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Esta antologia tem como  único critério de se-

lecção os autores  estarem publicados em livro 

- poesia ou prosa - cujo conteúdo  possa ser 

considerado uma obra literária. 

 

É geralmente aceite que a obra literária é uma 

criação que transmite uma intenção comunica-

tiva 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 e antologias, mas considerá-

mos ser esta a solução mais adequada para dar 

uma razoável uniformidade e coerência a esta 

recolha. 

 

Não conseguimos obter informações mais deta-

lhadas e precisas sobre vários dos autores apre-

sentados, alguns deles já falecidos, outros em 

paradeiro desconhecido, contudo não os qui-

semos excluir desta antologia que pretende ser 

o mais abrangente e representativa possível. 

  

Nos casos específicos em que existem direitos 

autorais e editoriais limitamo-nos a inserir as 

biobibliografias e as capas de livros dos autores 

abrangidos. 
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Incluem-se vários autores que, embora presen-

temente residentes noutras províncias canadia-

nas, em Portugal ou no estrangeiro, nasceram 

ou residiram no Québec sendo de toda a perti-

nência estarem aqui referenciados. 

 

Embora a maioria dos textos estejam redigidos 

na língua portuguesa, certos autores, já com 

raízes mais profundas na sociedade de acolhi-

mento, manifestaram o desejo de apresentar 

trabalhos na língua francesa ou inglesa, o que 

só vem enriquecer este projecto e dar-lhe maior 

relevância, amplitude e significado. 

 

Como adenda, numa homenagem merecida,  

inserimos as biobibliografias de quatro autores  

que, com actividades desenvolvidas no âmbito 

da investigação histórica, história da arte e so-

ciologia deram um grande contributo para a 

divulgação da língua e cultura portuguesas no 

Québec.  
 

 

Montreal, 22 de Abril de 2018 
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DEDICATÓRIA 

 

 

A todos os autores  de origem portuguesa no Québec  

que têm semeado as suas emoções e experiências por 

jornais, revistas e livros. 

 

A José d’Almansor (padre José Maria Cardoso) pelo seu 

labor em prol da difusão da língua, das artes  e da cultu-

ra portuguesas em Montreal  

    

 

 
 

 
A maioria das obras destes autores está disponível na secção 

de autores luso-canadianos da Biblioteca José d’Almansor 

(Centro Comunitário Santa Cruz – Montreal) 
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Antologia literária publicada por iniciativa dos 

“Amigos da Biblioteca José d´Almansor” em 

parceria com a “Caixa Portuguesa Desjardins”.  

 

Integrado na  UTL - Universidade dos Tempos 

Livres (Montreal), da Missão Santa Cruz, o 

grupo“Amigos da Biblioteca José d’Almansor” 

tem como principal objectivo a organização 

funcional da biblioteca e a realização de activi-

dades literárias e culturais de apoio à divulga-

ção e preservação da língua e da cultura portu-

guesas em Montreal. 

 

A Caixa Portuguesa Desjardins, fundada a 8 de 

Janeiro de 1969, celebrará brevemente 50 anos 

de existência e destaca-se pelo valioso e in-

comparável contributo que tem dado para o 

desenvolvimento económico, social e cultural 

da Comunidade Portuguesa em Montreal.  

 A publicação desta antologia literária só foi 

possível graças ao  generoso apoio que nos 

concedeu. 
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ACÁCIO VIEIRA JANUÁRIO 

 
Acácio Vieira Januário nas-
ceu em Famalicão da Nazaré 
a 2 de Outubro de 1921. Por 
motivos profissionais, foi 
transferido para os Açores, 
tendo sido o primeiro contro-
lador de tráfego aéreo forma-
do pelo governo português a 
ser enviado para o aeroporto 
civil de Santa Maria em 1946. 
Oito anos depois foi transferi-
do 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 avia-
ção nos Territórios do Noroeste, Frobisher Bay e 
Terra do Baffin. Formou-se e trabalhou como pro-
fessor durante dez anos em Montreal e Rivière-
du-Loup e, depois de mais uma estadia de traba-
lho no Norte, em Asbestos Hill e Deception Bay, 
reformou-se e viveu nos Cantões do Leste, em 
St-Mathias-de-Bonneterre até ao seu falecimento, 
a 1 de Maio de 2001. O seu livro "SAMOUCO. Po-
emas 1942-1978" foi publicado em 1996. Recen-
temente, 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 Emi-
grante, 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 Portugue-
sa) 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 Le-
tras”- 2017 e do livro de histórias “Magma de Afe-
tos”- 2017. 
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O canto das palavras 
 
 
 

Canto a poesia 
Que me sai do peito 
Que me vai na alma 
Que me entra nos olhos 
Que te olha por amor   
Canto à minha filha 
Que me saiu do ventre  
Canto ao pai dela 
Meu amor-amigo   
Canto à minha mãe 
Que me deu ternura 
Canto ao meu pai 
Que me deu candura  
Canto aos meus irmãos 
Pela companhia  
Grata e amiga  
Canto aos meus sobrinhos 
Jóias de encantar  
Encontro-os nos sonhos 
Na praia, no campo 
De noite ao luar   
Canto aos meus amigos 
Que me dão as mãos 
Quando a alma clama  
Por fiel afecto   
Canto ao verbo  
Canto à palavra  
Canto à vida 
E na vida me encanto 
No canto das palavras! 
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O Reino de Alibadelas 

Na ilha da Paz 
 
 

Há muitos séculos atrás, um jovem casal da famí-
lia real vivia no reino de Alibadelas, mais propri-
amente num palácio encantador, onde a paz, a 
alegria, a beleza, a harmonia, a franqueza e a 
solidariedade eram luz celeste no coração desse 
lugar.  
Falamos do rei Fernando e da rainha Verona, 
primos afastados que se amavam como irmãos 
desde crianças. Nasceram num berço igual e 
cresceram lado a lado no palácio de seus pais.  
Em tempos remotos, havia famílias que viviam no 
mesmo castelo, juntas e felizes. Seus pais, ti-
nham autorizado o casamento porque o reino es-
tava a envelhecer, e era altamente necessário 
arranjar um sucessor para o reinado seguinte. 
Depois não havia problema em unir Fernando e 
Verona porque o parentesco já ia na quinta linha-
gem da história e as famílias viveram sempre na 
maior das harmonias. Naquele lugar crescia, com 
a luz da aurora, a paz e o amor. As famílias nun-
ca tinham separado as riquezas nem os valores 
dos antepassados do reino. 
Tentando evitar algumas querelas familiares, há 
muitos anos, o tetravô de Fernando deixou escrito 
um testamento onde se pode ler:  
 

“Para haver paz, todos têm que 
respeitar os direitos de igualda-
de do próximo, tenham ou não 
sangue real correndo nas vei-
as; não construir outros palá-
cios no reino; não deixar que a  
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vaidade suba mais alto que a 
PRÓPRIA cabeça do homem; 
respeitar as diferenças do pró-
ximo, sendo igual no coração e 
na razão; e regar a árvore da 
paz com solidariedade, harmo-
nia e amor. Ai da corte se al-
guém tentar mudar estas leis! 
Uma grande desgraça cairá 
sobre o reino”.   

  
Bem, eles eram todos tão felizes que nunca se 
lembraram de separar nem terras nem tesouros 
ancestrais.  
No fim de contas, e apesar do respeito pela 
igualdade, havia sempre um sucessor para o rei 
que findava os seus dias na terra. Por morte do 
pai, Fernando herdou o direito ao trono, o qual ele 
partilhava com todos os seus familiares, respei-
tando a última vontade do pai e do seu tetravô.  
A cada Domingo, em tempo de oração, o rei colo-
cava a coroa na cabeça de um familiar depois 
que o mesmo atingisse a maioridade, que era de 
14 anos. Esta era uma prova de confiança e 
apreço que o rei transmitia ao familiar. No caso 
desta família, como era muito grande, muitas 
eram as ocasiões em que o rei Fernando de Ali-
badelas não tinha o direito à coroa. Acontecesse 
o que acontecesse, não abdicava dela, porém, no 
dia de Natal.  
Fernando era rico. Todos os terrenos do reino lhe 
pertenciam. A sua rainha recebeu parte da he-
rança ao casar com o primo.  
O rei e a rainha de Alibadelas eram filhos únicos, 
muito estimados e mimados, tanto pelo clero co-
mo pela nobreza e pelo povo.  
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Com o passar do tempo, Fernando e Verona co-
meçaram a envaidecer, tornando-se um pouco 
avarentos. Puseram de parte as leis do reino e,  
sem medo algum do que poderia vir a acontecer, 
resolveram mandar construir um palácio de cris-
tal, adornado de ouro e prata fina.  
Os pais deles, bons e generosos, reinaram duran-
te 25 anos e foram encontrar-se com o Senhor 
dos Céus, os quatro no mesmo ano. Tinham 
completado 45 primaveras quando morreram com 
a febre provocada por uma doença da cortiça.  
Os avós de Fernando tinham herdado o trono e 
conservaram-no durante longos anos sem qual-
quer inimigo, vindo do mundo animal ou do meio 
dos homens, os incomodasse.  
Nenhum dos familiares do jovem casal sonhara 
tão alto como Fernando e Verona, ao ponto de 
obrigarem o povo a trabalhar anos sem conta pa-
ra que outro monumento sumptuoso fosse cons-
truído, para reforço do seu poder e sede de mais 
e maiores riquezas. Viviam de caprichos e de 
megalomanias.   
Verona de Alibadelas era uma jovem muito mi-
mada, habituada a possuir tudo o que a menina 
dos olhos projetava para além de Alibadelas. 
Fernando cedia a todas as vontades da sua bela-
amada.  A Rainha pedia e o Rei anuía.  
O palácio foi edificado no meio de uma floresta do 
reino, em Bela de Alibadelas. À nova moradia real 
foi-lhe dado o nome de Reinonelas.  
Os jovens monarcas refugiavam-se muitas vezes 
no novo palácio, esquecendo-se do testamento 
que os seus ancestrais tinham deixado.  
O tempo no reino passava veloz como o vento. A 
felicidade tombava a pique do céu. O jovem casal 
aproveitava todas as oportunidades. Até parece 
que os anjos lhes ofereciam aquele tempo de 
presente de casamento. Que lindo que era vê-los  
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abraçados e entrelaçados! Ao vê-los tão apaixo-
nados, parecia estarmos na presença de um 
príncipe encantado, cuja princesa lhe caía nos 
braços, dormindo cem anos, como no conto da 
Bela Adormecida. Depois de acordar, via-se com 
nitidez que a menina era, afinal, a princesa do 
reino de Alibadelas.    
Verona engravidou e vivia dias muito felizes. Fer-
nando esperava pelo seu herdeiro, louco de ale-
gria. Infelizmente receberam um castigo. A jovem 
rainha perdeu o bebé ao completar as oito luas, e 
este era um menino. 
Um dia, Verona, a rainha de Alibadelas, pediu ao 
seu jovem esposo e a uma das suas aias que a 
acompanhassem para um passeio em Bela de 
Alibadelas. Fernando, pela primeira vez na vida, 
recusou o convite mas expressou a sua vontade 
para que Marieta fosse acompanhar a sua Rai-
nha. O dia acabava de nascer escaldante e mais 
azul do que o costume. Ambas partiram cami-
nhando lentamente pelo bosque fora.   
- Marieta, veja como o Sol me queima o rosto, 
sua mal-ajeitada! Chega para cá a sombrinha 
real. A minha pele é a mais bela e fina do univer-
so e os meus olhos cor do céu são de longe os 
mais brilhantes que a Terra já viu. Se o Astro ma-
jestoso me queimar, tu serás culpada e punida 
severamente. Mando os criados deitarem-te às 
abelhas – vociferou a rainha visivelmente irritada.  
- Valha-me a Santa Alibadelas Real. Se a senho-
ra continua a praguejar vira-se o feitiço contra o 
feiticeiro – disse Marieta baixinho com receio de 
algum castigo. – Aqui tem a sombrinha só para si 
– ofereceu Marieta num tom de voz mais percetí-
vel e controlado.  
Marieta sabia o que diziam os antigos naqueles 
tempos. Diziam que do céu viria um castigo para  
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tirar a paz do reino por causa de uma mulher que-
rer ser mais do que a outra. Ai que Deus nos 
acuda!  
Verona ignorava tudo e todos. Coitada, mal sabia 
o que estava prestes a acontecer...  
Marieta, exposta ao Sol, pode ver que dos céus 
caía algo grande e assustador. Aflita, gritou:  
- Majestade, corra, corra depressa. Olhe o que do 
céu está caindo e vem em direção a nós.  
Do céu caía uma pedra gigante, mas a Rainha 
toda coberta pela sombrinha real nada via e, por 
isso, quase apanhava com a pedra em cima, não 
fosse Marieta a puxá-la para si. De raspão, a Ra-
inha sentiu a pedra a passar junto de si, indo cair 
sobre o castelo de cristal destruindo tudo. Não 
ficou pedra sobre pedra em Bela de Alibadelas. 
Ora aqui está mais um castigo, tal como o tetravô 
do rei tinha previsto. Felizmente, a Rainha ficou a 
salvo, mas não escapou de um grande susto.  
A partir desse dia, todos os habitantes do reino, 
incluindo a família real, ao ingerirem a poeira dos 
cristais e os gases vindos da atmosfera, foram 
transformados em gente de pele vermelha e de 
estatura pequenina. Tinha acabado a paz em Ali-
badelas. Ninguém se entendia. Nem os monarcas 
nem o povo se conheciam uns aos outros.   
Assim viveram duzentos anos sem paz nem sos-
sego. Por causa da luxúria, da vaidade e da su-
perioridade da Rainha Verona e do Rei Fernando, 
o reino de Alibadelas recebeu o maior castigo do 
mundo.    
Mas o castigo não durou para sempre. Passados 
200 anos, Alibadelas ressurgiu, transformada na 
Ilha da Paz. O reino encheu-se de pombas bran-
cas. O castelo de cristal renasceu das cinzas, 
servindo de pombal àquelas criaturinhas que 
trouxeram a paz de volta a Alibadelas.  
 



Autores de origem portuguesa (Québec) 

19 

 

 
 
Fernando e Verona aprenderam a lição e reina-
ram sem vaidades e luxúria mais duzentos anos. 
Tiveram 14 filhos e foram muito felizes. Quanto à  
aia Marieta, que tudo fez para salvar a vida da 
Rainha, foi-lhe dado o título de Condessa de Bela 
de Alibadelas.  
 
Um dia, um dos netos de Marieta casou com uma 
das netas de Verona. Os dois transformaram o 
reino de Alibadelas num mar de paz na terra e no 
reino. Quanto às pombinhas brancas ainda hoje  
são aos milhares. O seu canto é escutado em 
todo o reino de Alibadelas, encantando o seu po-
vo.  

(Do livro Magma de  Afetos) 
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ALBERTO MARTINS 
 

                             

 
 

Alberto Martins, natural do con-
celho 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 Por-
tuguês de Montreal. 
Na década de oitenta, regres-
sou a Portugal onde faleceu. 
É autor do romance "O Mito do Paraíso”, publica-
do, em 1977, pela Seara Nova. 
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O Mito do Paraíso 

                    
Dos alto-falantes chegou 
uma voz feminina, dirigida 
aos passageiros com desti-
no a Lisboa, Madrid e Ro-
ma, pedindo-lhes que se 
aproximassem   da passa-
gem número dois. 
Gervásio parecia sonhar. 
Longe do ambiente que o 
rodeava, só pensava em 
Portugal. Pobre de si e po-
bre pátria, reflectia desespe-
rado. 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 re-
volta.  
Os anos de vida errante e os sacrifícios de ho-
mem solitário despertavam-lhe a consciência. 
Abel tinha razão. Era em Portugal que os portu-
gueses 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 nos-
talgia, 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 con-
trolo. 
Um pouco animado com o auxílio moral da rapa-
riga e interrogando-se acerca das suas previsões  



Antologia Literária 

22 

 

 
de regresso à pátria, Gervásio saiu a correr, pro-
curando um lugar que lhe permitisse ver os jo-
vens 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 acompanhasse! Abençoados 
rapazes que tiveram a coragem de partir de bol-
sos vazios. Admirava-os. 
Do topo da escada, os dois jovens voltaram a 
despertá-lo. Novos acenos, frases atiradas ao ar, 
que não chegaram a meio do percurso e logo, um 
silêncio profundo como se o Mundo tivesse aca-
bado. 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 Lis-
boa em 1950 e faleceu em Mon-
treal no dia 25 de Dezembro de 
2000. 
Foi professora agregada na fa-
culdade 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 colec-
ção dedicada a  temas relacionados com a religi-
ão. A função religiosa das pirâmides do Egito; um 
ensaio sobre o modelo haitiano de "inculturação" 
(cristianismo v/s Vodu); um ensaio sobre o místi-
co e a medicina chinesa; um ensaio sobre o pen-
samento 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 núme-
ros e figuras da Bíblia, são trabalhos que foram 
publicados sob a sua direcção nesta colecção. 
Colaborou na nova tradução da Bíblia, para a edi-
tora Bayard, conhecida como "A Bíblia dos escri-
tores".  
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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AMÉLIA OLIVEIRA-VAZ 

 

Amélia Oliveira-Vaz é natural de 
Lagos. Em 1957, foi trabalhar 
para a illha de S. Miguel, nos 
Açores, como enfermeira, na 
rede de dispensários materno-
infantis. 
Radicou-se em 1965 em Mon-
treal, no Canadá. Foi colabora-
dora do semanário "A Voz de Portugal" e colabo-
rou nas emissões da Radio Centre-Ville (Mon-
treal). 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 dálogo de amor 
e na poesia que escrevo. 
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Senhor bendito sejais 
porque me criastes, 
obrigada Senhor, 
porque me formastes. 

 
 
 

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 form delicada 
É prazer ainda maior. 
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AMILCAR MARTINS 
 
 
 
 

Amilcar Martins viveu vários 
anos em Montreal onde con-
cluiu um doutoramento na 
Universidade de Montreal. 
Colaborou nos jornais "A Voz 
de PortugaL, "O Emigrante", 
"A Voz de Toronto" e "Luso-
Presse". Participou e/ou dirigiu várias actividades 
artísticas e culturais, como actor e encenador. É 
co-autor do livro "Le Portugais, Langue Internati-
onale", 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 vá-
rios anos em Macau onde foi Director de Estudos 
de Mestrado Universidade Aberta Internacional 
da Ásia (Macau). No ano 2000, regressou a Por-
tugal e está ligado à Universidade Aberta de Lis-
boa. 
Publicou várias dezenas de artigos em jornais, 
livros de actas e revistas sobre: "Educação Artís-
tica", "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 Nor-
te, muito próximo de 
Pequim, perto das 
célebres muralhas 
da China. Long 
Long é também um 
viajante, gosta de 
descobrir, de co-
nhecer. 
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 portugue-
ses. 
Para partir à descoberta de Macau, Long Long 
decidiu fazer uma experiência única: viajar de 
avião e desembarcar em Taipa, no Aeroporto In-
ternacional 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 cul-
turas diferentes: chineses, macaenses, portugue-
ses, 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 ob-
jectivo muito importante: descobrir a paisagem 
sonora de Macau. Ele sabia que os sons se reno-
vam todos os dias. Por isso, os seus ouvidos es-
tavam muito mais abertos e atentos. 
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- 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 fracos. Sons agudos, 
sons graves. Sons bonitos, sons feios. Sons 
agradáveis, sons desagradáveis. Sons modernos, 
sons antigos. Sons de lembranças quase a desa-
parecerem. Sons pequeninos e de quase nada... 
Lá dentro da sua barriga um pequeno ruído lem-
brou-lhe que precisava de alimento. 
- Ah! Como havia coisas tão agradáveis para co-
mer!  
Naquele tempo de inícios de Junho, havia o 
Chong, um arroz embrulhado em folhas de bam-
bú 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, 
dizia-lhe alguém. 
De repente, sons fortes de aviso e de perigo 
chamavam a atenção dos transeuntes e dos au-
tomobilistas. 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 de-
sequilibrar o ambiente. 
- Oh! Não! Que barulho! Que ruído! É preciso tan-
to barulho para fazer todos estes arranha-céus? 
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Ao virar de uma esquina, Long Long ouviu alguns 
sons que lhe eram familiares. Aproximou-se da 
quele lugar onde se produziam sons estridentes e 
barulhentos, mas, por vezes, ritmados e melódi-
cos. Eram os sons musicais das danças do leão e 
do dragão que anunciavam uma festa. 
Aqueles sons conduziam Long Long ao belo es-
paço de recepção da cidade. Ali, no Largo do Se-
nado, muitas pessoas se juntavam. À volta, os 
edifícios europeus e o chão de pedrinhas peque-
ninas, em preto e branco, embelezavam o espa-
ço. Um palco apresentava grupos de cantores, de 
músicos e de bailarinos que participavam numa 
festa dedicada ao Ambiente. Crianças, jovens e 
adultos davam-lhe as boas vindas com uma bela 
canção em português e em chinês. Era a "Can-
ção 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 con-
tente. Aquela festa que celebrava o Ambiente 
estava no ar de Macau. 
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Agora Long Long queria conhecer outros lugares 
onde escutasse mais claramente os sons de vo- 
zes, e também os sons de animais e até de silên-
cio. 
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 bom estes sons de pássaros, o murmú-
rio 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 tam-
bém 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 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 acom-
panhavam. 
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 bara-
lhar ensurdecedor das peças do jogo do majong, 
um batuque ou um martelar nas paredes, impedia 
que o sossego da noite se instalasse. Então,  
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Long Long com o seu sorriso de dragãozinho se-
dutor, 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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ANTÓNIO VALLACORBA 

 

 
 
António Vallacorba nasceu na 
freguesia de S. José, Ponta Del-
gada, em 1940. Emigrou em 
1966  para Montreal onde traba-
lhou no departamento de radio-
logia do Hôpital Général de Mon-
tréal. 
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), ani-
mou 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, no-
meadamente num concurso de poesia do sema-
nário “A Voz de Portugal”. 
Faleceu em 2011. 
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Noturno 

 

De certo 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 impor-
ta?, 
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. 
 
De certo 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. 
 
... 
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Fala-me dessa gente triste e só. 
 
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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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 leva-
ram-no a abandonar o país em 1985.Nesse 
mesmo ano, radica-se em Montreal, no Canadá.  
Na  sua nova vida dedica-se à informática. Resi-
de presentemente na periferia da capital canadia-
na, 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 e 
“Mots et Marées-tome 2”-2015 e do livro de poe-
sia “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  
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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 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  
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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 Nouvelle-France. 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. 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… 

(extracto do livro “Mots et marées-tome2”- Les 
maux de Marie-Josèphe-Angélique) 
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CRISTINA DE SOUSA 

 

Cristina de Sousa nasceu em 1952. 
Residiu em Montreal onde colaborou  
na imprensa comunitária.  
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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DEOLINDA XAVIER CABO 

 

 
Deolinda Xavier Cabo é 
natural da Fonte, concelho 
da Palmela. Passou a ado-
lescência em Silves, Algar-
ve e depois foi residir para o 
Barreiro. Nesta cidade, 
completou o curso de “For-
mação Geral de Comércio”, 
tendo-se 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 sua poesias.  
Foi premiada num concurso literário (quadras) 
promovido pelos Amigos da Biblioteca José 
d’Almansor, em Montreal. 
Tem outros livros em preparação. 
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Tanto e tão pouco 
 

 
Tantos sonhos  
Não realizados. 
Tantas palavras  
Que jamais foram ditas. 
Tantas promessas 
Que ficaram por cumprir. 
Tantas esperanças, 
E tantas desditas. 
Tantas viagens 
Não realizadas. 
Tantos projectos  
Jamais terminados. 
Tantas lágrimas  
Em vão reprimidas. 
Tantos suspiros 
Para sempre sufocados. 
Tantas cinzas 
Espalhadas ao vento. 
Tanta tristeza 
Fingindo alegria. 
Tanta fartura 
E com tanta pobreza. 
Tanta discórdia  
Imitando harmonia. 
Tanta perfeição 
Escondendo defeitos. 
Tanto iletrado 
Se dizendo ''doutor''. 
Tantos são os avanços, 
Mas muitos os preconceitos, 
Tanto ódio 
Mascarado de amor. 
Tanta calma, 
E tanta exaltação. 
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Tanto êxtase 
E tanta decepção. 
Ah! 
Como este mundo 
Seria menos louco, 
Se com tanta abundância... 
Não existisse tão pouco! 
 

 

Uma folha ressequida 
 

Tropecei numa palavra 
 Que encontrei abandonada 
 Numa folha amarfanhada 
 Atirada para o chão. 
 Não a querendo rasgar, 
 Tentei pois de a decifrar, 
 Queria saber se continha 
 Alguma revelação. 
Quis perceber a palavra 
 
 Que já estava desvanecida 
 Naquela folha ressequida 
 Que acabara de encontrar. 
 
A palavra era pequena, 
 Mas pensei valer a pena 
 Perceber o que dizia 
 P'ra de seguida a olvidar... 
 
Depois de algumas voltas dar 
 Consegui pois decifrar 
 A tal pequena palavra 
 Que antes tanto me intrigou. 
 Essa palavra, era ''PAZ'' 
 O que muito me satisfaz, 
 E assim bendigo o interesse 
 Que o tal papel me despertou! 
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Então, disse de mim para mim 
 Que devia guardar a folha 
 Que encontrara no meu caminho 
 Um tanto ou quanto deslavada. 
 Alisei-a o quanto pude 
 Apesar da decrepitude, 
 Meti-a dentro de um livro 
 E aí ficará guardada. 
É que a mensagem  
 Que encerra, 
 É um enorme  

 NÃO À GUERRA!!! 
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DINORA DIAS DE SOUSA 

 
Dinora Dias de Sousa 

nasceu na cidade de Tor-

res Vedras a 12 de Se-

tembro de 1957. Com 

apenas 10 dias fez a pri-

meira 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 qua-

dros 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. De-

pois de um longo interregno recomeçou a escre-

ver mais assiduamente em 2001. 

O seu livro de Poemas e Contos “Alma a 

Nu” (2018) é uma ode aos sentimentos, um “pu-

zzle” 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 au 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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ERIKA DE VASCONCELOS 

 
‘ 

Erika de Vasconcelos nasceu 

em Montreal. Tem colabora-

ção no  Toronto Life, Brick, 

This Magazine e em muitas 

outras publicações no Cana-

dá. 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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FERNANDO ANDRÉ 
 

 
 
 

Fernando André nasceu na al-
deia de Castedo, Moncorvo, 
Portugal, em 1956. Estudou no 
seminário dos Carvalhos (Vila 
Nova de Gaia) e viveu alguns 
anos em Setúbal onde colabo-
rou ocasionalmente nos jornais 
Nova Vida e Setubalense. Ra-
dicou-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 Lusi-
tana (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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Mais além 
 
 
 
Nós não somos mais que uma sombra,  
O reflexo de outra vida mais além, 
A existência pertinente de outro mundo 
É a razão deste mundo que a gente tem. 
 
Nosso corpo nada mais que cinza e pó 
Ele seria se o mundo aqui acabasse, 
Era triste vivermos uma vez só 
Se no Além a gente não acreditasse... 
 
A justiça já não faria mais sentido, 
Mesmo a esperança não teria mais razão, 
Seria a lei do vencedor e do vencido... 
 
Já não fariam diferença o mal e o bem!... 
Porém eu creio, do fundo do coração, 
Na existência da justiça... mais além. 

 

 

A capelinha 

       O senhor Manuel é um  daqueles açorianos 
bem constituídos, de humor aguçado, de coração 
aberto e alma generosa. Pela expressão do rosto  
adivinha-se facilmente que é uma pessoa sem 
complexos nem grandes cerimónias, de bom den-
te e ligando pouco a dietas. 
      Oriundo da ilha Terceira, vive há mais de 30 
anos no Canadá, onde se tem implicado na vida  
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comunitária de Montreal , assumindo mesmo car-
go de direcção numa colectividade aberta a to-
dos, como ele costuma dizer. 
      Tem sempre uma palavra amiga, uma anedo-
ta, um episódio a contar.  - « Nunca fechei a porta 
a ninguém »- disse ele quando lhe ouvi contar o 
caso da capelinha.  - « Nem às Testemunhas de 
Jeová. Nunca me fizeram mal. Quando lá passam 
tocam-me sempre à porta e as pessoas  são mui-
to educadas. Eu não quero saber do que dizem 
mas não sou capaz de lhes fechar a porta...Às 
vezes até deixam por lá uns livros que não demo-
ram muito a chegar ao cesto do lixo, mas pelo 
menos, pego neles. Só uma vez é que li um pe-
queno artigo e até o achei interessante »  -
continuou ele depois de matar a sede com meia 
cerveja.  - « Quem não as pode enxergar é a mi-
nha mulher… Tem medo que eu mude de religi-
ão..» - e aqui largou uma gargalhada tão forte 
que até o bigode farfalhudo esticou.  - « Cada vez 
que as sente põe-se logo ao telefone ou tranca-
se no quarto. Não as pode ver , nem pintadas...»  
e depois de terminar a cerveja adiantou: - « Há 
pouco tempo disseram-lhe que se metesse uma 
santinha à entrada da porta, não voltavam mais. 
E parece que tinham razão... Arranjámos  uma 
daquelas banheiras pequenas e antigas e um 
amigo nosso colocou-a à entrada da porta. Insta-
lou-a ao alto e arranjou aquilo tão bem, que nem 
parecia o que era... Fez-lhe um telhadinho por 
cima e depois metemos-lhe uma nossa senhora 
de Fátima por dentro, que só queria que vissem. 
Parecia uma Capelinha… » e com os gestos das 
mãos acompanhados pela expressão da cara, 
quase fazia ver a dita Capelinha . - « Até a man-
dei benzer a um padre francês », adiantou ele 
com ar sério.  - « O que é certo é que durante  
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umas semanas, os Jeovás não voltaram a tocar à 
porta » continuou depois. - « A minha mulher nem 
parecia a mesma. Teve um alívio !.. Mas eu  sen-
tia- me triste, pois não queria fechar a porta a 
ninguém....» e ganhando  fôlego, acelerou nova-
mente:  - « Até que um sábado à tarde , quando 
estávamos em casa a jantar, pareceu-me ouvir 
um barulho estranho lá fora e fui espreitar à jane-
la  para ver o que se passava . Ó Maria !... » - e 
com o braço fez repetidamente o mesmo gesto 
que utilizara para a convencer a verificar  com os 
seus próprios olhos  . 
 - «  Ela veio logo a correr. »   
- « Ai meu Deus ! O que é isso? »   
- « Não sei, mas não deve ser coisa boa...»  
- « Se calhar é algum acidente » adiantou ela 
sem perder tempo. 
- « Acidente? Vês alguém a olhar p’rá estrada? 
Não percebes que estão  todos voltados p’ra nos-
sa casa? »   
- « Ora essa ! »,  murmurou ela incrédula .  
- « Ora essa?.. Estão é virados p’rá Capelinha. 
Não vês? São mais de cinquenta...parece que 
estão a rezar...»   
- « E agora Manuel? »   
- « E agora... vamos rezar com eles. A ideia foi 
tua de colocar ali a Capelinha. Nunca te lá vi a 
rezar...» 
- « Serão Jeovás? »  
- « Estás tola, mulher? Não vês que os Jeovás 
nunca mais voltaram?»- e nisto os dois abriram  
devagarinho a porta e embora acanhados, apro-
ximaram-se lentamente do grupo que rezava lá 
fora, apesar de estar uma noite fresquinha. Na 
rua, as folhas multicolores dos érables que flan-
queavam a avenida, tinham sido arrancadas pelo 
vento do nordeste  da tarde e formavam um  ta-
pete festivo para a recepção dos romeiros . Era o 
primeiro sintoma  do Outono que  se fazia sentir  
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bem presente com noites mais longas e dias mais 
curtos , no prenúncio de um inverno rigoroso que 
já se adivinhava . À frente do grupo estava um 
padre que rezava em francês.  Pela fisionomia, 
deveria ser polaco ou coisa parecida. Estavam 
quase todos vestidos de preto, homens e mulhe-
res. Crianças não havia. 
- « Quando terminaram, o padre fez-nos um gesto 
com a cabeça e ia dizer qualquer coisa, quando 
segredei : Ó Maria ! Tu p’ra que queres lá tanta 
massa sovada ? Até nos faz mal. Vai mas é partir 
aquilo em pedaços e traz cá tudo. Ao menos hão-
de saber que somos Açorianos. Não podemos 
deixar ir embora toda esta gente sem provar nada 
». - A mulher nem escutou a frase toda até ao fim. 
Com a destreza dos vinte anos, entrou em casa e 
encheu dois cestos de massa sovada açoriana 
que ainda estava morna, pois tinha-a cozido an-
tes do jantar. Entretanto o Manuel acenou ao pa-
dre para esperar um minutinho.  Este compreen-
deu e de imediato fez sinal a todos os que o se-
guiam. Ninguém arredou pé. Mal a Maria saiu 
com os dois cestos de massa sovada talhada em 
fatias, de imediato disparou para o marido ; -« Ó 
homem! Isto não será muito seco? »  -  e o Ma-
nuel não precisou de mais explicações. Num ápi-
ce foi à adega e trouxe dois galões do vinho tinto 
que ainda restava do ano passado e copos em 
plástico.  Parecia quase o milagre da multiplica-
ção dos pães e as bodas de Caná. O pão e o vi-
nho chegaram e sobraram.... comeram e bebe-
ram, tanto os homens como as mulheres .  
  Quando todos se afastaram, muito agradecidos, 
o sr. Manuel e a senhora Liliana ficaram mais uns 
minutos lá fora a olhar para a Capelinha, comovi- 
dos,  pensativos , a vê-los ir embora lentamente... 
- «  De que raça seriam ? » - perguntou  
ela enquanto limpava o canto do olho ...- « E isso 
que importa ? São gente como nós. » - rematou  
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ele com convicção.  -  E ambos entraram em ca-
sa, sem mais comentários, certos de terem vivido 
um dos momentos mais felizes das suas vidas .... 
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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 "Flo-
res singelas"-1960 e dos ro-
mances "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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HERMAN ALVES 
 
 
Herman Alves nasceu na Bar-
reira Junqueira, São Bento, 
Porto de Mós. 
Depois de uma curta estadia na 
Alemanha, chegou,  ainda ado-
lescente a Montreal, em 1969. 
A família foi viver para o Plate-
au onde Herman frequentou as 
escolas locais, enquanto traba-
lhava part-time nos mais diver-
sos empregos. 
Mais tarde, homem de acção, aventureiro, envol-
veu-me em múltiplas actividades profissionais, 
sociais, políticas e filantrópicas. É um bem suce-
dido 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 Por-
tuguesa saborosa” e “Um burrito ao socorro do 
mundo”. 
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Breaking Stones 

(sinopse) 

 

Breaking Stones is a book 

about hope, about over-

coming 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 cen-

tury, 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 boy-

hood 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 con-

sultant, 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. 

 
 

 



Antologia Literária 

62 

 

 

 

HUMBERTA ARAÚJO 
 

 
 
 

Humberta Araújo nasceu a 24 de 
Junho de 1961 em Vanderhoof, 
BC, Canadá. 
Jornalista desde os 18 anos, pas-
sou 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 cole-
tânea 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. 
É, presentemente, curadora da Gallery of the Por-
tuguese Pioneers  em Toronto. 
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Carta ao Montreal  esquecido 
 

Vejo-te na sombra de uma presen-
ça invisível. Descubro-te hoje, nos 
anos que foram os teus, de forma 
clara, cruelmente clara.  
Nas ruas vejo o teu nome. As tuas 
histórias leio-as agora com os 
olhos removidos da infância.  
Ouço os silêncios que guardaste e 
que em surdina contaste a ti pró-
pria, quando sozinha calcetavas as 
ruas sem que ninguém reparasse que choravas. 
Choravas porque tinhas medos que eu desco-
nhecia, demónios que assombravam os teus dias 
e as tuas noites.  
Como envelheceste desde então mãe, mas a ci-
dade não. Esta rejuvenesce a cada ano cosmeti-
zada, perfumada, modernizada. Sucessivos 
«peelings» removeram as células envelhecidas 
da urbe que conheces-te deixando a nu uma pele 
asseada, um rosto resplandecente.   No processo 
removeram-se os «graffiti» da tua e de todas as 
outras presenças, que como tu viram diluídos so-
nhos e penas, azulejos de vida que suplicam uma 
redenção que tarda.  
Tu foste o linho e o algodão da imensa toalha que 
bordaste e que hoje a cidade estende na mesa do 
seu grande salão, onde recebe com fartos cardá-
pios os seus distintos convivas. 
 
Mas, como dizia mãe, tu envelheceste. Tu, tal 
como todas as outras mulheres que daquelas 
ilhas longínquas partiram um dia, marcaste de 
forma indelével esta urbe orgulhosa. 
Sem se darem conta, vocês as mães e as avós 
da história lusa,  demoliram  muros e construíram 
os nossos futuros. Em cada passo que deram,  
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em cada carta que escreveram, em cada Ave-
Maria que rezaram, alinhavaram os alicerces de 
novas vidas. 
 
Ces rues que j’ai prises aujourd'hui en toute liberté  
Je les ai conquises pour toi aussi, maman! 
 
Apesar das muitas mãos de tinta espalhadas por 
estas paredes centenárias, adivinho-te mãe nos 
retalhos que sobrevivem. Presencio-te nos pro-
fundos regos de água salgada, que fundiram as 
calçadas de Montreal. Vejo-te na Coloniale, na 
Rachel, na Clark, no Boul. St. Laurent e a subir a 
escadaria do Oratoire St. Joseph. Vejo-te por to-
da a parte nesta mais «santa» das cidades, onde 
as ruas continuam politicamente incorretas, - 
Graças a Deus - como provavelmente dirias, com 
a sua nomenclatura eclesiástica, onde se recor-
dam santos em toda as esquinas e se admira be-
las igrejas, testemunho de um rico, mas nem por 
isso menos desumano passado religioso e cultu-
ral, desta magnífica cidade. 
 
Vejo-te mulher emigrante só e sem serviços de 
apoio neste emaranhado de gentes, num país de 
contrastes, que enriquecia à custa do teu silêncio, 
da tua abnegação e das tuas horas mal pagas. 
Tu eras uma estrangeira em terra emprestada - o 
Canadá por muitos sonhado - e tu o sabias bem e 
respeitavas o solo que te acolhera. Hoje ainda 
sonhamos, ainda ostentamos esta resiliência tei-
mosa e sofrida e nas cartas da cidade que já não 
escrevemos pintamos mentiras para que sosse-
gues o teu espírito, mulher! 
 
…et de loin tu me questionnes: 
Comment ça vas ma fille dans cette belle ville de 
Montréal?Je te dis: ça vas... maman, ça vas!           
(10 Junho 2017) 
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Poema (em andamento) no rasto da minha 
Língua 
 
O que dizer da Língua 
dos sons imemoráveis de cada gente 
das melodias que nos fazem assim ou assado? 
 
O que pensar das cantigas da Pátria 
em cada e toda a Memória? 
 
Mas afinal, o que é isto de ser aquilo 
nesta singular distância de nunca estar, 
de nunca ser completamente 
numa eterna comatosa dos sentidos? 
 
Quem sou eu, nesta agonia entre os vais e os 
vens 
navegando por um indecifrável manuscrito 
que passa de mão em mão 
sem autoria, sem pertença 
desprovido de uma porta e de uma janela 
por onde ler o propósito e a jornada?  
 
Sei que não vou ser íntima de todas as páginas 
que dizem do mundo 
nem tempo vou ter 
para ler nos rostos de todos 
as cores de cada um. 
Mas bastou-me um olhar teu  
e um mundo inteiro 
se desvendou na lava do teu beijo…ILHA!  
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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 profis-
sional 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 pré-
sence de leur auteur», 2004). 
Em Montreal, continuou a sua carreira como actriz, 
autora e encenadora. Na televisião fez parte do elenco 
de diversas séries, entre as quais, na Radio-Canada, 
Providence (Fatima) e «Quantico», (Rosa Vasquez), 
dos ABC Studios-EUA. Participou em produções artís-
ticas multimédias como In the mouth, de Nicolas Fon-
seca (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 Montré-
al, levou à cena a peça de sua autoria, Marear e Sou-
venirs, avenir... peça para a juventude apresentada no 
Centro Strathearn. 
Foi vereadora municipal no bairro montrealense «Pla-
teau 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. 
Aproxima-se 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) Se-
nhor, sou uma mulher honra-
da. Venho de Santa Madale-
na, onde estive a rezar. 
GUARDA : Uhm..., para tanta reza deves ter 
grandes pecados. Ora vais é contar isso ao Tri-
bunal 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 de-
fender do cobiçoso castelhano. ( alucinada ) Ei-lo, 
esse rapaz belo, destemido e piedoso! o nosso 
rei, o nosso reizinho, o principe D. Sebastiâo em 
quem todos temos os olhos postos. 
GUARDA : (cínico) Supondo que tudo isso é ver-
dade, nada se perde em tornares a dize-lo de 
novo no St. Tribunal... 
VIDENTE : Não, não. Peço-vos! Não me entre-
gueis...  
GUARDA : (insinuante ) Bem, já que queres de-
monstrar tua inocência: tens bolsa? 
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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) 
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, deses-
perada, 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 le-
vanta 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 portugue-
sa 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 ?  
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Vá, diz ! Eu cá trabalho, meu caro amigo ! Pois! 
Estava ali atrás, a trabalhar ! Como sempre, aliàs 
! 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 to-
dos… É por isso que estamos assim, todos ener-
vados com esta situação… Este espectáculo é 
muito importante para nós... Mas, como eu estava 
a dizer-vos, dois dos actores do grupo, ainda não 
chegaram… E o pior é que não fazemos a míni-
ma 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 namo-
rada, 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 apre-
sentar 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 : des-
fazemos o cenário e vamos para casa. 

Retira uma peça de um figurino de cena do cabi-
de e começa a dobrá-la. 
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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 pesso-
as que enchem a boca a falar dos jovens não pa-
ra servir os jovens mas para se servir a si pró-
prios. No fundo não tem nada de novo a oferecer-
lhes. 

LIA : Isso é como as histórias da lusofonia : mui-
tos discursos mas nenhuma acção concreta para 
a promover. 

JOÃO : Discursos. 

CATARINA : Discursos é o que melhor nós sa-
bemos fazer ! 

MARIANA : Eu acho que nem isso sabemos fa-
zer… 

TODOS ( podem criar várias imagens caricatu-
rando discursos enfatuados ) : Blá-blá, blá-blá ! 
Interesse da comunidade ! Blá-blá-blá, blá-blá-blá 
! Recreio e cultura ! Blá-blá, blá-blá, blá-blu… De-
fesa da língua ! Blú-blú, blá-blá-blú… Bacalhauzi-
nho ! Blá ! Todos uns malandros ! Bláááááá... 
Tenho dito ! 

Aplaudem-se. Beijam as mãos uns dos outros… 

CATARINA ( interrompe ) : Então e nós ? Esta-
mos 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… 
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MARIANA : Não adianta tentarem convencer-me. 
A minha decisão já está tomada : eu vou-me em-
bora. 

JOÃO : Espera... 

MARIANA : Não espero nada. Eu cá já disse o 
que tinha a dizer. Isto não tem geito nenhum, é 
uma situação absolutamente rídicula… Até já es-
tou a imaginar o que as pessoas vão dizer ama-
nhã. 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 humanis-
tas… Uma palerma naive, é o que eu sou… Uma 
palerma ! Mas agora acabou ! PARA MIM, ACA-
BOU ! 

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 vu ver o futebol. Está já na hora 
do jogo. 

O PROENÇA senta-se em frente da televisão e, 
numa atitude de provocação, acciona o teleco-
mando. 

 

Nota: Em 2018, Isabel Pereira dos Santos vai ence-

nar, em Faro, com a companhia de teatro ACTA a 
peça Instructions to Any Future Socialist Government 
Wishing to Abolish Christmas do autor canadiano Mi-
chael Mackenzie. Trata-se da segunda colaboração 
de Isabel com a ACTA. Em 2002 traduziu e encenou A 
Baronesa e a Porca do mesmo autor canadiano. 
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J. J.  MARQUES DA SILVA 
 
 
 
José Joaquim Marques da Sil-
va 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 con-
tas no Ministério das Finanças de Portugal. Foi 
chefe de redacção do jornal Portugal Novo, órgão 
da Juventude Evangélica Portuguesa, e colabo-
rou 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 Agos-
tinho Neto, Savimbi, e o actual Presidente José 
Eduardo dos Santos. Depois da independência 
de Angola regressou a Portugal, e veio para Mon-
treal, 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 Por-
tugal desta cidade. Em 2005, publicou o livro de 
poesia "Migalhas na Areia".  
Faleceu em  2017 
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OO    bbeemm  ddáá  aalleeggrriiaa  

  
 
 
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 pas-
saria 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 aban-
donado, cheio de terror; só um milagre o podia 
devolver às boas graças da noiva que amava, e 
de quem a má sorte o desviara. 
             E o milagre era possível. A sua fé abra-
sava-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 senti-
mento 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 lin-
dos 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 re-
constituição da sua vida, mas a noiva era a espe-
rança do apoio diário no amplexo do amor recí-
proco. 

E o milagre era possível. Havia criaturas 
a quem Deus visitava por uma graça toda especi- 
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al, que tinham o extraordinário poder de fazer 
milagres... Os jornais falavam de vez em quando, 
de miraculadas com dons poderosíssimos de fa-
zer milagres, e muita gente corria em romaria pa-
ra as consultar... As curas prodigiosas eram notó-
rias por toda a parte... Muita gente acreditava ne-
las. 

Alfredo ainda não se atrevera a comuni-
car aos pais e à namorada, essa esperança que o 
guindara aos cumes duma felicidade que o torna-
ria a ele também  miraculado. Isso porque recea-
va 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 mi-
serável de bens ou sentimentos... Seus pais eram 
lavradores, tinham de seu muitas leiras de terra, e 
ele beneficiava de todos os valores que possuí-
am. 

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 alcovitei-
ras que já se tinham embrulhado em discussão 
porque o queriam apresentar a duas moças tam-
bém pretendentes ao seu amor... Mas naquele 
estado fatídico, tudo se complicava. 

Por que lhe acontecera, tal fadário? 
Simplesmente. Seus pais tinham um ani-

mal 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 “ma-
cho endiabrado” que já escoucinhara muita gente, 
e ele continuava incólume. 
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Ora seu pai dissera-lhe que não pusesse 

“o endiabrado” a puxar aos trilhos na eira, porque 
ninguém suportaria andar em cima dele, nem ou-
tros 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 cabres-
to. Foi pois ao estábulo buscar outro macho que 
considerou o mais capaz de emparelhar com “o 
endiabrado”, e ei-los na eira açodados com pra-
gas e chicotadas... Mas “o endiabrado” parecia 
tê-la fisgada!... Matreiro, e para se furtar às chico-
tadas, 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 vai-
dade. Mas “o endiabrado” tinha-a mesmo fisga-
da... Quando Alfredo se chegou mais para a pon-
ta 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 diantei-
ra dos trilhos. “O endiabrado” pôde também dar-
lhe um coice no peito, e arrastar o outro animal 
no mesmo ímpeto. Alfredo ficou como morto de-
baixo dos trilhos, e, coisa estranha, “o endiabra-
do” relinchava de contente! 

Foi um alarido nas eiras. De todos os la-
dos 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 conse-
quências graves, pois não havia osso partido,  
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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 ador- 
meciam profundamente, mas que não lhe evita-
vam os ataques. 

De princípio, os acessos davam-lhe para 
se espolinhar no chão como um animal mostran-
do os dentes num espasmo. Mas depois opera-
ram-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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JORGE DE CAMPOS 
 

 

 
Jorge de Campos, nascido em 
Lisboa, está radicado em Mon-
treal, Canadá, desde 1977. É um 
autor que combina a paixão pela 
literatura com um sólido conhe-
cimento 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 Deu-
ses», foi publicado em Portugal em 1995 pela 
Editora Vega. Está incluído no repertório dos es-
critores portugueses de ficção científica. 
Em 2002, Jorge Campos abandonaria completa-
mente a ficção científica para se dedicar exclusi-
vamente 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 
York, nos Estados Unidos. Este seu novo interes-
se daria também origem ao romance «Mina», 
uma obra ilustrando as peripécias dos navegado-
res lusos do século XV na exploração da costa 
africana.  
Em 2016, Jorge Campos empreenderia o seu 
mais ambicioso desafio literário com «A Condes-
sa de Goa», um livro de acção e aventura intei-
ramente inserido no complexo cenário geopolítico 
da expansão portuguesa na Índia do século XVI.  
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A praia dos deuses 
 
 
Walter ignorou por uns se-
gundos os companheiros e 
relanceou em redor. Tinham-
no desembarcado, há cerca 
de uma hora, no topo da coli-
na, com os mantimentos para 
a semana. Tudo aquilo ainda 
lhe parecia estranho. A calma 
da vertente que descia sua-
vemente até às margens do 
pântano e a beleza da super-
fície das águas, quebrada, 
aqui e ali, por cabeços de vegetação e lodo, não 
se coadunavam com o abrigo cavado na terra. 
Estava deslocado, perdido, imerso numa realida-
de alienígena que ultrapassava a sua imaginação 
e não parava de o surpreender. Se lhe tivessem 
dito que um fosso no meio de lado nenhum, com 
um destacamento de três pessoas, constituía um 
dos famosos postos de observação da frente de 
batalha, ele nunca o teria acreditado. 
- Sargento, diga lá a verdade! – gracejou Reno. 
Ele balouçava as pernas com descontracção, 
sentado na berma da trincheira. – Este é, ou não, 
o lugar mais seguro de Eumenides? 
O sargento Carney sorriu. 
- Eu não diria tanto. É um sector bastante tranqui-
lo, mas não deixa de ser um posto avançado. 
- Nem sabes a sorte que tiveste em te mandarem 
para aqui, amigo. Estás como no paraíso. Não 
tens que te preocupar com incursões nocturnas, 
nem com snipers, nem sequer em teres que fazer 
missões de diversão. 
(…) 
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Tinham as tradicionais bandeiras de gala e o pó-
dio, e até houvera o desfile em parada dos blin- 
dados e das fardas a rigor. Mas faltava o esplen-
dor que normalmente caracterizava aquelas ceri-
mónias quando elas eram transmitidas em directo 
na Holovisão e o público resumia-se a uma mão-
cheia de convidados, a maior parte familiares dos  
oficiais estacionados na base. 
Mesmo assim o secretário-delegado Pearson, o 
representante da Federação Terrestre em Eume-
nides, desempenhava com toda a reverência o 
papel que lhe fora confiado. Deu um passo atrás, 
voltou à direita e dirigiu-se para o próximo homem  
perfilado diante do pódio. 
Andava num ritmo compassado, com o tronco 
direito como uma tábua. Seguia-o de perto um 
coronel, segurando religiosamente uma pequena 
caixa castanha. Mais atrás vinha a habitual comi-
tiva de dignitários militares e civis, jornalistas e o  
fotógrafo oficial do destacamento. 
Quando chegou junto dele, o oficial do Governo 
Central virou-se com um movimento repentino,  
quase militar, e encarou-o. 
- Walter Hileman, soldado! - anunciou um tenente 
que incorporava a comitiva. O tom era formal, 
despido de sentimentos. - Na noite de sete de 
Agosto de dois mil quinhentos e quarenta e um, 
no sector trinta e nove, uma escaramuça com 
uma divisão motorizada krahn resultou em danos 
severos para o posto de observação aonde Wal-
ter Hileman estava estacionado. Sofrendo de uma 
lesão na cabeça, e com uma perna queimada por 
uma descarga de laser, ele assegurou sozinho a 
posição, impedindo-a de cair em mãos inimigas. 
No processo provocou várias baixas às forças 
atacantes e fez um prisioneiro krahn. 
O secretário-delegado pestanejou. 
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- Encurralado por elementos hostis - continuava o 
oficial -, ferido, sem água, nem mantimentos,  
Walter Hileman nunca perdeu o sangue frio nem 
a noção das responsabilidades. Com uma sim-
ples unidade rádio de campanha manteve cerra-
da vigilância do sistema de comunicações até 
conseguir quebrar a interferência electrónica 
krahn e pedir reforços. A sua acção contribuiu de 
maneira significativa para uma retirada ordenada 
do sector e para o reagrupamento das forças ter-
restres. 
O homem fez uma breve pausa. 
- Por excepcional bravura e espírito de sacrifício 
no desempenho do dever face ao inimigo, Walter 
Hileman é agraciado com a Cruz de Ouro da Or- 
dem do Sistema Solar - concluiu ele. 
O coronel abriu a caixa e estendeu-a ao secretá-
rio-delegado. Repousando sobre uma almofada 
de cetim branco havia cinco medalhas perfeita-
mente alinhadas e três espaços vazios. 
- Parabéns - disse o representante da Federação 
Terrestre. Tirou uma medalha do estojo. 
- Obrigado - agradeceu Walter. 
Reteve a respiração enquanto o secretário-
delegado lhe pendurou a condecoração na cami-
sa. Ouviu o som do holo-vídeo a disparar e notou 
o fotógrafo deslocando-se de um lado para o ou- 
tro atrás da comitiva. 
O secretário-delegado recuou e levou a mão 
aberta ao peito nas saudação protocolar. 
- Pela honra e glória da Terra! - disse ele. 
- Pela honra e glória da Terra - repetiu Walter. Os 
músculos faciais estremeceram-lhe ligeiramente. 
(…) 
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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 Cana-
dá 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. 
Obras publicadas: “T he Niche of São Tiago-O 
Nicho de São Tiago” - 2007, “Le Dragon du Lac 
Osisho” - 2004 

Tem vários livros, em inglês e francês, prontos 
para publicação ou publicados em e-book entre 
os quais duas séries para crianças, com dez anos 
de idade e mais, Abitibi Dragon e Little Himalaya, 
e quatro romances históricos para adultos, The 
Niche of Sao Tiago, Miner's Peaches & Tears, 
Violetta Di Parma, e Golf nas Planícies de Abra-
ão, 
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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 câ-
lins. 
 « 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 pen-
sant au vieux monsieur que j’avais rencontré dans 
le train. « Durant le voyage, j’ai fait la connais-
sance d’un grand monsieur avec de longs che-
veux 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 Osis-
ko. 
 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. 
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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 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. Est-ce que tu penses qu’il pourrait être 
un Titan? 
 Plein de questions me passaient par la tête. 
J’étais très curieux d’en savoir davantage sur le 
vieil homme et sur le sort qu’il avait jeté sur 
Beauce Carnaval. (,,,) 
 

****** 

O Nicho de São Tiago,  extracto do capítulo 8,  

Mais uma manhã, mais um café maravilhoso. 
Desta vez, as duas mulheres da sua vida esta-
vam a pé. Mas enquanto a sua mãe falava copio 
samente, cheia de recomendações sobre o seu 
bem-estar; Maria manteve sempre a cabeça bai-
xa 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 funcio-
namento da quinta, parece que se esqueceu que 
o dia de um camponês começa cedo. Vai ficar 
mais uns dias, se não houver problema.” 
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“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, envol-
vendo 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 de-
volver-lhe o abraço. “Tenta voltar para o ano. Es-
tamos 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 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, poupan-
do 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. 
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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 pa-
ra reter uma última imagem da cozinha,  
armazenando cuidadosamente as memórias da 
sua adolescência. 
António queria visitar o seu tio Faustino em Fran-
ça, 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 Antó-
nio e os seus irmãos. Por essa altura, já todos os 
outros tinham casado e emigrado. António sem-
pre viu no tio Faustino uma figura paterna, a úni-
ca que ele tivera, de facto, durante a infância. 
Pareceu-lhe apropriado passar algum tempo com 
o tio Faustino para o ajudar a aceitar definitiva-
mente a morte da sua avó. 
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, associ-
ado ao acidente que sofrera meses antes dessa 
morte, fizeram-no reconsiderar a sua posição no 
mundo. Viajar numa autoestrada movimentada, 
com enormes camiões a zunir a toda a hora, dei-
xava-o num estado de irritação terrível. A doença 
era outro dos fatores que o obrigava a reconside-
rar o seu futuro profissional. Sentia-se mal, pela 
forma como tratara Maria, mas com tantas incer-
tezas, ele nem sequer podia considerar o amor 
de uma mulher. Afinal, o que poderia ele ofere-
cer-lhe? 
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Depois que chegaram ao aeroporto, o seu pai 
ofereceu-lhe uma prenda. 
“Ontem à tarde, o presidente da Câmara, Fran-
cisco Araújo, passou por cá e deixou-te isto,” en-
tregou-lhe o enorme livro que Rosa lhe havia su- 
gerido. “Acho que é uma biografia do Padre Hi-
malaya, 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 ex-
periência muito diferente da de ter visto as lágri-
mas 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 dei-
xou-o na fila para o check-in e voltou para o car-
ro. 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 pes-
ca do bacalhau nos bancos da  
Terra Nova e à guerra colonial.  
Reside em Montreal. Colabora 
regularmente na imprensa co-
munitária. Em 2015, foi o ven-
cedor do concurso de quadras organizado pelo 
Biblioteca José d’Almansor (Montreal).  Publicou 
os livro de poesia "Brumas da Memória" – 2003  e 
"Despertar da Saudade”- (2010) e o romance au-
tobiográfico  “A navegar pela liberdade” – 2018.  
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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 
 Là dentro ela continha 
 Pedaços da minha vida 
 
Trazia uns velhos farrapos 
 E algumas recordações  
 Da familia 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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***** 
Nasci no dia doze, de Julho de 1948, nos arredo-
res de Lisboa. 
Ou seja numa localidade com o nome de Algés, 
na rua D. João de Castro número onze, mais pre-
cisamente a um quilómetro da praia, não diria 
tanto; mas estava a uns cinco quilómetros de dis-
tância 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 Avei-
ro donos de 
várias marinhas de sal incluindo a praça de peixe 
daquela localidade, e Deus sabe o que mais! Tu-
do 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 Améri-
ca, 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, deixa-
ram-lhe um tutor a tomar conta da sua herança. 
Sei que a minha mãe foi criada como uma meni-
na rica sem lhe faltar nada, até cozinheira e em-
pregadas de servir tinha em casa. Eu quando 
nasci ainda cheguei a usufruir alguns anitos des-
se bem-estar, mas foi coisa de pouca dura, por-
que 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 vitima de uma burla 
feita por um amigo dele, aonde acabou por perder 
quase tudo o que tinha,  com a excepção de al- 
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gumas propriedades, que com o decorrer do tem-
po teve que as vender para poder subsistir. A  
minha pobre mãe sentiu-se culpada até ao resto 
dos seus dias por esse acontecimento, porque foi 
ela que apresentou ao meu avô esse fulano. A 
filha dele frequentava o mesmo colégio que a mi-
nha mãe, 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 estrata-
gema 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. En-
fim, 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 ser-
viço militar, onde mais tarde foi destacado para 
as ilhas dos Açores que se encontravam em pre-
venção após a última guerra mundial. Visto que a 
sua especialidade na tropa era de enfermeiro, ele 
ingressou nessa profissão mais tarde na vida ci-
vil. Nós somos seis irmãos; três rapazes e três 
raparigas.  
O meu pai era enfermeiro a bordo dos navios ba-
calhoeiros, devido a esse facto, nós só nos ví-
amos seis meses por  ano, ele dava-nos educa-
ção à distância através de cartas, postais, e de-
senhos ilustrados, que ele próprio fazia. Claro 
que durante seis meses, a minha mãe tinha a 
árdua tarefa de nos criar sozinha. Tive uma moci-
dade bastante agitada mas muito feliz. Muito em-
bora existisse o facto,  
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que o meu pai no seu trabalho a bordo dos navi-
os, 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 im-
plicava mudanças de escola, adaptação a novos 
ambientes, e a ter que conquistar novos amigos. 
Este vai e vem, de umas terras para outras, des-
pertou em mim, a curiosidade e o gosto de apre-
ciar novas paisagens, e outras maneiras diferen-
tes 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 por-
cos, e o cantar dos passarinhos, não esquecendo 
o guinchar das rodas dos pachorrentos carros de 
bois, o que era um despertar matinal muito ale-
gre. Por outro lado, em Lisboa, tínhamos um des-
pertar diferente, eram os pregões matinais os ar-
dinas 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 torna-se um 
grande amante da natureza. Apreciar as monta-
nhas 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 considerar-mos o 
facto que nos anos quarenta tempos do pós guer-
ra em que as dificuldades eram imensas, em re-
gra geral para todos, salvo certas excepções. Sa-
bemos que esse tempo não pode ser   compara-
do 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, 
(Extrato do romance “A navegar pela liberdade”) 
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JOSÉ D’ALMANSOR 
 
 
 

 
José d'Almansor é o pseudó-
nimo literário do padre José 
Maria Cardoso. 
Nasceu em Guimarães em 
1961. É licenciado em Teolo-
gia pela Universidade Católi-
ca 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 publica-
ções e é autor dos livros de crónicas e poesia 
"Crónicas de Benin"- 2002 e "Ao Largo"- 2014.  
Muito implicado na vida  sociocultural da Comuni-
dade Portuguesa de Montreal, artista multifaceta-
do, foi o fundador da UTL-Universidade dos Tem-
pos Livres.  
Em 2015, em sua homenagem, foi atribuído o seu 
nome à Biblioteca da Missão Santa Cruz (Biblio-
teca José d’Almansor) 
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O Artista 

 
 
Chama-se Germa-

in e, quando se ri, leva a 
mão à boca para escon-
der a falha deixada por 
três dentes ausentes. 
Veio à missão para com-
comprar duas árvores 
que tinham sido abatidas 
no terreno onde vai ser 
implantada a nova igreja. 

— Quinze mil pe-
las duas, ofereceu ele. 

— É pouco, re-
clamava 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 esta-
tueta 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. 
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— Para onde?, continuei eu interessado. 

 — Lá para baixo, para o cruzamento, perto 
do depósito da água. 
 — Mas já há lá alguém que vende está-
tuas, informei eu, conhecedor do canto de que 
falava. 
  — Pois há. São as minhas. 

— São suas?, perguntei eu ainda sem en-
tender como é um artista de N’Dali vendia está-
tuas em Parakou.  

—  Quer dizer que é você que faz as está-
tuas 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 ar-
tista da bela afrinana que eu tinha comprado para 
me oferecer por altura meus anos. Levei-o ao 
meu quarto e mostrei-lha. Notei que ficou conten-
te 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. (…) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Antologia Literária 

96 

 

 
 
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 em S. 
Miguel nos Açores, em 1943 . 
Emigrou para o Canadá em 
1967 e reside em Hull. Tem co-
laboração espalhada por vários 
jornais, nomeadamente o "Jor-
nal Nacional", "A Voz de Portu-
gal" e "O Emigrante" de Mon-
treal. Em 1998, publicou o livro de poesia "Gaivo-
tas, 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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LAUREANO SOARES 

 

Laureano Soares nasceu 
em Sobral de São Miguel, 
concelho da Covilhã, em 
1940. Emigrou para o Ca-
nadá em 1959 e reside na 
região de Saint-Bruno-de-
Montarville, no Quebeque. 
Pertence ao Cercle des 
Poètes de la Montérégie e participou em vários 
colóquios literários e recitais de poesia. Colabora 
na Revue Carquois. 
Está publicado em várias antologias 
 
Publicou os livros de poesia “Rêves Orphelins”-
2006, “Raízes de ardósia”- 2007 e “Regards avec 
le coeur”- 2012.  
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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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Mãos de Fada 

 
 

Gostaria escrever-te o mais lindo poema 
dizer-to com ternura e mera gratidão ; 
ardente, sinto em mim uma chama que queima  
e quando escrevo mãe - faz tremer minha mão. 

 
Tu foste para mim esse raio de luz 
essa primeira voz de amor e doçura 
que no meu coração ficou gravada e pura 
a voz, que desde então os meus passos conduz. 

 
Mas o tempo, esse algoz, meteu um termo a vida; 
sendo tu desde sempre essa mãe tão querida 
partiste para além aonde o tudo é nada. 

 
E jamais poderei aliviar meu cansaço, 
poisar minha cabeça em teu terno regaço, 
carícias receber das tuas mãos de fada. 
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LUIS AGUILAR 
 
 
Luís Aguilar nasceu em Lisboa, em 
1951. Reside em Montreal. 
É diplomado pela Escola Superior de 
Teatro do Conservatório Nacional de 
Lisboa. Fez um doutoramento em 
Ciências da Educação- Psicopeda-
gogia.  
Foi professor da Escola Superior de 
Teatro do Conservatório Nacional de 
Lisboa; Professor da Escola do Ma-
gistério Primário de Faro; Professor 
da Escola Superior de Educação da Universidade 
do Algarve (1984-1995). 
Foi encenador e director do Teatro Experimental 
de Faro. Foi leitor do Instituto Camões e profes-
sor de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas 
na Universidade de Montreal. Muito implicado nas 
actividades culturais da universidade, promoveu a 
vinda a Montreal de vários escritores portugueses 
e realizou muitos colóquios e conferências entre 
outras iniciativas de carácter cultural. 
Tem vasta obra publicada nos campos do ensino, 
da arte dramática e da literatura.  
 

Algumas  das suas obras: 

Vários livros sobre análise transaccional, “Labora-
tório Psicopedagógico de Expressão e Comuni-
cação”,  “A Expressão do Corpo em Movimento e 
Expressão e Comunicação”, “Expressão e Edu-
cação Dramática”, “Jogo Dramático Espontâneo”, 
“Ritual só para Fantasmas (Poesia)”. 
 
 

https://esec.ualg.pt/pt
https://esec.ualg.pt/pt
http://www.umontreal.ca/
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SARAMAGO: UM NOBEL A PRETO E BRANCO 

 

O primeiro prémio Nobel atri-
buído à Literatura em língua 
portuguesa, é pleno de signifi-
cado. Por ser o primeiro e pe-
las características pessoais do 
laureado. A língua portuguesa 
já o merecia há anos, há dé-
cadas. Pessoa, Torga, Nemé-
sio, Jorge de Sena, Jorge 
Amado, para citar apenas os 
da nossa preferência. Para 
além do genial escritor que é, 
Saramago, o Nobel homena-
geia e reconhece a qualidade da expressão e 
comunicação em língua portuguesa. Duplo mérito 
para Saramago que, para além do talento, criati-
vidade, frontalidade, irreverência, sarcasmo e 
humor que caracterizam a sua escrita, teve o mé-
rito de saber divulgá-la, gritá-la pelos quatro can-
tos do mundo, fazendo-a ouvir-se em cerca de 
trinta línguas. Não se fechou no seu orgulho iso-
lado, à espera que o lessem e reconhecessem-no 
como tantos outros que, apartados do mundo e 
com ele (des)iludidos, ficam à espera do Godot. 
Sem precisar de se pôr em bicos de pés como 
muitos que agora o criticam ou louvam, Sarama-
go, para quem na vida é preciso, por um lado não 
precipitar nada e, por outro lado não perder tem-
po, foi colhido de surpresa com a atribuição deste 
prémio, quando se preparava para mais uma ba-
talha em favor da língua portuguesa na Feira In-
ternacional do Livro de Frankfurt, a tal ponto que 
lhe saiu de um jorro toda a emoção, alegria, ge-
nerosidade e muita sedução e encanto que, pela  
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rudeza dos seus paradoxos existenciais, não o 
sabíamos capaz. 

In Nomine Dei, o prémio Nobel, atribuído a uma 
figura irrequieta, controversa, rude como Sara-
mago, não torna fácil uma Viagem a Portugal, 
onde só são autorizados os Poemas Possíveis 
dos brandos costumes, mas de aguerridos com-
batentes aos que ousam, como ele, denunciar os 
crimes religiosos, transgredir as regras da gramá-
tica e da escrita pontuada, e sobretudo, combater 
a estupidez, o carreirismo, o arrivismo e o con-
formismo. 

             (…) 

Dedicatória 
Ao Pai que inventei 
À criança que ainda me habita e 
ao Adulto que procuro ser.  

À criança que fomos e que, pelo meio da multidão 
dos eus que nos habita nos tem ajudado a trilhar 
o caminho do prazer, da livre expressão das 
emoções, da desobediência e da submissão, a 
sair airosamente de situações complicadas, a 
desenvolver o gosto inato pelo saber, a espicaçar 
a curiosidade e a escutar a intuição. 
 
Ao Pai que tivemos de reinventar para que, em 
vez de punição e mandatos, de informações de-
sactualizadas de obdiência cega a regras, a pa-
drões de conduta sem sentido e a jogos de poder 
intermináveis, pudéssemos desenvolver um códi-
go de ética, de fruição da cultura, de protecção, 
de solidariedade, aumentando ainda mais o pra-
zer de viver, evitando maltratar a criança frágil 
que transportamos connosco. 
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Finalmente, ao Adulto que não cessa de crescer 
no nosso espírito e que para além do apoio que 
nos tem dado na tomada de decisões difíceis e 
na auto-reflexão que nos tem permitido fazer so-
bre aspectos diversificados da nossa vida, aju-
dou-nos, muitas vezes, a arbitrar as discussões e 
conflitos internos entre a nossa Criança, com os 
seus desejos e impulsos incontroláveis e o Pai, 
com as suas normas excessivas, deveres, obri-
gações e proteccionismo. 
 
Em suma, não nos queremos separar de nenhu-
ma destas instâncias psicológicas que dialogam 
no nosso foro íntimo porque todas, com os seus 
defeitos e qualidades, têm aspectos extraordiná-
rios que muito podem contribuir para trilharmos 
os caminhos menos frequentados da espontanei-
dade, da autonomia e de intimidade. 
 
(in Egografia  - Livro publicado no ano 2000, em 
Montreal) 
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LUIZ SARAIVA 
 
 
Luiz Saraiva nasceu em 
Lisboa. Estudou no Conser-
vatório  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 fun-
dou  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 Uni-
versidade de Moncton (New Brunswick). Em Mon-
treal criou a companhia de teatro Théâtre de Poli-
chinelle, 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 edu-
cação, sendo pioneiro na integração do teatro no 
ensino, fazendo digressões anuais de teatro mul-
tidisciplinar 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, espectá-
culos na televisão, recitais de poesia, marionetes, 
mímica, etc. 
Criou vários vídeos pedagógicos de teatro, mari-
onetes e teatro de sombras para a juventude. Em 
parceria com a sua mulher, publicou uma compi-
lação de peças de teatro (26 volumes com cerca 
de 40 textos) intitulada “Drame et comédie”. 
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A INFÁMIA 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 a minha espera 
Quando me deitei 
A noite me escondeu 
A tua face meu amor 
Ouvia perfeitamente as vagas 
Que batiam delicadamente a 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 
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Se misturavam 
Com uma sensualidade quase pornográfica 

A noite se passou 
Com um prazer novo e desconhecido 
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 ? 
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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 
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 
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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 
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 CARVALHO 
 
 
Manuel Carvalho nasceu 
em Cicouro, Miranda do 
Douro.  
Em Montreal, exerceu a 
profissão de designer 
industrial. 
Iniciou-se nas letras em 
Leiria, no semanário "A 
Voz do Domingo (Su-
plemento literário "Arrancada"). Em 1979, alcan-
çou o 2° Prémio num concurso de contos do Diá-
rio Popular. Radicou-se em Montreal, no Canadá, 
em 1980. Organizou os Jogos Florais Luso-
Canadianos (1983,1985) e, posteriormente,  ou-
tros concursos literários.  
Foi jurado de concursos literários, nomeadamente 
do Concurso Literário Proverbo (USA).  
É um dos coordenadores da Biblioteca José 
d'Almansor - Universidade dos Tempos Livres 
(Montreal) onde organizou várias colectâneas 
literárias. 
Tem colaboração espalhada por jornais e revistas 
de vários países. Está incluído em algumas anto-
logias: “Portuguese-Canadians: Diasporic Chal-
lenges and Adjustment”, na “Writers of Portugue-
se Diaspora in the United States and Canada” e  
outras.  
É autor dos livros "Saga"(1989), "Um poeta no 
paraíso"(1994), "Parc du Portugal"(1997), "À bei-
ra-Main" (2003), "O homem que falava com as 
flores"(2015), "Ti Vida"(2016) e “As Belas Ma-
nhãs”(2017). Co-autor de "Rostos, Olhares e 
Memória"(2012) e "Rostos, Olhares e Identida-
de"(2013). É o coordenador da revista virtual 
"Satúrnia - Letras e Estudos Luso-Canadianos” 
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Montesinhos 
 

 

Como todos os parques do 
mundo, o parque Jarry tam-
bém tinha o seu imprescindível 
par de namorados.  
O rapaz era alto, elegante, be-
lo como um deus de ébano. A 
rapariga, pequena, frágil, loira 
e branca como a neve. As ca-
beças voltavam-se surpreendi-
das com tão gritante contraste.  
Passeavam pelo parque a sua 
paixão como uma bandeira 
desfraldada. Quando se cruzavam, até mesmo a 
queimadora de calorias deixava tombar a másca-
ra e sorria.  
Desconfio que se, por inadvertência, o rapaz co-
lhesse um pé dos meus montesinhos para ofere-
cer à sua bem-amada, eu próprio fecharia os 
olhos, numa cumplicidade irreprimível.  
Contudo, certo dia, não resisti à vontade de fazer-
lhes a pergunta inevitável que bailava na cabeça 
de todos os frequentadores do parque.  
- Como é possível que, sendo tão diferentes, se 
amem assim, com essa paixão?  
Apanhados de surpresa, levaram tempo a recom-
por-se. Ele passou os dedos pela carapinha, em-
baraçado. Ela pousou as mãos nos joelhos, a 
alisar uma prega invisível da saia.  
Por fim, a rapariga ousou levantar os olhos e en-
frentar-me.  
- Tão diferentes? - Tinha um fio de voz que escor-
ria límpido, demorado. – Mas nós somos tão pa 
recidos! - A mão direita levantou voo do joelho e 
foi pousar, numa carícia, no rosto do namorado - 
Temos os mesmos interesses. Gostamos das  
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mesmas coisas. Adivinhamos os pensamentos 
um do outro.  
Vemos as cores do mundo com os mesmos 
olhos. Ainda pensa que somos diferentes?  
E, mão branca, mão preta entrelaçadas, foram, 
mais uma vez, parque além, continuar a sua se-
menteira de amor universal. 

********** 
Simpatizei com ele mesmo antes de saber que 
era português. Não sei bem por quê,  foi  uma 
figura que me inspirou afeição logo desde o pri-
meiro domingo que o lobriguei por entre os pi-
nheiros a seguir, afincadamente, o voo da passa-
rada. 
Contudo, reconheço que a nossa relação não 
começou da forma mais cordial, quando, levia-
namente, o abordei num momento crítico das su-
as observações. 
- Há por aqui bonitos pássaros. 
Ao som da minha voz,  ouvi um rápido bater de 
asas e um relâmpago de fogo  esgueirou-se por 
entre a ramaria dos pinheiros. 
- Viste o que fizeste? 
O homem que se encontrava acocorado, ergueu-
se dum salto e pôs-se a invectivar-me num fran-
cês estropiado e recheado de insultos. Os olhitos 
no rosto de fuinha destilavam raiva. 
- Tabarnake! Osti de criss! Sabes o que era aque-
le pássaro? Um cardeal! Um cardeal, tás a ouvir,  
grande estúpido. 
- Desculpa. 
- Mange la marde. 
Mal tive tempo de me esquivar do punho descar-
nado e raivoso que buscava esfomeado o meu 
rosto. Mesmo  assim, num relance, quando  me 
passou a rasar os olhos, reparei no anel com a 
bandeira portuguesa a relampejar. 
-  Português? 
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A minha pergunta inesperada teve o condão de 
amansar o rio de raiva. Surpreendido, ficou  a 
arfar, o corpo delgado arqueado, os dedos cris-
pados. 
- Desculpe lá, não foi por mal. 
A fúria deu lugar a uma enorme frustração que 
lhe lavrou o rosto onde já corriam profundas ru-
gas de homem castigado por trabalhos pesados, 
talvez na construção a avaliar pelas mãos maltra-
tadas. 
- Era um cardeal que ali andava. Nunca tinha vis-
to nenhum por estes lados. Porra, você escolheu 
logo a pior altura para me falar. 
Agora caminhávamos, lado a lado, quase amisto-
sos,  por entre os pinheiros e o fresco da manhã.  
- Aos domingos de manhã, enquanto a minha 
senhora vai à missa, eu venho para aqui  obser-
var os pássaros. Quando quiser, posso-lhe mos-
trar para aí  alguns ninhos. Ainda esta manhã, 
antes de ver o cardeal, descobri mais um de rola. 
Desde criança que adoro pássaros. Em Portugal, 
era capaz de imitar o canto de todos eles. Foi um 
dom que Deus me deu. Os meus preferidos eram 
os pintassilgos. Quer ouvi-los cantar? 
Estacou à minha frente. O corpo retesado des-
contraiu-se. A cara de fuinha quase ficou limpa de 
rugas. Os olhos ganharam nova vida. E daqueles 
lábios rudes  e gretados soltou-se, mavioso, o 
trinar dum pintassilgo que fez emudecer  de es-
panto as outras aves do parque. 
 
(in “O homem que falava com as flores) 
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MARCOLINO CANDEIAS 
 

 

Marcolino Candeias nasceu 

em Cinco Ribeiras (Ilha Ter-

ceira), em 1952. Publicou os 

primeiros poemas aos 17 

anos, no suplemento literário 

"Glacial" d' A UNIÃO. 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 , Di-

rector Regional da Cultura, Presidente do Gabine-

te da Zona Classificada de Angra do Heroísmo e 

Director da Biblioteca Pública de Angra do Hero-

ísmo.  

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 tou-

radas da minha adolescência 

que uns aos outros nos embriagámos de tanta 

esperança. 

Oh meus amigos de café de cerveja gelada e co-

ração fervente 

que resolvíamos a paz e a guerra e inventávamos 

a justiça social 

todos os meus amigos das artes que sonháva-

mos até ao clímax da fúria 

a utopia suprema 

e expurgámos do mal todo o universo para o fa-

zer 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? 
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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 
toda a charanga da imprensa escrita e da falada  
e mais a do cochicho e a do dizquediz  que tam-
bém. 
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 cos-
mos  
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 maté-
ria  
a perpetuidade do Hino à Alegria  
nós que operámos tanta maravilha.  
Nós que fazemos Jugoslávias e permitimos So-
málias e Timore 
e que incubámos novas suásticas  
sob a asa da nossa inconsciência.  
Nós que por lucro e desleixo fazemos marés ne-
gras  
e por conveniência e hipocrisia  
ousámos admitir que dos falos fumegantes da 
indústria  
era Juno mesma que se ejaculava  
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em jactos de progresso sobre as nações da Ter-
ra.  
Nós que criamos as chuvas ácidas  
cuspindo para o ar nossa arrogância  
nós que satisfeitos e inconsequentes  
multiquotidianamente abrimos a porta do frigorífi-
co  
e que de higiénicos tanto apertámos o desodori-
zante  
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 impos-

sível. 
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MARIA ADELAIDE OLIVEIRA 

 

Maria Adelaide Oliveira nas-
ceu na Barra-Cheia, Conce-
lho da Moita. 
Após aí ter completado a 
escola básica, outrora cha-
mada 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, parale-
lamente, a Escola Comercial Patrício Prazeres, 
ambos em Lisboa.  
Em 1976, emigrou para o Canadá. No Canadá, 
Província do Québec, frequentou as aulas de por-
tuguês 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 go-
verno 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 

 
          O tempo das festas che-
gou e, com ele, aumentou a cli-
entela, na pensão. O Manuel, 
que tão atarefado andava, a levar 
malas para aqui e para ali, não 
tinha tempo nem para comer, 
quanto mais para embirrar com 
os empregados, como era seu 
hábito. Assim, todos estavam 
mais felizes. 
          A Dona Angelina passava 
os dias na igreja, onde ia rezar 
pelo marido, que tinha falecido naquela época do 
ano.  
          A verdadeira gerente era a Natália, que 
agora tinha uma ajudante: a Nita. Ela explicava-
lhe tudo e a pequena aprendia, rapidamente, e 
com a maior das facilidades. Por vezes, ela dizia 
para os outros: 
          - Esta menina, é um gosto ensiná-la!   
          Infelizmente, a inveja existe e, por vezes, 
pode causar muito mal. Uma das empregadas, 
que já lá estava há alguns anos, não suportava a 
presença da Nita. O facto de a moça ter conse-
guido aproximar-se muito da Natália foi conside-
rado, pela Noémia, como uma intrusão de mau 
agoiro, no seio daquela família, mesmo sendo a 
Nita apenas uma criança.  
          A Noémia sentia ciúmes de tudo, porque, 
embora a Nita fosse ainda uma criança,  já exe-
cutava as tarefas que, antes, eram as suas: ir às 
compras, ao mercado, por exemplo. 
          Uma sede de vingança fervia-lhe, no san-
gue; a Nita não ficaria ali por muito tempo,  disse,  
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para consigo: não seria aquela “franguita” que lhe 
iria tirar o lugar que tanto lhe tinha custado, que  
muito sapo a tinha obrigado a engolir, para o 
conquistar. Não! “O embrião mata-se no ovo”  
           Naquele dia, a azáfama era grande, na 
pensão, e a governanta, porq estar muito ocupa-
da, disse à Nita que fosse buscar o peixe, ao 
mercado. A Tália já era freguesa daquela banca, 
há muito tempo, e, por isso, podia mandar fosse 
quem fosse buscar o peixe, porque tinha a certe-
za de que seria sempre bem servida. Mesmo as-
sim, a Nita procurava informar-se bem, junto da 
peixeira, sobre a frescura do peixe e pôr em prá-
tica tudo o que a Tália lhe tinha ensinado. 
          Chegada à banca do peixe, viu que tinha 
uma boa fila de gente à sua frente; teria de espe-
rar pela sua vez. Distraída, observava as outras 
clientes da banca ao lado, quando viu uma cara 
que lhe pareceu familiar. Não abandonou a fila, 
mas tentou aproximar-se da tal pessoa, para ter a 
certeza de que estava a ver bem. Sim, era a He-
lena, aquela menina que lhe tinha dado o nome 
da escola de Setúbal. Sim, era ela mesmo que 
estava ali, em carne e osso, mesmo ao seu lado, 
acompanhando uma pessoa, que talvez fosse a 
sua mãe (ou talvez tia). Quem sabe?  
(…) 
 
Os dias foram-se passando e chegou o tempo do 
Natal. As pessoas fervilhavam, como formigas, na 
praça; enfeitavam-se as ruas, com fitas e panos 
de cores, para se receber a quadra do Natal, em  
grande pompa. 
A linha de caminho-de-ferro, linha do Sado, trou-
xera um grande desenvolvimento, à cidade. De-
pois, as fábricas de conserva da sardinha (sarrr-
dinha, como diziam os setubalenses) tinham tra- 
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zido muitos trabalhadores, para a região. 
Agora, na quadra do Natal, não só as ruas se en-
galanavam, mas também as casas se arejavam,  
a fim de receber a família e os amigos. As pren-
das, que trazia o Menino Jesus, e que (com muito  
cuidadinho) colocava dentro dos sapatos peque-
nos e grandes, que de braços abertos as espera-
vam, junto às chaminés (nas casas que as ti-
nham) ou à porta dos quartos, para os que não 
possuíam a dita chaminé, por onde descia o Me-
nino Jesus, enquanto as crianças dormiam, na 
esperança de ter algo no sapatinho (eram o me-
lhor da festa de Natal). 
Na casa da Dona Angelina, o Natal era o momen-
to de retirar a imagem do Menino Jesus do seu 
oratório e de a cercar de vasos, cheios de verdu-
ra, que lembravam os montes verdes da Ilha de  
São Miguel. 
Aquela quadra era o momento de matar sauda-
des da terra verde e viçosa, ladeada de hortên-
sias roxas e com vaquinhas brancas a enfeitar os  
montes, que ela há muito deixara. 
- Que saudades, meu Deus! 
O trigo era deixado em sítio húmido, a uma tem-
peratura especial, e - quando chegava o Natal - aí 
estava ele no tamanho ideal (e na cor ideal), para 
ser apresentado àquela imagem tão venerada, a 
do Menino Jesus, a quem se pedia que o pão 
nunca faltasse, nas nossas mesas. 
- Fazei destas sementinhas o nosso pão e prote-
gei-as, para que ele nunca nos falte na mesa. 
Ámen. 
O Menino Jesus, não só tinha um altar apropria-
do, mas também uma sala, toda decorada de flo-
res e veludos, que só abria as suas portas a 
quem se dispusesse rezar umas orações, ajoe-
lhados frente ao oratório; só para rezar se entrava 
naquela sala.(…) 
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(…) Para chegar à Barra-Cheia, teriam de enfren-
tar a estrada funda, a única via de comunicação 
que ligava a povoação ao mundo exterior. 

A estrada começava na partilha, que divi-
dia as duas freguesias; de um lado, a estrada era 
de areia e a pedra batida, de outro, de areia solta 
e barro, semeada de grandes pedregulhos. 

Vista lá de cima, a estrada funda parecia 
uma serpente gigante, adormecida, cujo ventre se 
balançava, ao contacto dos que por cima dela 
passavam; monstro guardião, prostrado no chão 
e pronto a dificultar toda a tentativa de chegar até 
à sua princesa encantada, a Barra-Cheia. 

O primeiro obstáculo para os caminhantes 
era aquela cabeça, cheia de pedregulhos pretos, 
velhos de mais de mil anos, postos lá, talvez, pe-
los romanos. Depois, mais em baixo, começava o 
areal, caminho inóspito, onde os pés se enterra-
vam, a cada passo, e logo se cobriam de areia. 
Para evitar o grande esforço de caminhar numa 
carreteira, em que os pés pesavam mais que o 
próprio corpo, os transeuntes escolhiam os trilhos 
deixados pelas rodas de madeira dos carros de 
bois, mas, como a superfície era demasiado es-
treita, para os pés humanos, os que teimavam 
por ali passar tinham de fazer prova de verdadei-
ro equilibrismo. Afinal, só os bois podiam enfren-
tar aquela serpente, monstruosa. 

Os três ciclistas tiveram de subir, sobre os 
valados, com a bicicleta à mão, e lá foram an-
dando, evitando uma queda, aqui e ali, mas con-
seguiram chegar ao destino. 

- Como é que esta gente pode sair daqui? 
Espero que tenham outro caminho – diz a Lurdes, 
admirada. 

- Este caminho está intransitável, eles de-
vem circular por um outro, certamente - respon-
de-lhe o Alberto.  
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As dificuldades com que se depararam, pa-

ra atravessar a estrada funda, foram tantas, que a 
beleza da paisagem oferecida pelo Castelo de 
Palmela ficou para trás, esquecida. 

- Vendo bem, deve haver ainda alguma 
moura encantada, no Castelo de Palmela, e por 
isso puseram este monstro, para impedir que 
chegassem até ela – disse a Nita e todos riram. 

Finalmente, os três amigos chegaram à 
Barra-Cheia, onde havia uma capela, em ruínas, 
à sombra de uma grande espinhosa, um largo de 
terra batida, em frente da capela, ladeado de ca-
sas muito antigas, dum lado e do outro, e - no 
sentido oposto à capela - um marco de pedra. 
(…) 
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MARIA ADELAIDE VAZ 
 
 Maria Adelaide Vaz nasceu 
na República Democrática do 
Congo e residiu em Kinshasa 
até 1961 partindo depois pa-
ra Portugal.  
Em Lisboa, casou e divorci-
ou, teve dois filhos. Emigrou com os filhos  para o 
Canadá (Montreal), em 1980.  
Formada em letras pela Universidade de Toulou-
se, trabalhou com interprete 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  Tra-
duitout – Bureau de Traductions  
Foi professora nas Escola Português do Atlântico, 
Escola Lusitana e Escola Portuguesa de Bros-
sard. 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 Por-
tugal ». 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 Interna-
tionale 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 co-
nhecer 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 ener-
gia de que sou depositária? 
Dar os meus momentos e pulsar como uma estre-
la. 
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  
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previamente determinada vinda do além dos tem-
pos, 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 pedido nada, sem se-
quer conhecer nada sobre quais são os desígnios 
de Deus. 
Sou eu que estou para lá do significado das pala-
vras, 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 mi-
nha, 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 acei-
tar 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 es-
pera o apogeu do humano que se motivou a si 
mesmo, depois de ter aceitado o percurso deter-
minado do seu caminho. 
Não sei dar explicações. Não sei nada. Só sinto 
um grande amor pelos que, como eu, nada sa-
bem 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,  
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em cada célula ou átomo, para que eles também 
sem o saberem, cumpram a sua missão de estre-
la, 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 aconte-
ceu?  
Apenas um ponto final.  
Sou eu, apenas. 
 
(in  A Voz de Portugal) 
 

 
Le chalet à la campagne 

 

« Chaque fin de semaine nous 
partons vers notre petite ‘ca-
bane 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, bien-
tôt 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  
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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 en-
core 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 mar-
mottes, des lapins sauvages, et plusieurs es-
pèces d’oiseaux, notamment le beau merle 
d’Amérique avec sa poitrine rouge. Quelques écu-
reuils 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. 
  
(in Biloulou  Le chat immigrant-reçu) 
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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 primá-
rio 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 
com o jornal A Comarca de Arganil onde publica 
notícias, crónicas e poesia. 
Casa em 1960, em Coja.  Desse matrimónio, dis-
solvido por divórcio duas décadas depois, nas-
cem-lhe quatro filhos. 
Emigra para o Canadá em 1969. No Canadá ob-
teve três prémios em concursos de poesia e jo-
gos florais e publicou o livro « A Ponte », editado 
pelo Gabinete de Estudos da Secretaria de Esta-
do das Comunidades Portuguesas, em 1985. 
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 Emi-
gração e na Revista Peregrinação. 
Tem pronta uma coleção de poemas que aguarda 
publicação. 
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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. 
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E então, 
se brado : “Sol”! 
- Sinto luz e calor 
a banharem-me o rosto 
e até mesmo Dezembro 
pode parecer Agosto! 

 

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 
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Então... 
- Se não tenho para semear 
Nada diferente 
- De que serve fazer a sementeira? 
 
Magra seria a colheita, 
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 LOURDES DIAS 

 

Maria de Lourdes Dias nasceu na 
ilha do Faial, Açores e reside em 
Montreal.  

Foi professora de Língua Portu-
guesa  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 de 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 
 
 

 

 

 



Autores de origem portuguesa (Québec) 

137 

 

 

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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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 Pla-
nalto de Santo António, e 
residiu muitos anos em Mon-
treal onde, entre outras acti-
vidades, foi proprietária de 
uma livraria e professora de 
Língua Portuguesa. É autora 
de várias obras sobre espiri-
tualidade e em Setembro de 
2000 publicou a colectânea 
de histórias e tradições 
"Vento Norte". 
Faleceu em 2017.  
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Cantigas e lengalengas 
 
 
Para além das cantigas 
acompanhadas com danças 
há ainda um conjunto de 
outras cantigas e de lenga-
lengas que ficaram na tradi-
ção oral. Encontramo-las, 
tais como as rodas, pratica-
mente em todos (ou quase 
todos) os lugares da região. 
As que aqui apresento re-
cordo-as, pelo menos parci-
almente, da minha infância. 
As duas primeiras cantigas, por exemplo, lembro-
me de as ouvir algumas vez cantar ao meu pai 
quando ele era novo. As outras são resultado da 
recolha feita em Alvados. Umas e outras perten-
cem ao cancioneiro popular português, desco-
nhecendo-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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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 pla-
nificador e suporte técnico do Parque de Portugal, 
pertenceu a diversos organismos comunitários, 
dirigente e presidente da Caixa Portuguesa, pro-
fessor de língua portuguesa em Laval, fundador 
da revista Portucale e colabora na imprensa por-
tuguesa de Montreal. Foi director-adjunto do se-
manário A Voz de Portugal e coordenador do jor-
nal 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, Português-Francês, o “ABCportuscale”, 
com uma colectânea de artigos originais ou publi-
cados 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 comu-
nitários. 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, modés-
tia 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 evidên-
cia 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 jor-
nal. 
 Só os fracos de espírito acreditam que 
modificando a realidade, contribuem ao encora-
jamento dos organizadores. É falso. A menos que 
estes últimos sejam do mesmo calibre intelectual,  
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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, devi-
do a imprevistos de difícil solução, atingida então, 
a meta 
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 sur-
gir a crítica, é naquelas "fadas milagrosas" que 
transformam os calhaus em ouro...Insultando a 
inteligência dos espectadores — de qualquer es-
pectáculo realizado e que apesar duma boa plani-
ficação 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 adjec-
tivescas, 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 êxi-
to. 
 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 reco- 
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lher as varinhas de condão e todos os abracada-
bra 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 en-
tre os espelhos das vaidades. 
 Porque isto é o tipo de ética da tia Marqui-
nhas. 
 Modéstia à parte! 
 E então não serão necessários os repórte-
res. 
 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 elogia-
dos. 
 Deste modo, — à maneira da tia Marqui-
nhas, fica tudo muito lindo! E ficam todos conten-
tes. Por vezes até com retrato no jornal (…) 
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RUI CUNHA VIANA 

 

O autor tem centenas de ar-
tigos, contos, crónicas, re-
portagens e entrevistas dis-
persos por jornais e revistas. 
É autor dos livros "Os so-
nhos do tio Girassol" (Al-
faómega) e "Crónicas do 
Passamento do Au-
tor"(Contra-Regra-1994)  e 
“Nas margens do Con-
to”(2001) 
Dividiu a sua actividade profissional entre a socio-
logia, o jornalismo e a biblioteconomia, em Portu-
gal 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 
Luso-Canadiano, secretário-geral do Movimento 
Democrático Português de Montreal, vice-
presidente do "Front Internacional Anti-Torture" e 
da "Ligue pour la Liberation de l"Afrique Portugai-
se et Astral". Regressado a Portugal, foi chefe de 
redacção do jornal "Unidade"(MDP-CDE), do jor-
nal "Alavanca"(CGTP), chefe dos serviços cultu-
rais da Câmara Municipal de Almada e depois 
responsável pelo serviço de Relações Públicas  
da mesma autarquia. 

Faleceu em Dezembro de 2001.  
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Crónica do Passamento do Autor 
 
 
 
De começo eram pouco mais 
de uma centena ou duas, poi-
sadas na sebe que rodeia a 
cabana, nos restos de algeroz 
que em tempos rematou o 
telhado de zinco, ou em tron-
cos ressequidos de uma ou 
outra árvore morta, engolida  
pela areia e despida pela 
preia-mar. 
Som nenhum, mesmo quando 
um dos pequenos corpos ne-
gros corrige a posição, alivia 
o cansaço, ou marca a exi-
gência de espaço próprio. 
“O que é isto, pai?” A este quase murmúrio au-
menta a pressão da mão sobre o ombro dele, a 
que responde uma contracção muscular - de re-
beldia ou  de medo? Quase imperceptivelmente 
diminui a pressão que se prolonga em afago bre-
ve. 
O mar abandonou a praia e ondula agora muito 
longe uma respiração pesada de corpo cativo. Da 
inteireza do céu, todo ele uma única nubem de 
mercúrio e opala, adivinha-lhe a densidade e a 
quietude ofegante sem nada para espelhar. Mar e 
céu, confundidos, fecham-se em horizontes inde-
terminados 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  
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árvores decepadas, meio sorvidas, erguem bra-
ços espasmódicos como que a querer libertar-se 
do sugadouro. 
Três quilómetros ao norte a pequena vila de New-
Carlisle 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. 
(…) 
 

 

Os sonhos do tio Girassol 
 
Vão-se juntando na Montanha Russa, uma eleva-
ção do terreno que o arranjo do jardim respeitou e 
tem, no cimo, urn 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 urn pouco, responder de longe ao cha-
mamento dos amigos ("Eh, Tio Girassol!") impa-
cientes com tantos vagares... Ei-lo que se apro-
xima 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 su-
as qualidades, as suas dificuldades, os seus pro-
jectos 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 acon- 
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tecimentos 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 gru-
po. 15 anos num corpo de homem, com uma ex-
pressão de menino de 10 e uma grande ingenui-
dade. A Bélinha, 13 anos um pouco pretensiosos, 
corn dois olhos que parecem duas azeitonas. O 
Brasolas, bastante desajeitado, em fase de adap-
tação ao grupo, conta histórias, que fazem su-
cesso, dos seus anos de vida no Brasil. 
O Pintas nasceu — dizem... — com um pincel na 
mão. Tem apenas 13 anos, mas os seus dese-
nhos e suas aguarelas já são conhecidos mesmo 
fora da vila. Foi o Pintas quem ornamentou — e 
de que maneira! —o salão de festas da Associa-
ção Cultural. 
Também o Poeta promete vir a dar que falar! Fez 
as 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 sen-
sibilidade 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 dife-
rente das anteriores? 
O mundo em que aquelas crianças viviam seria o 
mesmo em que ele, Tio Girassol, tinha sido crian-
ça? Flávio, Tânia, Joca, Campeão (catorze golos  
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em cinco jogos!) Zazá, Maria João (vontade de 
ferro, representante da "malta" em todas as mis-
sões diplomáticas.), Vasco, Esfinge, Ofélia, Prin-
cês...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 cabe-
ças, 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 cabe-
ças... Também eu me lembro ainda, muito bern, 
das vezes em que as desenhos do chão da casa 
de banho se transformavam em ondas gigantes-
cas que erguiam quase às nuvens a pequenina 
embarcação a remos onde eu lutava, sem medo 
nenhum, para chegar à ilha e desvendar o misté-
rio das cavernas que Iançavam para o céu laba-
redas verdes que se viam do outro lado do mun-
do... 
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 tan-
to 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! 
 
 



Autores de origem portuguesa (Québec) 

151 

 

 
Vê-se menino dormindo em barraca de latas, cai-
xotes e trapos, que era "a sua casa", por onde a 
água entrava e saía tão à vontade como as co-
bras 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, deses-
pero e medo. Bofetadas e pontapés. 0 asilo... de  
novo a fuga... de novo a fome... de novo o rou-
bo... 
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 liberda-
de 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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VITOR GONÇALVES 
 
 
 
Vítor Gonçalves nasceu em 
Lapas, concelho de Torres No-
vas, em 1952. Ainda muito jo-
vem começou a trabalhar nas 
artes gráficas. 
Cumpriu o serviço militar em 
Portugal e em Timor. 
Emigrou para Montreal, no Ca-
nadá, em 1989, onde continu-
ou a trabalhar na mesma profissão. 
Muito implicado em actividades socioculturais 
comunitárias, nomeadamente no Rancho Folcló-
rico Praias de Portugal  e num grupo de musica 
popular,  publicou o livro de poesia "Pensamen-
tos" (2013) e o romance "Uma Aldeia na Serra" 
(2017). 
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Ah...quem me dera                                              

 
 
Como eu gostaria 
de adivinhar o futuro, 
para poder derrubar todo o muro que não nos 
deixa passar 
para outro lado, para levar 
novas de alegria, 
cantar, até ser dia, 
poemas de esperança, 
e de chegada da bonança. 
Ah…quem me dera 
que não fosse uma quimera, 
e viver como desejado, 
não sofrer em cama deitado 
com fome ou maus tratos, 
pois esses são maus retratos 
que se pode ter do mundo, 
desejo um mundo fecundo 
onde não haja pobreza 
nem choros ou tristeza. 
Ah…como eu gostava 
de realizar os meus sonhos, 
não ter pesadelos medonhos 
nem andar amedrontado, 
quero ser enfrentado 
como Homem que sou, 
em mim nada mudou, 
só quero um mundo melhor, 
sem fome, em Paz, e com Amor. 
 
(in “Pensamentos) 
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*** 

 
 Um calor abafado 
pesava naquele mês de 
Agosto. 
 O ardor do verão ti-
nha secado as terras e abri-
ra fortes fendas naqueles 
terrenos ressequidos. 
 Até as aves dos 
campos se silenciaram, 
abrigando-se nos lugares 
mais frescos que encontra-
vam.  
 Só as cigarras teima-
vam em “cantar”. 
 Nas ruas o calor era sufocante.  
 Os mais velhotes olhavam o céu, na espe-
rança de que uma trovoada chegasse. Mas...em 
vão.  
 Momentaneamente, viam-se nos céus, 
umas negras nuvens, (presságio de trovoada), 
mas uns laivos avermelhados do calor que se 
anunciava, surgiam com mais impetuosidade. 
Previa-se que as Festas naquela aldeia, iriam 
decorrer num clima quente. 
Os ribeiros iam secos, para desespero dos agri-
cultores. 
Em suma, as suas leiras de terra, que era o único 
meio de subsistência daquela gente, estavam 
quase à míngua...num flagelo. 
As hortaliças, as árvores de fruto e as searas, 
definhavam com a seca, até mesmo os ribeiros, 
uns tinham secado e outros levavam pouca água, 
havendo somente umas poças que ainda conti-
nham alguma água para os animais que andavam 
pelo “monte”.  
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A água dos poços ou das cisternas, tinham de ser 
bem racionadas, nada de exageros no consumo 
daquele precioso líquido.  
Era um rigoroso verão que abatia os ânimos e 
começava a pôr em agonia os habitantes daquela  
pequena povoação do “interior”, praticamente 
esquecida dos meios urbanos e do resto da civili- 
zação pois estava lá tão entranhada na serra, 
bem longe do reboliço e da poluição industrial.  
Ali, apesar das dificuldades, vivia-se uma vida 
comunitária, sã, em plena harmonia e conjugação 
de esforços. 
Logo pela manhã, bem cedo, os lavradores e os 
pastores partiam para os campos, com os seus 
gados, ouvindo-se só o tilintar dos guizos das 
ovelhas e das cabras acompanhados dos balidos 
das suas crias e, ainda, os chocalhos das vacas. 
Lá iam por aqueles caminhos estreitos além, para 
a faina diária, levando no estômago somente um 
ligeiro caldo que lhes servia de primeira refeição 
mas, no alforge “pregado” ao ombro iam armaze-
nados mais mantimentos, para suportar as ener-
gias de mais um dia naqueles campos, num tra-
balho árduo que os esperava.   
Os rodados das carroças ou dos carros puxados 
pelos bois, sibilavam por aqueles caminhos pe-
dregosos e íngremes. 
Na primavera, aqueles campos, então férteis, es-
tavam ansiosos que as enxadas ou as charruas 
lhes revirasse a terra, exalando no ar aquela fra-
grância de terra fresca, e ansiosa que se lhe lan-
çasse a semente.  
As arvéolas, as rolas, os melros, as perdizes, en-
tre as mais variadas aves do campo, como se 
estivessem em disputa entre eles, alimentavam-
se das pequenas larvas da terra. 
Era a época das aves fazerem os seus ninhos.  
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A garotada, fazia o “levantamento geográfico” dos 
ninhos de rolas, ou de perdiz, ou ainda de alguma 
“cama” de láparos, que tinham visto. 
As mulheres, esses seres incansáveis, ora na lida 
da casa, ora na monda das searas, ou nalguma 
outra tarefa da lida na terra, acompanhavam os 
maridos logo pela madrugada ou, juntavam-se a 
eles depois de cuidar dos filhos e da lida da casa. 
Os homens, de punho cerrado na rabiça do ara-
do, puxada por corpulentos bois, de serrote em 
punho ou de foice, prestavam o respectivo corte a  
algum ramo de árvore mais ressequido para que 
o arado pudesse rasgar aquela terra ávida de dar 
pão, frutos, vinho ou hortaliças. 
Daquelas hortas, tratadas com todo o zelo, até as 
mulheres, de enxada em punho, abriam a terra 
para dar seguimento à água na rega. 
Com todo o vigor, homens e mulheres, entrega-
vam-se corpo e alma àquela faina e, à noite, lá 
voltavam eles sempre sorridentes, contando al-
guma história mais divertida, mas sempre com o 
espírito e alma sãs. 

 
(Prefácio do livro “Uma aldeia na serra”) 
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Adenda 
 
 

Biobibliografia de alguns autores  que, 

com trabalhos no âmbito da pesquisa 

histórica, história da arte e sociologia, 

contribuíram para a divulgação da lín-

gua e cultura portuguesas no  

Québec.  
 

 

 
 

Outros autores, de incontestável mérito,  também me-
reciam figurar nesta adenda mas, na impossibilidade 
de todos incluir, optámos por esta escolha que será 

sempre questionável. 
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JOAQUIM  EUSÉBIO 
 
 
Joaquim Vitorino Videira Eusébio é natural de 
Lisboa, alentejano de cora-
ção (Beirã, Marvão, Alto 
Alentejo) 
Licenciado em História pela 
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra, foi 
professor do Ensino Secun-
dário, tendo exercido no Li-
ceu Nacional de Setúbal, na Escola Preparatória 
de Pombal, no Liceu José Falcão, na Escola Tec-
nológica e Artística de Pombal, no Instituto D. 
João V (Louriçal) e na Escola Secundária de 
Pombal, onde foi professor do quadro de nomea-
ção definitiva, tendo pertencido durante 5 anos ao 
Conselho Directivo da Escola Secundária e orien-
tado alguns Cursos de Formação de Professores 
no âmbito do Projecto Foco no domínio da Ex-
pressão 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 Tea-
tro da Casa do Povo de Soure. É co-autor da an-
tologia "A técnica do actor" (edição da Delegação 
Distrital de Leiria do F. A. O. J., 1980), tendo ori-
entado vários ateliers de encenação. É autor da 
monografia "Pombal – 8 séculos de História" (edi-
ção da Câmara Municipal de Pombal, 1997). 
De 1980 a 1982 foi deputado da Assembleia Mu-
nicipal de Pombal. 
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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 Clu- 
be de Pombal e do Rotary Club de Pombal. Foi 
director-adjunto do jornal "O Correio de Pombal" e 
chefe de redacção do jornal "A Nossa Voz". Inte-
grou igualmente o grupo de música popular por-
tuguesa "Sol Nascente". 
Foi professor da Escola Secundária Lusitana de 
Montreal e professor de cultura portuguesa na 
Universidade de Montreal onde mantém um liga-
ção com a Cátedra de Cultura Portuguesa. 
Bastante implicado nas actividade culturais, cola-
bora regularmente na imprensa comunitária e 
anima um programa de História na Lusaq Tv 
(Montreal) 
Obras: monografia "Falando Português em Mon-
treal"-2001, “Os Ciclos de Azulejos da Igreja Con-
ventual do Louriçal”-2015. Fez um doutoramento 
sobre a iconografia de Santo António de Pádua 
(Lisboa) 
 

 

    
 
 

 

 



Antologia Literária 

160 

 

 
 

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 His-
tória da Arte e um douto-
ramento em Arqueologia 
e História da Arte na Uni-
versidade de Lovaina (Bélgica). Em 1971, radi-
cou-se em Montreal. 
Com um percurso universitário impressionante,  
foi professor titular de História da Arte, na Univer-
sidade de Montreal e assumiu paralelamente a 
função de director neste mesmo departamento.  
Fundou  e foi professor titular da Cátedra da Cul-
tura 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 Portu-
guesa do Século XVII. Histórias, Lendas, Narrati-
vas, apresentada no Museu Nacional de Arte An-
tiga, em Lisboa, do 4 de Fevereiro ao 2 de Maio. 
 
Obteve várias distinções entre as quais se desta-
ca  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'his-
toire del'art,.1984 
 
Le surréalisme portugais, Uni-
versité de Montréal,  Départe-
ment 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 homena-
gem da Academia dos Singulares a Bento 
Coelho da Silveira, Lisbonne, Editorial Estampa 
(Collection Teoria da Arte), 1994, 1995 
 
«Cândido Costa Pinto. Pintura e Desenho», Cata-
logue 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, Lis-
bonne, Editorial Estampa (collection Teoria da 
Arte), 1996 
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Bento Coelho (1620-1708) e 
a Cultura do seu Tempo, 
dir., Lisbonne, Instituto Por-
tuguês 
do Património Arquitectóni-
co, 1998 
 
Struggle for Synthesis. A 
Obra de Arte Total nos Sé-
culos XVII 
e XVIII. The Total Work of 
Art in the 17th and 18th Cen-
turies, 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 Discor-
dâncias, 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 em-
presas como desenhador e téc-
nico de engenharia civil. 
Entre 1983 e 1995 frequenta o 
curso de História da Faculdade 
de Ciências Humanas da Uni-
versidade do Québec em Montreal (UQAM). 
Em 1983 é nomeado pelo Governo do Québec, 
membro do Conseil des Communautés Culturel-
les 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 Cai-
xa, tendo organizado e dirigido várias exposições 
e atividades promotoras da cultura portuguesa. 
Entre 1967 e 1999, participação no movimento 
associativo da Comunidade portuguesa de Mon-
treal tendo sido membro do Movimento Democrá-
tico Português de Montreal, Clube Portugal de 
Montreal, Clube Oriental Português de Montreal, 
membro do CA do Centro Português de Referên-
cia e Promoção Social, membro do CA do Grupo 
Cultural Cana-Verde. 
Colaboração com o jornal Lusopresse de Mon-
treal e Silva Magazine de Etobicoke, Ontario, com 
reportagens, artigos sobre a história dos Portu-
gueses no Canadá, artes e coleções de temas 
portugueses. 
Em 1992, no quadro das comemorações do 350° 
aniversário da fundação de Montreal, publicação  
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do livro Les Portugais, dans 
l’exploration et la colonisa-
tion de l’Est du Canada, au 
XVIème siècle. Organização 
e direção da exposição car-
tográfica Vers Montréal – 
Les routes maritimes portu-
gaises (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 di-
reção da Exposição bibliográfica e iconográfica: 
L’Inquisition Portugaise -5ème Centenaire de 
l’expulsion des Juifs portugais par Décret de Ma-
nuel Ier du Portugal, en 1496. 
Participação no Congresso Portugal na abertura 
do Mundo com a conferência, Le Canada portu-
gais du XVIème siècle. Marché Bonsecours, Vieux 
Montréal, 1999. 
Em 2003, no quadro das 
comemorações do 50° ani-
versário do acordo sobre a 
imigração de 1953, firmado 
entre Portugal e o Canadá, 
publicação do livro Pionni-
ers – L’avant-garde de 
l’imigration portugaise – 
Canada 1953, (colaboração 
de Imitério Soares). Estudo 
sobre o acordo, as vagas de 
imigração até 1957, o esta-
belecimento e consequente desenvolvimento da 
Comunidade portuguesa em Montreal. 
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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 India-

nápolis (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 uma vintena de livros. 
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Algumas das obras de VPR: 

- Les Portugais du Québec : élé-

ments 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 au-

thors] / 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, 2000 

- Portuguese-Canadians: Diasporic Challenges 

and Adjustment (ed. with J. Carlos Teixeira). To-

ronto: University of Toronto Press, 2009 
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