... - lá longe, na terra de
onde uma tia velha o arrancara para o trazer para a casa
daquele senhor... Quando voltou, o Domingos vinha outro.
Apesar de ter partido há pouco mais de 15 dias...vinha
mais homem. E a despeito de eu nem entender tudo o que
ele dizia, acabei por me aperceber da sua mensagem. De
paz e harmonia, feita, afinal, de sangue e de ódio, em paradoxo que eu, às vezes, ainda consigo cultivar.
Quando chegou a casa... da casa encontrou apenas o
local. Indagando junto dos vizinhos...alguém lhe disse que
o pai e a mãe tinham morrido. Proprietários de uma pequena quinta, onde floresciam, também, robustos pés de café,
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haveria de ser o famoso "ouro negro", a que continuam a
chamar café, que lhes provocara a morte. Um senhor qualquer tinha uma fazenda próxima, que queria prolongar.
Ainda tentou negociar...mas, não o conseguindo, arranjou
meia dúzia de "capangas" que incendiaram toda a quintazinha que já vinha do bisavô do Domingos. Como foi de
noite, ninguém teve tempo de fugir. Ficaram-se por ali...
E o Domingos, ao ver que os meus quase 6 anos de então, não entendiam todo o drama dele, nem entendiam as
lágrimas que lhe via cair... ia-me dizendo que o assunto
estava em tribunal e que o tribunal haveria de castigar os
criminosos e devolver a terra aos herdeiros.
Só aqui, já nesta terra que chamam portentosa... eu
soube que o crime ficou impune. É que, fugindo de uma
cidade para outra, o homem autor do morticínio e do roubo,
ia evitando ser confrontado com os homens da Justiça e o
crime ia, aos poucos, prescrevendo.
— Ai, Domingos... Domingos! Onde estás?!
As lágrimas então choradas nem eram apenas pela
perda dos entes queridos. Muito menos pelo terreno desaparecido. Era, afinal, pela sua história de menino feito homem aos solavancos da fortuna que se perdera de repente.
Contou, ainda, que num dos dias em que por lá deambulou...deparou com um qualquer repórter de Jornal grande
de um país grande que lhe queria escrever a história. Que
lhe queria pagar, até, uma pequena fortuna - para o que ele
ganhava e para aquele tempo - por uma fotografia sua frente à casa que era então "esqueleto" feito pelo braseiro agora já sem fogo. E que no final... porque ele não aceitou o
pagamento, lhe deu a máquina de fotos que levava consigo.
Que não, disse-lhe ele! Não. A máquina não devolve a
vida aos seus. A máquina não lhe traz de volta a primeira
bicicleta praticamente feita de madeira que o pai construiu.
Não dá à irmã...que anda por aí e que nunca mais viu...a
boneca de trapos que a avó lhe dera. Nem sequer lhe dá
de volta o primeiro caderno que levou da escola da missão,
onde aprendeu as primeiras letras... Não. Disse-lhe que
não...!
E eu - que sou, mais do que ele, um homem mau! - deixei que a mente e o corpo chorassem! Se fosse comigo,
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era bem capaz de não fazer o mesmo. Era capaz de berrar,
noites sem fim, o meu ódio a tudo e a todos. Era capaz de
fazer justiça pela minha mão. Era capaz de pedir aos céus
para me deixar exercer a minha vingança... Que outra coisa poderia eu fazer?! Alguém me dirá?!
Sou, efectivamente, um homem mau! E sem querer, vez
por outra, nesta mesma terra, onde dizem que não há racismo nem discriminação...onde o crime (dizem) não compensa...chego a pensar que o meu amigo Domingos deveria ter jogado outro jogo Talvez chorar para dentro, sim,
mas levar por diante a sua própria justiça, já que a dos homens... nunca mais chega.
Efectivamente…não pedi para nascer. E muito menos
para nascer onde nasci!
Só que a África tornou-me um cidadão do mundo. Com
a Europa, talvez, por raízes. Com a América a argamassarme a maturidade. Mas com o coração e a alma mergulhados no húmus fértil das terras quase vermelhas da Áfricamãe. Indomável no seu frenesim de crescer e generosa na
abertura que deu ao mundo para que a abriram. Prenhe de
riquezas mil em solo e subsolo que outros ainda hoje exploram e simples de morrer na forma como abre a porta a
quem adrega de lá ir...
(In UM HOMEM MAU, inédito)
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FERNANDO FELICIANO DE MELO

Fernando Feliciano de Melo
nasceu em 1929 na freguesia
de Relva, S. Miguel. Radicouse em 1967 no Canadá. Residiu em Toronto onde faleceu,
em 2003.
Foi membro directivo da Casa
dos Açores de Toronto.
É autor dos livros "Os visitantes
da América", "Nadine a sereia
dos Corais e Reminiscências"
(1996), "Vertigens", "A Ilha
do Dolphin_Reminiscências" (1999) e "Folhas Levadas p'lo
Vento" (2002).
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Beau Geste
Ou "Aventuras com barbeiros"

Acabara de chegar da festa de um amigo, cuja neta celebrara a primeira comunhão e sentia-me um bocado sonolento, talvez por ter dado um pouco mais de trabalho aos
dentes e ao estômago. Era um tal abrir de boca - sentia
que estava mesmo a pedir uma soneca!
As comidas tinham sido apetitosas e o vinho não lhes ficara atrás, e, contra o meu costume, depois de tirar o casaco e os sapatos fui estirar-me sobre a cama a "passar
pelas brasas".
Quando "Morfeu" começava a tomar-me nos braços para
me levar ao país dos sonhos e eu já estava mais p'ra lá do
que p'ra cá, o telefone tocou.
No andar de baixo minha mulher atendeu a chamada e
como levasse muito tempo a falar com a pessoa do outro
lado da linha, pensei que não fosse para mim, pelo que
voltei de novo a carregar no "acelerador"!. Dentro em pouco tive de meter o "travão". Afinal a chamada que já havia
esquecido era mesmo para mim. Desci a escada aos tropeções.
Estava na linha o meu amigo Daniel Cardoso, que descobrira no livro que lhe havia vendido no dia do lançamento, o relato das peripécias do "Doutor", uma das nossas
figuras típicas, que se relacionava com coisas do seu passado, ali para os lados da velha piscina de S. Pedro.
Por aí começou uma longa conversa, que pelo sabor das
suas peripécias, lhe prometi que iria dar início a uma história - a que a seguir vou contar:
Falamos primeiro dos nossos netos como é natural, vindo depois os "Pets" para a conversa.
Disse-lhe cheio de pena, que o "Puccini", o meu "lourinho", havia morrido. O pequenino cantor de "ópera à hora
do almoço", escolhera o dia de Sexta Feira Santa para deixar o palco da vida!. O pobre para o fim andava já ceguinho, aos trambolhões pela gaiola, o que me confrangia. Foi
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melhor assim! Há porém silêncios mais difíceis de suportar
do que o barulho!
Tenho de arranjar outro que me venha alegrar os dias de
solidão! Nestas coisas nada como seguir o ditado de: "Rei
morto rei posto"! Uma gaiola vazia é como uma casa abandonada.
Dos pássaros passamos aos caninos - o meu amigo Daniel tem um cão de pelo felpudo e grandes orelhas, o "Beau", que tal como o nome indica é bonito, e o qual, com o
seu modo de viver, é um dos mais importantes e caros
membros da família, (e neste caso posso usar o termo nos
seus dois significados - querido e dispendioso)!
Claro que ao falar-se de animais de estimação cá por
estes lados e nesta sociedade complicada, onde tudo gira
à volta de produtos fabricados e enlatados, casas especializadas em veterinária e dietas para todo o bicho careta,
entra logo em cálculos as despesas que incorre quem tem
um cãozinho, (e não precisa ser dos muito grandes, que há
para aí alguns que comem mais do que os donos).
(…)
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FERNANDO PIRES

Fernando Pires nasceu no Soajo,
em 1941. Eos dezassete anos
emigrou clandestinamente para
França onde permaneceu vários
anos.
Emigrou para o Canadá em 1964
onde cedo entrou em contacto
com os grupos que se opunham
ao regime salazarista (Movimento
Democrático Português de Montreal).
Ingressar nos quadros da Canadien National (CN), onde permaneceu alguns anos até tornar-se taxista por conta própria,
tendo sido fundador Taxi Coop e vários anos secretário da
Ligue du Taxi de Montréal.
Concluiu um curso universitário de animação cultural e frequentou uma licenciatura em filosofia.
Muito activo socialmente, foi membro do conselho de administração da Caixa Portuguesa Desjardins. Foi professor
em programas de alfabetização de adultos. Em 1979, foi
um dos fundadores do Grupo Cultural Cana Verde.
Assinou durante anos uma coluna no jornal LusoPresse.
Participou nas actividades e na administração de vários
organismos comunitários tais como o Centre Multi-Éthnique
St-Louis e o Centre Local des Services Communautaires
(CLSC) de Saint-Louis du Parc, entre outros.
Em1975, foi cofundador e colaborador do jornal Voz de
Soajo.
Em 2018 publicou o livro “A vontade como liberdade de
pensamento”, onde compilou textos publicados anteriormente na imprensa. Tem pronto para publicar o livro “Pensamento Livre”.
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Aforismos

Há os que pensam para que os outros possam agir, há os
que agem para que os outros possam pensar.
Há homens que são aquilo que nunca quiseram ser; há
outros que lutam por aquilo que nunca puderam ser.
Há quem se afaste de alguém para mais tarde melhor se
aproximar.
Há homens que nasceram para grandes lidas: enquanto
há outros que foram destinados às pequenas.
As intenções são sempre boas; as interpretações é que
podem ser más.
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FERNANDO DA SILVA MARTINS

Fernando da Silva Martins
nasceu em 1942 na freguesia
de Vilar do Monte, Barcelos.
Em 1985 emigrou para o Canadá, radicando-se em Toronto.
É autor do livro “Recordar é
Viver- Um soldado em terras
do Ultramar” que relata a sua
experiência militar em Angola.
Uma segunda edição do livro
foi publicada pela Âncora Editora, em 2019, com o título
“As Armas por Companheiras.
Um soldado em Terras do Ultramar”.
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29 de Junho de 1964
Uma coluna de militares chegou para nos render

Quem podia conter a alegria que ardia dentro de nós
ao ver chegar aquele grande
comboio de carros civis e militares, acompanhados por
escolta militar, que nos vinha
render e trazer reabastecimentos para as tropas e civis
nestas zonas e que, ao regressar nos transportaria até
Luanda?
Passados quase onze meses na mata, vivendo de forma animalesca e sem ver uma
mulher branca, pareceu-me
mesmo muito tempo. Hoje continuo a sentir-me muito contente com o serviço que fiz a
bem do país. Volto a agradecer a Deus pela sorte que me
deu, andando sempre ao meu lado. Digo e repito, obrigado
meu Deus!
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FILIPE BATISTA

Filipe Batista nasceu em Beça, Portugal, em 1942. Estudou filosofia no
Seminário dos Dominicanos em Fátima.
Emigrou em 1966 para o Québec
onde prosseguiu os estudos no Institut d’Études Médiavales.
É diplomado pela Universidade de
Montreal em filosofia. Ensinou Filosofia e Comunicações no Cégep du
Vieux Montréal e Comunicações na
Universidade Aberta de Lisboa. Foi
realizador na Téle-Québec, na Radio-Canadá. Animou durante seis anos as emissões Couleurs et melodies e Musique et Voix na Radio Ville-Marie.
Em 1993 organizou, em colaboração, um colóquio na Université de Montréal sobre a língua portuguesa.
Fundador em 2010 e director artístico do grupo Lusitaniae
Musica que tem feito vários recitais interpretando as baladas de José Afonso e o fado de Coimbra.
Em 2011, traduziu e prefaciou o livro “la guitare de Coimbra” do poeta Carlos Carranca.
Em 2020 irá publicar o livro autobiográfico “Entre Deux
Rives”
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Entre deux rives
(… Le Retour de Magellan! ...)

…Je me réveille avec un désir de naviguer vers des terres inconnues!... Pour où m’amène la barque de mes rêves? Je n’en sais rien! Je me laisse conduire par le souffle
de mes désirs dans cette mer agitée de sentiments ballotés
par le vent et les vagues de l’inconnu!... Je ne sais pas si
c’est du rêve ou de la réalité, ou si un mélange de rêve et
de vie. Je pense à une liberté dans un au-delà extrême de
l’oubli. Celui qu’on désire!... Là où la vie est à refaire et le
monde à redécouvrir… Des idées vagues planent dans ma
tête, dans mon imaginaire, résidus de souvenirs épars qui
afflouent tout à coup à ma conscience sans trop savoir
comment et pourquoi…, des chemins inaccessibles,
éloignés de mon regard fatigué! … Tout à coup, une
pensée subite m’envahit et c’est comme si je reprenais le
flambeau de Magellan… partant sans but à la dérive dans
ces mers agitées à la découverte de mes rêves! … Mais
est-ce vrai qu’un rêve ouvre l’espoir dans l’horizon? Peutêtre, en cette terre, cette fois l’espoir renait alors que le soleil embrasé, plonge dans la mer! Je parts…, me voilà déjà
sur mon départ.
J’ai peine à me séparer, à me déraciner, à quitter mon
pays, là ou mon enfance a découvert le monde! … Je laisse
derrière, le soleil, les odeurs du printemps, les tapis de coquelicots, des mimosas qui embellissent le bord des routes,
les mûriers où je cueillais les feuilles pour nourrir mes verres à soie (je passais des heures à observer ces magnifiques bestioles dans leurs travail et métamorphose mystérieuse!), la ruelle ou je construisais la cabane du cinéma, le
soleil et sa grande luminosité et bien plus!…
Après avoir quitté mon pays, survolant l’Atlantique pendant un temps qui ne finissait pas de finir, j’arrive, enfin… à
l’autre bout! Où? À Montréal!... Le voyage fut angoissant et
lancinant! Pendant tout ce temps dans ma mémoire défilaient les films des années d’horreur du fascisme!... Par instants, je m’imaginais encore prisonnier de ces moments où
172

Autores Luso-Canadianos

la vie perd tout son sens et l’absurde niche… sans explication!
Comme dans le passé lointain, par les récits des uns et
des autres, on finissait par se créer, dans l’imaginaire, un
pays que l’on invente par notre regard intérieur sur nos
pensées, en faite, des montagnes de neige, disaient-on !?
Ce n’est pas avec des montagnes de neiges à la fin du
monde, non plus avec des rêves inaccessibles, que l’âme
guérit son mal profond… que le bien pénètre l’être!... En
fait, c’est en nous que tout finit et que tout recommence...
mais ce fut plutôt une découverte et une expérience contraire à la construction de l’imaginaire! Il faisait chaud (! ...),
une chaleur accablante, lourde et collante! C’était le 14 mai
1966. Mon frère Antero qui m’attendait depuis deux ans,
s’inquiétait car je n’arrivais toujours pas!... Que se passaitil? Lui, qui a vécu dans le Portugal du fascisme salazariste,
se demandait si on ne m’a pas renvoyé au Portugal! «
…Vous n’avez pas la carte d’étudiant (?!...), argumentait le
douanier de l’aéroport. Comment puis-je avoir une carte
d’étudiant si je ne me suis pas inscrit encore à l’Université
?! Et le dialogue de sourds s’éternisait pendant de longues
minutes, voire, d’heures! Une sympathique jeune et belle
hôtesse de l’air (également étudiante), qui observait la
scène depuis un bon moment, s’impatientait, elle aussi,
devant l’entêtement du douanier rongé par les soucis de
découvrir le mensonge, et répliqua : « vous ne comprenez
rien, c’est un jeune étudiant portugais qui vient étudier à
l’Université de Montréal!... Mais le douanier ne voulait rien
savoir!... Il était prisonnier du soupçon d’une carte
d’étudiant!... « Ce malin veut se glisser sur une carte… »,
pensait-il!... Finalement, depuis au moins deux heures et
demie de palabres inutiles, l’insistance et le charme de
l’hôtesse ont eu raison de son entêtement et de
l’acharnement du douanier: « je vous donne deux semaines
pour trouver la fameuse carte d‘étudiant…, affirma-t-il dans
un ton autoritaire et définitif annulant du même coup mon
visa d’un an que j’avais obtenu au Portugal avec tant de
difficulté !!!… Par moments, cette nouvelle situation, me
plongeait à nouveau dans les angoisses de la répression
salazariste !? C’était un sentiment qui ne me quittait toujours pas. Heureusement, quinze jours plus tard, tout s’est
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arrangé : comme j’ai étudié chez les dominicains, au Portugal, j’ai eu la chance de pouvoir rencontrer un homme
d’une éternelle jeunesse, le Père Benoit Lacroix, chez les
dominicains du Couvent Saint-Albert qui m’a accueilli et fait
toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de
l’Immigration pour que je puisse obtenir le statut
d’immigrant, ce qui fut fait dans les jours qui suivirent. Mais
oui, Benoît Lacroix m’a accueilli, avec affection et tendresse, alors que tout ce que j’avais dans mes bagages était
mon espoir et la jeunesse de mes 24 ans. Il m’a accueilli à
l’Institut d’Études Médiévales en 1966. Rappeler ma rencontre avec ce grand homme d’une générosité infinie, c’est
rappeler les souvenirs les plus chers et les plus émouvants
de mon arrivée au Québec et qui font maintenant partie de
mon regard de québécois. Il me révéla l’âme profonde de
ce pays de neige aux espaces à perte de vue qui est maintenant le mien. C’est un privilège de pouvoir rendre hommage à celui qui incarnait la plus grande simplicité et sagesse du monde ainsi que la joie de vivre. Il y avait quelque
chose en cet homme, Benoît Lacroix, qui dépasse les langues et les cultures et que le temps n’efface pas. La profondeur de son regard alliée à sa capacité de communiquer
son savoir, ont fait de lui l’un des plus illustres penseurs du
Québec d’aujourd’hui. J’ai eu le privilège de l’avoir comme
professeur d’Histoire alors que je m’étais inscrit en Philosophie, plus précisément, à l’Institut d’Études Médiévales.
(…)
Quelques semaines et quelques mois se sont écoulés
jusqu’à ce que je trouve mon premier travail. Un jour, en
lisant les annonces dans le journal La Presse, je tombe sur
une annonce de la chaîne américaine Les Folies Royales
qui cherchait des garçons pour servir aux tables; il
s’agissait d’une chaîne de boites de nuit où l’on donnait des
spectacles pendant qu’on servait des repas. Je m’y présente, quelque part sur la rue Sherbrooke dans l’ouest, à
l’heure indiquée, avec pantalons noirs, chemise blanche et
papillon noir en velours, accoutrement exigé pour la jobbe.
Il faut dire que mon frère Antero et moi avions suivi à la lettre, dans l’achat, la description de l’accoutrement exigé
dans l’annonce! J’ai pris la carte de la ville avec mon frère
pour identifier le lieu Des Folies Royales… Je m`y suis ren174
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du en demandant à droite et à gauche car je ne connaissais
pas encore Montréal! Enfin arrivé, je suis reçu par le gérant
qui, en ton sérieux, me demanda dans un accent de français « italianisé »: quel est votre nom? Avez-vous déjà travaillé dans des boites de nuit? Après un moment
d’hésitation, j’ai tout simplement répondu que je n’ais jamais travaillé (…), et encore moins dans une boite de
nuit!... Parachuté(!) à Montréal que j’étais du Portugal de
chez les dominicains, je n’avais aucune idée de ce que
c’était une boite de nuit!... Je l’ai appris sur place !!! On m’a
expliqué, en long et en large, ce que je devrais faire, et on
m’a jumelé à un boss-boy italien, serveur aux tables. C’était
une salle en amphithéâtre avec des tables disposées sur
des étages, genre marches d’escaliers. Vers 10h00 du soir
les gens commencent à arriver, surtout des hommes aux
femmes, machistes, baveux et hargneux!... Autour de minuit les lumières s’éteignent presque complètement laissant
à peine une lumière très tamisée et des bougies du centre
des tables allumées. Puis, tout d’un coup, un ciel tout étoilé,
se déploie au-dessus de nos têtes et, comme des étoiles
filantes, des jeunes femmes toutes nues descendaient du
ciel dans des nuages de fumée sur une musique de fond
excitante et provocant la curiosité de tout regard le moindrement attentif à tout ce qui excitait les sens et la sensualité! Je me suis rendu compte que j’étais l’un de ceux-là (! ...)
à un point tel que j’avais complètement oublié ce pourquoi
j’étais là! Une à une, ses belles femmes à poiles, descendaient du ciel enrobé d’un voile qui laissait deviner, voir
même les poiles légèrement blonds de leur sexe. C’est le
cas de le dire, c’était étincellent!... Puis, une projection vidéo complétait le spectacle présentant des images de
femmes sortant de l’écran ou y entrant. Sur scène, dans un
fracas de mouvements de danses sexuelles accompagnées
par une musique séductrice, ces jeunes stripteaseuses,
transformaient, avec adresse, les regards ivres de désir de
ces hommes hypnotisés, en billets de 20, 50 et 100 dollars,
et s’approchaient du bord de la scène s’abaissant, pointant
leur derrière aux formes excitantes et séductrices, leur sexe
et leurs seins vers les hommes les plus baveux, hypnotisés
qu’ils étaient par autant de charme et de stimulants à caractère sexuel!…; ceux-ci déposaient des billets de cent, cin175
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quante et vingt dollars US sur les parties génitales de ses
femmes qui possédaient parfaitement l’art d’atteindre, et,
surtout, de séduire ces hommes ivres de désir et rongés
par un plaisir inachevé!... À dire vrai, ces gestes se transformaient dans une sorte d’offrande comme des lampions
qu’on allumait aux déesses du sexe et du plaisir! J’ai tenu
deux nuits de folies royales dans ce travail jusqu’à ce que
le gérant me fasse savoir que, disait-il, « …vous n’êtes pas
fait pour cette jobbe, vous êtes toujours trop distrait, ce travail exige une abstraction totale des actes et gestes qui
vous entourent!...» Vous me demandez l’impossible! Que
voulez-vous, je ne suis, ni aveugle, ni sourd et je réalise
que, moi aussi, j’aime les femmes!... Après tout ce n’est
pas de ma faute…, lui ais-je rétorqué! Et ainsi a pris fin ma
première expérience, si excitante, de travail à Montréal
dans la folie royale la plus totale !!! (…)
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FRANCISCO J. CARDADEIRO

Francisco J. Cardadeiro nasceu em Moura. Residiu em Toronto. Com trabalhos publicados em vários jornais, é autor
dos livros de "Retalhos de Prosa" (1978) e “Contos e pequenas histórias” (1988).
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Sentir dum emigrante

Nestes longes invade-me a tristeza
Sinto bater mais forte o coração,
Tento esquecer os tempos de pobreza
Na procura dum pouco mais de pão.
Assim vou mourejando, na certeza
Que só rogando a Deus, com devoção,
É que posso alcançar essa riqueza
Do seu amparo e santa protecção.
E num lutar sem tréguas caminhando
Cheio de fé, nesta vida de aventura,
Nem dei conta dos anos que, voando,
Me deixaram na face, seca e dura,
Os sulcos que se foram enrugando
Ao peso da saudade que tortura.
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GRACIANO DE OLIVEIRA VALENTE

Graciano de Oliveira Valente
nasceu em Avanca, Estarreja.
Aos dezoito anos entra para a
Escola de Alunos Marinheiros
em Vila Franca de Xira onde
aprendeu morse e se especializou em radiocomunicações tendo entrado como telegrafista para a TAP. Mais tarde, enveredou
por outros empregos mais de
acordo com o seu curso comercial e a sua inclinação.
Em 1957, seguindo a sua índole
aventureira, emigrou para o Canadá. Após uma curta estadia no Norte Canadiano onde chegou a ser lenhador, radicou-se em Sept îles onde foi contabilista numa empresa
mineira durante alguns anos. Mais tarde, estabeleceu-se
em Montreal onde singrou, com muito sucesso, no ramo da
restauração, chegando a ser proprietário de três restaurantes.
Muito implicado na comunidade portuguesa, nomeadamente na Associação Portuguesa do Canadá, em 1971 fundou
a Escola Portuguesa Português do Atlântico que chegou a
ser frequentada por centenas de alunos.
Mas as actividades de Graciano Valente não se ficaram por
aí. Financiou várias actividades da comunidade, tanto nos
Dias de Portugal como na recepção e acolhimento de desportistas, participação na viagem do navio Creoula, no acolhimento de estudantes de Coimbra e tantas outras.
O Governo Português atribuiu-lhe a Medalha das Comunidades Portuguesas e, mais tarde, a Comenda da Ordem de
Mérito,
Regressou a Portugal e em 2016 publicou o livro autobiográfico “Memórias”.
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Memórias

No dia seguinte, 29 de Abril, lá vou eu no comboio para
Scherfferville, fazer 768 km. Distância entre Sete Ilhas e
Schefferville.
Pelo caminho, onde andasse uma “ganga” a trabalhar no
caminho de ferro da companhia, o comboio abrandava.
Sabendo disso e também sabendo onde trabalhava um
amigo meu de Avanca, Bernardino Tavares, emigrante no
Canadá desde 1953, por conseguinte pioneiro do primeiro
contingente, que trabalhava ao longo do caminho-de-ferro
da Iron Or, Ca. Of Canada, resolvi levar-lhe uma caixa de
cervejas. O caminho-de-ferro tinha, e tem, 480 milhas. Procurei saber em que milha estava o meu amigo a trabalhar.
Logo soube e ao passar por ele, lá lhe atirei a caixa de cervejas.
Comecei a trabalhar no turno da noite, onde já trabalhava um açoriana chamado Paulo Medeiros. Que belo rapaz.
Praticamente eu não fazia nada, pois ele não me deixava.
Ao fim de 15 dias, há um senhor que me chama e diz que
eu ia a passar a mensal. Iria para o escritório. Não dei logo
a resposta, pois pedi para me deixar pensar, um ou dois
dias. Estava em causa a segurança do emprego.
(…)
Fui colocado no departamento de pagamentos, coisa
que era totalmente diferente em Portugal. Trabalhava-se
mais com máquinas que em Portugal. Em Portugal estavam a aparecer quando saí para o Canadá.
Em 1960 ingressei no departamento de contabilidade.
Aqui é que me estava sentindo bem.
(…)
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GRACIETTE VILA NOVA

Graciette Vila Nova nasceu em
Lagos, em 1929. Radicou-se
em Montreal, em 1966.
É autora do livro de poesia "Flores singelas"(1960) e dos romances "O poço da vaidade"
(1982) e “Naquela cidade”
(1993)
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Naquela cidade

Eu gosto de sonhar mesmo acordada
No meu torrão natal em pleno alvor
Aspirando o perfume inebriada
Das belas amendoeiras em flor.
Em tom rosado, terra nacarada
Com o azul da baía formosa
Em noite escura ou clara madrugada
Forma um conjunto de botões de rosa.
Lagos! és cristal! Águas aniladas
Num mar imenso que jamais tem fim
Minha terra de mouras encantadas.
E as areias macias e douradas
Maravilhoso sonho para mim
Faz nascer no meu peito horas amargas.
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HÉLDER RAMOS

Hélder Ramos nasceu em
Toronto de pais portugueses, do Oeste litoral. É actor, encenador, activista social e programador/ organizador de iniciativas culturais. Coordenou e escreveu
a Página Voxnova para o
semanário Sol Português.
Escreveu e apresentou diversas peças de teatro infantil em inglês e português
em colaboração com alunos do Toronto District School Board, onde foi professor. Foi o fundador e director do festival
de rua Dundas West Fest em Toronto e actualmente é curador e director artístico do RABECA, uma casa de cultura
em Ferrel, Peniche, Portugal.
Obras:
Berciberia (2 actos)
Emergência (2 actos)
Tiny Tuna Time (1 acto)
Tudo em Família (1 acto)
O Nosso Baile (1953-1978)
Do Re Mi Pessoa (1 acto)
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Do Re Mi Pessoa

O meu nome é Dó. Só Dó.
Se me dessem mais nomes, como Ré ou Mi e por aí fora,
diziam eles, os meus pais, perdia a graça. Deram-me esse
nome, os meus pais, porque gostavam muito de música, e
não se preocuparam muito com as consequências de me
chamarem Dó. Os miúdos, pequenos, da primária, diziam
eles, os meus pais, não sabem a priori a escala musical e
não me dariam problemas. E mais tarde, quando já fosse
mais crescido, na secundária, aí já podia-me defender por
mim próprio.
A minha história não é única, nos dias de hoje, pelo menos.
Sou filho de Portugueses que imigraram para o Canadá.
Alguns afirmam que, por isso, sou Português, e mais nada.
Outros dizem que sou apenas descendente de Portugueses. Outros dizem que quando estou no Canadá, sou Português, e quando estou em Portugal, sou do Canadá. Outros que em Portugal sou Português e no Canadá sou Canadiano, outros diriam Canadense.
E até, dizem alguns, como Português, ou descendente de
Portugueses, ou Português no Canadá ou Canadiano ou
Canadense em Portugal, sou assim um parente de Neptuno, rei do mundo sub-marinho e nome de planeta que rege
o signo astrológico Peixes que, aliás, é o signo de Portugal,
e foi também o signo desse expoente máximo do Português, o Infante Dom Henrique. O signo Peixes define o sonhador, e a morte, o que se vê, por exemplo, nos Portugueses, que correm o mundo inteiro como escolas de peixes, só para se juntaram lá nos extremos e, depois, deixarem-se de falar...e o fado, que chora da dor, do escuro, da
morte e das profundezas...
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Sou, digamos, oriundo das profundezas do Luso, porque,
afinal, porquê me chamarem Luso-descendente. Ou, pelo
menos, sou tão Luso-descendente como também sou visigo-descendente, ou romano-descendente ou, porque não,
até mustafo-descendente. Dizem eles, esses alguns, esses
outros...
Eu digo nada, ou o menos possível, caso esteja errado. Eu
não gosto de errar. Dizem que errar é normal, que é humano, e que não se aprende sem cometer erros. Eu digo nada. Acho que é um desperdício errar. É um desperdício de
tempo, de voz, de pensamentos...é um desperdício, sobretudo, de palavras. Quem erra, depois berra. Ora, se Deus...
V.O...Ahem...
...Se a Deusa nos desse uma quantia limitada de palavras,
se precisássemos de pilhas para emitir palavras, acabavam-se as codrilhisses, as bisbilhotices, os berros e os erros. Pensávamos sempre duas vezes antes de abrir a boca.
Quando estou em Portugal uso ainda menos palavras. Já
há lá um excesso de palavras, fala-se muito, e diz-se...eu,
como dizia, digo nada. E para complicar ainda mais as coisas, para aumentar o excesso de palavras, em Portugal
parece ser de rigueur usar também palavras estrangeiras à
mistura. Isto é assim; no Canadá, como talvez noutro país
qualquer de acolhimento a imigrantes Portugueses, faz-se
um bicho-de-sete-cabeças do saber falar o bom Português.
Está tudo sempre a tentar superar o próximo no uso de
palavras caras, por vezes até inventam palavras, de modo
a assegurar um maior domínio, em relação ao vizinho, sobre a língua Portuguesa, que, diga-se de passagem, e com
o vosso perdão, é uma verdadeira puta. Porquê? Porque
para se falar bem Português, pelo menos hoje, em Portugal, é essencial falar bem o Inglês, o Francês, ou qualquer
outra língua, e quando não se sabe uma palavra em Português, espeta-se-lhe com uma palavra estrangeira e, já está; Respeito de tudo, e de todos. É entre a diáspora que se
fala bem Português, julgo, é lá que evolui a língua Portu185
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guesa, porque é lá, ou cá, que se faz um esforço para falar
bem Português.
Há anos que não voltava a Portugal, não sei bem porquê,
além de me apetecer voltar, não o fiz. Fui inventando desculpas, umas vezes foi por falta de tempo, claro, entendese, estamos sempre a trabalhar, um imigrante sem trabalho
é…e outras vezes foi por falta de cacau, claro, isto nunca
se admite publicamente, não fica bem a um imigrante voltar
sem tostão, sem automóvel e sem esposa, se não sou degenerado, não convém passar por tal.
É que, há algum tempo, percebi que: quanto mais não,
mais sim, quanto mais se foge, mais se é apanhado. Quanto mais eu dizia que as opiniões dos outros não me incomodavam, mais eu tinha que justificar o porquê disso, mais
me esforçava para fazê-lo, e mais incomodado ficava. Não
queria acreditar no que diziam de mim.
Acreditar em quê? Ou melhor, em quem? Será possível
acreditar na mensagem sem acreditar no mensageiro? Será possível haver uma ideia sem ser necessário existir um
homem ou uma mulher para a ter? Não acho difícil acreditar, não sou particularmente cínico. Mas suponho que há
sempre outro lado, outro motivo, e que este está sempre
em oposição ao meu, ao ponto de eu facilmente imaginar o
mundo sem mim. Ou, pelo menos, imagino que esses outros facilmente imaginam um mundo sem mim.
Isto é assim; há coisas que nunca aconteceram mas que
não deixaram de acontecer na mesma. Aconteça o que
acontecer, é sempre a única coisa que aconteceu, em dado
momento. Em prática, não existem segundas vias. As opções são uma ilusão...
Não, não é isso, mas é quase.(…)
Excerto de Do Re Mi Pessoa (Outono 2000)
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HERMAN ALVES

Herman Alves nasceu na
Barreira Junqueira, São Bento, Porto de Mós.
Depois de uma curta estadia
na Alemanha, chegou, ainda
adolescente a Montreal, em
1969.
A família foi viver para o Plateau onde Herman frequentou
as escolas locais, enquanto
trabalhava part-time nos mais
diversos empregos.
Mais tarde, homem de acção,
aventureiro, envolveu-me em
múltiplas actividades profissionais, sociais, políticas e
filantrópicas. É um bemsucedido empresário da restauração, em Montreal.
Em 2011, publicou o livro autobiográfico “Breaking Stones”
- A rollercoaster rider from the stone age to the internet
age.
Tem em preparação as obras “Uma história portuguesa
saborosa” e “Um burrito ao socorro do mundo”.

187

Antologia Literária

Breaking Stones
(sinopse)

Breaking Stones is a book
about hope, about overcoming all odds, about coming
to terms with one's self, and,
above all, about the joy of giving back. Alves was born in a
rural mountainous region of
Portugal. The setting may
have been mid-20th century,
but the living conditions were Stone Age - no electricity, no
running water, no creature comforts of any variety.
Breaking Stones follows Alves' odyssey from a boyhood
spent with his best friend, Burro the donkey, in Portugal to
the social alienation he experienced in Germany to the culture shock he felt in Montreal, where his family moved when
he was a teen.
The adventure continues as Alves tries to find himself as
everything from a wannabe rock star to a worm picker, a
club-owner to a calèche-driver, a landlord to a political activist, a steel-worker to a high-tech consultant, a restaurateur to a philanthropist. In the midst of everything, Alves
experiences the euphoria and heartbreak and tragedy of
marriage and fatherhood. And ultimately, the kid from the
Stone Age emerges intact and wiser in the Internet Age.
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HUMBERTA ARAÚJO

Humberta Araújo nasceu a 24 de
Junho de 1961, em Vanderhoof,
BC, Canadá.
Jornalista desde os 18 anos, passou jornais Correio dos Açores,
Açoriano Oriental, RTP Açores,
RDP/A e Clube Asas do Atlântico
Filha de emigrantes, completou um
BACH. Em Estudos Políticos na
Queen's University, em Kingston
Ontário e certificado Estudos de Comunicação na Universidade Concórdia em Montreal. No Canadá manteve actividade jornalística na Imprensa e Rádio comunitária e canadiana.
É autora dos livros infantis "Milagre na Biblioteca: o livro que não gostava de computadores" (2002) e "A avó que não sabia ler, e outras histórias
dos Açores"(2003). "The Book Monster" (2010) e "Saudade"(2015).Tem em preparação uma coletânea de contos e
poesia e um romance em torno da mulher emigrante.
Como artista interessa-se pela recuperação dos brinquedos
portugueses e pelo artesanato trazido pelas mulheres emigrantes. Residiu em Montreal onde colaborou nos jornas A
Voz de Portugal e LusoPresse.
Foi curadora da Gallery of the Portuguese Pioneers em
Toronto.
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O mito da montanha:
A mãe de todos os mistérios

Há um sentir profundamente feminino ao olhamos a montanha, sempre que se despindo se pavoneia, mostrando as
suas abastadas e magníficas curvas. Ciente dos seus dotes públicos, ela se resguarda, deixando, contudo, aqui e
ali indícios de “logares” secretos e húmidos, que disfarça
por entre os musgos. Quando lhe calha, semeia migalhas
sedutoras, numa brilhante e inteligente manipulação dos
sentidos.
Ela não é mulher dos livros e das letras, das comendas e
dos impérios. Ela é dos silvados e das amoras, dos figos e
da aguardente, da vinha e dos maroiços.
Ela é aquela que deixa os filhos nos currais à guarda das
silvas e dos espinhos. Sabe-os em segurança. Por isso, e
depois de mais alguns olhares atentos, ela voa até ao seu
homem, metade do mar, metade da terra para lhe dizer que
a baleia avista a montanha.
Sem véu, e durante as manhãs claras, a montanha abre as
suas janelas. Entramos nelas e no privado das suas paredes descobrimo-nos. Tal como a menina, que vê o seu
corpo tomar formas, ela desperta sempre que se mira na
imensidão do oceano, que a adora.
Na sua imagem olhamos, como olharam as nossas mães e
avós, o mistério do corpo feminino refletido no espelho das
águas da lagoa. Esta lagoa - o nosso quarto - testemunho
do começo das coisas sagradas. As nossas silhuetas, desenhadas pela luz vaga dos candeeiros, contavam histórias. Éramos estrelas, contornos perfeitos da ilha: seios
ainda a levedar, ventres a fermentar universos, caminhos
imensos a descoberto. Na cal das paredes, desvendamos
a matemática das artimanhas, dos feitiços e das ciências.
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As pinceladas invisíveis revelavam as artes da sobrevivência e da construção do mundo.
Mas isso não é o paraíso. Não se engane. Não se encante.
É sim um maroiço, sustentado por um mundo implacável
de ignorância alimentado por patriarcas e padres, que tricotavam nas suas cartas e nos seus sermões o destino de
inúmeras filhas. Atiradas ao esquecimento, elas foram
abandonadas nas arenas do analfabetismo. Elas, meninas
ainda, ordenhavam vacas e faziam queijo fresco ainda antes do sol montar as suas telas e tintas. Eles carregavam
chavelhos e caminhavam descalças ou de galochas, em
dias de chuva e granizo até às nascentes, procurando água
fresca e gratuita. E, quando os seios brotaram e acordaram
com os lençóis manchados eram levadas, ainda abraçadas
às suas bonecas de pano, aos leitos nupciais, na companhia de inexperientes e também apavorados jovens rapazes, de mãos ásperas e corpos de fogo.
Monumento à mulher e a todas as histórias daquelas que
nos precederam, a ilha montanha é ainda um mito fêmea à
espera de ser intuído.
***********************************

The Myth and the Mountain:
The mother of all mysteries
There is a profound sense of the feminine, as we look at the
island mountain, every time she disrobes herself, flushing
its rich, plump and magnificent curves. Stripped of her veil
during clear mornings, she opens its doors. The chosen are
invited in, and in the private safety of her walls, we are revealed. Like young girls turning adults, we watch our bodies
take shape.
We awake in her, and within her, we are roused. Together
in nakedness, we gaze at the immensity of that blue mirror
in adoring libido.
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She is never the normal. She is the wild wolf, the crazy inviting bitch running unchained. Well aware of her boundless
endowments, maliciously she safeguards herself - a willing
virgin - blowing spells here and there, seeding hints of secret and wet places, masterly disguised amongst the mosses and the vines. When desire flushes through her vast
trails and dormant lava, she scatters seductive morsels in a
brilliant and intelligent manipulation of the senses.
She is not a woman of verses and scripts, “comendas” and
“impérios”. She is from the brush woods, the wild berries,
the figs and homemade brandy, the vineyards and …
On dark days, she turns to the cards. When fortune smiles,
she whispers to her sisters, and walks out on her broods,
leaving them hidden nos currais, under the guardianship of
stones, silvas and thorns, for she, following the olden understandings fears not for their safety, as her trust is on
mother earth, like it had been since the beginning, and it
shall be till the end of times.
Her quake is swift as she calls for her man, half stone-half
sea:
“Whales just sighted land.”
As did the mothers and the grandmothers who befell us, we
look at the mystery of that boundless breast shaping the
horizon. We gaze at it humbly and with a sense of marvel.
On its curves, lighted by the sun or bathed by the stars there is wisdom, there are secrets only the female can fathom,
hoary formulae for survival. Enchanted by dauphins and
whales, she holds the souls and the prayers of dying men
when crushed by waves and masts. She is the last sight
they look at. She is clemency.
But this is not paradise. Do not fool yourself. Do not enchant yourself. This is a monte de pedra sustained by ruthless world of ignorance, sowed by patriarchs and priests,
who knitted on their letterings and sermons, the faith of
countless daughters. Left in oblivion they were thrown to
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the arenas of illiteracy. They milked cows and made cheese
before the sun its canvasses and paints. They milked cows
and walked to the springs in darkness looking for free fresh
water. And when they grew breasts and stained their sheets, they were left terrified on the nuptial’s’ bed, with young
boys with rough hands, holding rag dolls. This is not paradise…still!
And as we look at the mountain today, one is bound by the
responsibility to unveil these stories, to look beneath the
moss and the brushes. Peeled, the mountain reveals itself,
and with astonishment we learn more about our glyphs, our
wombs and vulvas. Women shaped this mountain, women
fashioned this land, women planted these vines, and in the
end they mourned in silence whales and their orphans, as
they grieved their own.
The island mountain is still a myth waiting to be intuitive.

193

Antologia Literária

IDALINA DA SILVA

Idalina Manuela da Silva
nasceu em Lisboa. Emigrou
com os pais para Toronto, em
1967.
Idalina formou-se em design
de interiores nos anos 80. Os
seus trabalhos - bordados, desenho, pintura, croché, metal,
lã, plástico, enfeites - reflectem o seu crescimento em
Portugal e as muitas experiências de vida em todo o mundo.
Muito implicada em actividades socioculturais comunitárias,
colaborou assiduamente na imprensa luso-canadiana, nomeadamente no Sol Português, Gente Modesta, Correio Português e Semanário. De 1995 a 1997, foi directora do jornal
"Nove Ilhas-Voice of Portugal".
É autora do livro infantil "Jerónimo e o papagaio de papel"
(2011).
Está publicada em várias antologias: The Best Poems and
Poets of 2003, 2004, 2005 - International Library of Poetry,
Washington, DC; First Anthology of Lusofonia Authors of
Canada. Literary Prize of the Portuguese Language. Toronto - (2008); Read me the Poem, Tell me the Story. Literary
Prize of the Portuguese Language. Toronto - (2011); Booklet Editions & Design - IV Anthology of poets Lusófonos,
Portugal - (2011); DA FÉNIX - 14th ANTHOLOGY "LOGOS", Portugal (2015); Orchid Editions - 4th Poetic Anthology "Sopro de Poesia", Portugal (2017) .
Distinções literárias:
International Library of Poetry (2003-2004); The Editor`s
Choice Published Red Ribbon Pin (2007 – 20)
Em 1977 recebeu o Prémio Jornalismo das Comunidades
Portuguesas.
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Quadro

Se fosse possível pintar o que sinto cá dentro
Fazia um quadro mais lindo que o pensamento
Cores como nunca vi como nunca senti
Cores que só as ideias as fazem mais vivas que a mim
Quadro se pintado usaria como pincel
Os desejos de um corpo o prazer de um anel
Quando se vendido por alto preço seria
Para não deixar rasto de quem o possuía
Quadro sem dono que o soubesse ler
Não encontrava momento de prazer
Com a tela coberta de tintas de amor
Não esquecia o correr do sangue a ferver
Com olhos fechados o pincel era a cura
E a tinta o sangue da loucura
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Looking Farway

The Wind is cold, very cold,
the door closes very fast on me,
that will not stop me fom going outside.
With my hands on my pockets
I walk on my street,
and look farway to a very bright day.
Looking at the green montains,
the clear ocean, the blue sky,
at the orange and lemon tree,
At you and me.
Yes I am looking farway on a very cold day,
at the land of hope, peace and love.
Looking at the children they dont yet exist.
I stop and look at the window reflection
I am looking at my self...
With grey hair and trembling hands,
I am looking at my life,
The one I yet have to live.

Lágrimas
não limpes o salgado das minhas lagrimas na tua face
elas têm a magia da doçura do mel
não limpes..
bebe-as e sente o prazer que a vida nos ofertou
não digas que não...
respira a maresia do mar
numa mescla de lágrimas salgadas e doces sabores
pelos caminhos que nos levou a um só
sei quanto adoras
não limpes...
não digas que não...
mas sente o sabor dos meus lábios que ainda respiram nos
teus.
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IRENE MARQUES
Irene Marques é escritora bilíngue
(português e inglês) e professora universitária (Universidade de Toronto e
Universidade Ryerson) onde dá aulas
de literatura e escrita criativa. É doutorada em Literatura Comparada, tem
mestrados em Literatura Francófona
e Literatura Comparada (Universidade de Toronto), bacharelados em Literatura Francófona e Lusófona (Universidade de Toronto) e Assistência
Social (Ryerson University).
É autora dos livros de poesia Wearing Glasses of Water
(2007, Mawenzi House), The Perfect Unravelling of the Spirit (2012, Mawenzi House) e The Circular Incantation: An
Exercise in Loss and Findings (2013, Guernica Editions),
da coleção de crónicas Habitando na Metáfora do Tempo:
Crónicas Desejadas (2009, Edium Editores) e do romance
My House is a Mansion (2015, Leaping Lion Books/York
University). O seu segundo romance em inglês de título
Daria, Tales of a Woman and Other Idealists (Inanna Publications) sairá em 2020 no Canadá. Outras das suas obras
literárias (em português e inglês) estão de momento a ser
consideradas para publicação por várias editoras.
O seu romance “Uma Casa no Mundo” alcançou (ex aequo) o prémio “Imprensa Nacional/Ferreira de Castro” e vai
ser publicado em 2020 pela Imprensa Nacional-Casa da
Moeda.
De entre as suas publicações académicas contam-se os livros
Transnational Discourses on Class, Gender and Cultural Identity
(Purdue University Press, 2011) e Critical Approaches Vol.1: The
Works of Chin Ce (Handel Books, 2008) e diversos artigos em
revistas/coleções internacionais: African Identities: Journal of
Economics, Culture and Society, Research in African Literatures,
CLCWeb: Comparative Literature and Culture, Journal of the
African Literature Association (JALA),
African Studies, A Companion to Mia Couto, The InterDISCIPLINARY Journal of Portuguese Diaspora Studies, Portuguese
Studies Review e Letras & Letras.
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Leite de mel

To you my dearest love
YOU meu grande amor
To you-the one I never had
To you I want to write the most beautiful letter
And tell you about my deep loneliness
To you-I want to write words that will carry my body
In waves that you cannot miss
Words that will speak the murmurs of my breasts
How its shape surpasses all the mountains of your dreams
How its softness is the only blanket you need to sleep into
the afterworld
To you my faraway lover-I call with my leite de mel
Never again will you be hungry pr cold or lost
For you my dearest lover
This letter
These words
This call
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Os berlindes do indizível

No centro do Lago Superior que passeava aquela terra de
lés a lés, deixando-a no meio como uma pérola enroscada
em seda branca e movediça, havia um objecto que nunca
ninguém conseguiu desvendar. A sua natureza era absoluto sigilo mesmo que através dos séculos e séculos que
passaram pelo dito lugar se tivessem consultado vários
estudiosos aquáticos, sendo alguns deles do estrangeiro e
do mais alto renome como só no estrangeiro se podem encontrar. Uma vez, numa manhã de inverno sardenta e fria,
daquelas que aparecem por vezes em dezembro antes do
menino nascer passou-se uma coisa com qualidades improváveis, pelo menos para aqueles que só nas probabilidades previsíveis acreditavam. Passava por ali um viageiro
invulgar vendendo as coisas que os habitantes do local
precisavam: chocalhos para cabras e vacas, afiadores de
facas para matar porcos, berlindes brancos e negros com
pintas reluzentes no meio de cor amarela que só se viam
de um centro ângulo, farinha refinada para fazer bolas de
ovo, cartões postais de terras distantes e de muita e avançada tecnologia que nunca ninguém por ali tinha podido
visitar, linhas amarelas e verdes para as mulheres que faziam mantas de trapos velhos, alfinetes de cabeça e sem
ela para fins variados, imagens de todas as santas já conhecidas e também daquelas ainda desconhecidas, fio e
rede de pesca para apanhar peixe de água doce, algodão
do bege e do branquinho como a neve para tecer tapetes
que depois seriam vendidos nas feiras de Perdigão e Alomés, ovos de pombos castanhos para fazer cria a quem a
tal negócio se dedicava e muitas, muitas outras coisas, que
por tantas serem como são tantas as vidas e as necessidades que com estas se criam, é impossível aqui em cúmulo nomear. É que nem há tempo nem memória que para
tanto sirva.
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Ficando a terra situada no centro do Lago Superior, e porque este nome por si não tinha, sempre que a ela se referia
dizia-se: “A terra no centro do Lago Superior.” Quando o
viageiro invulgar ali chegou e depois de ter passado por
elas para transportar o seu burro e as milhentas quinquilharias que este carregava em cima de barco de pouca segurança para tais tormentas perguntou ao primeiro habitante
que viu: “Ó senhor da terra vossemecê não me pode dizer
que raio de sítio é este que me vi negro negríssimo para
aqui arribar especialmente com aquele engatilho que encontrei no centro do lago que quase me levava ao fundo,
comilão de alta escala que nem sequer tem em conta a
despesa que aqui trago e as gravíssimas necessidade da
gente aqui da terra.” E o habitante respondeu” “Ó senhor
viajante desconhecido olhe que esta terra só por si não tem
nome e é conhecida como ‘A terra no centro do Lago Superior.’ Sempre assim me lembro de se ter designado e olhe
que esta já é habitada há muito e muito ano e já a minha
bisavó dizia a mesma coisa e a bisavó dela também lhe
passara a mesma mensagem. E também lhe digo que dar
nome a sítio que nunca o teve é coisa de mau agoiro e para negativa película já chega esse sigilo que quase o enrodilhou e o levou para o ventre da terra que fica debaixo do
fundo do lago, isto segundo o sentido do certo e do errado
da principal bruxa cá da terra, a Maritânia do Entendal, mulher a quem poderes de visão não faltam, ainda que ao certo não nos saiba dizer que grande diabo se encontra no tal
fole.” “Então diz-me vossa excelência que esta terra nem
nome próprio tem e que só é conhecida por aquilo que a
rodeia e não por aquilo que a caracteriza em si? Olha que
essa é bem boa. Olhe que eu sou conhecido não por aquilo
que transporto, mas por aquilo que tenho dentro de mim e
o que tenho dentro de mim é muito mais importante do que
aquilo que transporto e o que desse transporte ganho.
Chamo-me Manuel Abrantes Chaves de Gouvia Castelhano e Albutaneias.” O outro deu uma risada e disse: “Então
sua senhoria diz que é conhecido por aquilo que tem dentro de si e tem esses nomes todos atrelados ao seu corpo e
à sua alma? Nem sei como conseguiu atravessar o lago e
escapar ao sigilo. Olhe que isso ainda lhe há-de pesar muito na sua consciência pois que toda a gente sabe que ho200
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mem de nome longo ou é filho de nobre ou filho de nobre
quer ser.” Mas o outro insistia que o que o caracterizava
era de facto ele próprio e que nada nem coisa nenhuma,
exterior a ele próprio, lhe dava a natureza que tinha ou enchia a pele de pesos desnecessários.
Depois desta conversa inicial, o homem viageiro de vários
nomes atrelados ao seu, dirigiu-se para o centro da povoação e começou a desmontar o burro para pôr a sua mercadoria à vista de toda a gente que precisasse dos variados
istos, aquilos e aqueloutros que trazia. Apercebendo-se da
sua chegada as pessoas começaram a chegar-se ao bazar
ali em exposição e saudaram o homem da seguinte maneira em voz de assegurado e grosso colectivo coro: “Ó senhor viageiro desconhecido de burro e atrelado às costas
do burro de que banda da terra vem você e o que é que o
traz aqui a este sítio tão longe do centro do mundo e tão
arredado de firme alicerce, esta terra aqui plantada no meio
do Lago Superior, este manto de água que tem grande sigilo no seu centro, tão grande e tão grave que nunca ninguém ainda lhe conseguiu entrar adentro, senhor viageiro o
que é que aqui o traz a este sítio que nome próprio não tem
derivando a sua graça somente daquilo que o rodeia?” O
viajante irritou-se e disse: “Olhem que eu não sou nem homem desconhecido nem de identidade secundária como a
vossa terra e o sigilo que se encontra no meio do lago que
a circunda. Não sou conhecido como ‘viageiro desconhecido de burro e atrelado às costas do burro’ como ainda agora me chamaram. Chamo-me Manuel Abrantes Chaves de
Gouvia Castelhano e Albutaneias e o meu conhecimento
vem de mim próprio e tudo o que transporto não tem nada
a ver com o mais íntimo de mim mesmo. Aquilo que tenho
dentro de mim é o que me distingue e o que tenho dentro
de mim é muito mais importante do que aquilo que transporto e o que desse transporte ganho.” Os ouvintes de tal
resposta acharam muita piada ao que o homem disse e
puseram-se a pensar profundamente no que ouviram. Os
seus olhos estavam agora possuídos de um brilho quase
estranho e de tamanha intensidade que tinha-se a impressão que estavam a transbordar estrelas, e que o chão daquela terra, sem nome próprio e só conhecida por nome
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derivado, tinha agora descoberto a sua verdadeira natureza, emergindo em clara manhã, singelo, seguro de si mesmo, despido da anterior confusa bruma do mistério, finalmente revelado o seu grande destino.
Depois deste acontecido, uma velhota chegou esbaforida
ao arraial onde tudo se estava a desenrolar, trazendo pela
mão um garoto que dizia ser seu neto, filho da sua filha
mais velha de nome Marita de Sandoval e Castanheira,
filha esta que sempre fora mãe solteira e já o era cinco vezes. Disse aos presentes que seu neto tinha tido um sonho
muito singular naquela noite. No sonho o pequeno tinha
visto um homem a atravessar o Lago Superior em cima de
um burro branco, e que o burro branco carregava, além do
homem, uma carga de necessidades, e principalmente,
uma caixa vermelha onde vinham escondidos berlindes
brancos e negros e que alguns desses berlindes tinham
uma pintinha amarela e que essa pintinha amarela só se
podia ver quando se tiravam os berlindes da caixa e quando estes se punham na palma da mão. O sonho também
lhe mostrou que os berlindes não eram só berlindes e que
quando o viageiro atravessou o sigilo do Lago Superior os
ditos cujos deixaram de ser o que eram para entrarem na
onda da crista e submergirem-se dentro do segredo das
ondas. Dentro desse segredo havia outros segredos ainda
e de cada vez que se abria a mão podíamos ver uma coisa
nunca antes vista e para a qual não havia nome possível e
que dentro do nosso alfabeto se pudesse encontrar tão
grande era a sua magia. O menino disse que esse era exatamente o sigilo do Lago Superior e que de agora em diante não devíamos mais convocar estudioso de lado nenhum
pois que os segredos eram isso mesmo: segredos ao sublime dedicados. O viageiro desconhecido deu um riso aberto e mudo e bateu palmas que estouraram como pedaços
de música no ar e que a seguir caíram em forma de chuva
luminosa em cima de todos os habitantes daquela terra e
das telhas vermelhas que cobriam as suas casas. O garoto
que tinha tido o sonho ficou de tal modo comovido que se
pôs a agarrar pedaços daquela chuva musical e quando
tinha as palmas cheias fechou-as por um segundo e ao
abri-las viu-se nelas berlindes brancos e negros que depois
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se abriram em coisas do indizível. Tantas, tantas que o
nosso tempo não chega para contá-las.
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ISABEL PEREIRA DOS SANTOS

Isabel (Pereira) dos Santos nasceu em
Faro. É licenciada em Teatro pela Escola Superior de Teatro do Conservatório Nacional de Lisboa. Em Portugal
foi uma das fundadoras e dirigentes do
Teatro Laboratório de Faro, primeira
companhia profissional de teatro do
Algarve. Na televisão (RTP) deu voz
aos textos do poeta José Fanha na conhecida série «Vitinho». Fez um mestrado no Departamento de teatro na Universidade do Quebeque em Montreal, («Variations autour
des Lettres portugaises en présence de leur auteur»,
2004).
Em Montreal, continuou a sua carreira como actriz, autora
e encenadora. Na televisão fez parte do elenco de diversas
séries, entre as quais, na Radio-Canada, Providence (Fatima) e «Quantico», (Rosa Vasquez), dos ABC StudiosEUA. Participou em produções artísticas multimédias como
In the mouth, de Nicolas Fonseca (Phi Center) ou na exposição pessoana, Sentir tout de toutes les manières de Paul
Savoie (Festival Internacional de Literatura (2017).
Com a comunidade portuguesa e lusófona de Montréal,
levou à cena a peça de sua autoria, Marear e Souvenirs,
avenir... peça para a juventude apresentada no Centro
Strathearn.
Foi vereadora municipal no bairro montrealense «Plateau
Mont-Royal» (2005-2009). No quadro do seu mandato, liderou o projecto de consultas que conduziu à criação de uma
assinatura portuguesa na rua Saint-Laurent, os «Les Bancs
de pierre… et de paroles». Actualmente é a responsável do
Comité da diversité da «Union des artistes» e membro do
Conselho de administração de Culture Montreal.
Autora de várias peças de teatro, entre as quais "El-rei D.
Sebastião", "Más Caras e Máscaras" e "Caminhos encobertos, Marezinhos descobertos" e “Marear”.
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El-rei D. Sebastião

III QUADRO
(Entra em cena um guarda. Aproximase sem ser visto da vidente).
GUARDA : Ouve lá mulher, que fazes
aqui a esta hora? Pessoas de bem
não andam nas trevas.
VIDENTE : (muito beata) Senhor, sou
uma mulher honrada. Venho de Santa
Madalena, onde estive a rezar.
GUARDA : Uhm..., para tanta reza
deves ter grandes pecados. Ora vais
é contar isso ao Tribunal do St. Oficio.
VIDENTE : Não, não meu senhor.
Atendei: há catorze anos, neste mesmo dia 19 de Janeiro,
fiz perante o St. Mártir S. Sebastião a promessa de todos
os anos nesta santa noite, rezar à porta de uma Igreja, caso ele nos concedesse a graça de nos dar um príncipe
herdeiro, para assim nos defender do cobiçoso castelhano.
(alucinada) Ei-lo, esse rapaz belo, destemido e piedoso! O
nosso rei, o nosso reizinho, o príncipe D. Sebastião em
quem todos temos os olhos postos.
GUARDA : (cínico) Supondo que tudo isso é verdade, nada
se perde em tornares a dize-lo de novo no St. Tribunal...
VIDENTE : Não, não. Peço-vos! Não me entregueis...
GUARDA : (insinuante) Bem, já que queres demonstrar tua
inocência: tens bolsa?
VIDENTE : Moedas não tenho, meu senhor, que o meu
marido partiu já há dois anos para a Índia e ainda não tive
notícias dele.
GUARDA : Ah!... Não tens marido... (apalpa-lhe as ancas)
E a cama, ainda tens?
VIDENTE : (muito aflita) Não meu senhor! Eu prometi ficar
casta.
(o guarda continua a avançar sobre ela)
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VIDENTE :(aterrorizada) Não, não meu senhor, que não
posso...
GUARDA (irado) Está bem. Vais é contar isso aos sacerdotes-juízes.
(pega-lhe num braço e puxa-a; a vidente, desesperada,
oferece resistência)
VIDENTE Não, não meu senhor...(pára e enfrenta o guarda, muito calma) Sim, sim, meu senhor, ainda tenho cama.
(o guarda sorri. A vidente deita-se no solo e levanta as saias.
(…)

Marear
Escrito para o Théâtre lusophone du Québec.
(A peça foi apresentada em 2003 no quadro das Comemorações dos 50 anos da imigração portuguesa no Canada, na Maison de la culture du Plateau Mont-Royal)

Cena 3. Blá-blá-blá-blá
O JOÃO irrompe em cena, com uma cadeira nas mãos, O
RICARDO e a MARIANA seguem-no. A
MARIANA transporta um enorme cabide de roupa de cena,
sobre rodas.
JOÃO (pousa a cadeira no chão, zangado): Diz lá, ó Proença, onde é que estão os selvagens?
Vá, diz! Eu cá trabalho, meu caro amigo! Pois! Estava ali
atrás, a trabalhar! Como sempre, aliás! Ontem estive aqui
até às duas da manhã! Duas da manhã, ouvistes bem?
A LIA, a MARIANA e o RICARDO tentam acalmar o JOÃO.
LIA: Vá lá, João… Calma… Vá lá…
RICARDO : Deixa-o, tu sabes como ele é…
CATARINA : Pois é. É compreensível, o João dá tudo o
que pode ao grupo de teatro. Damos todos… É por isso
que estamos assim, todos enervados com esta situação…
Este espectáculo é muito importante para nós... Mas, como
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eu estava a dizer-vos, dois dos actores do grupo, ainda não
chegaram… E o pior é que não fazemos a mínima ideia de
onde é que eles estão. Temos estado a fazer os impossíveis para os contactarmos, mas nada… Todos os nossos
esforços foram vãos...
LIA: Eu telefonei para a mãe dele, para a namorada, eu sei
lá… Até para o café! Olha, só não liguei para os bombeiros…
MARIANA : Eu, pessoalmente, acho isto uma pouca vergonha, uma falta de consideração, mas o que querem que a
gente faça? Sim, ponham-se no nosso lugar. Sem eles é
impossível apresentar o espectáculo ...
PROENÇA : Eu bem disse que não lhes deviam ter dado
papéis tão importantes…
LIA : E agora o que fazemos?
MARIANA : Eu já vos digo o que fazemos: desfazemos o
cenário e vamos para casa.
Retira uma peça de um figurino de cena do cabide e começa a dobrá-la.
LIA : Ir para casa? Assim? Não, isso não. Não podemos…
Temos que fazer qualquer coisa.
RICARDO : É sempre assim... Fazer qualquer coisa, não
importa o quê… Depois queixam-se que as pessoas se
interessam cada vez menos pelas actividades da comunidade. Sobretudo os jovens.
CATARINA : Deixa os jovens em paz. Há pessoas que enchem a boca a falar dos jovens não para servir os jovens
mas para se servir a si próprios. No fundo não tem nada de
novo a oferecer-lhes.
LIA : Isso é como as histórias da lusofonia: muitos discursos mas nenhuma acção concreta para a promover.
JOÃO : Discursos.
CATARINA : Discursos é o que melhor nós sabemos fazer!
MARIANA : Eu acho que nem isso sabemos fazer…
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TODOS (podem criar várias imagens caricaturando discursos enfatuados): Blá-blá, blá-blá! Interesse da comunidade!
Blá-blá-blá, blá-blá-blá! Recreio e cultura! Blá-blá, blá-blá,
blá-blu… Defesa da língua ! Blú-blú, blá-blá-blú… Bacalhauzinho! Blá! Todos uns malandros! Bláááááá... Tenho
dito!
Aplaudem-se. Beijam as mãos uns dos outros…
CATARINA (interrompe) : Então e nós? Estamos aqui a
falar dos outros e a fazer exactamente a mesma coisa. Isto
agora é só blá-blá, blá-blú… Conversa fiada, discursos...
Temos que encontrar uma alternativa…
MARIANA : Não adianta tentarem convencer-me. A minha
decisão já está tomada: eu vou-me embora.
JOÃO : Espera...
MARIANA : Não espero nada. Eu cá já disse o que tinha a
dizer. Isto não tem jeito nenhum, é uma situação absolutamente ridícula… Até já estou a imaginar o que as pessoas
vão dizer amanhã. E eu, aqui, metida no meio desta alhada… Mas a culpa é minha e só minha. Devia ter ouvido as
pessoas que me disseram que isto não ia dar nada! Mas
não… Sempre pronta a acreditar na força transformadora
das linguagens artísticas, nas dinâmicas criativas dos paradigmas humanistas… Uma palerma naive, é o que eu
sou… Uma palerma ! Mas agora acabou ! PARA MIM,
ACABOU!
PROENÇA: Mas, espera lá, então agora é assim? Cada
um diz e faz o que lhe dá na gana? Ora, está muito bem,
eu cá não tenho nada contra. Com licença... Eu vou ver o
futebol. Está já na hora do jogo.
O PROENÇA senta-se em frente da televisão e, numa atitude de provocação, acciona o telemóvel.
Nota: Em 2018, Isabel Pereira dos Santos encenou, em Faro, com a companhia de teatro ACTA a peça Instructions to Any Future Socialist Government
Wishing to Abolish Christmas do autor canadiano Michael Mackenzie. Tratouse da segunda colaboração de Isabel com a ACTA. Em 2002 traduziu e encenou A Baronesa e a Porca do mesmo autor canadiano. Continua, regularmente, a encenar peças teatrais em Portugal.
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ISABEL VINCENT

De origem portuguesa, Isabel
Vincent nasceu em Toronto, em
1965. Autora de vários livros, é
uma das mais prestigiadas jornalistas do Canadá. Foi galardoada com o Southam Fellowship e o Canadian Association of Journalists' Award pela
excelência em jornalismo de
investigação. Estas distinções
premiaram as suas reportagens
no estrangeiro e o livro See No Evil: The Strange case of
Christine Lamont e David Spencer, publicado, em 1995,
pela Reed Books(Canadá). Trabalhou no Toronto Globe
and Mail, onde escreveu sobre temas étnicos. De 1991 a
1995, trabalhou no jornal Latin América tendo dirigido a
delegação do Rio de Janeiro. Finalista do National Newspaper
Award pelas suas reportagens sobre as guerras de drogas
nas favelas do Rio de Janeiro. Também recebeu uma distinção da Inter-American Press pela cobertura da guerrilha
do Sendero Luminoso do Peru, em 1993. Além do seu trabalho para o New York Post e o Globe and Mail, também
foi colaboradora regular da Marie Claire de Londres, do
Saturday Night do Canadá e da Femina da África do Sul,
entre outras publicações.’
Livros publicados: “See No Evil: The Strange case of Christine Lamont e David Spencer” (1995), “Hitlers silent partteners” (1997), “Bodies and Souls” (2005), “Gilded Lily
(2010)”, Dinner with Edward” (2016).
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Finding a Nationality That Fits

We started to become
Canadian the day my mother
got her firstpair of pants.
They wear gray-green
gabardiné with a high waist,
and came wrapped in tissue
paper in an Eaton's box. My
mother reluctantly modeled
them for my brother and me,
all the while declaring that
she couldn't imagine ever
feeling comfortable with the
stretchy cloth hugging her
hips. Portuguese women
didn't wear pants, only the
canadianas
dared
wear
anything so revealing. But in
the same breath she'd rationalize that she spent too much money not to wear them,
and besides they'd probably be warm in winter.
That was in 1975, a few years after my family had made
the big break and moved from the poor immigrant enclave
of Kensington Market to the more upscale neighborhoods of
North York, where pockets of European immigrants were
just beginning to emerge. We were pioneers in a way. My
father had been among the first wave of Portuguese immigrants to Canada in the early fifties, working a bleak stretch
of railroad near Port Arthur - now Thunder Bay, Ont. - to
earn enough money for my mother's passage across the
Atlantic. My mother arrived sea-sick in Halifax in 1955, and
took a slow train to Toronto, where she joined my father in a
roach-infested flat on Nassau Avenue in the market.
My mother still speaks of those early sacrificios: living in
a cold climate with cockroaches and mutely shopping for
210

Autores Luso-Canadianos

groceries, pointing out items to a local shopkeeper because
she couldn't speak English. Her language skills were so
tenuous that she once interpreted a greeting from an
Orthodox Jew who lived in the neighborhood as an offer to
buy my brother
In those days, Toronto police used to disperse small
crowds of Portuguese men who lingered too long outside
cafes. Despite a burgeoning group of immigrants, there
were few Portuguese speakers, even in the market.
But by 1975, the market became a Saturday-morning diversion for us, a place to shop for salted cod and fresh vegetables. To the hearty Portuguese immigrants who still
worked in the factories and construction yards, and rented
windowless basements in the market, we were on our way
up. After all, there were very few Portuguese families north
of Eglinton Avenue. Although we lived in a mostly Jewish
and Italian neighborhood, we were finally becoming Canadian. Or so I thought.
I learned English in my first year of school. Multiculturalism was just beginning and hyphenated Canadians were
beginning to flourish. I played with Italian-Canadians, LithuanianCanadians and Chinese-Canadians, but at that time nobody especially suburban 7-year - olds-seemed able to pronounce "Portuguese-Canadians," so I told people I was Greek; it
was easier to say. My brother went even further, changing
his name to something faintly Anglo-Saxon, so his teachers
and classmates wouldn't get tongue-tied around those
sloshy Portuguese vowels and embarrass him. It seemed a
very practical idea at the time, and I reluctantly followed
suit. (…)
Vincent, Isabel. "Finding a Nationality that fits." In Pens
of Many Colours: A Canadian Reader, edited by Eva C.
Karpinski and Ian Lea. Montreal: Harcourt Brace Jovanovich Canada Inc., 1993. (First published in The Globe and
Mail, 3 December 1990.)
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J. J. MARQUES DA SILVA

José Joaquim Marques da
Silva nasceu em 4 de Maio
de 1920, em Almeida, distrito da Guarda, Portugal. De
1940 a 1957 repartiu suas
actividades por uma Empresa importadora e exportadora com sede em Angola e escritório em Lisboa, e
pela Igreja Evangélica na qual
ocupou os cargos de evangelista e pastor. É formado em
Teologia Bíblica, e, pelo
I.S.T. em contabilidade.
Está inscrito como Técnico de contas no Ministério das Finanças de Portugal. Foi chefe de redacção do jornal Portugal Novo, órgão da Juventude Evangélica Portuguesa, e
colaborou também em outros jornais da mesma linha religiosa. A partir de 1957 fixou-se em Angola, e repartiu igualmente a sua actividade profissional com ensino e pastorado na Igreja Evangélica, em contacto com Missões por onde passaram Agostinho Neto, Savimbi, e o actual Presidente José Eduardo dos Santos. Depois da independência de
Angola regressou a Portugal, e veio para Montreal, Canadá
em 1982 onde conjugou o ensino evangélico com o da Língua Portuguesa, este na Escola Secundária Lusitana. Publicou bastantes poemas, e alguns artigos no jornal A Voz
de Portugal desta cidade. Em 2005, publicou o livro de poesia "Migalhas na Areia".
Faleceu em 2017

212

Autores Luso-Canadianos

O bem da alegria

Se na vida fazer bem
P’ra Deus tem algum valor,
Deixa pois que os anos passem
Pagando o mal com amor.
É redobrada ventura
No exercício do Bem,
Quando além da caridade
Nós perdoamos também.
Se és crente em Deus e praticas
O seu Amor sublimado,
Não te arrependas então,
De ter favores prestado.
É verdade que nos custa
E confrange o coração,
Receber de bons favores
A paga da ingratidão.
Mas, do Bem fica alegria,
O Mal nos deixa pesar;
Prefere que dia a dia
Tenhas de algo perdoar.
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A lenda e o milagre

Alfredo ansiava agora por um milagre. Um milagre podia
livrá-lo do seu fado, por forma a reabilitá-lo para o mundo.
A sua desgraça tornar-se-ia em bem-aventurança, e toda a
gente o passaria a olhar como um abençoado.
Não havia dúvida: só um milagre o podia salvar da sua
triste sina; só um milagre, curando-o, lhe podia trazer os
amigos que o tinham abandonado, cheio de terror; só um
milagre o podia devolver às boas graças da noiva que
amava, e de quem a má sorte o desvia.
E o milagre era possível. A sua fé abrasava-o agora numa certeza infalível. Durante aqueles três longos anos de
sofrimento, ele tivera fé em muita coisa, mas agora, no íntimo, sentia que só havia um meio de o salvar: a operação
de um milagre. A ideia dominava-o com um sentimento de
felicidade. Via-se já benquisto de toda a gente, a ser interrogado como é que a cura se dera, e ouvia-se a responder:
— “não sei, não sei explicar nada!...” — Foi milagre!
Então a família abraçava-o comovida e chorava lágrimas
de arrependimento pelos desgostos que lhe causara; a noiva volvia para ele os seus lindos olhos, cândidos, de onde
se desprendiam gotas jubilosas, que a saudade havia cristalizado nas fontes. Era por ela, que mais ansiava pela realização do milagre. A afeição da família, e o prestígio do
mundo, eram essenciais para a reconstituição da sua vida,
mas a noiva era a esperança do apoio diário no amplexo
do amor recíproco.
E o milagre era possível. Havia criaturas a quem Deus
visitava por uma graça toda especial, que tinham o extraordinário poder de fazer milagres... Os jornais falavam de vez
em quando, de miraculadas com dons poderosíssimos de
fazer milagres, e muita gente corria em romaria para as
consultar... As curas prodigiosas eram notórias por toda a
parte... Muita gente acreditava nelas.
Alfredo ainda não se atrevera a comunicar aos pais e à
namorada, essa esperança que o guindara aos cumes du214
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ma felicidade que o tornaria a ele também miraculado. Isso
porque receava zombarias, ou descrença que quebrasse a
virtude que havia de ser usada para com ele.
Efectivamente tinha razão. Há três anos que sofria
atrozmente, o escárnio e o desprezo das gentes, a piedade
da família, e o abandono da noiva. E não era porque se
tornara algum miserável de bens ou sentimentos... Seus
pais eram lavradores, tinham de seu muitas leiras de terra,
e ele beneficiava de todos os valores que possuíam.
Aos domingos vestia bons fatos que o melhor alfaiate da
terra executava, tinha sempre no bolso algumas notas que
lhe permitiam fazer boa figura entre os amigos, e até havia
alcoviteiras que já se tinham embrulhado em discussão
porque o queriam apresentar a duas moças também pretendentes ao seu amor... Mas naquele estado fatídico, tudo
se complicava.
Por que lhe acontecera, tal fadário?
Simplesmente. Seus pais tinham um animal que lhes
vendera um cigano, e que poucos moços eram capazes de
domar. Só o Alfredo conseguia fazer dele alguma coisa.
Nunca se vira na terra um animal tão bravio, mas Alfredo
era um rapaz forte, determinado, e não temia o “macho
endiabrado” que já escoucinhara muita gente, e ele continuava incólume.
Ora seu pai dissera-lhe que não pusesse “o endiabrado”
a puxar aos trilhos na eira, porque ninguém suportaria andar em cima dele, nem outros machos emparelhariam capazmente com “o endiabrado”. Alfredo não fez caso. Como
era ele mesmo que ia trilhar, o animal obedecer-lhe-ia como quando o montava e lhe apertava o cabresto. Foi pois
ao estábulo buscar outro macho que considerou o mais
capaz de emparelhar com “o endiabrado”, e ei-los na eira
açodados com pragas e chicotadas... Mas “o endiabrado”
parecia tê-la fisgada!... Matreiro, e para se furtar às chicotadas, corria cada vez mais, arrastando na sua fogosidade
o pobre animal que emparelhava com ele. Alfredo resfolgava de contente. Que bom rendimento! Só ele era capaz de
conduzir com tanta destreza um macho como aquele!... De
vez em quando fincava-se bem ao mastro do trilho e brandia o chicote num estímulo de gozo e de vaidade. Mas “o
endiabrado” tinha-a mesmo fisgada... Quando Alfredo se
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chegou mais para a ponta do trilho de modo a assentar-lhe
no cachaço uma chicotada de efeito, o macho deu um esticão às cordas, e ele foi cair de bruços sobre a dianteira dos
trilhos. “O endiabrado” pôde também dar-lhe um coice no
peito, e arrastar o outro animal no mesmo ímpeto. Alfredo
ficou como morto debaixo dos trilhos, e, coisa estranha, “o
endiabrado” relinchava de contente!
Foi um alarido nas eiras. De todos os lados acorreu gente que acudiu ao pobre rapaz, e espancou “o endiabrado”
com os estadulhos das carroças...
Foi este o desastre que sofrera há pouco mais de três
anos, mas o pior havia de acontecer depois. O ferimento do
peito não teve consequências graves, pois não havia osso
partido, nem afecção interna. Do que, inexplicavelmente
passara a sofrer, foi de uns ataques periódicos que alarmaram a família, e todos os amigos. Consultado o médico diagnosticou “epilepsia”, receitou uns comprimidos de luminal
que o adormeciam profundamente, mas que não lhe evitavam os ataques.
De princípio, os acessos davam-lhe para se espolinhar
no chão como um animal mostrando os dentes num espasmo. Mas depois operaram-se varias manifestações, e
por fim, quando pressentia os ataques, deitava a correr
pelas ruas, ou pelos campos, batendo no chão com os pés,
à semelhança dum animal.
(…)
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JOÃO D’ALCOR

João d’Alcor é o pseudónimo
literário de João António Alpalhão de Alcaravela. Nasceu em
Pisão Cimeiro-Sardoal em 1931
e emigrou para o Canadá em
1973.
Na qualidade de presbítero
franciscano e membro da Comunhão Anglicana, exerce o
seu ministério, em regime
ecuménico, no Canadá, Estados Unidos da América e Portugal. Especializado em Ciências de Educação, fez um doutoramento na Universidade
de Montreal com a tese La psychosynthèse de Roberto
Assagioli cadre systématique, visée éducative, approche
pastorale Library and Archives Canada. Reside no Vermont
(USA).
Áreas de especialização: Ciências de Educação (Mestrado em
Andragogia) e Teologia (PhD – Tese sobre a aplicação da psicossíntese). Pós graduação na Episcopal Divinity School e Universidade de Harvard, USA (Em Teologia da Libertação, com
Harvey Cox).

É autor e co-autor de diversos artigos e livros em prosa,
nos domínios da sociologia e da psicologia publicados em
vários países e línguas.
Algumas das suas publicações nestas áreas: A minority in a
changing society:the Portuguese communities of Quebec (c/ V.P.
da Rosa); Da emigração à aculturação: Portugal insular e continental no Quebeque (c/ V. P. da Rosa); Da emigração à aculturação: Portugal insular e continental no Quebeque (c/ V. P. da
Rosa); Les Portugais du Québec : éléments d'analyse socioculturelle (c/ V.P.da Rosa)
Como João d’Alcor publicou os livros: “Psicossíntese - Uma
psicologia Integral” (2014) e, a partir de 2017, 4 tomos de poesia
intitulados “Diário Diversificado”.
Foi o introdutor da Psicossíntese em Portugal onde, em colaboração com a esposa, Carol Blanchard, promoveu a oficialização
de Centro Português de Psicossíntese.
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Gesta

Nunca há regra sem excepção?
Regra sendo também esta,
haverá contradição?
Sim ou não? É grande a gesta.
Gesta esta que a razão,
lesta que é no ajuizar
ao colar o sim ao não,
quer a todos agradar.
Há quem julgue o ser humano,
com tal vício, à nascença,
incapaz de o emendar.
Dogma que recusa engano
e excepção, face a tal crença,
mal se podem conjugar.
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Acróstico

Amar sempre, e com fervor,
Maior bem não pode haver.
Abastança, sem amor,
Realmente, é nada ter.
Como um pobre desprovido,
O descrente, em vão mendiga.
Mas, quem crê vê garantido
O amor, por toda a vida.
Ele sabe onde é que existe;
Logo, à fonte, vai beber
Esse dom que o céu contém.
Ama e prova que consiste
Mais em dar que receber
A origem desse bem.
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JOÃO F. SANTOS

João F. Santos nasceu em Lisboa, em 1935. Emigrou para o
Canadá em 1960.
Muito implicado em actividades
socioculturais comunitárias, foi,
durante vários anos, presidente
do First Portuguese-Canadian
Club. O seu envolvimento comunitário valeu-lhe ser condecorado pelo governo português,
em 2013, com a medalha de
Comendador da Ordem de Mérito.
Autor do livro “Portugal Is My
Motherland, Canada My Country” (2012), uma versão em
língua portuguesa, “O Canadá é o meu país, Portugal a
minha pátria”, foi publicada no mesmo ano.
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Capa do livro

«Diz-se que já nascemos com
uma estrela sobre as nossas cabeças. No caso dos mais privilegiados, a estrela brilha, fulgurante,
desde que nasceu; outros têm de
contender com o facto que a sua
estrela pouco cintila de tão fraca.
Como pertencia ao segundo grupo, senti que não tinha outra alternativa senão enveredar pelos caminhos da emigração.»
(...)
«Hoje, com 77 anos, como
quando era jovem, ainda ando a correr, sentindo-me, permanentemente, com falta de tempo para fazer tudo quanto
quero e preciso. Espero também que ao lerem estas páginas, fiquem inspirados no sentido de nunca tomarem nada
por adquirido e para sempre manterem orgulho nas suas
origens.»
(…)
Sempre tive vontade de deixar Portugal devido à pobreza em que vivíamos. Tinha o costume de ir observar as
armadas americanas e os seus marinheiros que caiavam
de branco a cidade com os uniformes, ao frequentarem
bares e boîtes. Nessa altura aproveitava para lhes vender
garrafas de brandy.
(…)
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JOÃO LÚCIO MONTEIRO

João Lúcio Monteiro nasceu em
Setúbal, em 1922, e emigrou para
o Canadá em 1973. No regresso a
Portugal (Setúbal),colaborou nos
jornais "A Bola" e "O Setubalense". Também animou dois programas na "Rádio Voz de Setúbal".
Faleceu em Outubro de 2008.
É autor do livro de poesia "Ao sabor da maré -Quadras" (1990).
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Ao Sabor da Maré

É fácil falar de Paz
De Amor, de Liberdade…
Mas, isso, por vezes traz
Bem oculta outra verdade
Fazes uso das pessoas
Que, depois, mandas embora.
São papel com que te assoas
E a seguir deitas fora
Tolero mais os vaidosos
Que alguma coisa nos trazem
Do que os modestos, maldosos
Que só falam, nada fazem.
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JOÃO MAGUEIJO

João Magueijo, nascido em
Évora em 1967, é um cientista
português, integrante do Grupo
de Física Teórica do Imperial
College, em Londres e autor da
Teoria VSL (Velocidade Variável da Luz).
Licenciou-se em física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mudou-se
para Cambridge, em Inglaterra.
Assegurou uma bolsa do Trinity College para fazer o mestrado e o doutoramento onde acabou por permanecer como
investigador no St. John's College.
Presentemente lecciona física teórica no Imperial College
de Londres.
Para além de várias obras científicas em inglês, autor dos
livros em português:
“Mais rápido que a luz: a biografia de uma especulação
científica”(2003);
“O grande inquisidor: a vida extraordinária e o desaparecimento misterioso de Ettore Majorana, génio tormentado da
era nuclear”(2011);
“Bifes mal passados: passeios e outras catástrofes por terras de Sua Majestade” (2014).
Residiu em Toronto (Canadá) entre 2005 e 2007, estadia
que lhe inspirou o livro “Olifaque - Uma farsa em Emigrês”
(2017).
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Olifaque (sinopse)

Depois do enorme sucesso do
seu primeiro livro de ficção, o
conceituado cientista português
está de regresso às livrarias nacionais com Olifaque, um livro que
revela um novo olhar sobre os
emigrantes portugueses e a sua
eterna nostalgia da portugalidade.
Olifaque é um retrato humorístico desses estereótipos. Histórias
incríveis, divertidas e trágicas,
que mostram bem o choque cultural que estes portugueses enfrentam, a ingenuidade que carregam,
a amizade que os une e os regionalismos que não se perdem, independentemente dos anos que passam fora da
"terra pátria".
Invocando uma multidão de personagens inesquecíveis,
todas um misto bizarro de autenticidade plebeia e de irrealidade farsante, Olifaque narra os traumas que levam a
maioria dos emigrantes a procurar refúgio além-fronteiras,
e aí "fazer bem" como se diria em bom portinglês.
(Recolhida na internet)
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JORGE DE CAMPOS

Jorge de Campos, nascido em
Lisboa, está radicado em Montreal,
Canadá, desde 1977. É um autor
que combina a paixão pela literatura com um sólido conhecimento
científico. Com vários artigos de
fundo publicados em revistas técnicas e científicas de língua inglesa, viria a ocupar, de 1990 a 1993,
a posição de Director de Produção
da revista «IEEE Canadian Review».
O seu livro de ficção científica, «A Praia dos Deuses», foi
publicado em Portugal em 1995 pela Editora Vega. Está
incluído no repertório dos escritores portugueses de ficção
científica.
Em 2002, Jorge Campos abandonaria completamente a
ficção científica para se dedicar exclusivamente a escrever
romance histórico, centrado na época dos Descobrimentos
portugueses. Um dos seus contos nesta nova temática,
«Porquê?», recolheria em 2004, o prémio de melhor história curta no concurso literário Proverbo, em Nova Iorque,
nos Estados Unidos. Este seu novo interesse daria também
origem ao romance «Mina», uma obra ilustrando as peripécias dos navegadores lusos do século XV na exploração da
costa africana.
Em 2016, Jorge Campos empreenderia o seu mais ambicioso desafio literário com «A Condessa de Goa», um livro
de acção e aventura inteiramente inserido no complexo
cenário geopolítico da expansão portuguesa na Índia do
século XVI, que foi publicado em 2020.
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A Condessa De Goa

A manhã estava límpida e
quente, com um sol resplandecente num céu azul brilhante. As
condições ideais para se ver ao
longe. O que não chegou para
convencer Álvaro de que o companheiro fosse capaz de distinguir àquela distância os tipos
dos canhões. Decidiu não contestar, por respeito à comprovada perícia do artilheiro-mor do
Santiago.
— Quantas bocas temos pela
frente?
— Sei lá... Não as vemos todas. — Lopo reconsiderou num ápice. — Mas, são muitas.
Pelo menos, dez por agrupamento.
— Não estás longe do que calculei pelo comprimento
das fortificações. Com os navios a manobrar entre baixios,
seriam um osso duro de roer.
— Não estarão à espera que nos aproximemos para nos
cair em cima? — Lopo crispou as duas mãos no rebordo da
amurada. — Talvez devêssemos chamar os homens às
armas.
— Pode ser mal interpretado.
— Qual é o problema?
— Na Índia, quem se prepara para lutar é porque quer
guerra. Não queremos amedrontá-los. Ou corremos o risco
de nos atacarem por se sentirem ameaçados.
— Então não fazemos nada? — A inquietude de Lopo
transformava-se numa agressividade pronta a deflagrar.
Álvaro lançou uma olhadela rápida para a ré. Escrutinou
ao mesmo tempo a fusta que os seguia a uma vintena de
braças e o embaixador Dom Gonçalo Coutinho, com a filha
e o capitão Lima, na varanda do castelo de popa. Os três
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também tinham sido alertados pelo aparato bélico na margem. Nenhum demostrava mais que moderada curiosidade. A actividade na fusta permanecia inalterada, praticamente toda a tripulação sentada aos remos.
— Posso ao menos equipar os falcões a bombordo? —
insistiu Lopo.
— Por enquanto, não! — Álvaro refocou a atenção na
margem.
O artilheiro-mor contorceu-se em desesperante frustração, sem perder o aprumo.
— Al, Al. — A voz excitada do padre Sebastião chegoulhes da coberta dianteira do navio. Não levou meio minuto
a abeirar-se. — Estes tipos estão prestes a mandar-nos
para o fundo. Tens de falar com o embaixador. Precisamos
de aparelhar imediatamente as bocas-de-fogo.
— Oh padre, foi isso que acabei de lhe dizer — interpelou Lopo. — Ainda bem que concorda comigo.
— Estás a ver? — exclamou o sacerdote. — Não sou o
único a reconhecer a ameaça.
— Se não nos pusermos a pau, esta gente vai desfazernos em fanicos — frisou o artilheiro-mor.
— Eu... Porquê, eu? — Álvaro insurgiu-se com o padre.
— É muito mais fácil convencê-lo se fores tu a falar-lhe.
— Quem é responsável pela segurança do embaixador?
— contrapôs o sacerdote. A pergunta era puramente retórica. — É a ti que compete alertá-lo do perigo em que estamos.
Álvaro indicou a varanda do castelo de popa com um rodar do indicador esticado.
— Dom Gonçalo nunca precisou que lhe digam o que
fazer. Olha para ele! — O embaixador seguia minuciosamente a aproxi-mação dos terreiros fortificados. — Está a
par do que se passa. Sabes perfeitamente que não é homem de meias medidas ou que se deixe ludibriar. Se lhe
cheirasse a algum estratagema já estaríamos de armas
aperreadas.
— Não é ofensa preveni-lo — balbuciou o sacerdote.
— Sebastião, esta é uma missão diplomática! O nosso
obje-ctivo é estabelecer relações amigáveis com o sultão
do Guzerate. Se começarmos aos tiros antes de falarmos
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com eles, então será melhor fazermos meia volta e regressar a Chaul.
— Tu conheces-me bem. Sabes que sou um homem de
fé e amante da paz. Mas quando a batalha é inevitável, um
primeiro ataque em boa forma permite…
— ...estabelecer a supremacia e salvar muitas almas —
completou Álvaro.
— Precisamente! Tanto nossas, como deles.
— Cada vez que as coisas se complicam, vens com essa. Pensa um pouco. Eles detectaram-nos de certeza antes
de nós os vermos. Tiveram tempo e dispõem de equipamento para nos terem feito muito dano quando nem sequer
sabíamos que existiam.
— E correrem o risco de falhar e de nos alertar? — objectou Lopo. — No lugar deles, também aguardaria pelo tiro
seguro.
— Não vais negar que estes patifes estão em pé de
guerra — insistiu o sacerdote, espicaçado pelos argumentos do artilheiro--mor.
— Estão à espera de serrabulho, e do grosso — concordou Álvaro. — Mas não quer dizer que seja connosco.
O padre abanou vigorosamente a cabeça em repúdio da
apreciação do chefe de escolta.
— Que os desígnios do Senhor se concretizem segundo
a Sua vontade. — O enfado transparecia sobre a resignação. — Depois não digas que não te avisámos.
Sebastião era um sacerdote dedicado, sempre pronto a
ajudar quem precisasse, e um excelente amigo. Não era de
ânimo leve que Álvaro desvalorizava os seus conselhos. A
crescente aproximação das posições fortificadas avolumava dentro de si muitas das preocupações que os colegas
exprimiam. Não podia, no entanto, comprometer a disciplina nas embarcações. Sem ela, perderiam a capacidade de
uma resposta efectiva em circunstâncias adversas.
Nova espreitadela à varanda do castelo de popa não o
acalmou. Dom Gonçalo tomara uma pose emproada, costas muito direitas, o peito projectado para fora. Enquadravam-no a filha à direita e o capitão, não menos formal, à
esquerda. A encenação visava os observadores guzerates.
Anunciavam-lhe a altos brados que os comandantes daquela flotilha nada temiam, pois nada tinham a esconder.
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Transformava-os porém em alvos prioritários, a abater no
instante em que a confrontação deflagrasse.
Apesar da lentidão com que se deslocavam, a entrada
para o leito unificado do rio Tapi crescia rapidamente. A
vista mais ampla da extensa enseada fluvial levou Álvaro a
aperceber-se da localização estratégica do reduto defensivo. Dominava toda a zona de aproximação à via de acesso
a Surate para as embarcações vindas quer pelo norte, quer
pelos canais no centro do arquipélago. Qualquer barco que
se embrenhasse por uma daquelas passagens acabava
irremediavelmente ao alcance das potentes bocas-de-fogo.
A sua intuição dizia-lhe que, a completar o bloqueio, haveria pelo menos uma fortificação idêntica dissimulada algures na margem sul do estuário.
— Enfiamo-nos na boca do lobo — rezingou Lopo em
surdina.
Entravam no sector onde seriam mais vulneráveis a um
ataque, se a intenção fora deixar aproximar os navios para
lhes infligir o máximo de estragos. O primeiro terreiro alongava-se a menos de cem braças. Viam com nitidez as peças e os bombardeiros junto delas. Os guzerates tinham
amplitude suficiente para usarem todas as bocas-de-fogo
em simultâneo. Àquele nível quase dispensaria pontaria.
A ameaça de uma bordada fez o estômago de Álvaro
contrair--se em convulsões pungentes. Trinta peças a cuspirem ferro e fogo sobre as duas frágeis embarcações…
Com um mínimo de habili-dade, os guzerates não precisariam de recarregar a artilharia. Susteve a respiração, sem
se atrever a mexer-se. O padre Sebastião cochichava um
Pai-nosso atrás dele.
Os navios deslizavam por águas cada vez mais escuras.
Excluindo a oração do sacerdote e do tamborilar a impor a
cadência aos remadores, reinava um recato compenetrado
a bordo.
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JOSÉ ANTÓNIO ALVES

José António Alves nasceu a 2
de Fevereiro de 1934, na Fajã
da Caldeira de Santo Cristo, na
ilha de São Jorge, Açores. Foi o
4º de sete filhos. A sua carreira
escolar teve a duração de 3 anos,
mas aprendeu a ler e escrever.
O seu amor pela poesia levou-o
para participas em muitas sessões de cantigas ao desafio .
Em 1969, casou-se e pouco depois do nascimento de seu
primeiro filho, deixou os Açores pela primeira vez, aos 36
anos, com destino à Madeira, depois para Lisboa, onde
embarcou num comboio para França.
A vida como imigrante na França foi difícil mas três anos
depois, uma irmã convidou-o para vir para o Canadá.
O marido da irmã tinha imigrado na década de 1950 e estava ganhando bem como mineiro nos Territórios do Noroeste. O Canadá era um país do futuro, e assim José e sua
família chegaram ao Canadá em 13 de maio de 1974. A
família Alves estabeleceu-se no coração de Little Portugal,
no West End de Toronto. Depois de 30 anos de trabalho na
mesma fábrica de móveis, aposentou-se e decidiu escrever um livro de poesia sobre sua vida como açoriano de
São Jorge, e como imigrante na França e no Canadá.
"Não Custa o Sonhar... Mas Sim o Realizar" foi publicado
pela primeira vez em Julho de 2006.
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As Fajãs

As Fajãs fazem-nos ver
Beleza que não se esvai
Assim em nosso entender
Ainda podem oferecer
O enlevo a quem lá vai

As nuas pedras da rua
São lembranças ou memórias
Que numa linguagem sua
Nos transmitem à luz da Lua
Fascinantes histórias

Fajã da Caldeira de Santo Cristo
(São Jorge - Açores)

Caldeira que tanto amo
Não me esqueço de ti
Orgulhosamente te chamo
O Berço onde nasci

Pergunto à minha mente
O porquê que o Oceano
Te beija sofregamente
Nos doze meses do ano?
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Essas ondas sempre novas
Quebrando mudam de cor
Constantemente dão provas
De quanto vale o amor

És tesouro da Natureza
De cantar-te não desisto
És rainha da beleza
És Fajã de Santo CRISTO

Recanto tão afamado
A dar-nos como certeza
De nunca ser apagado
Da memória Portuguesa

Inspiras quem em ti pense
Dais alento ao ser humano
És Fajã que a DEUS pertence
És Sacrário Açoreano
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JOSÉ ARMELIN

José Faustino de Mendonça Armelim
nasceu em 1951, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira.
Faleceu em Toronto, em 1989.
Cantor, interpretou alguns dos seus
poemas.
Obra de poesia póstuma:
“In(versos)"
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Quadras

À janela de partir
À porta de regressar
Há sempre alguém a sorrir
Quando vê alguém chorar.
À tua porta, menina,
Não se pode conversar:
De dia, velhas á porta,
De noite, cães a ladrar.
Pus-me a contar e contei
As velhas da nossa rua:
Contei um cento delas,
Temos velhas com fartura.
Esta rua tem pedrinhas,
Eu ei-las mandar tirar
Com biquinhos d’alfinete,
P’ró meu bem passear.
É já tarde... e tu à porta,
Teu noivo ainda esperando!
Espera...que o vi há pouco
Com outra noiva falando...
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JOSÉ CARLOS RODRIGUES

José Carlos Rodrigues nasceu
em São Tiago de Cendufe,
Arcos de Valdevez, em 1966.
Emigrou para o Canadá em
1979 e residiu em Kitchener
Waterloo. Em 1981, regressou
a Portugal. De novo no Canadá
desde 1987, reside no Quebeque.
Muito implicado nas actividades comunitárias, nomeadamente no Congresso Nacional
Luso-Canadiano e no Conselho das Comunidades, é formado em Sociologia.
Depois de muitos anos ao serviço da comunidade portuguesa de Gatineau, retirou-se para a região de Abitibi,
Quebeque, para se dedicar inteiramente às suas obras que
assina como JC Rodrigue.
Tem vários livros em inglês, francês, português e mongol
publicados tanto em formato papel como em e-book, entre
os quais duas séries para crianças com 10 anos de idade e
mais: Abitibi Dragon e Little Himalaya; e quatro romances
históricos para adultos: The Niche of São Tiago, Miners’s
Peaches & Tears, Violetta Di Parma e Golf on the Plains of
Abraham.
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Chapitre I - Le dragon du lac Osisko (Extrat)

Ma grand-mère m’accueillit
comme d’habitude avec un
grand sourire et plusieurs câlins.
«Marco, mon petit-fils adoré, comment s’est passé ton
voyage?» Elle me posa cette
question en me serrant très
fort dans ses bras. Ça faisait
déjà presque un an que je ne
l’avais pas vue. Je m’étais beaucoup ennuyé d’elle. Je me sentais si bien dans ses bras
maigres. Elle mesurait une
bonne tête de moins que moi
et, avec ses cheveux noirs,
elle avait l’air si frêle. Elle était pourtant très forte, ma
grand-mère, et ses yeux pétillaient de sagesse.
« Ce fut un voyage intéressant », dis-je en pensant au
vieux monsieur que j’avais rencontré dans le train. « Durant
le voyage, j’ai fait la connaissance d’un grand monsieur
avec de longs cheveux et une longue barbe blanche. Il avait
l’apparence d’un vrai sorcier. » Je regardai autour de moi afin de
le montrer à ma grand-mère, mais je ne le voyais plus.
– Oh! Vraiment! De quoi avez-vous parlé?
– Il m’a raconté la légende du dragon du lac Osisko.
Je voulais raconter avec enthousiasme toute l’histoire à
ma grand-mère.
« Quel dragon? » me demanda-t-elle tout en m’aidant à
transporter mes bagages vers la voiture. Une fois dans
l’auto, je lui racontai toute l’histoire.
Alors que nous étions en route vers l’avenue du Lac, je
m’aperçus que Beauce Carnaval était en ville. C’était une
fête foraine qui venait chaque été à Rouyn-Noranda. De
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nombreux enfants s’amusaient à faire des tours de manèges.
— Grand-maman, est-ce que nous pouvons nous arrêter pour essayer quelques-uns des manèges? Ça a l’air
plaisant!
— Non, Marco! Il y a longtemps, un vieux prêtre a jeté un
mauvais sort sur Beauce Carnaval. Si je me souviens bien,
lui aussi était très grand avec de longs cheveux blancs et
une longue barbe blanche.
— Le vieux monsieur s’est présenté à moi comme étant
le protecteur de la communauté. Il s’appelle Protectius. Estce que tu penses qu’il pourrait être
un Titan?(…)
******
O Nicho de São Tiago, extracto do capítulo 8,
Mais uma manhã, mais um café maravilhoso. Desta vez,
as duas mulheres da sua vida estavam a pé. Mas enquanto
a sua mãe falava copiosamente, cheia de recomendações
sobre o seu bem-estar; Maria manteve sempre a cabeça
baixa para esconder as lágrimas.
“O Terry continua a dormir?” perguntou a mãe, mudando
subitamente de assunto.
“Sim. Apesar de ter dito que queria ver o funcionamento
da quinta, parece que se esqueceu que o dia de um camponês começa cedo. Vai ficar mais uns dias, se não houver
problema.”
“Claro que não! Vá, agora, toma o café. O teu pai já tomou o dele e já está à tua espera no carro.”
“Obrigado por tudo, mãe,” disse António, envolvendo a
mãe num grande abraço. “Desculpe, não ficar mais tempo,
mas só consegui estes dias fora do trabalho.”
“Vou ter saudades tuas filho,” replicou ela ao devolverlhe o abraço. “Tenta voltar para o ano. Estamos a ficar velhos e eu gostava de te ver mais vezes.” António já se sentia culpado e ainda nem tinha saído da cozinha.
“Eu já tenho saudades suas, mãe. Também tenho saudades da avó.” Finalmente, António deu-se conta de que
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nunca mais voltaria a ver a avó, e as lágrimas começaram
a rasar-lhe os olhos.
“Eu sei que tens,” dizendo isto, deu-lhe uma leve palmada no peito. “Tem cuidado contigo,” depois desapareceu
para o interior da casa, varrendo as lágrimas com o movimento fugidio. Os mesmos gestos da avó. Sempre que alguém da família se preparava para partir por um período de
tempo mais longo, ela refugiava-se nos campos, para não
ter que se despedir.
“Tal mãe, tal filha,” disse António a Maria.
“Adeus, senhor António. Espero que pense em mim.”
Maria estendeu a sua mão, formalmente.
António suspirou. “Lamento muito se te magoei, Maria.
Tu és uma linda jovem mulher, mas o meu coração já não
está aqui em Portugal.”
“Eu sei, mas quem sabe um dia descobre que o seu coração precisa de um lar, e talvez o meu coração ainda não
tenha esquecido o seu.” Do Peugeot ouviu-se o comando
da buzina, poupando António de responder a Maria. Ainda
bem que o seu pai era sempre pontual.
“Cuida da minha mãe, está bem?”
“Claro que cuido,” e também ela se retirou para outra
parte da casa.
Despedidas não, pensou António. As mulheres portuguesas são demasiado sensíveis, ou estaria o seu coração
demasiado frio, pela experiência da emigração? Pegou nas
suas malas, parou para reter uma última imagem da cozinha, armazenando cuidadosamente as memórias da sua
adolescência.
António queria visitar o seu tio Faustino em França, por
isso providenciou uma viagem com escala de alguns dias
em Paris, antes de fazer ligação a Londres e depois Canadá. Faustino era o mais novo dos seus tios e o único filho
que a avó ainda tinha em casa, quando ela tomou conta de
António e os seus irmãos. Por essa altura, já todos os outros tinham casado e emigrado. António sempre viu no tio
Faustino uma figura paterna, a única que ele tivera, de facto, durante a infância. Pareceu-lhe apropriado passar algum tempo com o tio Faustino para o ajudar a aceitar definitivamente a morte da sua avó.
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O seu pai falou sem parar, até ao aeroporto, mas a mente de António estava longe, pensando na sua avó, na mãe,
em Maria e em Terry, que a essa hora ainda ressonava. Ao
mesmo tempo, perguntava-se se estaria a tomar as decisões acertadas. A morte da sua avó tornara-o mais consciente do seu passado. E esse facto, associado ao acidente
que sofrera meses antes dessa morte, fizeram-no reconsiderar a sua posição no mundo. Viajar numa auto-estrada
movimentada, com enormes camiões a zunir a toda a hora,
deixava-o num estado de irritação terrível. A doença era
outro dos fatores que o obrigava a reconsiderar o seu futuro profissional. Sentia-se mal, pela forma como tratara Maria, mas com tantas incertezas, ele nem sequer podia considerar o amor de uma mulher. Afinal, o que poderia ele
oferecer-lhe?
Depois que chegaram ao aeroporto, o seu pai ofereceulhe uma prenda.
“Ontem à tarde, o presidente da Câmara, Francisco Araújo, passou por cá e deixou-te isto,” entregou-lhe o enorme
livro que Rosa lhe havia sugerido. “Acho que é uma biografia do Padre Himalaya, escrita por Jacinto Rodrigues.”
“Fantástico. Ele é muito generoso. Eu não tive tempo de
ler tudo. Mas como é que ele soube?”
“Parece que foi a bibliotecária, a Rosa, que lhe falou do
teu interesse pelo Himalaya.”
“Ah, que amável da parte dela!”
“Bem, parece que chegou a hora da despedida. Manda
cumprimentos meus ao teu tio,” disse o pai de António.
Despedir-se do seu pai no aeroporto foi uma experiência
muito diferente da de ter visto as lágrimas de Maria. O seu
pai viajara pelo mundo, em busca de melhores condições
de vida, e muitas vezes deixou para trás aqueles que mais
amava – estava habituado a isso. Tal como António. É fácil
dizer adeus, quando o coração é mais frio, pensou com
alguma tristeza.
“OK, pai. Conduza com cuidado,” o seu pai deixou-o na
fila para o check-in e voltou para o carro. E mais nada.
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JOSÉ DA CONCEIÇÃO

José da Conceição nasceu em
Algés (Lisboa). Teve uma vida
aventurosa que o levou à pesca
do bacalhau nos bancos da Terra
Nova e à guerra colonial. Reside
em Montreal. Colabora regularmente na imprensa comunitária.
Em 2015, foi o vencedor do concurso de quadras organizado
pelo Biblioteca José d’Almansor
(Montreal). Publicou os livros de
poesia "Brumas da Memória" (2003} e "Despertar da Saudade” (2009) e o romance autobiográfico “Clandestino”
(2019).
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A minha velha mala

De mala posta
O meu destino foi fugir
Fazer da vida uma aposta
E entrar no mundo a sorrir
Para fugir à tirania
Que me queria levar à guerra
Tive que desertar um dia
Da minha Pátria da minha terra
(…)
Essa mala tão velhinha
De madeira já ressequida
Lá dentro ela continha
Pedaços da minha vida
Trazia uns velhos farrapos
E algumas recordações
Da família alguns retratos
E a alma cheia de ilusões
Levava por companhia
A ternura dos meus pais
E nela encontrei energia
Para combater vendavais
Atravessei horizontes
Sem deixar de ser quem era
Corri vales subi montes
Fiz do Inverno Primavera
E essa malinha de mão
Que viajou de terra em terra
De carro barco e avião
Também foi comigo à guerra.
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Extrato do romance “Clandestino”

Nasci no dia doze, de Julho de 1948, nos arredores de
Lisboa. Ou seja numa localidade com o nome de Algés, na
rua D. João de Castro número onze, mais precisamente a
um quilómetro da praia, não diria tanto; mas estava a uns
cinco quilómetros de distância do Padrão dos Descobrimentos, sítio de onde partiam as caravelas em direcção ao
alto mar.
Creio que foi nesse contexto que o iodo do mar mexeu
comigo. Derivo de uma família pobre e simples, com a excepção dos meus avós maternos nascidos na cidade de
Aveiro donos de várias marinhas de sal incluindo a praça
de peixe daquela localidade, e Deus sabe o que mais! Tudo o que vim a saber mais tarde foi que o meu avô foi deserdado pelos seus pais por ter casado com uma rapariga
pobre, ele para fazer ver aos pais que não precisava da
herança deles para nada, emigrou para os Estados Unidos
da América, e foi trabalhar nas linhas do caminho-de-ferro.
Anos mais tarde quando regressou a Portugal os seus
pais já tinham falecido, mas para a sua grande surpresa
eles não o deserdaram, deixaram-lhe um tutor a tomar conta da sua herança.
Sei que a minha mãe foi criada como uma menina rica
sem lhe faltar nada, até cozinheira e empregadas de servir
tinha em casa. Eu quando nasci ainda cheguei a usufruir
alguns anitos desse bem-estar, mas foi coisa de pouca dura, porque a minha mãe seguiu os passos do pai dela, casou com um homem pobre. A partir dali as coisas complicaram-se. O meu avô nesse tempo, também tinha sido vítima
de uma burla feita por um amigo dele, aonde acabou por
perder quase tudo o que tinha, com a excepção de algumas propriedades, que com o decorrer do tempo teve que
as vender para poder subsistir. A minha pobre mãe sentiuse culpada até ao resto dos seus dias.
Por ter sido ela que apresentou ao meu avô esse fulano,
a filha dele frequentava o mesmo colégio que a minha mãe,
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e através da filha ele soube que o meu avô tinha telefone
em casa, e, como os telefones eram raros nesse tempo,
ele arranjou um estratagema para se apresentar em casa
do meu avô, dizendo que tinha um telefonema a fazer com
grande urgência, e, visto a filha dele ser aluna no mesmo
colégio que a minha mãe, o meu avô achou normal de o
convidar a entrar em casa para que ele pudesse fazer a
dita chamada. Enfim, a partir dali eles tornaram-se grandes
amigos até ao dia da burla, claro!
Quanto aos meus avós paternos, só conheci a mãe do
meu pai, e o seu irmão mais velho, ou seja o meu tio.
Quando o meu avô faleceu o meu pai tinha apenas onze
anos, visto serem pobres o meu pai foi educado na Casa
Pia de Lisboa até à sua maior idade, quando dali saiu foi
para o serviço militar, onde mais tarde foi destacado para
as ilhas dos Açores que se encontravam em prevenção
após a última guerra mundial. Visto que a sua especialidade na tropa era de enfermeiro, ele ingressou nessa profissão mais tarde na vida civil. Nós somos seis irmãos; três
rapazes e três raparigas.
O meu pai era enfermeiro a bordo dos navios bacalhoeiros, devido a esse facto, nós só nos víamos seis meses por
ano, ele dava-nos educação à distância através de cartas,
postais, e desenhos ilustrados, que ele próprio fazia. Claro
que durante seis meses, a minha mãe tinha a árdua tarefa
de nos criar sozinha.
Tive uma mocidade bastante agitada mas muito feliz.
Muito embora existisse o facto, que o meu pai no seu trabalho a bordo dos navios, por vezes tinha que mudar de
armador, o que nos obrigava a mudar de domicílio, umas
vezes para Aveiro, outras vezes para Lisboa. O que implicava mudanças de escola, adaptação a novos ambientes,
e a ter que conquistar novos amigos. Este vai e vem, de
umas terras para outras, despertou em mim, a curiosidade
e o gosto de apreciar novas paisagens, e outras maneiras
diferentes de viver.
Em cada amanhecer existiam ruídos diferentes: nas aldeias ouvia-se o cantar dos galos, o ladrar dos cães, o
mungir das vacas, o grunhir dos porcos, e o cantar dos
passarinhos, não esquecendo o guinchar das rodas dos
pachorrentos carros de bois, o que era um despertar mati244
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nal muito alegre. Por outro lado, em Lisboa, tínhamos um
despertar diferente, eram os pregões matinais os ardinas
dos jornais, os cauteleiros, os homens da fruta, o buzinar
dos carros e etc. Neste contexto de vida, entre o barulho da
cidade e a calmaria das aldeias, fizeram com que eu me
tornasse um grande amante da natureza. Apreciar as montanhas os rios e as fontes, as estrelas o céu e o mar.
A minha história, é uma entre outras tantas que decorrem através dos anos e no dia-a-dia, na vida de muita gente. Claro se considerarmos o facto que nos anos quarenta
tempos do pós guerra em que as dificuldades eram imensas, regra geral para todos, salvo certas excepções. Sabemos que esse tempo não pode ser comparado com os dias de
hoje. Quando se é garoto, dentro daquela euforia fogosa, e o gosto de viver, todas as condições eram boas, porque tínhamos
a facilidade de adaptação.
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JOSÉ D’ALMANSOR

José d'Almansor é o pseudónimo literário do padre José
Maria Cardoso.
Nasceu em Guimarães, em
1961. É licenciado em Teologia
pela Universidade Católica de
Lisboa. Foi missionário no Benin e
responsável da Igreja de Santa
Cruz em Montreal, no Canadá,
durante 18 anos.
Tem colaboração espalhada por
várias publicações e é autor dos
livros de crónicas e poesia "Crónicas de Benin" (2002) e
"Ao Largo" (2014).
Muito implicado na vida sociocultural da Comunidade Portuguesa de Montreal, artista multifacetado, foi o fundador
da UTL-Universidade dos Tempos Livres.
Em 2015, em sua homenagem, foi atribuído o seu nome à
Biblioteca da Missão Santa Cruz (Biblioteca José d’Almansor)
Regressou a Portugal onde foi eleito provincial dos Missionários do Verbo Divino.
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O Artista

Chama-se Germain e, quando se
ri, leva a mão à boca para esconder a
falha deixada por três dentes ausentes. Veio à missão para comprar duas
árvores que tinham sido abatidas no
terreno onde vai ser implantada a nova igreja.
— Quinze mil pelas duas, ofereceu ele.
— É pouco, reclamava o cozinheiro Sani que, nestas coisas de
negócios, é sempre ouvido. Pelo
menos vinte mil.
— Não posso pagar tanto, dizia o nosso homem encostado à mota azul do “zemijan”
que lhe tinha servido de táxi.
— Olha que isto dá muita madeira. Tu és carpinteiro,
não és?, perguntava o rapaz curioso.
— Não, eu sou escultor. E o negócio não está muito
bom.
Eu, que tinha estado calado, interessei-me. Estava diante de um artista.
— Pronto, quinze mil e uma pequena estatueta para
conhecermos o trabalho do mestre, adiantei eu para encerrar negócio.
Deixou escapar um sorriso pela cancela dos dentes e
aceitou.
— E onde é que trabalha?
— Em N’Dali. É uma pequena cidade a 60 km daqui.
Mas brevemente vou mudar-me para cá.
— Para onde?, continuei eu interessado.
— Lá para baixo, para o cruzamento, perto do depósito
da água.
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— Mas já há lá alguém que vende estátuas, informei eu,
conhecedor do canto de que falava.
— Pois há. São as minhas.
— São suas?, perguntei eu ainda sem entender como é
um artista de N’Dali vendia estátuas em Parakou.
— Quer dizer que é você que faz as estátuas que o
Pascal vende?
— Exactamente, confirmou ele já a tapar a boca com a
para ocultar a gengiva descalça.
Fiquei radiante. Tinha diante de mim o artista da bela
africana que eu tinha comprado para me oferecer por altura
meus anos. Levei-o ao meu quarto e mostrei-lha. Notei que
ficou contente ao ver a sua obra num lugar de destaque e
que eu a apreciava. Prometi que lhe faria uma visita quando ele se mudasse para cá.
Hoje, ao passar pelo correio, vi o Garmain no seu atelier:
quatro paus levantados que seguravam duas esteiras de
palha para proteger do sol. Dei a volta ao carro e fui pagar
a visita prometida. Quando me viu, riu-se, riu-se mas, como
tinha as mãos ocupadas, não pôde evitar de mostrar a
gengiva desamparada.
O artista ali estava, como um poeta que habita a palavra,
a lavrar um tronco para lhe arrancar o que já lá tinha visto.
O suor perlava o seu rosto negro e iluminado. Ia talhando a
madeira como quem deposita nela um verbo conjugado ou
um adjectivo. E aquele tronco, como criança aprendiz, começava a falar e a insinuar um sentido.
— É um leão?, perguntei depois de algum tempo, como
um estudante de uma língua estrangeira que descobre o
sentido de uma frase depois de ter rodado todos os termos
no dicionário. Acenou-me com a cabeça que sim, deixou
fugir mais um sorriso pela falha dos dentes, mas não falou.
O seu poema de fibras ganhava forma, e ele talhava a madeira como quem risca de um texto as palavras parasitas.
Admiro esta gente, os artistas e os poetas, estes visionários do belo oculto e ofuscado na vulgaridade das coisas.
(…)
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Presente de Natal

Há luzes na cidade
Em todo o lado
Há musicas na rádio
E pais natais
E o mais
É que o grande écran
Então
É um bazar
E toda a gente anda a comprar
E toda a gente busca um não sei quê
Para ver se o Natal se passa bem
E eu aqui onde estou
Neste café
Não vejo luz diferente nestes rostos
E parece até
Que trazem só embrulhos
De desgostos...
Se eu pudesse dar-te o que te falta
Para haver no teu natal
Natal também
Dava-te o caminho de Belém.
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JOSÉ ELISO MONIZ

José Eliso Moniz nasceu na
Maia, S. Miguel, nos Açores,
em 1943. Emigrou para o Canadá em 1967 e depois de uma
curta estadia em Montreal, radicou-se em Hull. Tal como fazia nos Açores, participou em
muitas sessões de Cantorias
ao Desafio.
Colaborou no programa televisivo “Portugal sem Fronteiras”
com uma rúbrica sobre Arte e
Literatura.
Tem colaboração espalhada por vários jornais, nomeadamente o "Jornal Nacional"’, “Portuguese Times”, "A Voz de
Portugal" e "O Emigrante" de Montreal. Em 1998, publicou
o livro de poesia "Gaivotas, Céu e Mar".
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As minhas férias

De alma simples mas dotado
Vi com tanta primazia
Minha terra abençoada
Que eu há anos não via.
Corri vilas e cidades
Também aldeias corri
Matei tantas saudades
De tudo aquilo que vi.
Visitei pastos, pomares
Praias pelo mar banhadas
E vi árvores seculares
Que adornam as estradas.
Hortênsias de várias cores
Coisa igual nunca se viu
Bem hajam sempre os Açores
E quem os descobriu.
Visitei algumas feiras
E as furnas linda freguesia
Onde vi belas caldeiras
De água quente e água fria.
Lugar extraordinário
Um sítio fenomenal
É o maior fontenário
Que temos em Portugal.
Vi coisas que não gostei
E com tanta ansiedade
Ai eu quase chorei
Ver tanta necessidade.
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Uma mulher de preto vestida
Até fazia condoer
Com sua mão estendida
Pedindo para comer.
S.Miguel terra de ventura
Caro leitor atenção tome
Alguns vivem na fartura
E há tantos que passam fome.
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JOSÉ- LOUIS JACOME

José-Louis Jacome nasceu
em S, Miguel e emigrou para Montreal, em 1958. Fez
os seus estudos universitários no Canadá, em Comunicações e Ciências, respectivamente na Universidade de Montreal e na Universidade de Sherbrooke..
Ocupou cargos de elevada
responsabilidade em algumas empresas canadianas
de renome. Enquanto voluntário para a SACO (Serviço
de assistência canadiano a organismos), coordena um projeto de desenvolvimento económico na Tanzânia (20162020) e executa mandatos em diversos países do terceiro
mundo.
Paralelamente à sua carreira profissional, exerceu funções
em regime de voluntariado em vários organismos de vocação social, artística e económica: Centech, um ninho de
empresas tecnológicas da École technologie Supérieure,
Orchestre symphonique de Longueuil e outros. Em 1995,
contribuiu para a criação do Club des petits déjeuners, um
organismo que assiste muitas crianças em escolas no Canadá.
Em 2018, publicou o livro autobiográfico “De uma Ilha para
a outra” que também foi editado numa versão em língua
francesa.
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“Tia” Rosa

Eu guardo, nos confins da
memória, essa memória difusa
de uma visita à “tia” Rosa, na rua
João d’Horta, na Matriz, em
1976, durante o meu primeiro
retorno a S. Miguel. Ela era irmã
da minha bisavó Maria da Assunção Raposo. Foi uma visita
emocionante e inesquecível.
Lembro-me dela mas foi a
sua casa e o seu estado de
destruição que mais me marcaram. O chão era de terra
batida, preta e húmida, que
lhe dava um ar muito triste, pobre, como é difícil de imaginar. A casa estava em muito mau estado. As paredes interiores eram quase tão escuras como o chão, pintadas com
a poeira das cinzas do forno a lenha. A cozinha era ainda
mais escura, também coberta com uma espessa camada
dessa poeira. Alguns grandes caldeirões de ferro fundido
preto estavam sobre um minúsculo armário de pedra suja.
A “tia” Rosa, frágil, vestida de preto, caminhava com um
passo hesitante nesse lugar velho. Foi um choque para
alguém que acabara de deixar uma casa luminosa, pintada e limpa, na rua …., em Montreal, e que já apagara da
memória essas cenas relativas a vinte anos antes.
O pequeno quintal também estava desfeito. Há muito
abandonado. A casa de banho, ,,,, no final do pátio, estava
em muito mau estado e o cheiro que emanava era simplesmente nauseabundo. Isso é provavelmente o que eu vi
de pior neste primeiro regresso a S. Miguel, em 1976. Em
suma, era deprimente e sentia-se a pobreza extrema.
A “tia”Rosa foi muito gentil comigo. Ainda a consigo ver
apertando as mãos regularmente na frente dela e levan254
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tando-as para o céu, um gesto bem açoriano, dizendo-me
como estava feliz por me ver, depois de todos esses anos.
De vez em quando o seu rosto voltava-se para cima, os
seus olhos fechavam-se.
(…)
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JOSÉ MÁRIO COELHO

José Mário Coelho nasceu em
1939 na Corujeira, ilha da Madeira e residiu em Toronto
desde 1970. Em Toronto, colaborou em vários programas de
rádio e televisão. Foi durante
vários anos director do semanário "Milénio”. Conhecido autor de letras de canções cantadas por muitos artistas em Portugal e no Canadá. Em 2004,
publicou o livro "Pequenas Histórias de Gente Grande" que
teve em 2006 uma nova edição
em língua inglesa.
Faleceu em 2014, em Portugal
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Furtado, Nelly
Vancouver, Canada

The Portuguese Canadian singer, Nelly Furtado, his the pride
and joy of all the Portuguese people in North America e a musical
reference.
Born in Victoria, BC, Nelly his
the daugher of immigrants from
the island of S. Miguel. She is a
beautiful young lady who, from a
very early age, was exposed to
Portuguese music, “her direct influence”.
Owner of a beautiful and unique
voice, Nelly Furtado, beside singing, has a contagious way
of being. She began singing in Portuguese at the age of 4,
learned how to play same instruments, and began conposing song in Englis, her first language.
Nelly was the revealing artis of 2001 with her debut album “Whoa Nelly”. She won four Juno Wards that same
year: best single for “I’am like a bird’, best new artist, best
composer and best album. It was a well deserved recognition. Every one still remembers Nelly that night at the Copps
Coliseum, in Hamilton, when she mencioned Portugal and
her grandmother, each time she received a Juno.
She come out with her second album, Folklore, in 2003.
For her debut video, Powerless, Nelly invited the local
folklore groups of Nazaré, Tricanas, Barcelos and Póvoa de
Varzim, to participet in the video as a homage to the Portuguese roots. The video was shot in Toronto, on November
25, 2003, two months after Nelly had given birth to a beautiful girl.
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In Toronto, Nelly Furtado feels at home since part of her
family lives in the city and she is welcomed by the entire
Portuguese community.
Composing, playing and singing, Nelly Furtado keeps on
walking her path to success, both nacionality and internacionality, specially in Portugal where she is very popular. In
April of 2004, Nelly got the Juno Award for Artist of the
Year. Thank you Nelly.
JMC-2004
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JOSÉ PEREIRA

José Pereira nasceu em Mangualde, Beira-Alta. Reside em
Toronto, no Canadá. É cronista,
actor amador, autor de poemas
e letras de canções e peças de
teatro levadas a cena, tais como: “Os Desesperados”, “Café
Ideal” ,“A Calúnia” , “Aqui Estou
Eu”, “Balada da Neve de Natal” ,
“Bombo da Festa”, Cá-Nada”,
“Cântico Negro”, “Deixem-me
Passar”, Desditosa Comunidade Minha Amada”, “Dia de
Exames”, “Encontro Poético”, “Estamos no Ar”, “Fogo de
Vista”, “Funeral da Direcção”, “Haja Justiça na Terra”, “Homenagem a Ary dos Santos”, “Improvisadores da Ilha Terceira”, “Lisboa Está Descoberta”,“Maria, Nome de Mulher”,
“Natal, Canal 47”, “Noite dos Poetas”, “Nós Também Somos um Povo”, “O Canto e a Poesia”, “O Julgamento de
João Caridade”, “O Natal do Castelão”, “Oiça, Oiça, Isto
Aqui é Outra Loiça”, “Páginas da Nossa História”, “Pátria,
Povo, Camões”, “Romaria do Zé”, “Ó Saloia, Abre os
Olhos”, “Suave Milagre”, “Uma Carta para o First”, “Verde
é.”, “Xanana”, “100 Anos de Florbela Espanca”.
Estas foram todas as peças de teatro encenadas. Tem muitos mais trabalhos que nunca foram à cena, mas que os
escreveu simplesmente porque adora o Teatro desde muito
jovem.
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Nós também somos um povo

Nós também somos um povo
Pelo mundo dispersado
Que pertence ao seu país
Como a guitarra ao fado
Nós também somos razão
E queremos ser lembrados
Nós temos que ser ouvidos
Nós temos que ser cantados.
Nós também somos um povo
Que ensina ao estrangeiro
A cultura de uma terra
Espalhada pelo mundo inteiro
Nós somos mais do que um mar
Nunca antes navegado
Nós somos mais do que um bom vinho
Que do Porto é exportado.
Nós também somos um povo
Que atravessou o mar
Mais que Minho. Mais que Algarve
Onde o turista vai dar
Nós somos mais que família
Que vive em terras distantes
Nós somos mais que isto tudo
Porque somos imigrantes.

SALDO FINAL

Olho-me ao espelho
e que vejo nele?
Um rosto cansado de lutas
cansado de procurar o oásis
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que lhe prometeram
mas que não encontrou.
Lutei contra a má sorte
de ter nascido pobre
e no balanço final
é isto que resta:
Um rosto melancólico e triste
um coração cheio de saudades,
saudades do que não vivi!
Olho-me no espelho,
não me conheço já!
Onde está o sorriso que trouxe comigo?
Onde está a esperança do regresso?
Tudo ficou gravado na carne envelhecida
nos olhos que já não brilham,
cansados de procurar no horizonte
o seu país de origem!
Não renego esta terra...
Deu-me trabalho e pão,
em troca dei-lhe a minha juventude,
a minha força,
estamos pagos,
nada devemos um ao outro,
mas agora que estamos no saldo final,
eu pergunto, quem lucrou mais?
Foste tu, terra bendita!
Com a ajuda dos meus braços estás nova,
estás linda, estás moderna,
e eu?
Eu…Estou velho!
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L. RODRIGUES

L. Rodrigues é o pseudónimo literário de Lourenço Goncalves. Natural de Lisboa, emigrou para o
Canadá em 1957 e radicou-se em
Toronto onde desenvolveu intensa
actividade sociocultural, nomeadamente como presidente do First
Portuguese Canadian Club.
É autor das obras: "Os bastardos das
pátrias" (1976), "Versos e Poemas"
(1977), "Parti” (1980), "Porquê?
Why" (1985) e "A história das medalhas" (1985).
Após trinta anos de emigração regressou a Portugal onde
publicou os romances "As três horas em que perdi a alma"(1996), "Uma Mina de Gelo"(1999) e "Até mais
ver"(2000), antes de falecer.
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Os Bastardos das Pátrias

Fernando lembrava-se bem, das
angústias e arrelias por que passou
e no entusiasmo que pôs na sua
grande aventura, para conseguir vir
a ser um Emigrante.
Era o último sólido flutuante, no
imenso e duro oceano da vida, a
que ele, pobre náufrago, prestes a
soçobrar, se poderia agarrar.
Quantas objecções e razões,
cheias de lógica, sua mulher lhe
pôs para que ele não saísse do
País, para que não viesse a ser
mais um dos muitos milhões de
«Displaced Persons»...
Contudo, a sua situação económica era má; o futuro,
sombrio, sem perspectivas; a velhice, uma incógnita sem
resolução. O ambiente que o rodeava, asfixiava-o. Estava
farto e cansado de ser cidadão de quinta classe (só porque
era operário) e da cor dos seus colarinhos de ganga azul.
Ele não pertencia, nem gostaria de pertencer às classes
da elite: às classes privilegiadas dos homens da sua pátria
que, depois de vinte anos, remendados de excelência, são
crismados, ficando a usar mais dois nomes próprios: «Senhor Doutor», «Senhor Professor», «Senhor Engenheiro»,
ou senhor que o valha.
Precisava de sair, nem que tivesse que fugir. Ir para um
país onde os humanos fossem mais ou menos iguais, mais
ou menos humanos, e onde as leis, feitas pelos «senhores
fulanos de tal», fossem aplicadas a todos os cidadãos e
não «leis de funil».
(…)
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Se pudesse escrever, escreveria à minha mulher. Mas
escreveria o quê? Deixa-me pensar. É bom pensar!...Porque é que os homens não me deixavam pensar?
Escreveria em inglês… e escreveria:
My love:
Last night, I had…
No! There is no such thing. There is, neither past nor future,only the present.
Why as the humanity made me suffer?
I had a dream, you know?
Oh darling, a fantastic dream!
(…)
Humanity is changing
Please, speak loudly
Sshout with me
Our species is changing
A new man is borne
BE FREE! BE FREE! BE FREE!
(…)
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LAURA BULGER

Laura Bulger nasceu em Lisboa em 1939. Licenciou-se
em Filologia Germânica pela
universidade de Lisboa.
Em 1966 emigrou para o Canadá. Em Toronto, licenciou-se
em
Literatura
Espanhola,
completou o mestrado e preparou a sua tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi professora
na Universidade de York. Colaborou em revistas e jornais
portugueses e estrangeiros, organizou colóquios, festivais
de cinema e encontros de intelectuais portugueses e estrangeiros em Toronto e participou em conferências internacionais em Portugal, Canadá, EUA, México e França.
Está antologiada na "Canadian Literature "Breaking Though" e
na "New Canadien Review".
Obras publicadas no Canadá: "Vaivém" (1986), tendo em
1987 surgido a sua versão inglesa, “Paradise on Hold” e
"Canadianos ou Étnicos" (1987).
No regresso a Portugal prosseguiu a carreira de professora
universitária e publicou as obras: “A Sibila: uma superação
inconclusa - ensaio” (1990), “As máscaras da memória:
estudos em torno da obra de Agustina –ensaio” (1998), A
imagem da escrita no pequeno écran (2004), “O ângulo
crítico do entendimento do mundo-ensaio” (2007).
Faleceu em 2014.
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The Letter

Dear mother and father,
I hope you are well. We are just
fine.
Domingos writes "we" but deep
down he does not include hae. It
is as if she did not exist in is life
although they have been living
together under the same roof for
eighteen years. Eighteen long
years. Just a few months before
that he had arrived, wearing his
dark suit, a boina down over his
ears and an empty wallet. He met Joaquim Patrício who
gave him help, shelter and finally his daughter, Adelaide.
They never whispered words of love or things like that, but
a year later their first child was born.
Carlos found some work this summer. It's good for him. He
won't hang around bad company. He has become a man;
he is now taller than I am. He his still making a little money
here and there. It's all for him; I don't need it, thank God.
The business is doing well. Tininha is still too young to start
working. She helps her mother at home.
Her, again.
For the last few days they had spoken only when they coudn't avoid it, because of the children. Adelaide had become
more aloof after the birth of the young one, Eduardo. Ed, in
English. She had started standing up to him, provoking him
and giving herself airs. Now, she arrives late from the work
and then spend hours on the telephone chatting with her
friends; she drinks teas that really stink just to lose weight.
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She stopped ironing his shirts and instead sens them to the
cleaners. She answers him in English and complains about the
children, her job, her migraines. What the hell does she
want/ She's got everything: a house in the suburbs, a car, a
real fur rotting in the closet. Once in a while a slap keeps
her quiet for a few days. She even becomes tender, but her
hugs and kisses no longer interest him.Then, she lashes
again for no reason at all. "What a brute you are!" "I'm no
slave." "I'm fed up". "One of this days I'm leaving." But she
won't. While Joaquim Patrício was alive, she didn't dare out
of fear. With hers father's death. things had changed. Now,
she even steals his money and wastes it on rags; she has a
fancy for them. To topo it all, his mother-in-law came to live
with them; in her sly way , she took her side. Daughter,
mother and grandmother, they all conspire against him.
They don't get anywhere with the boys though. Ed always
has a quick answer on the tip of his tongue.
(...)
He brought the letter to a close. It was getting to long.
I send you many saudades. Love from your son.

267

Antologia Literária

LAUREANO SOARES

Laureano Soares nasceu em Sobral de

São Miguel, concelho da Covilhã, em
1940.
Após a escola primária passou alguns
anos na capital, Lisboa, como empregado de comércio, no Bairro da Ajuda.
De regresso à aldeia natal, começou a
trabalhar com 16 anos de idade, nas
Minas da Panasqueira, na triagem do
minério.
Emigrou para o Canadá em 1959 e reside na região de SaintBruno-de-Montarville, no Quebeque.
Em 1969, casou com Lise Tremblay que lhe deu duas filhas.
Ficou viúvo em 2001.
Em 1965 integrou-se na Associação dos amigos do poeta Émile
Nelligan.
Pertence ao Cercle des Poètes de la Montérégie e participou em
vários colóquios literários e recitais de poesia, no Canadá, Perú
e Brasil.
Foi cronista na Emissão - Pause-Poesie, Vollet Nostalgie, na TV
comunitária TVRS9.
Em 2013, no sarau Harpe et Poésie, recebeu o prémio Fernand
Pelletier Neuve.
Colabora na Revue literária Carquois e na Agenda cultural Plumes et Pinceaux.
Em 2012, 2014 e 2015, participou no Congresso Brasileiro de
Poesia na cidade de Bento Gonçalves, Brasil.
Em 2009, participou no ll Festival de poesia, José Guillermo Vargas, Bambamarca, Peru. Em 2012, participa no lV encuentro
internacional de poetas, na cidade de Huari, nos confins dos
Andes peruanos.
Escreve em português e francês e está publicado em várias antologias.
Publicou os livros de poesia “Rêves Orphelins” (2006), “Raízes
de ardósia” (2007) e “Regards avec le coeur” (2012), “Sentiers
du Temps” (2019), “Amor, Paixão e Saudade” (2019).
Faz parte das Associações:
(UNEQ) Union des écrivaines et écrivains québécois.
(AAM) Association des auteurs de la Montérégie.
(SPUF) Société des poètes universelles francophones.
Poetas del Mundo (Chile).
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Quand

Quand la forêt se meurt arrosée par l’acide
qui tombe en fines goutes d’un gros nuage gris,
ou lorsqu’elle est rasée par un monde cupide,
c’est que nombreuses gens n’ont pas encore compris.
Quand je vois les glaciers chaque jour rétrécir,
le soleil réchauffer de plus en plus la terre
transformant les déserts, les faisant s’élargir,
je me sens prisonnier dans une immense serre.
Pendant que je perçois la grande indifférence
de tous ces dirigeants assoiffés de pouvoir,
sans l’ombre d’un souci, vivre une ignoble aisance,
Je vois les glaciers fondre à chaque jour, chaque heure
les déserts s’agrandir et sans aucune espoir,
la forêt est rasée, ou bien elle se meure.
(In Regards avec le cœur.)
Prix du député, Bertrand Saint-Arnaud « Gouv. du Québec »
Soirée Harpe et poésie 2010
Saint-Basile-le-Grand
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Emigrante novo

Desde os primeiros tempos eram conquistadores
E alargaram assim, passo a passo, a fronteira
Vieram dum país que deu à terra inteira,
Alguns séculos depois, grandes navegadores.
Espalharam a fé pelos mundos além,
Conduziram as naus por tal bravio mar.
Com Portugal na alma e o peito a palpitar,
Gloriosos voltaram a Sagres ou Belém.
Hoje somos nós, heróis, tentando igualar;
Partimos pelo mundo esperando encontrar
Uma vida melhor, vivemos nova história.
Deste modo eu parti e o tempo foi passando.
Lembro-me nesta hora como ficou chorando
Minha velhinha mãe que eu guardo na memória.
(In: Raízes de Ardósia)
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LAURENTINO ESTEVES

Laurentino Esteves nasceu em
Balasar, Póvoa de Varzim em
Dezembro de 1967. Emigrou para
o Canadá em 1986.
Em Toronto tem dedicado muito
da sua vida ao movimento associativo e ao voluntariado. Chegado a Toronto em 1986, nesse
mesmo ano integrou os corpos
diretivos da Casa dos Poveiros
que foi fundada em Outubro do
mesmo ano. Nesta associação
exerceu vários cargos desde presidente 94-95 e 2012-2013, atualmente é o presidente da Assembleia Geral. Nesta associação tem tido sempre uma ligação muito próxima com o Rancho Folclórico, em 1988-1989 deu inicio ao
grupo de cantares dos Reis da Casa dos Poveiros.
Durante anos foi responsável pela área do folclore da ACAPO
(ALIANÇA DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS DO
ONTARIO), onde entre outros cargos foi presidente em 2002,

atualmente é o presidente do Conselho de Presidentes.
Em1995, participou no Congresso Mundial da Juventude, à margem do encontro da mulher migrante realizado em Espinho, Portugal, e apresentou um trabalho sobre a importância da juventude no movimento associativo na Diáspora.
Foi também eleito Conselheiro das Comunidades Portuguesas
pelo Canadá, sendo membro do Conselho permanente. Em
2002, foi eleito deputado à Assembleia da República pelo PSD,
pelo círculo eleitoral fora da Europa. Em Toronto exerce a profissão de gerente comercial.
Laurentino Esteves é ainda membro do Conselho Consultivo do
Consulado Geral de Portugal em Toronto.
Em 2015, por ocasião do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, foi condecorado pelo Presidente da República com a
Comenda da Ordem Mérito Civil.
Em 1988, publicou o livro de poesia “A SÓS COM OS MEUS
POEMAS”
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Jovem

Jovem medita!
vê como vida se agita
sem ti é incompleta.
Medita em tudo
mesmo que te pareça absurdo.
Nas flores, nos rios,
nos bosques densos e sombrios,
no céu e no mar,
nas estrelas e no luar.
Repara que tudo está ligado
por um elo de amor.
Será possível atingir o céu
sem prejudicar uma flor.
Por fim...concluirás
que tudo o que te rodeia
são símbolos de paz.
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LISA FARRAH FURTADO

Lisa Farrah Furtado é
escritora, professora de
yoga e realizadora lusocanadiana. É autora dos
best-sellers “The Journey...Metamorphosis”,
“Her Apparitions”, e “Pop
Rock Cop”.
Nasceu em Victoria, na
Colúmbia Britânica, Canadá, numa família de
imigrantes açorianos de São Miguel. Sua irmã é a cantora
vencedora do Grammy, Nelly Furtado. Ela é a Diretora Criativa e principal instrutora do Bend It Like Buddha Yoga no
Algarve, e produtora do premiado documentário, Atha
Gamma. Vive em Portimão, Portugal.
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Lisa Furtado’s Fatima is a young American girl of the
1980’s. She comes ‘of age’ in the disenfranchised era after
the “Flower Power” movement, as the daughter of a proud
American military leader. Her father’s frequent absences,
and strict, intolerant manner, drive Fatima, (and her mother)
into different quests that take them from the mainstream of
the American idealized family. Wanting to escape from both
her parents’ obsessions (and her own inner urgings), Fatima strikes out on-her-own in the wild world, hoping to connect with an older, married man who has preceded her to
Asia. In her back packing travels, Fatima is exposed to adventures that challenge her perceptions and require her to
look from a new light at her pre-conceived notions of relationship, independence, self-reliance, submission, rebellion
and self worth. She is accompanied by a ghost of the atrocities that have been wreaked on Banda’s home country; and
finds the contrast of devastation & rebirth, beauty & ravishment, despair & hope, intermingled in the lush greenery of
Viet Nam and Cambodia. Having fallen into traps of seemingly free choice; (sex, power, adoration, slavery, violence,
drugs, political intrigue, and collapse), a devastated woman
awakens in a hospital in Saigon, Viet Nam. Here she reads
Fatima’s diary, and her drug riddled, recuperating mind begins to piece together the truth of who she is, and of the
values of life. The devastated woman's drop into the seething abyss of life is the propellant that awakens her to the
beauty of forgiveness, genuine love, values, and hope for
fresh beginnings.
(Review by Lynne Baer)
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LUIS AGUILAR

Luís Aguilar nasceu em Lisboa,
em 1951. Reside em Montreal.
Luís Aguilar personifica um trajeto
pessoal, académico e profissional
diversificado, tendo desenvolvido
significativa atividade em vários
domínios do conhecimento e da
ação pedagógica: Ensino de Língua Portuguesa, de Literaturas de
Língua Portuguesa e de Culturas
Portuguesa e Lusófonas, Formação de Formadores, Teatro, Expressão Dramática e Psicologia.
Foi professor da Universidade de Montreal (2000-2016) e
docente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua,
professor e diretor da Escola Superior de Teatro de Lisboa
(1976-1978), professor e diretor da Escola do Magistério
Primário de Faro (1978-1984) e professor da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve (1984-1995).
Foi ainda diretor e encenador do Teatro Laboratório de Faro (1979-1989).
Promoveu a vinda a Montreal de vários escritores portugueses e realizou muitos colóquios e conferências entre
outras iniciativas de carácter cultural.
Algumas das suas obras:
Expressão e Educação Dramática, Lisboa: IIE - Instituto de
Inovação Educacional, Ministério da Educação (Portugal);
Análise Transacional, Prática para o Autoconhecimento.
Lisboa: Fim de Século; L’Univers des Activités Dramatiques
en Art, Thérapie et Éducation. Carnièrres: Lansman; Dinâmica de Grupos. Faro: Livrexpressão; Sugestopedia, Método de Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras.
Faro: Livrexpressão; Manual de Psicopedagogia para Formadores de Formadores: A Relação Eu-Eus (vol.1), A Relação Eu-Outros (vol.2) e a Relação Eu-Grupos (Vol. 3).
Albufeira: Centro de Formação de Professores.
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Ritual Só Para Fantasmas (Extrato)

ELA
- Por onde tens andado?
ELE
- Por esse lugar ermo onde se permite viver a calma dos
dias.
ELA
- Não cumpriste sequer a promessa de não deixar de pensar em nós.
ELE
- Bastou-me a saudade, deitada à beira-mar.
ELA
- Entretanto, pouco soube de mim e só agora desconfio do
que sou por tanto me ter perdido.
ELE
- Vivemos num tempo que tarda a chegar.
ELA
- Um minuto, uma eternidade, um centímetro, um abismo.
ELE
- Espreito. Vejo uma janela incendiada.
ELA
- Para lá do parapeito, o fogo.
ELE
- Para cá do miradouro, o jogo.
ELA
- Do lado de cá, a poesia que brota dos corpos.
ELE
- Do lado de lá, uma imagem pura e louca.
ELA
- Do lado de cá, tudo se incendeia.
ELE
- Do lado de lá, os pássaros da madrugada poisam no horizonte.
ELA
- Os corpos vão ficando mais longe do desejo.
ELE
- As roupas colam-se aos corpos ausentes.
276

Autores Luso-Canadianos

ELA
-Dou laços com as minhas pernas para prender o teu desejo.
ELE
- Um barco leva-nos e traz-nos.
ELA
- Fechemos a janela para que o vento não leve daqui o que
vivemos.
ELE
- Encerremos as portas para que a noite não leve o que
sonhámos.
ELA
- Enlouquecemos no gerúndio.
ELE
- O dia esquece-se de nascer.
ELA
- O rio deixa de correr.
ELE
- As palavras deixaram de saltar para a fogueira.
ELA
- Não são mais do que palavras despidas, deitadas na palha.
[…]
ELE
- Despir era a urgência e o desejo, a antecâmara.
ELA
- Despi-me devagar, não tinha pressa. E, no entanto, estava tão apressada. Devagar fiz como quem desfaz um botão
e outro e outro ainda.
ELE
- Nem sequer havia botões, inventaste-os.
ELA
- Despi-me devagar, uma peça e outra e outra ainda.
ELE
- Nem sequer havia roupa, inventaste-a.
[…]
ELE
- Essa melodia foi tudo o que ficou.
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ELA
- Ficaram também esses corpos por amar, deitados nessa
última manhã.
ELE
- Dançámos com os fantasmas que pairavam sobre os
nossos sonhos.
ELA
- O desejo persistia, cavalgava, triturava num ritual que se
extingue nunca.
ELE
- Como a areia da praia que tranquilamente espera que o
mar lhe toque de mansinho, ora em ondulações lentas ora
vorazes, e que a arrasta nem sabe ela para onde.
ELA
- Suave percurso para o desencontro.
[…]
ELE
- Esperámos uma qualquer ordem da razão que não pusesse os sentimentos em sentido.
ELA
- Com os lábios ainda quentes e quando o corpo ainda estremecia veio o adeus da rua acima.
ELE
- Quando as nossas mãos se uniam já um gesto brusco as
separava.
ELA
- Uma espada no meio.
ELE
- Espreitávamo-nos em silêncio.
ELA
- Falávamos em sussurro até à hora em que os galos cantam.
ELE
- Um comboio apitou e interrompeu os nossos silêncios.
ELA
- No momento em que tu prometias que ainda faríamos
uma longa viagem.
ELE
- Mais tarde, encontramo-nos ao dobrar da esquina.
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ELA
- Passámos um pelo outro e olhámo-nos como dois estranhos que nunca se tivessem encontrado.
ELE
- Tínhamo-nos esquecido de tudo.
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LUÍS MARCELINO
Luis Manuel Marcelino nasceu a 13 de
Setembro de 1953 em Carreiro de
Areia, pequena aldeia do concelho de
Torres Novas, distrito de Santarém.
Apenas com o 4º ano de escolaridade,
aos 11 anos de idade começou a
trabalhar numa oficína mecânica e
mais tarde dedicou-se à pintura de
automóveis.
Autor autodidata, registado na S.P.A.
Emigrou para o Canadá em Setembro
de 1990 onde ainda reside, na cidade
de Toronto.
Desde 1996 que colabora com textos poéticos para o jornal
«Sol Português» de Toronto, jornal de grande expansão na
comunidade portuguesa.
Prémios:
2011—1º Prémio, com o texto «Primavera», num concurso
organizado pelo jornal «Família Portugues» também de Toronto,
alusivo ao dia mundial da poesia.
Letras musicadas:
1996-- «Faz» para o grupo Duo ao Quadrado. 3º lugar Festival
da canção CIRV- FM
1999-- «A tua saia de cetim» Cantor: Rui Furtado
2017-- «Ao romper da madrugada» Cantor: Grupo ERATÓXICA,
usa
Livros editados:
2016— «Mensagens e Pensamentos» — Poesia
2016—Coautor em «Coletânea de Poesia Torrejana»
2017- Coautor em «Nau da Lusofonia» — Poesia
2017- «Nota de Musica» —Romance
2017- Coautor em «Terra de Poetas» -- Poesia
2017-Coautor em «Raízes de Poesia» -- Poesia
2017- «Pedaços de Silêncio» -- Poesia
2018-Coautor em «Terra Brasil» -- Poesia
2018- Coautor em «Poetas da Cidade» -- Poesia
2018- Coautor em «Corpo e Alma» – Poesia
2019- Coautor em «A Poesia» -- Poesia
2019- «Palavras d’Água»
2019- «Poemas de Natal»
2019- «Poems of Christmas»
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Minha Primavera
Manhã cinzenta
A chuva cai
A mente inventa
O poema sai
Natureza, maravilha
Manhã chuvosa mas calma
Para mim o Sol brilha
Dentro da minha alma
Campos verdes em flor
Contigo chega o amor
Nova vida, nova era
Natureza, maravilha
Contigo o Sol brilha
Minha Primavera

Calor interior
Faz muito frio lá fora
Há neve cobrindo o chão
Há um verão que demora
Isso não está na nossa mão
Mas há um calor interior
No interior do nosso lar
O calor do teu amor
Que me convida a amar
Lá fora cai a neve
Cai suave e leve
Branca é a sua cor
No interior do nosso lar
Eu conjugo o verbo amar
Com o teu calor interior
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LUIZ SARAIVA

Luiz Saraiva nasceu em Lisboa.
Estudou no Conservatório de Lisboa e fundou o grupo de teatro
“Teatro de bolso do Barreiro”.
Em Paris frequentou a École du
Théâtre National Populaire
e
École du Théâtre des Nations e
fundou
a companhia Le Petit
Théâtre d’Art Populaire.
Acabou por emigrar para o Canadá há cerca de 50 anos. Criou o
Departamento de Teatro da Universidade de Moncton (New
Brunswick). Em Montreal criou a companhia de teatro
Théâtre de Polichinelle, à qual se seguem, o Théâtre d’Art
du Québec e a École de Théâtre de Laval.
Dedicou a sua vida ao teatro na vertente da educação,
sendo pioneiro na integração do teatro no ensino, fazendo
digressões anuais de teatro multidisciplinar nas escolas
primárias e secundárias do Quebeque, Ontário e Nova
Brunswick, para além de festivais de teatro como o de Rimouski.
Artista polivalente, participou em filmes, espectáculos na
televisão, recitais de poesia, marionetes, mímica, etc.
Criou vários vídeos pedagógicos de teatro, marionetes e
teatro de sombras para a juventude. Em parceria com a
sua mulher, publicou uma compilação de peças de teatro
(26 volumes com cerca de 40 textos) intitulada “Drame et
comédie”.
Tem prontos para publicar mais quatro livros. O primeiro a
vir a lume será a obra de poesia “Quem sabe? Serei um
poeta?”
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A infâmia da bruma ou o mar, a bruma e eu

Dormi como um príncipe
Entre lençóis brancos
Limpos e doces
A cabeça cheia d’ideias
Cheia de sonhos
Sabia que o deus Neptuno
Estava à minha espera
Quando me deitei
A noite me escondeu
A tua face meu amor
Ouvia perfeitamente as vagas
Que batiam delicadamente na areia
Me convidando
A um soninho reparador
Dizendo:
Dorme...shue
Dorme…shue
Menino grande
O espírito em repouso
Deixei o sono
Me invadir
O mar estava ali
Ali estava o meu amor
E cai nas cores da imaginação
Círculos, elipses, espirais
Espelhos com vagas e espuma
Reflexos com olhos em amêndoa
E lábios carnudos
Que se deseja beijar
Os teus cabelos de espuma
O teu peito molhado e fresco
Se misturavam
Com uma sensualidade quase pornográfica
A noite se passou
Com um prazer novo e desconhecido
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Uma só sombra no quadro
A ânsia de te encontrar
Para te apertar nos meus braços
e mergulhar na tua pele
doce e sedosa
me fazer invadir das tuas caricias eróticas
Dormi, até as 10 da manhã
O som estridente da corna de bruma
Me acordou
E pelas tabuinhas da janela
A luz do dia tentava penetrar
Dum salto abri a janela
Surpresa e espanto
A raiva me subiu aos olhos
Maldita, ciumenta, filha da mãe
A bruma cobria tudo
Escondendo o meu mar
E a tua imagem
O sonho acordado
Que eu tanto esperava ter
Quando me deitei
Estava escondido
Sufoquei, gesticulei, gritei
Não tens vergonha
de me fazeres uma coisa destas
de separares quem quer
ser feliz
Estúpida, cabresta, parva
porquê?
Anda, diz porquê!
Não cales, fala.
O que é que me respondes?
Pus-me a escuta e
A bruma me respondeu:
Ó filho, não te esqueças
Que eu assisti ao teu nascimento
Que tu és meu filho
Filho ingrato certo
Que parece ter
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Esquecido a sua juventude
Foste embora para longe
Não tens razão de queixa
Se por um momento
Eu ponho o meu cobertor sobre os teus olhos
Esqueceste tudo
Mesmo a guerra de ciúmes
Entre mim e o sol
Tu esqueceste mesmo que
Saber esperar é próprio da vida
É pena mas não tenho tempo para discutir
Tenho que te deixar, começo a fraquejar.
Como de costume o sol ciumento está
Há muito tempo à tua espera
E saber morrer
E uma qualidade que eu tenho
Mas atenção
Prometo voltar
Talvez amanhã
Talvez depois
Mas peço-te um favor
Ao abrires a janela
Lança-te no espaço
Prende-me nos teus braços
Prometo que não engano
Nem o mar, nem o sol
Nem o teu amor
As carícias entre nós
Não têm consequências
E de qualquer maneira
É um segredo entre nós
Adeusinho, até breve
Ate à pró...xi...ma.
O mar lá estava
Com as vagas e a espuma
O céu apareceu azul e puro
O sol me invadiu
Com os seus raios quentes
E a tua imagem colou-se aos meus olhos
285

Antologia Literária

Com teu sorriso
E teus olhos de amêndoa
Abri os braços
E como um polichinelo possessor
Apanhei tudo sem distinção
Abri o peito e pus-te lá dentro
E prometo
Nunca mais esquecer
O pequenino que fui.
E para ti bruma
Desculpa lá
Quando não se percebe
O erro é normal.
Permitam-me
Que eu mude
O título
Destes pensamentos
Em vez da infâmia da bruma
Digamos
O mistério da bruma
Como diz o provérbio
Nunca se deve ver com os olhos
Mas com o coração
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MANUEL ALVES LOURO

Manuel Alves Louro estudou em
Portugal onde se licenciou em Filosofia antes de ter vindo para o Canadá.
Durante 5 anos leccionou as cadeiras de Filosofia, Ética e Música nas
Universidades de Portugal.
Em Portugal também foi Director
de um Grupo Coral com um vasto
reportório de música clássica e popular.
Em 1965 completou o Mestrado em Filosofia, na Universidade de Montreal, em Québec.
Em 1976 completou o Mestrado em Teologia na Universidade de Laval, em Québec, e entre 1974 e 1978, completou a "escolaridade" para o Doutoramento em Filosofia na
Universidade de Laval, em Québec.
Foi professor de Filosofia na Universidade Notre Dame de
Foy, no Quebeque, e de Direito Imobiliário, no ensino préuniversitário.
Para além das suas realizações na esfera académica e
profissional, publicou também 5 manuais de Filosofia em
Francês, trabalhou 12 anos como tradutor e intérprete para
o Governo da Província de Québec, e foi escritor colaborador em jornais de Portugal e do Canadá. Autor do livro “Diante da Vida” (2004), também com versão em língua espanhola, mais recentemente publicou em Portugal um livro
com muitos artigos tratando de temas sociais, éticos e filosóficos. Traduziu ainda para a Igreja Católica documentos
de significância histórica.
Tendo-se mudado para Toronto, entre 1998 e 1999 foi o
Director das Artes e Cultura da Academia do Bacalhau de
Toronto.
Faleceu em 2009.
(Informação parcialmente recolhida na página do
Grémio Literário de Língua Portuguesa)
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Sinopse

Não é fácil escrever sobre a eutanásia, o aborto, a pena de morte
ou a toxicodependência, mormente
se queremos assumir uma postura
de reflexão livre, bem informada e
responsável.
O autor desta monografia não
temeu abalançar-se a comunicar
aos leitores o fruto da sua experiência pessoal como pedagogo e o
produto da sua vasta informação
sobre tão controversos temas. O
tratamento que dá às matérias que
desenvolve é muito interessante
porque é pessoal. Não é um livro apologético, mas é um
livro pedagógico porque a sua leitura nos ensina e, aqui e
ali, até nos comove.

288

Autores Luso-Canadianos

MANUEL APOLINÁRIO

Manuel Apolinário nasceu na ilha
do Pico. Residiu inicialmente em
Wininipeg e Cambridge, acabando
por se radicar, em 1965, em Toronto onde faleceu a 14 de Janeiro
de 2000.
É autor da obra poética "Ecos de
Saudade e Bom Humor" (1993).

289

Antologia Literária

Quadras populares

Os degraus que a vida tem
Que se desçam com cuidado...
Há muita gente de bem
Que lá tem escorregado.
Muita sorte é coisa rara
Tenhamos sempre cautela
Desgraçado de quem pára
E fica à espera dela!
A ganância é coisa louca
Que destrói a nossa vida.
Quem enche demais a boca
Mastiga mal a comida.
Deve ser bem calculada
Qualquer carga nesta vida
Para não nos ser pesada
Se a jornada for comprida.
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MANUEL CARVALHO
Manuel Carvalho nasceu em Cicouro, Miranda do Douro.
Iniciou-se nas letras em Leiria, no
semanário "A Voz do Domingo”
(Suplemento literário "Arrancada").
Em 1979, alcançou o 2° Prémio
num concurso de contos do Diário
Popular. Radicou-se em Montreal,
no Canadá, em 1980. Organizou
os
Jo go s
Flo ra i s
L u so Canadianos (1983, 1985) e , posteriormente, outros concursos literários.
Colaborou nos jornais “A Voz de
Portugal”, “LusoPresse” e “Lusitano”. Foi membro e dirigente de vários organismos comunitários.
Foi jurado de concursos literários, nomeadamente do Concurso Literário Proverbo (USA).
Fundador e um dos coordenadores da Biblioteca José
d'Almansor - Universidade dos Tempos Livres (Montreal)
onde organizou concursos, colectâneas literárias e festas
culturais.
Tem colaboração espalhada por jornais e revistas de vários
países. Está incluído em algumas antologias: “PortugueseCanadians: Diasporic Challenges and Adjustment”, “Writers
of Portuguese Diaspora in the United States and Canada”,
entre outras.
É autor dos livros "Saga" (1989), "Um poeta no paraíso" (1994),
"Parc du Portugal" (1997), "À beira-Main" (2003), "O homem que
falava com as flores" (2015), "Ti Vida" (2016), “As Belas Manhãs”
(2017) e “Entre Morros e Capim” (2018). Co-autor de "Rostos,
Olhares e Memória" (2012) e "Rostos, Olhares e Identidade"
(2013).
Organizou a antologia literária “Autores de Origem Portuguesa –
Québec“ (2018).
É o coordenador da revista virtual "Satúrnia - Letras e Estudos
Luso-Canadianos.”
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Entre Morros e Capim

Calambata. O aquartelamento encarrapitado no cimo do morro. A meia encosta, a
sanzala.
Ao redor, a omnipresença dos morros
verdes de capim. Nas vertentes, as manchas escuras e densas da mata.
Finalmente, após longa espera, os
maçaricos chegaram. À porta de armas,
uma enorme bandeirola de pano branco,
letras garrafais pintadas em vermelho
vivo, fazia as honras da recepção:
«A RAZÃO DA VOSSA TRISTEZA É A RAZÃO DA
NOSSA ALEGRIA.»
Os velhinhos, em polvorosa, rodearam a coluna.
Troçam, hílares, do ar aparvalhado dos recém-chegados.
— Estes maçaricos ainda cheiram a sal.
— Estávamos com medo que se tivessem perdido na picada.
— Aqui não podem chamar pela mamã.
Mas logo a saudade desponta. Abruptamente, a fachada rude esboroa-se.
— Vem alguém de Viana?
— De Chaves?
— De Leiria?
Reencontros. Abraços. Corações a estoirar na boca. Um
tropel de emoções a rasgar caminhos largos de ternura, a
correr como sombras pela imensidão do capinzal.
********
— O nosso pelotão ficará alojado naquela caserna - indicou o alferes Mendonça. - Instalem-se o melhor possível.
Dentro de duas horas, o nosso sargento Martins irá proceder à distribuição de lençóis e cobertores.
Fernandes carregou a mala às costas e seguiu na direcção apontada pelo alferes.
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O interior da caserna apresentava um ar caótico. Os beliches descarnados, colchões esventrados, bagagens
amontoadas por toda a parte, detritos e papéis pelo chão
de terra batida. Alijou a mala e sentou-se na borda de uma
cama, a abarcar gradualmente a situação.
Maçaricos e velhinhos trocavam galhardetes.
— O que me dás em troca deste armário que eu próprio
fiz?
— Troco esta ração de combate por um maço de cigarros do puto. Quem quer?
— O que vale este espelho? Um gajo vê-se poucas vezes ao espelho mas mesmo assim faz jeito.
— Não tens nada para trocar?
Fernandes ergueu os olhos para o velho. Muito alto, só
pele e osso no camuflado a cair aos bocados já sem pitada
de cor. Pelos rasgões apareciam retalhos de pele acobreada, e espessos tufos de pelos. No rosto acavalado, coberto
de barba duma semana, os olhos eram pestanudos e mansos.
— Trocar por quê?
— Por um cão.
— Um cão?!
O velho nem deu pela estupefacção que causara.
— Sim, um cão inteligente e bonito.
Fernandes não sabia se devia rir ou mandar o outro à
merda.
— Mas para que diabo quero eu um cão?
— Tu nem sabes a companhia que faz um cão. Aqui,
neste inferno, a companhia dum cão é uma coisa maravilhosa. Se ficares com o Fantasma, vais ver que não te arrependes.
— Não tenho nada para trocar, pá. Vai chatear outro.
O grandalhão ficou momentaneamente desorientado, a
baloiçar os braços esqueléticos. Mas voltou logo à carga.
— Mas não queres ver o cão? Não perdes nada. É um
bicho muito fino.
— Se é assim tão fino, leva-o contigo.
— Levava, levava, mas é muito complicado. É preciso
uma data de trapalhadas, documentos, vacinas. Podes crer
que o levava, vou ter muitas saudades dele. - A voz es293
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trangulava-se, os olhos humedeciam. - Sem dono, até são
capazes de matá-lo.
— Deixa lá ficar o cão, homem. Eu trato dele.
O velho quase desatou a chorar. A sua manápula esmagava o ombro do maçarico.
— Eu sabia, pá. Eu sabia que podia confiar em ti. Nestas
coisas, nunca me engano. Vou chamar o Fantasma para
que tu o vejas.
Em dois saltos, atingiu a porta a enfiou os dedos na boca. O assobio partiu veloz.
— Não tarda nada, está aí.
Mal tinha acabado de falar, um grande cão, branco e
felpudo, irrompeu pela caserna em carreira cega. Atirou as
patorras ao peito do dono, a ganir tristemente. A baba escorria entre os dentes brancos e aguçados.
— Quieto, Fantasma, quieto.
Na caserna elevou-se um coro de protestos.
— Leva daqui esse hotel de pulgas.
Se ele vem para este lado, dou-lhe um tiro.
— É mais burro do que o dono.
— Senta-te, Fantasma.
O cão obedeceu. A cauda farfalhuda varria o chão, as
azeitonas pretas dos olhos pregadas no dono. De quando
em quando, lançava um gemido dolorido.
— A malta gosta do Fantasma. Estas bocas não são do
coração. É bonito, não é? Ficas com ele?
— Que remédio!
— Trata bem dele, ouviste? Dá-lhe banho uma vez por
semana. Não tem uma pulga. Anda mais limpo do que estes gajos todos juntos.
— É manso?
— É um autêntico cordeiro. Só não gosta dos oficiais.
Ele lá terá as suas razões.
— Sendo assim, fico mesmo com ele. Já tenho alguém
que pensa como eu. — Alçou o indicador para o bicho que
o escutava compenetrado, a língua rosada de fora. — Toma atenção, pá. Sou o teu novo dono e também não gosto
de oficiais. Vamo-nos dar às mil maravilhas, não é, pá?
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MARCOLINO CANDEIAS

Marcolino Candeias nasceu em
Cinco Ribeiras, Ilha Terceira, em
1952. Publicou os primeiros poemas aos 17 anos, no suplemento literário "Glacial" d' A UNIÃO.
Depois de cumprir o serviço militar em Angola, licenciou-se na
Universidade de Coimbra, em
Línguas e Literaturas Modernas.
Foi assistente nas Universidades
dos Açores e de Coimbra.
Em 1986, partiu para o Canadá (Montreal) para exercer as
funções de Leitor de Português na Universidade de Montreal, onde além da língua ensinou Cultura Portuguesa e
Brasileira. Foi funcionário da Caixa Portuguesa Desjardins
e colaborou com o semanário “A Voz de Portugal”. Em
1998, regressou aos Açores. Foi director da Casa da Cultura da Ilha Terceira, Director Regional da Cultura, Presidente do Gabinete da Zona Classificada de Angra do Heroísmo
e Director da Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo.
Faleceu em 2016.
Livros publicados: “Por ter escrito Amor” (1971) e “Na distância deste tempo” (1984)
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Breve discurso aos meus amigos

Meus amigos
meus amigos de escola meus amigos de liceu e de universidade
que juntos fizemos a maqueta de um novo mundo
meus amigos de pândega meus amigos das touradas da
minha adolescência
que uns aos outros nos embriagámos de tanta esperan
ça.
Oh meus amigos de café de cerveja gelada e coração fervente
que resolvíamos a paz e a guerra e inventávamos a justiça
social
todos os meus amigos das artes que sonhávamos até ao
clímax da fúria
a utopia suprema
e expurgámos do mal todo o universo para o fazer só de
beleza.
Meus amigos da ciência
que em serões enchíamos de generosidade as retortas do
progresso
em que inventámos novas energias e as novas maravilhas
do paraíso terrestre
e por que não
dos meus amigos os melhor penteadinhos das ideias então
apenas futuros
hoje consagrados já vedetas mesmo fragatas e cruzadores
da política
- se é que na política meu Deus aqui pra nós o Senhor
acha que?
Ah todos os meus amigos sem falhar nenhum
intelectuais semi para-intelectuais e sindicalistas
quantos quintais de verbo imolámos ao porvir.
Meus amigos todos do mundo inteiro que nunca conheci
que nem hei-de conhecer
meus inimigos e mesmo os menos amigos
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toda a charanga da imprensa escrita e da falada
e mais a do cochicho e a do dizquediz que também.
Todos.
Ah meus amigos meus inimigos
nós que inventámos a computação de bolso e o laser
nós que viajamos no imo do invisível
nós que fazemos a carambola com neutrões
nós que manipulamos a ADN como um castelo de Lego
nós mesmos que bordejamos as costas do cosmos
nós os que glorificamos
nós os que descreditamos
nós os que desacreditámos da democracia
e quisemos o mundo livre e melhor
nós que gravamos no perfeito absoluto da matéria
a perpetuidade do Hino à Alegria
nós que operámos tanta maravilha.
Nós que fazemos Jugoslávias e permitimos Somálias e
Timore
e que incubámos novas suásticas
sob a asa da nossa inconsciência.
Nós que por lucro e desleixo fazemos marés negras
e por conveniência e hipocrisia
ousámos admitir que dos falos fumegantes da indústria
era Juno mesma que se ejaculava
em jactos de progresso sobre as nações da Terra.
Nós que criamos as chuvas ácidas
cuspindo para o ar nossa arrogância
nós que satisfeitos e inconsequentes
multiquotidianamente abrimos a porta do frigorífico
e que de higiénicos tanto apertámos o desodorizante
que mesmo daqui debaixo
rasgámos as cuecas de S. Pedro.
Nós que nem mesmo já precisamos de alma
para sermos humanos e imortais.
Nós que
já nem de nós mesmos conseguimos dizer as maravilhas.
Nós operámos o inoperável
e arrotando à glória de Deus realizámos o impossível.
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MARIA ADELAIDE OLIVEIRA

Maria Adelaide Oliveira nasceu na Barra-Cheia, Concelho da Moita.
Após aí ter completado a
escola básica, outrora chamada instrução primária,
mudou-se para o Barreiro,
onde obteve um diploma, na
Escola Industrial e Comercial
Alfredo da Silva. Depois, frequentou o Instituto Britânico
e, paralelamente, a Escola Comercial Patrício Prazeres,
ambos em Lisboa.
Em 1976, emigrou para o Canadá. No Canadá, Província
do Québec, frequentou as aulas de português da Université
de Montréal e a Faculdade de Estudos Literários, na UQAM
(L’Université du Québec à Montréal) onde está prestes a
terminar um bacharelato.
Presentemente reformada, foi funcionária do governo do
Canadá e durante vinte anos, leccionou as disciplinas de
Língua e Cultura portuguesas, nas escolas comunitárias
Santa Cruz e Português do Atlântico.
É uma das coordenadoras da Biblioteca José d’Almansor.
É autora do romance "O Manuscrito", publicado em 2015.
Tem em preparação um novo romance que tenciona publicar brevemente.
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O Manuscrito

A Dona Eulália era uma mulher
de carácter forte. Sabia ler e escrever e, lá em casa, era ela quem dava ordens a todos, inclusivamente:
ao seu marido, homem bom e pachorrento, sem ponta de iniciativa eram o casal perfeito. Uma mandava e o outro obedecia, sem fazer
perguntas.
Quando alguém brincava com o
homem da Dona Eulália, ele costumava responder-lhes que era ela
que mandava no negócio, mas que,
na cama, era ele quem mandava e
todos se calavam.
A casa de pasto estava sempre cheia de gente: tinha
uma dependência, para receber os animais e dar-lhes pasto e água, e uma outra arrecadação, para guardar as carroças e charretes, que eram praticamente os únicos meios
de transporte e de carga, naquela época. Também tinha
uma taberna e alguns quartos de dormir.
Quando os viajantes chegavam, a pessoa que se ocupava dos animais tomava conta deles, libertando assim os
seus proprietários, para estes poderem tomar uma boa refeição e conseguirem um descanso bem merecido. Por vezes, as pessoas eram obrigadas a pernoitar na casa de
pasto, porque não havia transportes diretos, para Lisboa,
ou para o Lavradio, na outra margem do Coina. Aquele sítio era um ponto de encontro, para muitos.
A Nita entrou na taberna, muito discretamente, apertando bem o saco contra o ventre, uma forma de se apaziguar.
Todas as suas posses, levava-as ela nos braços.
Era já crepúsculo, mas, apesar do sol se ter posto, há
mais de uma hora, ainda havia gente sentada à mesa, a
petiscar. Lá fora, os homens começavam a acender os
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candeeiros da rua, um a seguir ao outro. Às vezes, passava um “fiacre,” com pressa de chegar a casa.
Ela era pequena e, por instantes, quase ninguém deu
pela sua presença, à exceção do homem atrás do balcão.
A Nita não sabia o que dizer, nem como fazer, pois a fome
e o medo de ser expulsa dali deixaram-na aterrorizada,
sem voz.
— Olha lá, rapariga, que fazes tu aqui? - pergunta o
homem. Nunca te vi por estes lados. Andas à procura de
alguém?
— Eu quero falar com a Dona Eulália, se fizer favor.
— Tou a ver. E quem te mandou?
A Nita baixou os olhos, porque não queria entrar em
mais detalhes com aquela personagem, de quem o tio
Guerra não falara, e insistiu em falar com a Dona Eulália.
A mulher, ouvindo o seu nome, desceu, ao encontro da
pequena, mas - vendo o seu estado sujo e débil - levou-a
para um local mais privado, pronta a escutar a razão daquela visita tardia e inesperada
— Então, como é que tu vieste aqui parar. De onde vens
tu?
— Foi o tio Guerra que me disse para a procurar.
— Ah, então, vamos lavar a cara e as mãos, comer alguma coisa e, depois, já falamos.
A Dona Eulália não tinha filhos, porque lhe tinham morrido, ainda bebés; o desgosto levara-a a abandonar a ideia
de ser mãe, mas ainda sonhava em ter uma menina.
Quando viu a Nita, nesse estado, o coração transbordoulhe de amor maternal e de compaixão.
Depois de a ter conduzido até ao lavatório, para se refrescar, perguntou-lhe se ela tinha roupa consigo, para se
trocar.
— Tenho sim, mas apenas uma muda; quero eu dizer:
cuecas e saia, não tenho mais nada.
— Não te preocupes, lava-te e troca o que puderes, para
não ires para a mesa suja. Depois, amanhã veremos.
A Nita desceu para a cozinha, depois de todos os clientes e empregados terem terminado a refeição deles. A Dona Eulália deixou-a lá, sozinha, para que ela comesse e se
adaptasse ao ambiente. Depois, quando viu que ela tinha
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terminado, foi buscá-la, para lhe indicar onde iria dormir,
aquela noite.
— A senhora bem-haja, nem sei como lhe agradecer.
— Não tens de quê. Agora, vais descansar e, amanhã,
falaremos.
No tom de voz carinhoso da sua interlocutora, a Nita
percebeu que era bem-vinda, àquela casa, e acalmou-se.
Uma vez deitada na cama que lhe tinham reservado, foi a
primeira vez na vida, a sentir-se que nem uma princesa e
sonhou como qualquer menina de 12 anos.
No dia seguinte, a Nita desceu novamente à cozinha,
não com a intenção de tomar o pequeno-almoço, mas para
ajudar, no trabalho.
— Então, dormiste bem?
— Sim, dormi como nunca - respondeu ela, alegre.
— Dona Eulália, eu desci para ajudar, na cozinha, porque eu sou capaz de lavar loiça, fazer feijões com hortaliça
e lavar o chão - disse a Nita, com firmeza e orgulho
− Vamos esperar para tomares o pequeno-almoço e,
depois, falamos… mas, antes de mais, quero que me digas
tudo o que se passou para aqui chegares.
— Tudo, o quê? — pergunta a Nita, nervosa, quase engasgando-se com a fatia de pão com manteiga saborosa,
que tentava engolir.
− Eu só te deixo aqui ficar se me disseres porque é que
fugiste de casa.
Então a Nita começa a contar:
— Lá em casa, nós éramos sete irmãos. O mais velho
tem 20 anos e a mais nova cinco. Eu cuidava dos três mais
novos, as duas mais velhas trabalham com a minha mãe e
o irmão já saiu de casa, dizem que foi trabalhar para Lisboa. As minhas irmãs põem-se sempre a chorar, quando
chegam a casa, por causa do que a minha mãe exige delas. Eu não sei o que ela quer que elas façam, mas o certo
é que elas discutem todas as noites e põem-se a chorar. É
um inferno e eu não quero voltar para casa. Além disso, eu
sempre fiz tudo o que a minha mãe dizia, na esperança
dela me deixar ir para a escola, mas foi tempo perdido,
porque tudo o que eu fazia, nunca era suficiente, e, quanto
à escola, segundo a minha mãe, é só para os rapazes. Eu
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sempre achei isso muito injusto. Eu acho que as raparigas
têm os mesmos direitos que os rapazes.
— Bom — responde a Dona Eulália, depois de ter ouvido, atentamente, a breve história da Nita. — Agora, já começa a ser tarde para ires para a escola.
— Aqui em casa, tu vais poder ficar, mas só enquanto
a tua mãe não souber do teu paradeiro. Entretanto, eu
prometo ensinar-te a ler e a escrever, tanto quanto eu sei,
porque já é tarde para começares a escola, mas não posso
pagar-te nada. Tu ajudas no que puderes. Pode ser assim?
— Eu faço tudo o que vossemecê quiser, Dona Eulália,
mas não me mande para a minha família — diz-lhe a Nita,
implorando.
— Então, vamos começar por arranjar umas roupinhas
mais adaptadas a ti e, também, umas outras alparcatas,
porque essas já deram o que tinham a dar. À noite, quando
eu não estiver muito cansada, vou começar a ensinar-te o
alfabeto.
A Nita estava tão feliz, que nem sabia se havia de rir ou
de chorar; ela ia, finalmente, aprender a ler e a escrever.
Nessa noite, quando se deitou, separou-se, pela primeira
vez, do papelinho que lhe dera a menina Helena, na Igreja
de Oleiros. Brevemente, ela seria capaz de ler e de escrever, pela sua própria mão, aquilo que a outra tinha escrito
no papelinho.
Os dias e os meses foram passando e a Nita crescia,
numa grande harmonia, com todo o carinho e amizade do
casal Ferro. Sempre que os dois tinham oportunidade, ensinavam-lhe a escrever o alfabeto. Em contrapartida, ela
habituava-se a trabalhar na estalagem, enfim, a prepararse, um pouco, para a vida de adulto.
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MARIA ADELAIDE VAZ

Maria Adelaide Vaz nasceu na República Democrática do Congo e residiu
em Kinshasa até 1961 partindo depois para Portugal.
Em Lisboa, casou e divorciou, teve dois filhos. Emigrou com os filhos para o
Canadá (Montreal), em 1980.
Formada em letras pela Universidade de Toulouse, trabalhou com intérprete e tradutora para o Palácio de Justiça de
Montreal. Em 1990, iniciou uma carreira como escrivã de
sala de audiência para o Tribunal Superior do Ministério da
Justiça do Québec, até à idade da reforma.
Paralelamente, em 1992, abriu o escritório Traduitout –
Bureau de Traductions.
Foi professora nas Escola Português do Atlântico, Escola
Lusitana e Escola Portuguesa de Brossard. Foi directora,
organizadora e professora de francês para uma escola «de
sábado» destinada a imigrantes de várias origens.
Colaborou na Rádio Centre-Ville, na programação e com
uma crónica semanal « Voando sobre Portugal ». Escreveu
para a Voz de Portugal, com a coluna « Palavras a fio »,
jornal « O Emigrante » e jornal LusoPresse.
Colaborou também com vários jornais e revistas:
A Revista Humanitas (Québec), Portuguesas no mundo
(Portugal), Revue Étincelles (Québec), entre outros.
Participou em colóquios, comissões e diversas actividades
sociais e culturais. Foi membro do Conselho de administração da « Maison Internationale de la Rive-Sud »
Publicou em 2018 o livro de história infantil
« Biloulou – Le chat immigrant-reçu ».
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Quem sou… apenas um ponto final!

Afinal, explica-me o que fazes?
Lá terás as tuas razões…
Que dirias do pulsar de uma estrela na galáxia ou de um
planeta que percorre o universo?
Que dizer de uma onda vibratória que prossegue o seu
fluxo? O que pensar da respiração de uma flor?
Que tudo se movimenta por si, em si, sem conhecer a
causa. Uma energia superior permite-lhes a mutação, sem
quaisquer explicações! É para ali que se encaminham, sem
saber porquê!
Como posso eu, que não sou nem estrela nem planeta,
nem tão pouco flor…dizer o porquê do que faço e porque
faço?
Digamos que surgi dum ponto luminoso sem o saber…
que me tornei no pulsar de uma estrela sem o sentir, que
apareci no meu percurso lento-rápido do sistema planetário
dentro do qual me movo como uma vibração, sem sequer
conhecer a intensidade.
Que poderei eu fazer, eu que não sei mais do que me dirigir para um sítio determinado com a energia de que sou
depositária?
Dar os meus momentos e pulsar como uma estrela.
Dirigir o pensamento e ser o seu sistema celular, transformando-me na energia que determina a minha passagem
em mim mesma!
Quem sou eu para me dar explicações, quando eu nem
sequer sei fazer perguntas : porquê e como foi? A vida nesta posição não se explica, assume-se, percorre-se, existe e
caminha-se para a meta previamente determinada vinda do
além dos tempos, do centro do átomo e do sonho da mente
superior.
Existo! Sim, eu sei. Sinto!
Sou eu que respiro nela, sou eu que sonho. Sou eu que
represento a visão do Existir em mim. Sou eu que canto a
aurora do amanhecer humano sem saber como, sem ter
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pedido nada, sem sequer conhecer nada sobre quais são
os desígnios de Deus.
Sou eu que estou para lá do significado das palavras, da
vibração dos números, do sonho e do irreal.
Quem sou eu para poder explicar esta reviravolta na minha vida? Eu não sei nada…
Só sei que existo por uma vontade superior à minha, que
está em mim e assim determinou que se fizesse. Porquê?
Como? Em que momento?
Afinal, quem sou eu para querer saber o que quer que
seja?
Dirijo-me para um lado, para um ponto, para o sonho e,
dentro do centro do amor não sei como fazer, nem como
chegar nem como se deve aceitar o que não se compreende, mas, só assim me torno no pulsar da estrela, no planeta que segue o seu caminho, na montanha silenciosa que
espera o apogeu do humano que se motivou a si mesmo,
depois de ter aceitado o percurso determinado do seu caminho.
Não sei dar explicações. Não sei nada. Só sinto um
grande amor pelos que, como eu, nada sabem e percorrem
um sentimento, uma dúvida, uma esperança, vinda de um
ponto luminoso, que nos encaminha, que nos ajuda a contornar e que nos leva ao alvo.
Então, posso compreender o pulsar da estrela, a energia
que se interiorizou em cada molécula, em cada célula ou
átomo, para que eles também sem o saberem, cumpram a
sua missão de estrela, de planeta e de flor e que possam
finalmente conhecer a que realidade pertencem.
Foram estas as informações que sonhei.
Quem sou eu afinal, para explicar o que aconteceu?
Apenas um ponto final.
Sou eu, apenas.
(in A Voz de Portugal)
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Le chalet à la campagne

Chaque fin de semaine nous
partons vers notre petite ‘cabane
au Canada’. J’adore y aller et, une
fois dans l’auto, je m’installe sur le
siège, à coté de maman et je
m’endors avec le ronronnement du
moteur. Le voyage dure assez
longtemps et de temps à autre je
sens une main très douce me caresser le dos en me disant :
— Nous approchons mon petit
minou adoré, bientôt nous serons
arrivés !
Aussitôt arrivés, je vais me dégourdir les pattes en faisant une bonne promenade autour de la maison. Je ne vais
pas très loin car nous sommes entourés d’un grand bosquet et m’aventurer seul là-dedans me semble comporter
trop de risques et, je dois l’avouer, je ne suis pas un chat
très audacieux.
C’est un grand plaisir pour moi d’aller au chalet. Dans le
silence de la nuit on entend, au loin, le bruit des animaux
dans leur habitat naturel, le vent qui valse autour des
arbres et le crépitement du bois dans le foyer, durant les
longues nuits d’hiver.
J’adore me lever tôt et m’asseoir sur l’accoudoir du
fauteuil, à côté de la fenêtre, pour regarder la forêt, alors
que le reste de la maisonnée est encore endormi.
Parfois j’aperçois, sortant du bois et longeant les arbres,
de beaux chevreuils qui se promènent dans la fraîcheur de
la rosée du matin. Nombreux sont les animaux qui
s’amusent aux alentours de la maison, nous avons des
écureuils, des marmottes, des lapins sauvages, et plusieurs
espèces d’oiseaux, notamment le beau merle d’Amérique
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avec sa poitrine rouge. Quelques écureuils osent venir me
dire bonjour à travers la vitre de la fenêtre et dès que je les
entrevois, j’ai une envie folle d’aller les rejoindre et de courir
avec eux.
Au début, toute cette faune m’était étrangère, toutefois,
avec le temps j’ai commencé à me sentir de plus en lus
familier ave mes compatriotes nord-américans.

(in Biloulou Le chat immigrant-reçu)
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MARIA ALICE RIBEIRO

Nasceu em Lisboa em 1930. Cedo
a actividade radiofónica mereceu a
sua atenção, tendo começado na
Rádio Universitária, passando pela
Rádio Graça e Rádio Renascença,
e na Emissora Nacional organizou,
produziu e apresentou o programa
"Ouvindo as Estrelas" durante largo tempo. Escreveu para os jornais
de Lisboa "Voz" e "Novidades", e
com o Dr. Manuel de Athaíde fundou e produziu a revista "Portugal" (história e cultura), que
nos anos 50 interessou um vasto sector da capital portuguesa.
Chegou a Toronto em 1962 onde faleceu em Outubro de
2000. Muito envolvida nas actividades socioculturais da
comunidade portuguesa, a sua marca ficou gravada em
muitos dos mais importantes projectos levados a cabo pelos portugueses de Toronto.
Foi fundadora-editora do jornal "Correio Português" que
dirigiu durante cerca de quarenta anos. Publicou a primeira
revista portuguesa no Canadá "Selecções Portuguesas"
(1965).
É autora das obras "Homenagem à Nazaré", "Pedras de
Jerusalém", "O Canadá e a presença portuguesa", "Paixão
ardente".
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Coerência ideológica e um
profundo instinto de lutadora
indomável é o que ocorre dizer
sobre Maria Alice Ribeiro, jornalista e interventora social ao
longo dos seus setenta anos
de vida, agora que uma doença, curta mas imperdoável, a
arrebatou do convívio dos
seus e da comunidade que
sempre procurou servir.
Controversa e de escrita sibilina,
apaixonada defensora de ideias
e maneiras de estar na vida,
deixa uma marca indelével na vida da comunidade Portuguesa do Canadá.
Num retrato mais detalhado, era senhora de um grande
coração, defendendo muitas vezes causas perdidas mas
sempre com uma generosidade e um apego denodado.
Passou pelo Liceu D. Filipa de Lencastre, Escola Lusitânia
de Comércio e Escola de Artes Decorativas (Arte Aplicada)
de António Arroio. Todas em Lisboa. Ainda na capital portuguesa, estudou na Escola Nacional das Belas Artes até
ao fim do último ano lectivo.
Tirou o Curso Geral de Enfermagem na Escola das Franciscanas Missionárias de Maria, durante o qual organizou a
Associação das Enfermeiras Católicas. Ao terminar o curso, partiu para St. Alban's (arredores de Londres, Inglaterra), onde se especializou. Tinha o Curso de Jornalismo pelo Instituto Técnico Profissional do Rio de Janeiro.
A actividade radiofónica mereceu também a sua atenção,
tendo começado na Rádio Universitária, passando pela
Rádio Graça e Rádio Renascença, e na Emissora Nacional
organizou, produziu e apresentou o programa "Ouvindo as
Estrelas" durante largo tempo. Escreveu para os jornais de
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Lisboa "Voz" e "Novidades", e com o Dr. Manuel de Athaíde fundou e produziu a revista "Portugal" (história e cultura), que nos anos 50 interessou um vasto sector da capital
portuguesa.
No desporto, distinguiu-se em "ralis" e "gincanas" e em pilotagem de aviões ligeiros. Nas suas últimas actividades
em Portugal, salientou-se como secretária de economato e
abastecimentos na Cadeia Central de Mulheres, em Tires,
mormente no sector social e aquisição de material moderno
para o Departamento de Saúde.
Em 1958, rumou para o continente norte-americano com
uma Bolsa de Estudos. Altura em que inicia uma série de
"Cartas da América", publicadas no jornal "Novidades" de
Lisboa.
Finda que foi a Bolsa de Estudos, decide ficar pelas Américas, fixando-se em Washington a trabalhar para o Adido
Naval Brasileiro e, depois, junto da Missão Brasileira nas
Nações Unidas. É a partir de Nova Iorque que inicia a colaboração no jornal "A Luta", de Monsenhor José Cacela. Em
1962 contrai matrimónio naquela cidade e, três meses depois, chega a Toronto. Ainda nesse ano colabora voluntariamente nos serviços sociais de St. Christopher's House,
toma a iniciativa de organizar o Rancho Folclórico "Nazaré"
e com outros elementos da comunidade dá início à fundação da "Luso-Canadian Association" _ uma organização de
carácter social.
Particularmente nos anos 1964/1965, deslocou-se várias
vezes a Ottawa, quando era embaixador de Portugal o historiador Eduardo Brazão, com o qual trabalhou no projecto
da estátua de Gaspar Corte Real, inaugurada na Praça da
Confederação, em frente do Parlamento Provincial na cidade de St. John's, Terra Nova (Newfoundland), a 8 de Setembro de 1965.
As galerias Almada Negreiros (Consulado) e Corte Real
(First) têm muito da sua iniciativa, dedicação e trabalho,
como também o Centro da Terceira Idade (First Portuguese). Em 1978, colaborou na organização das comemorações do 25.º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes portugueses ao Canadá.
310

Autores Luso-Canadianos

Pelo Presidente da República Portuguesa, antes de 1974,
foi-lhe atribuída a Comenda de Mérito, que agradeceu e
não aceitou.
O projecto inicial do Conselho das Comunidades deve-se à
sua visão e iniciativa, depois de exposição e conversações
havidas em Lisboa. Daí a sua participação, colaboração,
organização e actividades em reuniões feitas quer em Portugal, quer nos Estados Unidos e Canadá.
Em 1963, dando concretização a um projecto "antigo", aparece o Jornal Correio Português, a que deu o melhor de si
própria ao longo de 37 anos.
Faleceu em Toronto no dia 16 de Outubro de 2000, no
Hospital Mount Sinai, em Toronto.
(Texto recolhido na internet)
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MARIA ALMEIDA

Maria Almeida nasceu em
1932, na aldeia de Pisão,
concelho de Arganil.
Só frequenta a Escola Primária do Pisão até fazer o exame da terceira classe. Passa
depois vários anos como
pastora do pequeno rebanho
de ovelhas que possuíam os
pais. Completa, já adulta, o
ensino primário e, aos 24
anos, faz em Coimbra exame
para Regente Escolar, cargo
que exerce em seguida durante oito anos.
Manteve desde a adolescência uma colaboração regular no
jornal A Comarca de Arganil onde publica notícias, crónicas
e poesia.
Casa em 1960, em Coja. Desse matrimónio, dissolvido por
divórcio duas décadas depois, nascem-lhe quatro filhos.
Emigra para o Canadá em 1969. No Canadá obteve três
prémios em concursos de poesia e jogos florais bem. Publicou, em 1985 o livro « A Ponte », editado pelo Gabinete
de Estudos da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, e em 2019 o livro “Vou com o Sol”.
Manteve colaborações com a Arganília, revista cultural da
Beira-Serra, o boletim do Oriental, o Jornal de Arganil, a
Revista das Comunidades de língua portuguesa, de São
Paulo, Brasil, ou ainda o canal de televisão portuguesa de
Montréal TVPM como comentadora do programa “Ponto de
vista”. Foi ainda publicada nos jornais A Voz de Portugal e
LusoPresse e no boletim Pica Miolos, em Montreal, assim
como nos Cadernos da Emigração e na Revista Peregrinação.
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Monossílabos

De certas palavras longas,
de muitas sílabas,
não gosto,
quase lhes tenho medo.
“Angústia”, “solidão” e “sofrimento”,
têm o gosto amargo da tristeza
e deixam na alma
o eco de um lamento
Quisera não dizê-las,
nem mesmo em segredo.
Porém,
se digo “mar”
vejo asas de gaivotas pelo ar
e ficam-me os lábios
a saber a sal.
E a palavra “mãe”,
tão cheia de ternura
e de beleza,
ouvi-la e dizê-la
sabe bem!
E posso dizer “flor”,
que mesmo estando longe
de um jardim,
eu sinto o cheiro
e adivinho a cor
da rosa e do jasmim.
E então,
se brado : “Sol”!
- Sinto luz e calor
a banharem-me o rosto
e até mesmo Dezembro
pode parecer Agosto!
313

Antologia Literária

Semear ou Não

Olho o papel branco à minha frente,
E parece-me ouvi-lo a convidar-me
A semeá-lo de palavras-pensamentos
Que falem do que me vai na alma,
No momento,
E que possa colher mais tarde.
E recordar.
Farei da pena arado,
Para lavrar o prado,
Meu papel-confidente.
Mas...
Aonde irei buscar a semente?
-Vou à cata dela,
Ao celeiro da mente.
Encontro armazenadas:
Preocupações; esperanças;
Desilusões; lembranças;
Amálgama de muitos retalhos de vida
E sentimentos.
Tudo coisas que existem
(E sempre existiram)
E que são normais,
E mais ou menos iguais
Para toda a gente
Então...
- Se não tenho para semear
Nada diferente
- De que serve fazer a sementeira?
Magra seria a colheita,
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Bem pequenos os frutos
Não iria perder-se
Nenhuma obra de vulto.
E assim pensando
Dou descanso ao arado
E deixo o campo inculto.
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MARIA DE ANDRADE

Nascida em Lisboa, Portugal,
Maria de Andrade chegou a
Montreal, Canadá, com a família, aos 29 anos. Depois de 40
anos de trabalho rotineiro, dedicou-se àquilo que realmente
ama, ler e escrever.
Admite que é uma escritora atípica pois a sua língua materna é
o português, mas escreve em inglês, enquanto vive na província francófona do Québec.
Obras: “Memories of Lili, a Beagle's Life “ (2014), “The Little
Sect” (2015), “Cycles” (2016), “A Patch of Black Ice” (2017),
“Looking for Daisy” (2018), “While on a Cruise: A Short
Story Collection About” (2019).
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Sinopse

While on a Cruise starts with the
very moment when the author begins her journey as a writer and finishes with the completion of this as
her sixth book. In between these
moments are engaging and thoughtprovoking stories that examine how
situations, environments, and relationships shape people and how a
person’s attitude and character ultimately shape what they get out of
life.
Some of the stories in this collectionare based on or inspired by the author’s family tales, childhood memories, and
her personal experiences. Others, from the fictional tale of
young girls in a Catholic school in Lisbon, to a brother supporting a hypochondriac sister in Montreal, to a married
couple in a seniors’ home learning to look forward instead
of back, introduce multilayered characters struggling to live
the best way they know how and reveal the fascinating stories of everyday people.
Algumas das histórias deste livro são baseadas ou inspiradas nas histórias familiares da autora, memórias de infância e experiências pessoais. Outras, entre muitas, relatam a vida de meninas numa escola católica em Lisboa,
dum irmão apoiando uma irmã hipocondríaca em Montreal,
e até o quotidiano dum casal num lar de idosos que aprende a olhar em frente em vez de viver de recordações. São
histórias fascinantes de pessoas normais que lutam por
viver da melhor maneira que podem, iguais a tantas outras
com que deparamos no dia a dia.
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While on a Cruise: A Short Story Collection
About Life
Excerpt of The Orphan (First story in Part I: Family Tales)

“The day before my father died, he gathered my sisters and
me to say good-bye. He was weak and suffering terribly. He
cried as he held us close. He said, ‘My poor children, you’ll
be alone in this world, like lost baby birds.’ We cried with
him. The widow neighbour stayed with us in the house. The
morning after, she woke us up to go see our deceased father. This was the worst day of my whole life,” my mother
would quietly say as if she had run out of tears long ago.
Mother described how her father was brought to the chapel
in a simple pine coffin carried by the men of the village. His
body was wrapped up in a cloth. The priest from the nearest small town came and led the funeral procession on foot
from the chapel to the outskirts of the village. The men carrying the coffin followed the priest and the sacristan. The
orphan girls preceded the group of local and neighbouring
villagers.
“My father’s dog tried to follow his master in the procession,
but the presence of an animal was considered disrespectful, and the men chased him out with small stones. There
was a little stop at the outskirts of the village. We said our
good-byes to our father and, along with most of the villagers, we stayed watching the now small group disappearing
with my father on a pathway to the faraway burial site.”
At this point in my mother’s narrative of her father’s funeral,
I couldn’t help but shed some tears. I felt for my mother. I
could not even imagine being in her situation. I only knew
that it would be unbearable.
“When we arrived home, the dog was waiting at the door.
We let him in. He went to his place by the fire, next to his
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master’s chair. He lay there, motionlessly, as if he was waiting for him. He drank a little of the water we gave him, but
he refused to eat. The dog would go outside for his needs
and immediately return to his favourite place. We didn’t
know if the dog understood that his master would never
return. He stayed like that for days. My sisters and I cried all
the time. The support from others couldn’t ease our pain.
We missed our father, and we were so sorry for the grieving
dog. My father died with a broken heart. His dog died less
than a week later. All said he died of a broken heart.”
This part of the poignant story added the dog to my sorrow
for what had happened to my mother, both her parents, and
her siblings.
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MARIA DE FÁTIMA SERPA

Maria Fátima da Silva Neves
Serpa nasceu na ilha do Pico, Açores, e emigrou para
Toronto em 1969. Publicou o
seu primeiro romance em
2004, “Filho das Ervas”, e a
versão em inglês, intitulada
“Nobody’s Son” em 2005. Seguiram-se outros romances:
“Minha Vida em Ruínas” em
2008, e “A Açoriana” em
2015, a última obra publicada
pela editora Ver Açor.
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Extrato
(O filho da erva)

— Mariana que tens?
— Eu! Nada (a sua voz denotava surpresa)
— Ouvi-te gemer…
— Como?! – Estás a ficar velho, meu pobre Maurício.
Ele calou-se, pensando que estava a ouvir demais, neste lindo anoitecer.
Tudo era paz e sossego e, não muito longe, ouvia-se o
mar, a esbater-se, mansamente, na areia.
Sim? Que lindo anoitecer! Os grilos a cantar, os morcegos a cruzar o espaço, as árvores tão sossegadas, ao redor da pequena casa. Nem a mais pequena brisa movia as
suas folhas.
Estavam sentados sobre o balcão de pedra, à fresca,
neste anoitecer de verão.
Era costume, deixar a sopa ao pé do lume, água quente
na chaleira e virem apreciar o anoitecer.
— Sabes, Mariana!? A vida tem sido boa para nós. Temos gozado saúde e já estamos, ambos, de cabelos brancos, minha velhinha querida…
E sorria, a olhar para a sua meia laranja, com um olhar
de ternura.
Parecia impossível esta atitude, num homem tão forte,
alto, grosso. Suas mãos, grandes e peludas, deviam ser
terríveis quando se irritava, assemelhando-se a um gigante, como os há, nesta terra bravia, a terra do Pico.
(…)
— Maurício, estamos velhos! Tu com setenta anos e eu
com sessenta e cinco. O pior é que não teremos ninguém
da família, nem tu, nem eu, que nos venham velar.
— Olha, minha velhinha, estamos à conta de Deus! E ficou a fumar o seu cigarro.
De repente, levantou a cabeça, olhou para a sua mulher
e, ao vê-la distraída, pensou ser idiota, pois pensou que
ouvira gemer, outra vez. Mas como é possível se não está
mais ninguém por aqui?!
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— Mariana, vamos para dentro. Penso que são horas de
cear.
Levantou-se e, ajudando sua mulher a erguer-se, entraram e fecharam a porta.
(…)
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MARIA DE FÁTIMA TOSTE

Fátima Toste nasceu na cidade da Horta, no Faial e
radicou-se no Canadá em
1965. Residiu em Oakville.
Professora de instrução primária, completou em 1993
um mestrado em Psicologia
e também trabalhou como
conselheira e psicoterapeuta.
Foi dirigente do Grémio Literário de Língua Portuguesa
do Ontário.
Autora dos livros de poemas "Imagens do Mar" (2000),
"Nas Redes do sonho" (2000), e dos livros de prosa "Porto
Pim do meu encanto"- 2002, "Raízes azuis" (2003) e “Açorianos na diáspora fazem a diferença” (2011).
Co-autora: “Gaivotas ao Vento - A jeito de antologia” com
Urbano da Silva (2006) (Poemas), “Emigração em dó maior”
com Ana Sança (2009) (Prosa).
Faleceu em 2018.
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O lago não é o mar

O lago parece um mar,
Turbulento e agitado,
E o vento forte a soprar
Fá-lo ficar revoltado.
Olho as gaivotas voando
Em seu constante vaivém,
Que parecem estarem sonhando
Com o que o lago não tem.
Ao lago falta-lhe o sal
Com que o mar foi temperado,
E aquela cor sem igual
Que reflecte o céu dourado.
Falta-lhe as algas marinhas
Falta-lhe as ondas rolando
P'ra embalar saudades minhas
Que p'lo mar estão suspirando.
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MARIA JOÃO DODMAN

Maria João Dodman é
natural de Ponta Delgada, Açores e vive no
Canadá desde 1989.
Obteve uma licenciatura
em Espanhol e Francês
e um mestrado em Literatura Ibérica pela Universidade de Western
Ontário com uma tese
sobre Gil Vicente. É doutorada pela Universidade de Toronto com uma dissertação
sobre a Beleza e a Monstruosidade na Literatura Ibérica
Renascentista. É professora na York University, onde lecciona cultura e literatura portuguesas. Entre as suas publicações, constam trabalhos sobre Gil Vicente, Mariana Alcoforado, Dias de Melo e outros. Em 2016, publicou o livro
"Andarilha (Viagens de um hífen)"
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Andarilha

“Saltam-me as lágrimas aos
olhos. Exijo que a saudade
chorosa seja por eles, pelos
esquecidos. Quanto ao resto,
paremos com as vitimizações.
Deixemo-nos de sagas migratórias, que, conscientes ou
não, levam consigo a ilharias,
de baladas melancólicas, tristes, nutridas por uma saudade afligida. Passemos a celebrar a nossa modernidade, a nossa hibridez em que
a saudade se transforma de
acordo com as circunstâncias. Nem sempre a saudade
chora. Por vezes, pondera, aprecia, celebra. Pondera o
nosso espírito empreendedor, corajoso. Aprecia a nossa
reinvenção. Celebra a nossa reconstrução... Confia nos
jovens, nos que deram o salto, que, conscientes ou não,
levam consigo a ilha. Que integrem no seu dia-a-dia, nos
seus afectos. Que a (re)interpretem e que a (re)criem de
acordo com a hibridez das suas circunstâncias”.
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MARIA DE LOURDES DIAS

Maria de Lourdes Dias nasceu
na ilha do Faial, Açores e reside
em Montreal.
Foi professora de Língua Portuguesa no P.E.L.O. (Programa
do ensino das língua de origem),
na Universidade McGill e na Escola Portuguesa do Atlântico. Em
2003, publicou o livro de Poesia
"Fragmentos de uma Vida"
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Ilhas de bruma

Acabo de chegar das Ilhas de Bruma
Dessas pérolas negras perdidas no mar,
Envolvidas de sonho e de mistério,
Que venerei como se estivesse a sonhar.
Venho com a alma cheia
E de coração a cantar,
Embebecida de tanta rara beleza,
Que o Criador nos quis ofertar.
Nela descansam as ninfas do encanto,
Os deuses e as deusas do amor,
Que adormeceram com o barulho do mar,
Acordando em todo o esplendor.
Vestem-se de verde azulado,
Extasiam-se a ouvir aves cantar,
Deslizam pelos montes e vales,
E neste ritmo se põem a dançar.
Ilhas de Sol, de mar e de flores,
Ilhas de beleza sem fim,
Verdadeiros tesouros semeados no Atlântico,
Que brotaram como as flores d’um jardim
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Livros

Conheço povos e mundos,
Gentes de culturas diferentes
Lendo durante algum tempo
Percorro vários continentes.
É lendo que nós podemos
Pôr o passado no presente
E analisar factos históricos
Da vida de tanta gente.
Há livros para nos instruir,
Outros que nos fazem rir,
E outros para investigar.
Há livros que nos vêm saciar
A sede de querer saber,
A sede de querer aprender.
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MARIA LEONOR OLIVEIRA

Nasceu em Pontas Negras, freguesia das Ribeiras, na ilha do Pico, Açores, em 1937. Em 1960,
emigrou para o Canadá. Tem colaboração espalhada pelos jornais
"Família Portuguesa", "Sol Português" e "Nove Ilhas". É autora do
livro de poesia "Emigrante Açoriana" (2000).
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Emigrante açoriana

Emigrante Açoriana
Poesia sem rival
Honesta!... Não engana
Linda prenda do Natal
Poesia...
bem ou mal escrita
Importa!... O que quer dizer.
É só para quem acredita
Que o coração se pode ler
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MÁRIO SIMÕES

Mário Simões reside em London.
É autor do livro "Fúria de viver" (1991).
Foi colaborador do jornal "O Sol Português" de Toronto
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Carne viva e quente da saudade

Em meus lábios tenho ainda a linda canção
de quando o meu corpo era terra e pão,
e a saudade ainda era uma flor, vivendo…
O meu conforto são histórias d'angústia,
histórias que não sabem mais sorrir
à poesia natural da beleza do nascer…
O gigante poema do amor…
é jardim risonho onde murcha a flor,
que saudosa canta, o triste auxílio do morrer!
Na paisagem que é a nossa origem,
a nossa terra se torna humilde
por cada lágrima chorada…
A fraqueza invoca a liberdade,
e a carne viva e quente da saudade,
é moribundo quinhão dum mistério feito em nada!
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NATALINO MARTINS

Natalino Martins nasceu em
Santos-O-Velho, concelho de
Lisboa, em 1934. Emigrou para o Canadá, Montreal, em
1965. Está antologiado na
"Diáspora em Letra Viva
(1988) da editora Peregrinação. Foi colaborador regular
do jornal "O Emigrante" de
Montreal.
Regressou a Portugal e vive
em Olhão.
Em 2000, publicou o livro de
poemas “Rimas Emigrantes”.
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Éramos doze

Nós também éramos doze
Como os de Inglaterra
Os que deixámos a nossa terra
Com dor e sacrifícios
E clandestinos emigrantes
Partimos caminhantes
Guiados também por um magriço
Novos brasões assinalados
Era nossas famílias honrar
E da lei da pobreza as libertar
Sem o culto da alta escola
Nem o gesto da fraqueza
Mas grande era a nossa nobreza
Na vergonha de pedir esmola
Após longas caminhadas
Mais que permitia a miséria humana
Foi já dentro de terra estranha
Que fomos detidos pelas brigadas
E tal como o poeta
Sem honras valorosas
E as memórias gloriosas
Voltámos à terra mãe
Em tribunal fomos julgados
Por emigração clandestina
E sem qualquer defensiva
Fomos todos condenados
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ODETE CLÁUDIO

Odete Cláudio nasceu em Telhados Grandes, no Planalto de
Santo António, e residiu muitos
anos em Montreal onde, entre
outras actividades, foi proprietária de uma livraria e professora de
Língua Portuguesa. É autora de
várias obras sobre espiritualidade e em Setembro de 2000 publicou a colectânea de histórias
e tradições "Vento Norte".
Faleceu em 2017.

336

Autores Luso-Canadianos

Cantigas e lengalengas

Para além das cantigas acompanhadas com danças há ainda um
conjunto de outras cantigas e de
lengalengas que ficaram na tradição
oral. Encontramo-las, tais como as
rodas, praticamente em todos (ou
quase todos) os lugares da região.
As que aqui apresento recordo-as,
pelo menos parcialmente, da minha
infância. As duas primeiras cantigas, por exemplo, lembro-me de as
ouvir algumas vezes cantar ao meu
pai quando ele era novo. As outras são resultado da recolha feita em Alvados. Umas e outras pertencem ao cancioneiro popular português, desconhecendo-se a sua origem.

Liberdade, liberdade
Liberdade, liberdade
Quem a tem chama-lhe sua.
Eu não tenho liberdade
Nem de pôr um pé na rua.
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ÓSCAR MONTEIRO

Óscar Monteiro nasceu em Panguim,
Goa. Viveu em Moçambique e Portugal.
É formado em psicologia pela Universidade de York, Toronto. Tirou ainda a
licenciatura de Professor do Ensino Secundário na Universidade de Toronto.
Foi docente de várias Direcções Escolares de Toronto (School Boards of Education). Foi director da Escola Portuguesa "A Caminho do Saber”. Dirigiu a revista "A nossa
escola".
Está representado nas antologias "Antologia da Poesia
Portuguesa Contemporânea"(1997), “Portugal e a Saudade
em Verso”(2000). Colaborou no semanário "Sol Português". Foi um dos fundadores do Grémio Literário de Língua Portuguesa e o seu primeiro Presidente.
Fundou e colaborou em várias revistas escolares e de associações comunitárias.
Amante da música, integrou vários agrupamentos musicais
em Moçambique e Toronto e fundou o Orfeão Stella Maris
de Toronto.
Em 2003, publicou o livro de poesia "Nas Asas da Palavra",
editado pela Minerva Editora de Lisboa.

338

Autores Luso-Canadianos

A beleza de Maio

Cumpre a leda Primavera sua promessa,
Quando em Março nos aparece a visitar,
Traz consigo da seiva o sémen a latejar,
Para gerar a Natureza quando regressa
Manifesta-se florífera bem depressa,
Para em Maio em mulher se tornar,
E ver sua imagem na mente espelhar,
Na figura gémea sem que se lhe peça
Emana a sua hílare e sublime lhaneza,
Quando beija a melena genal do luar,
Enquanto o luzente Febo a faz brilhar
É um cântico matizado de subtileza,
Na sua apoteótica formosura, gostoso
Seio suculento, manancial libidinoso.
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PAULO DA COSTA

paulo da costa nasceu em
Luanda, Angola e viveu a
sua juventude em Vale de
Cambra, Portugal. Desde
1989 que reside no Canadá. O seu primeiro livro de
contos, "The Scent of a
Lie" foi publicado em 2002
pela editora canadiana,
Ekstasis Editions, tendo
sido galardoado com o
Caribbean & Canada
Commonwealth Writers
Prize 2003 - First Book e
o 2002 W.O. Mitchell City of Calgary Book Prize. Tradução
portuguesa: o perfume da mentira (2012).
Outras obras: “Notas de roda-pé” (2015), “The Green and
Purple Skin of the Wold” (2013), “Beyond Bullfights and
Hockey” (2015), “The Midwife of Torment & Other Stories”
(2017).
A sua ficção e poesia estão representadas em diversas
publicações espalhadas por cinco continentes. Alguns desses trabalhos foram traduzidos para Italiano, Esloveno, Espanhol, Servo e Português. Foi vencedor do prémio Cannongate 2001 para o conto (Festival Internacional do Livro
de Edimburgo – Escócia).
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vive
entre portugal e canadá
touradas e hóquei no gelo
bacalhau e salmão
o que se traduz por um viver
itinerante e impertinente
vive
naquela nuvem de alta ou baixa pressão
naquele espaço impermanente
sem raízes e ervas daninhas
formas, identidades e pensamentos
reinventam-se com os ventos
materializam-se e evaporam-se
nas rugas do atlântico
vive
nessa nuvem sem bandeiras
onde a trovoada deixa de ser
o embate de hinos
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ROSAS, LÍRIOS E CRISÂNTEMOS

Num fim de tarde arruivado, caminhando pelo olival, Manuel Sabetudo anteviu a sua morte e o corpo estremeceu como uma oliveira varejada, derramando a última azeitona.
Manuel perdeu o dom da palavra, sobrevivendo esse verão
fatídico, acocorado na margem do rio Caima, seguindo as
águas cristalinas a deambular pelo verdejante vale até desaparecerem de vista.
Manuel Sabetudo revivia o acidente na sua mente, ajoelhando-se ao corpo, fechando-lhe os olhos, seguindo o cortejo até casa onde depositaram o cadáver, depois ajudando-os a despir as roupas rasgadas e a banhar-se, corando,
pois era um homem púdico. No banho, os dedos do Manuel
contornavam pisaduras do tamanho de pântanos que lhe
cobriam a pele. Acariciava e acariciava, pisaduras profundas da cor de lagos doentes, pisaduras mais brandas, da
cor dos céus de verão. Mais tarde sentou-se em vigília com
os aldeões, emocionado pela inundação de flores, os cânticos e as orações aflitas. Juntou-se ao seu próprio funeral
rezando mais alto que todos, mas ninguém se apercebeu.
Sentou-se ao lado do padre durante a missa do sétimo dia
e juntou-se aos congregados na comunhão sagrada.
Nesse verão, Manuel Sabetudo cavou a sua sepultura e
dormiu na cova para habituar o corpo à moradia final, procurando a posição mais confortável para o derradeiro descanso dos ossos. Homem de sono atormentado, descansava as costas contemplando as estrelas, mas os ossos
queixavam-se, o céu assim tão afastado, para lá do seu
alcance. Depois dum mês de esforços, a dormir agitado,
resolveu-se pela barriga, a posição mais vantajosa para
presenciar o acerco das minhocas.
Aldeões avistavam Manuel Sabetudo, envolto na neblina
matinal, à boca do rio Caima, acocorado sem linha nem
anzol, enfeitiçado pela corrente. Depois do meio-dia, duran342
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te a sesta e enquanto todos descansavam, Manuel media
os passos, do cruzamento para Oliveira até sua casa, depois, do cemitério à igreja. Uma rotina executada em silêncio zelado. Especulava-se que o seu estado se devia à antecipação do apocalíptico fim do mundo. Outros suspeitavam que ele tinha encontrado o seu próprio fantasma. Apesar das especulações ninguém conseguiu extrair-lhe a verdade e ele passeava-se como que invisível ao mundo, já
alma doutro mundo.
No dia da morte predestinada, e pela primeira vez desde a
sua visão, Manuel Sabetudo banhou-se no Caima e aperaltou-se, fazendo um perfeito penteado de risca ao meio.
Vestiu o fato domingueiro, mesmo sabendo que seria rasgado aos bocados. Encaminhou-se para o mercado, levantando chapéu, agradecendo de antemão as esplendidas
rosas, lírios e crisântemos que cada um traria ao seu funeral. Eles lembrar-se-iam dos seus desejos.
Antes de se encaminhar para a morte, Manuel Sabetudo,
fez um desvio à casa do coveiro e informou-o dos requisitos especiais, barriga para baixo, sem caixão; parando depois à porta do cura para lhe relembrar as escrituras do
livro de Daniel que desejava fossem lidas no funeral.
Quando tinha finalizado as incumbências e as despedidas
privadas, a aldeia completa, um cortejo de centenas, seguia Manuel como uma procissão. Tinham curiosidade.
Como era possível uma pessoa encontrar a morte num dia
tão glorioso e soalheiro? Nem um cheiro de vento para
tombar uma árvore como a sorte do Cipriano Bispo, anos
atrás; nem um cheiro de trovoada para fulminar outra Rossandra Ferreira. Depois de completar um círculo perfeito
em volta das muralhas, Manuel Sabetudo parou. De costas
para a multidão, encarava a escuridão oca do portal da muralha da aldeia. A entrada afunilava o brilho distante do
mármore no cemitério. Olhou os céus em busca do presságio. Foi então que de um azul sem nuvens, o primeiro jacto
atravessou os céus da aldeia. Um rosnar mais áspero que
trovoada estremeceu o chão, uma apocalíptica linha branca
rasgou o céu, convencendo as mentes religiosas de que
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Manuel tinha previsto o fim do mundo. Em pânico, o apavorado rebanho de aldeões, fugiu precipitadamente na direcção das muralhas, atropelando tudo que se deparava no
caminho.
Na rara ocasião em que essa trovoada regressava e rasgava uma linha apocalíptica sobre o céu assombrado, aldeões deixavam foices, martelos e panelas, apressando-se
para a campa de Manuel onde se juntavam em oração,
avivando-lhe a sepultura com rosas, lírios e crisântemos.
Acreditavam que Manuel tinha evitado o fim do mundo ao
sacrificar a sua vida a Deus. Uma morte santa para que as
suas vidas fossem poupadas. Os aldeões lembravam-se
das escrituras do funeral e oravam aos pés da campa, à
espera da ressurreição, quando Manuel regressasse para
os libertar das suas consciências pesadas.
Manuel Sabetudo acordava na sua morada eterna, comovido às lágrimas pela inundação de flores. Cheirava cada
rosa, lírio e crisântemo e juntava-se ao povo e aos cânticos
febris, cantando mais alto que qualquer um, mas ninguém
se apercebia. Os anos passaram-se e os aldeões visitavam-no com menor frequência. Cansado de se levantar da
sepultura, Manuel, lentamente, sucumbiu ao sono eterno.
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PERPÉTUA ARSÉNIO

Nasceu em 1922, em Santa Cruz,
concelho de Santiago do Cacém.
Residiu em Toronto e faleceu em
Portugal. É autora do livro de poesia "Pedaços da Minha Vida".
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É pobre a minha poesia

É pobre a minha poesia
Como é pobre o meu saber
Em horas de nostalgia
Escrevo para me entreter.
Jamais foi sonho ou foi meta
Para mim poetisa ser.
Tal ideia não me afecta,
Gosto apenas de escrever
Não quero imitar ninguém,
A outros me comparar.
Cada um com o que tem;
Cada qual no seu lugar.
Somos povo sentimental
Com grandes tradições reais
Como D. Dinis o Lavrador
E Camões e outros mais.
O talento é qualidade
Que nasce com a pessoa.
Pobre de quem, sem verdade,
Se julga famosa à toa.
Quem se mira na esperança
E muito alta faz a meda,
Se sobe sem segurança,
Pode-se aleijar na queda.
Gosto de ler e escrever,
Escrevo versos sem fim,
Não os dou a conhecer,
E leio-os só para mim.
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RAQUEL SÁ

Rachel Sá é uma escritora
luso descendente que vive
em Toronto. Detém um diploma de Escrita Criativa
obtido na University of British
Columbia. Os seus artigos
publicados no Toronto Sun
foram reunidos no livro “What
Rachel Sa”, em 2002. Em
2012 publicou o romance
“The Lewton Experiment”.
Tem em preparação um novo
romance.
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Sinopse

Seventeen-year-old Sherri arrives in Lewton excited to start
a summer job working as a student reporter. Instead of a
thriving community, she finds a creepy ghost town. Most of
the local stores have been boarded up, and their now zombie-like owners are working at the new big-box superstore,
Shopwells. Sherri takes it upon herself to investigate what
is going on but hopes her new romance will not get in the
way.
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RAÚL MESQUITA

Raul Mesquita nasceu no Porto
(Santo Ildefonso) em 1941, mas
residiu quase sempre em Lisboa.
Estudou no Porto e em Lisboa.
Esteve na guerra do Ultramar em
Angola de 1964 a 1966. Emigrou
para o Canadá em 1971 tendo-se
radicado em Laval, no Quebeque.
Muito activo no meio comunitário
e na sociedade de acolhimento, entre outras actividades,
foi planificador e suporte técnico do Parque de Portugal,
pertenceu a diversos organismos comunitários, dirigente e
presidente da Caixa Portuguesa, professor de língua portuguesa em Laval, fundador da revista Portucale e colabora
na imprensa portuguesa de Montreal. Foi director-adjunto
do semanário A Voz de Portugal e coordenador do jornal
Correio Português.
Em 2005, publicou o livro “No Centro do Meio”, onde compilou artigos escritos ao longo de mais de trinta anos.
Presentemente, quando solicitado colabora com pessoas e
organismos e publica na net um jornal bilingue, PortuguêsFrancês, o “ABCportuscale”, com uma colectânea de artigos originais ou publicados em jornais do mundo, propondo, em cada edição, uma mostra de Valores Portugueses e
um convite a visitarem Portugal.
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Jornalismo e contos de fadas
(A ética da Tia mariquinhas)

É sabido que são raros — ler
raríssimos — os profissionais de
jornalismo que escrevem nas
páginas dos jornais comunitários.
Há, isso sim, muita gente que
gosta de escrever e que o vai
fazendo levando para a impressora ideias, notícias, opiniões ou
reportagens mais ou menos alinhavadas, modéstia à parte. Um
jornal, porém, seja ele qual for e
não importa em que quadrante,
deve ser fiel aos acontecimentos
e para isso, os seus colaboradores, os seus escribas, deverão
retratá-los numa base de respeito por todos os intervenientes,
certo, mas sem qualquer tipo de
amigável apego ou evidência pessoal. Modéstia à parte.
De nada serve até, exagerar nos adjectivos. Que por vezes
estes crescem, crescem, crescem, desmesuradamente.
Ora, se um evento foi fraco, todas as pessoas que a ele
assistiram o constataram e tudo quanto se possa dizer com
falsos elogios, culminará no ridículo.
Arrastando consigo a credibilidade do jornal.
Só os fracos de espírito acreditam que modificando a realidade, contribuem ao encorajamento dos organizadores.
É falso. A menos que estes últimos sejam do mesmo calibre intelectual, em nada os ajudará falsear os factos, utilizando a fórmula de nivelar por baixo.
Ninguém quererá certamente menosprezar os esforços
de tantos benévolos, que na maioria dos casos, mereceriam melhores resultados. Acontece no entanto, como diz o
rifão popular “ o homem põe e Deus dispõe", que nem
sempre o trabalho despendido é bem recompensado, devido a imprevistos de difícil solução, atingida então, a meta
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final. Em cima da hora. Contudo, em nada saberá diminuir,
a capacidade e a boa vontade daqueles que estão por detrás desses eventos. Trata-se antes, e apenas, de manifesta pouca sorte. E contra isso não há argumentos ou acções
que valham.
Onde se verifica o erro e onde poderá surgir a crítica, é
naquelas "fadas milagrosas" que transformam os calhaus
em ouro...Insultando a inteligência dos espectadores — de
qualquer espectáculo realizado e que apesar duma boa
planificação não terá conseguido sobrepor a mediania, —
esses seres predestinados por não sei quais dons sobrenaturais, conseguem como por magia, falar de sucesso, de
êxito e outras piruetas adjectivescas, num exagero linguístico enfático — que os próprios visados muitas vezes desaprovam. E o leitor perde o seu latim ao ler que em cada
vez, em cada ano, um determinado evento foi um êxito.
O melhor de todos os tempos, o maior de sempre, etc.
etc."... Modéstia à parte. Como um parafuso sem-fim. Basta!
Qualquer mortal, considerado normal, não poderá ter visto
ou ouvido aquilo que toda uma assistência ao longo das ruas
ou no interior duma sala, não descortinou. É portanto tempo de
recolher as varinhas de condão e todos os abracadabra deste
mundo, limitando-se a contar de modo inteligente o que se
tenha realmente passado, em qualquer lado, sem as baboseiras lambujadas de espalhafatosos escribas sem arte, entalados entre os espelhos das vaidades.
Porque isto é o tipo de ética da tia Marquinhas.
Modéstia à parte!
E então não serão necessários os repórteres.
Partindo-se da ideia preconcebida de que tudo estava
bem, muito bonito e bem engalanado, com as batatinhas a
saltar e as saladinhas muito frescas como alfaces, faça-se
um directório com textos elogiosos, modéstia à parte, preparados de avanço para cada tipo de evento, mudando-se
apenas em cada ocasião os nomes dos elogiados.
Deste modo, — à maneira da tia Marquinhas, fica tudo
muito lindo! E ficam todos contentes. Por vezes até com
retrato no jornal
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RICHARD SIMAS

De ascendência açoriana, nascido na Califórnia e a residir em
Montreal, Richard Simas é um
escritor free-lance com interesses na literatura, música e artes
cénicas. Colabora regularmente
na imprensa com artigos sobre a
arte contemporânea e em revistas literárias na Europa e na América do Norte, incluindo a Journey
Prize Anthology e Fiddlehead Fiction Prize. Um dos seus contos está incluído na Memória,
uma antologia de escritores portugueses no Canadá. Colabora também regularmente para a revista Musicworks de
Toronto. Em 2011, participou no programa de literatura internacional Disquiet em Lisboa, graças ao apoio do Instituto
Camões, e em 2012 publicou uma série de entrevistas com
4 escritores portugueses contemporâneos. Ao longo dos
últimos cinco anos, publicou uma série de ensaios sobre a
exploração do património imigrante Português e a noção de
(re)aprender Português a partir de uma perspectiva da diáspora.
Em Montreal, Simas fundou o Théâtre la Chapelle. Actualmente, ele integra uma banda musical de nove membros
chamada Valody, que se estreou no Festival Open Ears em
Kitchener, no Ontário. Co-organiza, regularmente, uma tertúlia lusófona do Café com Letras, em Montreal.
Publicou em 2019 o livro “The Mystery of the Portuguese
Waltzes”, com ilustrações de Caroline Clarke, que irá ser
traduzido para português, em 2020.
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Histórias de Línguas

Uma vez, há muitos anos, uma professora de literatura
perguntou-me se o inglês era a minha “primeira” língua.
Fiquei confuso. Naquela altura, tinha 25 anos e já era um
adulto sério, estudante de mestrado em literatura inglesa e
americana. No momento de explorar a riqueza dessa literatura, estava certo que dominava aquela que sempre pensei ser a minha língua materna, o inglês. Até ali, nunca
tinha pensado que uma outra língua poderia fazer parte da
minha história. Quais foram as indicações que essa professora de literatura reparou? O vocabulário? A pronúncia?
Nunca o soube, mas das dúvidas nascem, às vezes, descobertas inesperadas....
Que choque de imaginar que o idioma que eu falava desde
sempre, o inglês, podia conter fragmentos de uma outra
língua. Será possível que as minhas palavras soavam um
pouco de maneira estranha quando eu falava? Sempre
pensei que falava de maneira “normal.” E se fosse verdade,
qual seria essa “outra” língua escondida dentro de mim que
interferia com a minha língua materna? Talvez fosse o português dos meus antepassados? Talvez não.
Na verdade, não fiquei muito vexado com a pergunta surpreendente da minha professora. Havia muito a fazer. Estava a mergulhar profundamente na fabulosa literatura
americana e inglesa e durante muitos anos não voltei a
pensar mais na observação da minha professora. Mas, hoje lembro-me.
Dantes, nunca me tinha vindo à ideia que um dia ia querer
aprender o português. Quando era criança, quase nunca
ouvi falar essa língua que era a dos meus avós paternos e
que eles falavam de vez em quando unicamente entre eles
ou com alguns velhos amigos. Querendo tornarem-se bons
cidadãos americanos e falar bem o inglês, era normal para
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eles esquecerem-se rapidamente da sua língua materna.
Isso fazia parte desse processo que muitas pessoas tinham
enfrentado. No contexto de imigração a que faço referência, talvez fosse melhor assim. Não posso julgar as escolhas que eles fizeram naquela altura, mais gostaria de ver a
reação dos meus avós ao me ouvirem hoje falar em português.
Nesta aventura de aprendizagem do português,
imagino, às vezes, que estou a retomar a caminhada dos
emigrantes para recolher o que eles abandonaram.
Mas agora, lembro-me que, quando era criança, só aprendi
uma frase em português: Cala boca, cala boca, tu não sabes falar! Quem me ensinou isso! Talvez fosse a piada
dum velho tio-avô “Cuidado com esta gente da Madeira!”
dizia a minha avó desse homem que tinha mudado o seu
nome de Pereira para Perry. Sim, lembro-me agora que o
Senhor Perry falava inglês com uma pronúncia um pouco
estranha e palavras acentuadas de maneira caótica. Eu
pensava que esta frase era uma rima infantil engraçada ou
a letra de uma canção para embalar. Corria de um lado
para a outro cantando...Cala boca, cala boca, tu não sabes... Assim começou a minha experiência de poliglota.
Que ironia pensar nesse cala boca, cala boca hoje, no
momento em que tento abrir a minha boca e ouvir a língua
dos meus antepassados. Talvez tenham dito ao Senhor
Pereira para ele calar a boca por causa do seu inglês péssimo e foi por ter vergonha, que ele mudou o seu nome
para Perry. Estou a pensar nisso hoje pela primeira vez.
Como a cultura mexicana está muito presente na Califórnia, aprendíamos o espanhol como língua segunda. Agora,
no mundo inteiro, o inglês é a língua franca do comércio,
da ciência e da tecnologia. Lembro-me ainda do meu avô
que dizia orgulhosamente: I speak American! (não o inglês).
Hoje, apesar de não ter aprendido a língua portuguesa em
casa, à exceção dessa frase na realidade pouca engraçada, nem de conhecer grande coisa sobre a cultura, tenho
um imenso desejo de me familiarizar com elas. Porquê?
Foi exatamente isso que me perguntou a Carolina, a neta
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de uma amiga portuguesa, observando-me com olhos
cheios de curiosidade: “Porque é que o Richard quer
aprender o português?” Abri a minha boca para tentar explicar-lhe em português...
Mas as minhas respostas improvisadas não convenceram
a Carolina. Ela esperava uma resposta clara, lógica e concreta que ia resolver o enigma do meu projeto. Mas eu não
tinha a reposta. Teria gostado de lhe explicar que aprender
o português me permitiria de descobrir algo sobre a minha
própria identidade e que esse “algo” tem a ver com o passado. Também teria gostado de lhe dizer que o passado é
composto de experiências verdadeiras e imaginárias. Mas
tudo isso era demasiado complicado e as palavras ficaram
presas na minha boca. Tu não sabes falar....
Porquê? Cada pessoa precisa de encontrar o seu destino,
“o caminho com coração” como dizia Don Juan, o sábio na
obra de Carlos Casteneda, o escritor místico mexicano.
Prefiro pensar que a vida é mais feita dum conjunto de círculos do que de linhas rectas. E talvez os círculos dos destinos sejam apenas linhas dobradas que tentam formar um
círculo. E se fosse possível ligar o fio do esquecer com o
do lembrar? Passo a passo, entro no círculo do meu destino. Será isso a minha história e dança com a língua portuguesa?
Escolhi aprender a língua esquecida dos avós sem objetivo
nem necessidade particular. Não estou a desenvolver negócios no Brasil. Não penso comprar uma casa à beira-mar
em Portugal. Em fim, não se trata de qualquer motivo
pragmático. Cada dia falo um pouco mais, mas falta-me
ainda uma reposta concreta e adequada para a Carolina.
Terei resposta para ela um dia? Do que tenho certeza é
que línguas e literaturas são bússolas fascinantes e preciosas. Indicam direções. Guiam os navegadores até sonhos e
lugares inesperados. Sem elas, ficaria cego e perdido. Nesta
viagem, graças à bússola da língua portuguesa, vou entremeando o meu próprio círculo de destino ao dos meus
antepassados, o de pertencer e fazer parte de uma história
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encantadora: a da língua e a das pessoas queridas. A boca
aberta.
2017, 2018
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RUI BALSEMÃO DA SILVA

Rui Balsemão da Silva nasceu em
Luanda, Angola, em 1934. Emigrou
para o Canadá em 1975 e reside em
Mississauga, Ontário. Premiado autor de letras para canções, publicou
os livros de poesia "Meu Grito Meu
Canto" (2003) e "A Voz de Dentro"
(2009).
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Meu grito meu canto

Hoje sou um pouco
um mero excesso
de tudo que me ficou
do que fui demais
e sou um louco
porque apodreço
e ainda aposto
pensando que sou
o que não sou mais.
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RUI CUNHA VIANA

Nasceu em Lisboa, em 1927.
Tem centenas de artigos, contos, crónicas, reportagens e entrevistas dispersos por jornais e
revistas.
Dividiu a sua actividade profissional entre a sociologia, o jornalismo e a biblioteconomia, em
Portugal e no Canadá. De 1965
a 1975, foram os seus anos de
exílio, recheados de horas amargas e experiências de grande
riqueza.
No Canadá foi bibliotecário, director do semanário LusoCanadiano, secretário-geral do Movimento Democrático
Português de Montreal, vice-presidente do "Front Internacional Anti-Torture" e da "Ligue pour la Liberation de l"Afrique
Portugaise et Astral". Regressado a Portugal, foi chefe de
redacção do jornal "Unidade"(MDP-CDE), do jornal "Alavanca"(CGTP), chefe dos serviços culturais da Câmara
Municipal de Almada e depois responsável pelo serviço de
Relações Públicas da mesma autarquia.
É autor dos livros "Os sonhos do tio Girassol" (Alfaómega)
e "Crónicas do Passamento do Autor"(Contra-Regra -1994)
e “Nas margens do Conto” (2001)
Faleceu em Dezembro de 2001.
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Crónica do Passamento do Autor

De começo eram pouco mais
de uma centena ou duas, poisadas na sebe que rodeia a cabana,
nos restos de algeroz que em
tempos rematou o telhado de zinco, ou em troncos ressequidos de
uma ou outra árvore morta, engolida pela areia e despida pela
preia-mar.
Som nenhum, mesmo quando
um dos pequenos corpos negros
corrige a posição, alivia o cansaço, ou marca a exigência de espaço próprio.
“O que é isto, pai?” A este quase murmúrio aumenta a pressão da mão sobre o ombro
dele, a que responde uma contracção muscular - de rebeldia ou de medo? Quase imperceptivelmente diminui a
pressão que se prolonga em afago breve.
O mar abandonou a praia e ondula agora muito longe
uma respiração pesada de corpo cativo. Da inteireza do
céu, todo ele uma única nuvem de mercúrio e opala, adivinha-lhe a densidade e a quietude ofegante sem nada para
espelhar. Mar e céu, confundidos, fecham-se em horizontes indeterminados e sobre suspeitadas refulgências de
ocaso que nem uma breve palidez deixava ver.
Entre mar e céu, nem uma vela, nem uma asa; apenas
na areia sem contornos que o mar pejara de água inerte
antes de a abandonar, grossas árvores decepadas, meio
sorvidas, erguem braços espasmódicos como que a querer
libertar-se do sugadouro.
Três quilómetros ao norte a pequena vila de NewCarlisle foi já engolida pelo céu cada vez mais baixo. Vagamente sentimo-nos ameaçados por esses tentáculos de
humidade pegajosa que se cerram em torno de nós.(…)
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Os sonhos do tio Girassol

Vão-se juntando na Montanha Russa, uma elevação do
terreno que o arranjo do jardim respeitou e tem, no cimo,
um espaço suficientemente amplo para as "assembIeias da
maIta". Esse espaço, a que eles chamam "o planalto", está
cheio de grossos toros de árvores que são os melhores
assentos deste mundo.
Do "planalto" vê-se toda a vila. Vê-se, portanto, o Tio Girassol sair de casa, entrar no café onde se demora um
pouco, responder de longe ao chamamento dos amigos
("Eh, Tio Girassol!") impacientes com tantos vagares... Ei-lo
que se aproxima lentamente, retardando propositadamente
o passo já de si vagaroso, como quem traz montes de coisas na cabeça. Encosta-se ao plátano grande, bem de
frente para a malta miúda que lá em cima, no "planalto", faz
o mais indiscritível dos banzés e não cessa de exigir a sua
presença ali... Já!
Conhece-os a todos por dentro e por fora, as suas qualidades, as suas dificuldades, os seus projectos e as suas
ambições. De muitos não sabe o nome, de tal maneira eles
se identificaram com as alcunhas que Ihes exaltam talentos, premeiam feitos ou vitórias desportivas, referem-se a
acontecimentos importantes das suas vidas... mas nunca
amarraram alguém a uma deformidade física ou moral, a
um erro passado ou a uma qualquer forma de inferioridade.
Lá está o Zé Carlos, um dos mais velhos do grupo. 15
anos num corpo de homem, com uma expressão de menino de 10 e uma grande ingenuidade. A Bélinha, 13 anos
um pouco pretensiosos, corn dois olhos que parecem duas
azeitonas. O Brasolas, bastante desajeitado, em fase de
adaptação ao grupo, conta histórias, que fazem sucesso,
dos seus anos de vida no Brasil.
O Pintas nasceu — dizem... — com um pincel na mão.
Tem apenas 13 anos, mas os seus desenhos e suas aguarelas já são conhecidos mesmo fora da vila. Foi o Pintas
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quem ornamentou - e de que maneira! - o salão de festas
da Associação Cultural.
Também o Poeta promete vir a dar que falar! Fez os
versos para o hino do orfeão, mas anda às turras com o
Bemol que diz que há ali versalhada a mais, e a Poeta não
quer nem ouvir falar em cortar, seja o que for, no que ele
considera a sua obra-prima.
Bemol é o melhor nas aulas de música. Estuda piano
desde os quatro anos, - já tem 11! - e as suas pequenas
composições revelam muita sensibilidade e uma decidida
vocação musical.
O Tio Girassol passa-os a todos em revista, de longe,
com uma intensa sensação de felicidade. Ele sabia... ele
sempre tinha sabido que não eram precisos muitos anos
para que as pessoas se modificassem! Estava ainda quase
tudo por fazer... mas não era aquela geração já muito diferente das anteriores?
O mundo em que aquelas crianças viviam seria o mesmo em que ele, Tio Girassol, tinha sido criança? Flávio,
Tânia, Joca, Campeão (catorze golos
em cinco jogos!) Zazá, Maria João (vontade de ferro, representante da "malta" em todas as missões diplomáticas.),
Vasco, Esfinge, Ofélia, Princês...como o Tio Girassol sentia, contemplando-os de longe, que "tudo" tinha valido a
pena.
Lá se abre o espaço entre o céu e o mar no olhar do Tio
Girassol... e lá vêm as canções com asas de gaivota. É
verdade. Agora a Tio Girassol já não vê a Montanha Russa, nem o Planalto, nem as seus pequenos amigos. Com
aquele olhar que se abre às vezes para dentro das nossas
cabeças, o Tio Girassol vê outros rapazes e outras raparigas, num tempo em que...
Vocês sabem como é, quando estão sozinhos e a brincadeira está toda dentro das vossas cabeças... Também eu
me lembro ainda, muito bern, das vezes em que as desenhos do chão da casa de banho se transformavam em ondas gigantescas que erguiam quase às nuvens a pequenina embarcação a remos onde eu lutava, sem medo nenhum, para chegar à ilha e desvendar o mistério das cavernas que Iançavam para o céu labaredas verdes que se
viam do outro lado do mundo...
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A olhar para esses mosaicos fiz histórias bem engraçadas que ainda um dia vos hei-de contar.
Pois, também agora, com esses olhos que se abrem às
vezes dentro das nossas cabeças, o Tio Girassol vê outros
rapazes e outras raparigas, num outro tempo em que as
crianças tinham tanto sofrimento dentro de si que faziam
umas às outras (era uma triste forma de brincar!) a mal que
os adultos Ihes faziam a elas, e tratavam-se por nomes
como a Pilha-Galinhas e Tortinho, o Marrecas, a Mentirolas, o Vesgo... nem vale a pena lembrar!
Vê-se menino dormindo em barraca de latas, caixotes e
trapos, que era "a sua casa", por onde a água entrava e
saía tão à vontade como as cobras e as ratazanas. A esmola de porta em porta. A fome, e o roubo para matar a
fome. As fugas à polícia, respiração cortada pelo cansaço,
desespero e medo. Bofetadas e pontapés. 0 asilo... de novo a fuga... de novo a fome... de novo o roubo...
Viver? Não, apodrecer em plena infância, morrer todos
as dias de nojo, de medo... e de fome.
Mas eis que vem o 25 de Abril de 1974! Jovens militares
desfraldam a vida. Transborda a liberdade das veias do Povo.
Na madrugada do futuro, o povo vai recuperar, honradamente, o que pela força, pela astúcia e pelo terror, Ihe tinha
sido roubado na longa noite dos chicotes.
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SÉRGIO FERNANDES

Sérgio Fernandes, lusodescendente nascido no
Rio de Janeiro, reside
em Toronto desde 1972.
Ao longo da vida, foi escrevendo histórias e
apontamentos de viagens agora reunidos no
livro "De Dentro" 2009.
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A Vela

Estou retornando! Foi bom ter acordado em seus braços,
receber seus abraços, e chamar-lhe de ”Mãe”.Crescer é
viver o pecado num mundo, que nos nega a verdade, dentro de um colorido sem fim.
Subi a montanha pelo lado das pedras. Aqui de cima vejo o
horizonte, esse legado para quem quiser ver.
A noite já não é mais triste nem fria. Tudo faz sentido na
penumbra sob o olhar da lua, que nos guia de volta ao
nosso rumo.
Dormi muito, agora estou mais desperto, a realidade nunca
esteve lá fora, mas aqui dentro e envolta de mim.
Dizem ser parte do ”Script”, nesse “Hollywood Terra”, onde
não haverá detalhes de luzes ou mídia. Não preciso de tapete vermelho, nem passarela, meus fãs estão sentados no
teatro, assistindo meu último episódio.
As vaias fazem parte da profissão, mas é gostoso escutar
as palmas e assobios dessa plateia maravilhosa.
Antes de fechar a cortina, deixe-me confiar-lhes algo dito
por uma de minhas fãs;
- “Você” é como uma vela com sua luz e intensidade,
Que suavemente vai deixando seu brilho.
Sua chama vai esvaindo lentamente.
Seu ultimo instante, esse fio de despedida,
escrito na fumaça que some em seu olhar e
envia o seu último “Adeus”
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TERRY COSTA

Terry Costa nasceu em Oakville,
Canadá mas cresceu na ilha do
Pico, Açores. Depois de terminar
os cursos profissionais de Teatro
no Colégio Sheridan, e a Licenciatura na Universidade de Toronto,
iniciou carreira como encenador,
produtor e criador de eventos ao
vivo desde o teatro, dança, música
e eventos especiais como concursos e festivais.
A sua carreira artística começou como actor em mais de 50
peças de teatro.
Encenou mais de 30 peças de teatro de originais colectivos
a clássicos, assim como grandes espectáculos, An Evening
of Fado, Circus Musicale, Latin Vox, e Madonna in My Mind
(vídeo). A sua própria peça de teatro solo 69 Moments of
Life esteve em digressão por 22 cidades norte americanas.
Iniciou protocolos com festivais e apresentou muitos artistas portugueses no Canadá.
Em 2002, fundou Mirateca Arts que apresentou mais de
700 projectos de entretenimento e cultura .
Nos finais de 2011, decidiu residir na ilha do Pico, Açores e
dedicar grande parte do seu tempo ao desenvolvimento de
projectos artísticos realizados 100% no arquipélago.
Fundador do Azores Fringe Festival, Montanha Pico Festival e o Roteiro de Arte Pública na Madalena, Pico.
2012-hoje: Presidente/Director-Artístico, MiratecArts
2006-hoje: Fundador e Produtor, Proud to be Portuguese
Canadian - conferência e festival cultural.
2002-2012: Artistic-Director/Producer, Mirateca Arts
2008-2011: Produtor/Encenador, Gay Top Model
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2003-2011: Coordenador, Festival Europeu da British Columbia.
2004-2011: Fundador e Coordenador, Festival da Herança
Portuguesa em Vancouver.
2003-2010: Televisão; produtor de histórias para o programa Canadá Contacto (RTP/Rogers) e MosaicoTV (OMNI
BC); também fez parte da equipa do programa Canadian
Idol (Insight Television) por seis anos assim como programa especiais para a CBC e CTV. Criou os concursos que
viraram programas de televisão: 9 episódios de How Far
Will You Go (Here/OutTV) e o especial Mr Gay Canada
2009.
2002-2006: Director Artístico, AQTvancouver (Vancouver,
British Columbia)
1997-2001: Director Artístico, UNI Theatre (Mississauga,
Ontário)
Alguns trabalhos comunitários:
2008-2015: Conselho das Comunidades Portuguesas (Governo de Portugal), Comissão da Língua, Educação e Cultura
2003-2011: Editor e escritor, Lusitânia
2003-2010: Vice-Presidente, Congresso Nacional Luso Canadiano
2003-2008: Fundador e Coordenador, JOVENSvancouver
Alguns trabalhos na comunidade LGBT:
2011-hoje: Comissão Fundadora e Presidente, Associação
LGBT Pride Azores
2010-2015: Comissão do World Pride, Interpride
2009-2011: Director da Associação, Vancouver Pride Society
2003-2011: Fundador e Coordenador, Arco Iris BC
Em 2019, publicou o livro infantil bilingue “Néveda nos Açores.”
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Néveda, a menina flor, descobre os Açores
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TONY CORREIA

De origem portuguesa, Tony
Correia vive em Vancouver.
O seu primeiro livro, “Foodsluts
at Doll & Penny's Café” foi publicado em 2012
Tony Correia é também o autor
das obras “Same Love”, "Haters
Gotta Hate." “True to You” e
“Prom Kings”
Tony Correia trabalhou nas mais
diversas profissões.
Escreveu, durante cinco anos a coluna "Queen's Logic" na
Xtral West e os seus ensaios e artigos foram publicados
em vários jornais e revistas: The Globe & Mail, San Francisco Courier, Lusitania, SubTerrain, Vancouver Review,
Sad Magazine, assim como nas antologias Second Person
Queer e I Like it Like That.
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It’s all fun and games until someone marries a
cousin of a cousin

During the Vancouver Fringe Festival, I saw show called
Feste at the Portuguese Club of Vancouver. I had heard
about the show from my friend Morgan Brayton who learned about it at a festival media event; she also knows the
actresses who wrote it.
My biggest concern about the show was it might be kind of
“shrill” since Portuguese personalities tend to grate on your
nerves (mine included). We’re not the most rational of European cultures.
Morgan and I went to the Feste, after she finished performing her own show Give It Up, (which I highly recommend).
We were in line behind a three Portuguese women, all bottle-blondes that leaned closer to orange.
One of them said, “There are seven more of us coming so
don’t get upset when they bud in front of you.”
This is a typical Portuguese pre-emptive move: preparing
people disappointment. If I didn’t know better, I would have
thought they were part of the show.
Morgan and I struck up a conversation with the women immediately. I told them I was Portuguese and we discussed
what little theatre is about the Portuguese experience—
aside from The Portuguese Kids.
One of them asked me if I “Spoke” — meaning Portuguese.
When I told her I didn’t, she sighed and gave me that
disappointed look all Portuguese people give you when you
haven’t learned the language.
I’ve been meaning to go to the PVOC for some time now.
Friends have been telling me the food there is amazing. I
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just assumed it was a club where old Portuguese men go to
get drunk and watch soccer.
Morgan and I spilt 3-course meal for $25 and it was fucking
amazing. I had the potato and kale soup and the rice pudding, or as Morgan put it, “Childhood in a bowl.”
The show itself was a collection of scenes from a Portuguese Feste - or festival. The ones I went to as a kid were
always tied to the church that began with the parading of a
statue of the local patron saint and ended with a banquet.
The show’s humour was very specific; I was worried Morgan wouldn’t be able to appreciate it. There were references only a Portuguese person would understand; like how
Portuguese people refer to Canadians as “white” people;
and how we’re expected to go the one Portuguese driving
instructor; and that kale is a secret miracle food that “white”
people are just discovering now.
The reference that rocked my world was to these little tiny
raffle tickets you used to get; if the ticket had a number on it
you would get a corresponding prize. The prizes were
always some piece of shit that someone didn’t want, like a
chipped wine glass or an old ceramic plate.
The show did an excellent job of portraying Portuguese/Canadian culture. The performers summed things up
best when they said Portuguese people come from a village
from where they knew everyone and moved to a country
where they knew no one. The instinct is to stick to your
own.
I called my sister the next day and told her about the show.
We had a good laugh about the jokes, especially those
damn raffle tickets.
We talked about how spoiled we were as kids and we didn’t
even know it. Our mom always made our meals from scratch and but we were so obsessed with assimilating, we often turned our nose up at it and asked for Hamburger Helper.
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We both regret we didn’t pay more attention to our parents
in the kitchen and the garden because we would probably
have our own businesses by now. “Mom is probably looking
down on us and saying, I told you so.”
And mom would be right.
Growing up Portuguese was kind crazy, and a little embarrassing, but you forget how much fun it actually was until
someone rubs it in your face.
(Publicado no seu blog Everything Tony Correia)
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TONY MARQUES

António M. Marques tem contos,
ensaios e poemas publicados em
revistas e antologias tais como the
Core, Muse Journal, Alias, Open
Door Magazine, Tidepool 9, Subtle
Fires, Canadian Writer’s Journal.
Foi publicado no livro Magical Motherhood e na Newsletter of the Literary Arts and Humanities of the
School for Spiritual Science in
North America.
É autor do livro de poesia “Temptations of Love”
Tem outros livros em preparação.
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Your Photograph

Every day I look at you
but I can't hear your voice
Photographs don't speak
Even when I ask questions
Simple questions
When are you coming back to Toronto?
No date I can think of is viable:
Only you know when you can come
I wait
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VITOR GONÇALVES

Vítor Gonçalves nasceu em Lapas,
concelho de Torres Novas, em
1952. Ainda muito jovem começou
a trabalhar nas artes gráficas.
Cumpriu o serviço militar em Portugal e em Timor.
Emigrou para Montreal, no Canadá, em 1989, onde continuou a
trabalhar na mesma profissão.
Muito implicado em actividades
socioculturais comunitárias, nomeadamente no Rancho Folclórico
Praias de Portugal e num grupo de musica popular, publicou o livro de poesia "Pensamentos" (2013) e o romance
"Uma Aldeia na Serra" (2017).
Brevemente irá publicar o romance “Dançando na areia”.
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Conversas

Conversava eu com amigos
recordando tempos antigos
de quando na escola andámos,
quando nos veio à memória
relembrando uma boa história
de jovens, ou ainda crianças,
que fica sempre nas lembranças
desses tempos de outrora,
éramos como bando de andorinhas
ao romper da aurora,
e corria-mos tudo como doninhas.
Ai quem nos dera…
voltar a essa era,
os banhos no rio,
o andar nos campos, no estio
à noite em brincadeiras,
as desfolhadas nas eiras,
o jogar ao quartão
e as festas p’lo S. João…
mas o tempo não pára
e já não é o que era,
a vida é como uma esfera
que rola…rola…até um dia parar,
e agora o que nos resta?...
chegámos à conclusão
que só temos de nos conformar.
(in “Pensamentos)
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extrato do romance “Dançando na areia”
O verão tinha chegado, acompanhado de um calor abafado e seco, natural naquela região.
Depois de um intenso trabalho durante todo o ano, eram
mais que merecidas as férias que começavam, para mim e
para Sylvie, minha esposa.
A empresa para a qual trabalhávamos, tinha por costume, dispensar-nos aquela casa todos os anos, para nela
habitarmos durante o tempo de férias.
Sylvie, também gostava muito daquele lugar, a que nos
habituámos a chamar de “chalet”, a qual, já a tínhamos
como se fosse nossa, como se nos pertencesse.
Aquela pequena “Villa”, era-nos já familiar.
Ficava numa zona bela e muito tranquila, era ali que
queríamos passar sempre as nossas férias de verão.
As pessoas, muito amistosas, cumprimentavam-nos como sendo uns velhos conhecidos na “Villa”.
As noites eram agradavelmente quentes durante o verão, por isso tínhamos adquirido o hábito de nos sentar na
varanda a conversar, balanceando-nos nas nossas cadeirinhas.
(…)
Ainda o sol não tinha nascido quando nos instalámos no
“Tipóia”, (nome que demos ao nosso velho carro, por ser
de um modelo muito antigo, penso até já inexistente).
Ele, como que “adivinhando” os quilómetros que iria percorrer, deu um “ronco” ameaçador, mas lá acedeu e finalmente entrámos na estrada em direcção à cidade a fim de
resolver aquele assunto, tão ansiosamente esperado.
A cidade ficava distante, a cerca de duas horas de estrada.
Sylvie ajudava na condução se tal fosse necessário, ou
se porventura me sentisse cansado mas, regra geral, era
eu quem conduzia o “Tipóia”.
O sol em levante, anunciava um calor tórrido, naquela
zona de terra avermelhada, árida e seca.
Ali, muito raramente chovia. Era um autêntico deserto.
Uns cinquenta e cinco minutos depois...chegámos
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Não foi difícil encontrar um estacionamento sombrio, para regalo do velho “Tipóia”.
Não era muito grande aquela cidade, a construção era
de um estilo antigo, mas muito bonita.
Percorremos uma avenida larga, muito linda e arborizada.
A população aparentava ser acolhedora, a julgar pela
forma como fomos agradavelmente bem recebidos e pelas
informações que nos prestaram acerca do local da cidade
em que ficava aquele endereço, que estava escrito num
pequeno papel... não era longe.
Chegámos.
Entrámos num edifício enorme, de “estilo colonial”.
Após várias formalidades à entrada, finalmente tirámos o
“tiquet” com o número da ordem de chamada.
Acomodámo-nos num enorme sofá verde, já muito polido pelo uso.
- “Não te esqueceste de nada?”...
...“Tens o envelope com a carta e os documentos contigo?” - perguntou Sylvie, visivelmente nervosa.
Sylvie estava impaciente, fazia as mesmas perguntas
frequentemente, eram tantas as dúvidas que pairavam na
sua cabeça...tanta incerteza.
A cada minuto que passava, notava que ela estava cada
vez mais nervosa, inquieta, sempre a mexer o corpo naquele velho sofá.
Cerca de meia hora depois, finalmente fomos chamados
para sermos atendidos por uma funcionária, nada amistosa.
Cuidadosamente, mas com os “nervos em franja” e a
quererem apoderar-se de mim, abri a pequena maleta e
peguei numa pequena bolsa que continha toda a documentação, pedida pelos serviços.
A funcionária, uma senhora já não muito nova, seca de
carnes, com ar sério e carrancudo, tira os óculos de hastes
de tartaruga do cimo da testa e coloca-os quase na ponta
do nariz, mas com uma aspereza tal, que tanto eu como
Sylvie ficámos estarrecidos, sobressaltados.
Foi longa e cansativa a espera.
Finalmente a funcionária entra de novo no pequeno escritório, acompanhada de um outro funcionário superior,
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este já mais receptivo do que a sua colega, e depois de se
ter apresentado, informou-nos de que tinham analisado
todos os documentos, e a partir daquela data, seria ele
quem estava encarregue a dar seguimento ao processo,
mostrando mais papéis, mas agora eram só para assinarmos.
Ele saiu, “deixando-nos à sorte” com a funcionária que,
sem mudar de semblante, carimbou os documentos, fez
uns rabiscos que, deduzi, talvez fosse a sua assinatura,
dizendo por fim:
”Agora, e conforme lhes foi dito pelo meu colega, ficam a
saber que toda documentação está “em ordem”, e doravante será ele quem terá a seu cargo o vosso “dossier”; responde a funcionária, sem sequer nos olhar nos olhos.
“Só têm de esperar pela resposta dos serviços centrais
que lhes comunicarão a data da preparação dos respectivos exames e, deste modo, finalizar todo este complexo
processo.
“E sabe dizer-me, normalmente, quanto tempo é de espera”? – perguntei eu cheio de delicadeza, com receio de
melindrar a senhora, não fosse ela tomar uma atitude que
eu me pudesse arrepender ou não me ser nada abonatória.
“Eu disse “só ”têm de esperar”, respondeu-me ela seca e
áspera como uma folha de lixa.
Não insisti.
(romance inédito)
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Colaboração especial

Emanuel Melo nasceu
em São Miguel, Açores, e
emigrou, com nove anos,
para o Canadá. Reside em
Toronto. As suas crónicas e
contos foram publicados em
Cleaver, Mundo Açoriano,
(TWAS) Toronto Arts Scene,
e no sítio web do Canadian
Centre for Azorean Research and Studies. O conto
"The Cottage Visit" foi incluído em Writers of the Portuguese Diaspora in the United States and Canada: An
Anthology, 2015, e "Avó lives Alone" foi publicado em MEMÓRIA: An Anthology of
Portuguese Canadian Writers, 2013, foi finalista no concurso do Writers’ Union of Canada’s 20th Annual Short
Prose Competition for Developing Writers em 2013 e foi
traduzido para português e francês servindo de inspiração
para a exposicão Fil de Tendresse/Fio de Ternura que estreou em Montreal em 2017 e em Toronto em 2019.
Vive em Toronto.
Escreve regularmente no seu blogue:
https://thetorzorean.com/
Embora ainda não esteja publicado em livro, Emanuel Melo
é um escritor já de muita notoriedade e o texto aqui apresentado, que foca o tema da identidade dos lusodescendentes, merece ser realçado.
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Being Through Words

My parents brought me to Canada when I was nine, and I
have lived in Toronto ever since. But those first nine years
of my life in São Miguel, in Portugal’s Azores islands, remain a constant reminder that my deepest roots are still
Azorean and that my first language is Portuguese, even
though the English language easily seduced my soul with
its charm and beauty after my arrival in North America.
It is primarily through language that I have found a meaningful way to understand and define who I am to myself.
When I read or write or speak in Portuguese I am accessing
a part of me that is separate from my English language self.
The same is true in reverse. I find it painful to recognize that
I have never been able to combine both languages into one
holistic and fluid expression of myself. What I experience is
more like an interior move from one linguistic room to another: a Portuguese room and an English room in my mind’s
house. I have tried to find a third inner room, a common
room where my Portuguese-English selves can be together
and co-exist fluidly and naturally, but the search eludes me,
and so I continue to move from one room to the other,
always leaving a part of me behind before I enter each separate space of the same house.
As palavras são a maneira mais significativa que tenho para manter a minha identidade. Words are the most significant means by which I express my identity. This is why in
my writing I often feel compelled to weave Portuguese
words and dialogue through my English text. I strive to
merge the words from the two languages that make up my
soul and define my experiences of the world as a whole
person and not as a divided self.
I belong to an older generation of immigrants who share a
similar saudade, a nostalgic memory. We are the collective
consciousness or witnesses of another geographical place
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of a long time ago; we belong to the terra onde nascemos
(the place where we were born) and the terra onde vivemos
(the place where we now live).
I still carry many detailed recordações inside myself, and
these dormant memories of my past come alive with a
word, spoken or read, taking me back to a part of me that
still exists in my soul. But when I try to write about these
memories in English they lose part of their nuanced meaning in the translation, perhaps because inevitably the memories, like all memories, resonate with the one remembering, and so I find it easier to write about them in Portuguese because it’s the only way I can conjure up the tastes and
smells and sounds of my past.
When writing about my Portuguese experiences in English I
am conscious of the reader who does not understand Portuguese, and I struggle to find a way to convey these untranslatable emotions. It is a process akin to the parables in
the gospels where Jesus tries to explain the kingdom of
God through metaphors and images. The kingdom of God
is like a mansion, a pearl, treasure buried in a field…; saudade is like missing the ocean, it’s a longing for the smells,
sounds, sights, and feel of home… but we are never really
able to capture the essence in translation fully.
Yet, translation is the means by which we allow others a
glimpse of what the original is like. Without translation we
would be impoverished in our ability to access, understand,
and know other cultures and ways of thinking beyond the
few languages each of us can realistically manage to acquire in a lifetime.
May Sarton, the American poet and writer, who was born in
Belgium, was an immigrant, too, and she succinctly describes her challenge of translating from French into English in
a way that resonates with my own experience: “Translation
makes one aware of words and the value of each word.
There are so many nuances. It’s fascinating to try to find an
exact equivalent, and of course, there is none.” At Eightytwo: A Journal (New York: W.W. Norton, 1996).
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In translating, like in the parables, we can reasonably
approximate the essence if the words are carefully chosen
to convey a meaning and a feeling that we can make understandable to the reader of the translated language. In
my case, Portuguese into English.
There was a decisive moment in my life at the age of fifteen
when speaking, writing, and thinking in Portuguese faded
from my consciousness through less and less usage as
English became the dominant and more meaningful language for articulating my thoughts and ideas not only to
others but especially to myself, in the privacy of my own
thoughts.
In Avelina da Silveira’s powerful poem on identity and language, Palavras onde me perco, I was reminded of that
psychological experience in my adolescence, of leaving the
linguistic world of my mother tongue behind: “Já não sonho
em português.” “I no longer dream in Portuguese.” When I
first read these words I cried, for they were like a stab of
truth in the heart. They painfully reminded me of that inevitable moment I experienced when my mother-language receded to make room for the new language of the country
that became home.
I admire people who can switch language code easily and
who do not agonize about whether or not they still dream in
their mother tongue. They can be happily themselves in one
language or the other and even with both simultaneously.
But this has not been my experience and so I rely on hope
— or is it simply naïve wishful thinking? — that after five
decades of living away from my country of origin, I will
somehow still find a way of intertwining the two linguistic
worlds that make up my soul into a fluid and equal expression of myself.
I strive to reclaim an inner space where I can “sonhar em
português” (dream in Portuguese) once again, dive into
Portuguese letters, swim in Portuguese words, and luxuriate in their Portuguese sounds as effortlessly as I do in English, that once-upon-a-time foreign language that is no
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longer foreign but is even more intimate, familiar, and an
integral part of me than the language of my childhood.
Yet I can still be lured back to the mother tongue when the
siren words of Portuguese beckon to me and then I lose
myself in the words of my childhood, fico perdido nas palavras da minha infância; I dive into the infinite ocean of
words, mergulho no mar infinito das palavras; I swim on the
waves of a persistent longing that teases my parched soul
for the past, nado nas ondas de saudade que me perseguem e torturam a minha alma, faminta pelo passado longuínquo. But I almost don’t remember the words anymore,
quase que já não me lembro das palavras, so far are they
from me now, tão longe que estão de mim agora, in this
world, neste mundo, of English words that seduced, and
mothered my Portuguese soul.
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Outros autores:
(Com escassas informações recolhidas)

C. BARROS
Autor de “Inéditos, Um pouco de mim” (1987), Toronto.
GABRIEL MARIA DE SOUSA
Natural de Rabo de Peixe, ilha de S. Miguel.
Reside em Toronto.
Autor dos livros Resumo da Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo”
(1991) e "Quadras de ternura" (2000).
LUÍS DE CAMPOS
Autor de ”Preâmbulos” (1987), Mississauga, Bramble House,
Ulmeiro
Foi leitor na Universidade de Toronto. Faleceu em Portugal.

ROGÉRIO NÓBREGA
Natural do Funchal. Faleceu em Toronto, em 1993
Autor do livro “Ilhéu”.
SERAFIM ALMEIDA
Reside em Brampton, no Ontário. É autor dos livros "Continente
Arde em Chamas" e "Passado e Presente" (2006).
Provavelmente, outros autores com livros publicados escaparam às
nossas pesquisas e não estão inventariados nesta antologia que pretendeu ser o mais abrangente possível.
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Adenda
Biobibliografia de alguns autores que, com trabalhos no
âmbito da pesquisa histórica, história da arte e investigação antropológica e sociológica, contribuíram para a divulgação da língua e cultura portuguesas no Canadá.

Outros autores, de incontestável mérito, também mereciam figurar nesta adenda mas, na impossibilidade
de todos incluir, optámos por esta escolha que será
sempre questionável.
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JOSÉ CARLOS TEIXEIRA

José Carlos Teixeira nasceu
na Vila da Ribeira Grande,
ilha de S. Miguel.
Com dezoito anos emigrou
para Montreal onde completou um bacharelato em 1983
e um Mestrado em 1986, em
Geografia, na Université du
Québec à Montréal.
Em 1986 mudou-se para Toronto onde completou um
doutoramento em Geografia
na York University, em 1993.
Leccionou até 1996 na York University e posteriormente na
Toronto University.
Em 2005 integrou a University of British Columbia – Okanagan campus, in Kelowna como professor associado. É
professor catedrático desde 2013.
É autor de vários livros e artigos académicos.
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Algumas das obras de JCT:

TEIXEIRA, C. and Victor M. P. Da Rosa (Editors) (2000).
The Portuguese in Canada: From the Sea to the City, Toronto: University of Toronto Press.
TEIXEIRA, Carlos (1999). Portugueses em Toronto: Uma
Comunidade em Mudança (The Portuguese in Toronto: A
Commnnity in Transition). Angra do Heroismo, Açores: Direcção Regional das Comunidades. Govemo da Região
Autônoma dos Açores
TEIXEIRA, Carlos and Gilles Lavigue (1998). Os Portuguêses no Canadá: uma Bibliografia 1953-1996. The Portuguese in Canada: A Bibliography 1953-1996, Lisbon: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas - Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (151 pages).
TEIXEIRA, Carlos (1995). "Ethnicity, Housing Search, and
the Role of the Real Estate Agent: A Study of Portuguese
and Non-Portuguese Real Estate Agents in Toronto", The
Professional Geographer, 47(2): 176-183.
TEIXEIRA, Carlos and Gilles Lavigne (1992). The Portuguese in Canada: A Bibliography. Portuguese au Canada:
Une Bibliographie, North York: Institute for Social Rescarch,
York University
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DOMINGOS MARQUES

Domingos de Oliveira Marques
nasceu em Janeiro de 1949 no
concelho da Murtosa, distrito de
Aveiro. Após completar o curso
de Filosofia no Seminário de
Aveiro em 1968, foi para Toronto
juntando-se à família que havia
imigrado para o Canada havia
alguns anos. É formado pela
Universidade de Toronto.
Enquanto estudante na Universidade, foi desenvolvendo várias
actividades na comunidade portuguesa de Toronto, incluindo ensino de português em escolas comunitárias e públicas
como Harbord Collegiate Institute. Dedicou ainda muitos
anos ao jornalismo comunitário, primeiro no Jornal Português de Toronto, em seguida no Novo Mundo e finalmente
no jornal Comunidade, onde foi um dos diretores.
A sua atividade cultural estendeu-se ainda ao teatro comunitário, à literatura e publishing.
Esteve ainda envolvido em vários projetos comunitários
desde o West End YMCA, Portuguese Interagency Network
, Alliance of Portuguese Clubs and Associations of Ontario,
e Metro Toronto Separate School Board para onde foi eleito
como School Trustee na década de 1990.
A sua actividade profissional repartiu-se essencialmente
em duas tarefas distintas: a primeira como Técnico de
Acompanhamento na Workers Compensation Board of Ontario e a segunda como Legal Advisor para trabalhadores
sinistrados donde se aposentou nos princípios do ano
2000.
Publicou inúmeros artigos e crónicas em jornais e revistas,
incluindo The Toronto Star e é autor do livro sobre a história da imigração portuguesa para o Canadá, com João Medeiros, "Emigrantes Portugueses: 25 anos no Canadá", pu391
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blicado em 1978. Publicou ainda com Manuela Marujo,
"With Hardened Hands - A Pictorial History of Portuguese
Immigration to Canada in the 1950s”. O seu contributo literário pode ver-se ainda em outras publicaçōes tais como
College Street -Little Italy, Toronto’s Renaissance Strip, ed
Denis de Klerck & Corrado Paina, 25 Olhares de Abril, ed
Carlos Garrido, Passos dos Nossos Avós, ed Aida Batista
& Manuela Marujo, Uma Longa Viagem, ed José Manuel
Lopes & Maria de São Pedro Lopes
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ILDA JANUÁRIO

Ilda Januário nasceu em Famalicão da Nazaré, e emigrou para
Montreal em 1966. Foi a primeira
estudante portuguesa em Antropologia na Universidade McGill,
onde obteve o bacharelato em
Antropologia Cultural e o mestrado na Universidade de Montreal.
Migroupara Toronto em 1982,
onde fez carreira como Research
Officer no Ontario Institute for
Studies in Education of the University of Toronto (OISE/UT) entre 1985 e 2008. Durante
esse tempo, fez parte de várias iniciativas voluntárias dedicadas a melhorar a situação dos alunos luso-canadianos
nas direções escolares de Toronto, e foi co-fundadora do
projeto de explicadores e tutores On Your Mark do Working
Women Community Centre.
Em 2008, iniciou, com o antropólogo João Leal, da Universidade Nova de Lisboa, um projeto de pesquisa por ele coordenado, sobre as Festas do Espírito Santo no Canadá e
em Nova Inglaterra, que durou vários anos. Dele resultaram um website: festasdoespiritosanto.pt, vários artigos e
comunicações sobre o tema e, em 2019, um livro da sua
autoria disponível no site Amazon: “Irmãos e Irmãs na Coroa. As Festas do Espírito Santo no Canadá” .
Colabora, assiduamente, na imprensa portuguesa de Toronto, e tem revisto e ajudado a publicar as obras de vários
autores luso-canadianos. Em 2016, editou um CD com os
poemas do pai, Acácio V. Januário,cantados por Minah
Jardim, com o título bilingue de: " Mar Fui, Barro Sou, Vento Serei... Uma Homenagem ao poeta Acácio Vieira Januário/Sea I was, Clay I Am, Wind I Shall Be... A Tribute to
Acácio Vieira Januário,The Poet.
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Alguns dos artigos sobre o Espírito Santo apresentados
em congressos
•
Januário, Ilda (2016). “’Paz,
União e Convívio’: Festas do Espírito
Santo no Canadá”. Congresso Internacional do Espírito Santo: Génese,
Evolução e a Atualidade da Utopia
da Fraternidade Universal, Alenquer,
16, 17 e 18 de setembro de 2016
•
Januário, I. (2014c). “Bandeira
e Coroa: homens e mulheres nas
Festas do Espírito Santo no Canadá”. Simas, R. (org.) A Vez e a Voz
da Mulher: Relações e Migrações.
Lisboa: Colibri, pp. 155-168
•
Januário, Ilda (2014a). De Convidadas a Mordomas. O papel das mulheres luso-canadianas nas festas do Espírito Santo.
Em Aguiar, Guedes e Santiago (Coord.) Expressões femininas
de cidadania, p. 51-55. III Encontro Mundial Mulheres na Diáspora, 24-25 de outubro, 2013, Palácio das Necessidades, Lisboa.
Lisboa: Edição Mulher Migrante –
Associação de Estudo, Cooperação
e Solidariedade
•
Januário, I. (2013). Brothers in
the Crown: Organizational trends of
Holy Ghost Festas in Ontario and
Quebec. Lusophone Studies Association Inaugural Conference: Conference: Exploring the Crossroads and
Perspectives of Lusophone Studies,
York University, Toronto, October 29November 1
•
Januário, Ilda. (2010) As Festas
do Espírito Santo no Ontário, Canadá. The Holy Ghost Festas. A Historic Perspective of the Portuguese in California. CD published by Portuguese Heritage Publications of California, Inc., Special Edition on the Occasion of the
IV International Conference on the Holy Spirit. San José, California, June 24-27
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JOAQUIM

EUSÉBIO

Joaquim Vitorino Videira Eusébio
é natural de Lisboa, alentejano
de coração (Beirã, Marvão, Alto
Alentejo)
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi professor do
Ensino Secundário, tendo exercido no Liceu Nacional de Setúbal,
na Escola Preparatória de Pombal, no Liceu José Falcão, na Escola Tecnológica e Artística de Pombal, no Instituto D. João V (Louriçal) e na Escola
Secundária de Pombal, onde foi professor do quadro de
nomeação definitiva, tendo pertencido durante 5 anos ao
Conselho Directivo da Escola Secundária e orientado alguns Cursos de Formação de Professores no âmbito do
Projecto Foco no domínio da Expressão Dramática e do
Património.
Foi co-fundador, director, encenador e actor do Teatro
Amador de Pombal, criado em Julho de 1976, tendo sido
galardoado em 1986 com o Prémio Directíssimo - Teatro
Regional.
Foi encenador de 1981 a 1983 do Grupo de Teatro da Casa do Povo de Soure. É co-autor da antologia "A técnica do
actor" (edição da Delegação Distrital de Leiria do F. A. O.
J., 1980), tendo orientado vários ateliers de encenação. É
autor da monografia "Pombal – 8 séculos de História" (edição da Câmara Municipal de Pombal, 1997).
De 1980 a 1982 foi deputado da Assembleia Municipal de
Pombal.
Foi responsável pelo levantamento cultural de oito das freguesias de Pombal. É co-fundador da Associação de Defesa do Património Cultural e
Ambiental de Pombal, da Cooperativa Rádio Clu395
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be de Pombal e do Rotary Club de Pombal. Foi directoradjunto do jornal "O Correio de Pombal" e chefe de redacção do jornal "A Nossa Voz". Integrou igualmente o grupo
de música popular portuguesa "Sol Nascente".
Foi professor da Escola Secundária Lusitana de Montreal e
professor de cultura portuguesa na Universidade de Montreal onde mantém um ligação com a Cátedra de Cultura
Portuguesa.
Bastante implicado nas actividade culturais, colabora regularmente na imprensa comunitária e anima um programa
de Cultura Portuguesa na Lusaq Tv (Montreal)
Obras: monografia "Falando Português em Montreal"2001, “Os Ciclos de Azulejos da Igreja do Convento do
Louriçal”- 2015 (Prémio SOS Azulejo 2018).
Fez o doutoramento em História da Arte na Universidade
de Montreal. A sua tese sobre a iconografia de Santo António de Lisboa na azulejaria portuguesa recebeu o Prémio
SOS Azulejo 2016 e será publicada pelo Museu de Lisboa
Santo António no decorrer de 2020.
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LUÍS DE MOURA SOBRAL

Luís de Moura Sobral nasceu
em Viseu. Em Portugal frequentou os cursos universitários de Direito e Filosofia. Fez
uma licenciatura em História
da Arte e um doutoramento
em Arqueologia e História da
Arte na Universidade de Lovaina (Bélgica). Em 1971,
radicou-se em Montreal.
Com um percurso universitário impressionante, foi professor titular de História da Arte,
na Universidade de Montreal e assumiu paralelamente a
função de director neste mesmo departamento.
Fundou e foi professor titular da Cátedra da Cultura Portuguesa na Universidade de Montreal.
Comissariou algumas exposições em Portugal:
A primeira foi sobre Bento Coelho, no Palácio da Ajuda, em
Lisboa.
Em 2004, comissariou a exposição Pintura Portuguesa do
Século XVII. Histórias, Lendas, Narrativas, apresentada no
Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, do 4 de Fevereiro ao 2 de Maio.
Obteve várias distinções entre as quais se destaca a de
Grande-Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, Portugal (2001).
O seu filme Azulejos. Une
utopie céramique, 2013
obteve o Prémio Documentário 2012 do Projeto SOS Azulejos (Lisboa)
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Algumas das obras de LMS:
(Livros e partes de livros)

Surréalisme périphérique. Actes du colloque Portugal,
Québec, Amérique latine : un surréalisme périphérique?,
coord., Université de Montréal, Département d'histoire de
l'art,.1984
Le surréalisme portugais, Université
de Montréal, Département d'histoire
de l'art, 1984
Vilallonga. Les lieux du rêve. Cloister
of Dreams, Montréal, Éditions Broquet (Collection
Apogée), 1993, 1994

Pintura e Poesia na Época Barroca. A
homenagem da Academia dos Singulares a Bento
Coelho da Silveira, Lisbonne, Editorial
Estampa (Collection Teoria da Arte),
1994, 1995
«Cândido Costa Pinto. Pintura e Desenho», Catalogue de l'exposition
Cândido Costa Pinto. Retrospectiva
1911-1977, Figueira da Foz, Museu
Municipal Dr. Santos Rocha/Assembleia Figueirense, Lisbonne, Centro de Arte Moderna, 1995
Do Sentido das Imagens. Ensaios sobre pintura barroca
portuguesa e outros temas ibéricos, Lisbonne, Editorial Estampa (collection Teoria da Arte), 1996
Bento Coelho (1620-1708) e a Cultura do seu Tempo, dir.,
Lisbonne, Instituto Português
do Património Arquitectónico, 1998
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Struggle for Synthesis. A Obra de Arte Total nos Séculos
XVII e XVIII. The Total Work of Art in the 17th and 18th
Centuries, Lisbonne, 2 vols., Instituto
Português do Património Arquitectónico, 1999
Pintura Portuguesa do Século XVII. Histórias, Lendas, Narrativas, Lisbonne, Instituto
Português de Museus, 2004
« Pintura Portuguesa em Faro numa Época de Crise », Pinturas do Barroco em Sevilha e
no Algarve. Contactos, Coincidências e Discordâncias, Museu Municipal de Faro, 23 de
Setembro – 26 de Novembro de 2017
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MANUEL DE ALMEIDA MOURA

Natural de Lisboa, emigrou para o Canadá em 1967.
Em Montreal, até à reforma,
em 1995, trabalhou em várias
empresas como desenhador e
técnico de engenharia civil.
Entre 1983 e 1995 frequenta o
curso de História da Faculdade
de Ciências Humanas da Universidade do Québec em Montreal (UQAM).
Em 1983 é nomeado pelo Governo do Québec, membro do
Conseil des Communautés Culturelles et de l’Immigration
du Québec.
Entre 1999 e 2012 é membro do Conselho de administração da Caixa Portuguesa Desjardins e, durante vários
anos, membro do Comité d’aide
au développement du millieu
communautaire da Caixa, tendo
organizado e dirigido várias exposições e atividades promotoras da
cultura portuguesa.
Entre 1967 e 1999, participação
no movimento associativo da Comunidade portuguesa de Montreal
tendo sido membro do Movimento
Democrático Português de Montreal, Clube Portugal de Montreal,
Clube Oriental Português de Montreal, membro do CA do
Centro Português de Referência e Promoção Social, membro do CA do Grupo Cultural Cana-Verde.
Colaboração com o jornal Lusopresse de Montreal e Silva
Magazine de Etobicoke, Ontario, com reportagens, artigos
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sobre a história dos Portugueses no Canadá, artes e coleções de temas portugueses
Em 1992, no quadro das comemorações do 350° aniversário da fundação de Montreal, publicação do livro Les Portugais, dans l’exploration et la colonisation de l’Est du Canada, au XVIème siècle. Organização e direção da exposição
cartográfica Vers Montréal – Les routes maritimes portugaises (ca.1485-1646), no átrio principal da Place Ville-Marie.
Esta exposição será repetida no Pavillon du Vieux Port de
Montréal em 1995.
Participação no Congresso Les Juifs portugais, Universidade de Montreal, 1996. Conceção e direção da Exposição
bibliográfica
e
iconográfica:
L’Inquisition Portugaise -5ème Centenaire de l’expulsion des Juifs
portugais par Décret de Manuel Ier
du Portugal, en 1496.
Participação no Congresso Portugal na abertura do Mundo com a
conferência, Le Canada portugais
du XVIème siècle. Marché Bonsecours, Vieux Montréal, 1999.
Em 2003, no quadro das comemorações do 50° aniversário do
acordo sobre a imigração de
1953, firmado entre Portugal e o
Canadá, publicação do livro Pionniers – L’avant-garde de
l’imigration portugaise – Canada 1953, (colaboração de
Imitério Soares). Estudo sobre o acordo, as vagas de imigração até 1957, o estabelecimento e consequente desenvolvimento da Comunidade portuguesa em Montreal.
Autor da brochura “A Caixa-Promoção da Cultura Portuguesa - 2019

401

Antologia Literária

MANUELA MARUJO

Manuela Marujo, membro do
corpo docente do Departamento de Espanhol e Português de 1985-2017, é atualmente Professora Associada
Emérita nesta instituição. É
licenciada pela Universidade
Clássica de Lisboa e doutorada pela Universidade de Toronto e Universidade dos Açores. Ensinou e fez formação
de professores de Língua e Cultura Portuguesa em vários
países e deu inúmeras palestras em todo o mundo. Esteve
envolvida como voluntária nas
direções escolares canadianas e
na comunidade portuguesa em
várias funções empenhada em melhorar o acesso a programas educacionais e culturais para crianças
em risco.
Manuela Marujo organizou muitas
conferências e publicou nas áreas
de educação, linguagem e imigração, particularmente em assuntos
relacionados com mulheres. Um
de seus tópicos de pesquisa recentes é o papel e a influência
dos avós imigrantes na vida dos netos. Criou as redes “A
Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa” e “A Vez e a
Voz dos Avós”. Conferências internacionais tiveram lugar
em Portugal (Continental e Ilhas), França,E.U.A., Brasil e
Macau (China). Durante mais de 30 anos no Departamento
de Espanhol e Português, estabeleceu uma forte ligação
com o governo português (Portugal continental, Açores e
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Madeira). Escritores, músicos e académicos de diversas
áreas chegaram ao Canadá com o apoio de Portugal e do
país de acolhimento e os estudantes disso beneficiaram.
Foi curadora de variadas exposições na Universidade com
enfoque na literatura, nas artes e herança cultural. Também trabalhou de perto com a comunidade lusófona em
Toronto, fazendo a ponte entre a universidade e a comunidade em geral. Um exemplo foi seu popular programa de
rádio “Educação em Ação” (CIRV.FM), ativo durante 10
anos.
É autora e co-autora de vasta
obra. Entre outros trabalhos: “With
Hardened Hands: A Pictorial History of Portuguese Emigration to
Canada in the 1950's”(1993). (Coautor Marques, D.) “The Voice and
Choice of Portuguese Immigrant
Women/A vez e a Voz da Mulher
Imigrante Portuguesa” (2005). (Coautoras, Baptista, A. & Nunes, R.)
The Voice and Choice of Portuguese Immigrant Women/A Vez e
a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa” (2005) (org. com Aida Baptista e Rosana Barbosa) “Early Portuguese Settlement in
Toronto’s Little Italy”, 2006. (Co-autor Marques, D.) “Passos
dos Nossos Avós”(2010) (org. com Aida Baptista) “A Voz
dos Avós – Migração, Memória e Património Cultural”
(2012) (Co-organizadora com Natália Ramos e Aida Baptista).
Em 2003, publicou o livro infantil “The First Time I saw
Snow /A Primeira Vez Que Eu Vi Neve”.
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VICTOR PEREIRA DA ROSA

Victor M. Pereira Da Rosa
nasceu em Torres Novas
(Portugal), a 4 de Março de
1947. Fez o curso liceal no
país de origem e em Indianápolis (EUA). Estudou nas
universidades de Bruxelas,
Indiana (EUA), Montreal e
recebeu o doutoramento da
McGill University (Canadá).
É Professor Emérito de antropologia e sociologia na
Universidade de Ottawa e
tem sido frequentemente
convidado para exercer docência e pesquisa em Portugal,
Estados Unidos, Suécia, Espanha, África do Sul, Brasil,
Holanda e Cabo Verde. Foi um dos fundadores e director
editorial da revista “Antropológicas”.
É autor ou co-autor de cerca de uma centena de trabalhos
de investigação publicados em diversos países e de uma
vintena de livros.
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Algumas das obras de VPR:
- Les Portugais du Québec: éléments
d'analyse socio-culturelle / João António Alpalhão e Victor Manuel Pereira
Da Rosa / Ottawa : Ed. de l'Université
d'Ottawa, 1979
- Da Emigração à aculturação : Portugal insular e continental no Quebeque / João António Alpalhão e
Victor M. Pereira da Rosa, 2003
- Azorean Emigration: a Preliminary Overview / Victor Pereira da Rosa, Salvato Trigo; [translated by Margaret Butler
in collaboration with the authors] / revised edition / Porto,
Portugal: Fernando Pessoa University Press, 1994
- The Portuguese in Canada: from
the sea to the city / Carlos Teixeira
e Victor M.P. Da Rosa / Toronto:
University of Toronto Press, 2000Portuguese-Canadians: Diasporic
Challenges and Adjustment (ed.
with J. Carlos Teixeira). Toronto:
University of TorontoPress,2009
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