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A SATA é a grande porta
de entrada nos Açores!
F

inalmente os açorianos residentes na grande região de Montreal, vão voltar a ter, um
horário mais conveniente, nos voos diretos entre
Montreal e Ponta Delgada. Programados para
este verão, saída de Montreal pelas 23h30 (horas de Montreal) e chegada ao início da manhã
a São Miguel, dando ligações às outras ilhas dos
Açores.
A saída de Ponta Delgada para Montreal será efetuada às 20h20 (horas dos Açores), garantindo também as ligações entrilhas. Este horário é muito benéfico para todos, rentabilidade do tempo de férias
e menos despesas, para aqueles que viagem para as
outras ilhas dos Açores a partir de São Miguel, é
uma grande justiça que finalmente foi reposta, ganho de tempo e dinheiro, porque já não necessitam
pernoitar em Ponta Delgada no dia da chegada e na
véspera de regresso. Este novo horário que já existiu
no passado, quando se viajava a partir do aeroporto
de Mirabel, é tão bom para quem vai e quem fica,
para quem acompanha à partida de Montreal e quem
vai acolher à chegada aos Açores e vice-versa.

o maior acionista desta empresa, e, os dirigentes que
pilotam os destinos da SATA.O que é certo é que
neste momento não devemos nos preocupar muito
com as águas que já passaram, os que ignoraram a
nossa existência e que raramente se preocuparam
com o nosso bem-estar na hora de voltar à nossa
terra Natal. Contudo isto, nós emigrantes açorianos
nunca renegamos o amor e vontade de ajudar os
nossos açores, nos bons e maus momentos, porque
quem emigrou não o fez por vontade própria, não
o fez pensando em si mas sim na família, para melhorar a vida dos que ficaram atrás (pais, irmãos e
outros familiares) e o os que estavam para vir (os
filhos). Agora resta-nos um outro desejo, (direito)
ter o aumento dos voos diretos na quantidade e no
tempo de maneira a prolongar o tempo de estadia
de quem assim o deseja, em especial, os (idosos) os
que fazem dos Açores o segundo local de residência
e que os voos diretos estejam disponíveis, não obrigatoriamente semanais, pelo menos desde as festas
do senhor Santo Cristo ao início do mês de outubro,
para que muitos possam participar nas festas reli-

No dia da partida, quinta-feira, quem assim o desejar e que tem um horário de dia, pode muito bem trabalhar porque o tempo disponível durante a tarde é
suficiente. Para respeitar as regras aeroportuárias, e,
evitar a perca de um dia de trabalho, conflitos com o
patrão porque a semana de férias é de segunda a sexta-feira, desta maneira, só necessita de um dia adicional (sexta-feira) para além das suas semanas de
férias. Também é o ganho de 2 dias adicionais de férias nos Açores porque a viagem 23h30 de Montreal
a Ponta Delgada se faz durante a noite e o regresso
(20h30) dos Açores para o Canada, início da noite
local. Felizmente para todos nós, o governo atual
dos Açores, presidido por doutor Vasco Cordeiro e
os novos dirigentes da SATA, tiveram a lucidez divina, para pensar e alterar este mau horário que injustamente nos atormentou, durante muitos anos, por
vezes fico a pensar, se foi o destino que nos ajudou
ou se foi a boa vontade de quem governa os Açores,

giosas em honra do seu padroeiro (a). A ponte que
liga os açorianos emigrados à sua terra é a SATA.
O primeiro contacto que o turista tem com as ilhas
é a SATA, por esta razão é primordial que todos os
esforços necessários, sejam feitos para que o serviço
em volta desta empresa seja exemplar, bons preços,
e bom serviço. A SATA é a grande porta de entrada
nos Açores! Ao contrário de outras companhias de
aviação a SATA é parte integrante da imagem dos
Açores no mundo, é dentro do avião da SATA que a
visita aos açores começa e é também lá dentro que
ela termina. A primeira e última impressão conta
muito no desejo de voltar ou não.
Os Açores são de todos nós açorianos, jamais alguém nos vai tirar este direito, tanto para aqueles
que lá vivem, como os que vivem longe e que os
visitam regularmente, participando e colaborando na sua produção. Valorização e Riqueza em
qualquer parte do mundo.
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Haja Saúde

Haja Saúde e sonha com o futuro
MÁRIO CARVALHO
Haja saúde, para quem sonha com o futuro, vive o presente e recorda o passado com
nostalgia, para os jovens, o
tempo parece que nunca se esgota mas, para os idosos anda
depressa de mais.
De vos saudar já tinha saudades, saudades imensas, que ao
contrário do tempo nunca se
acabam, enquanto o tempo, da
vida se vai esgotando. Pouco a
pouco as saudades aumentam e
crescem cada vez mais, com o
correr do tempo, da mesma maneira, o calendário da vida vai
-se distanciando do primeiro
dia sem saber, qual o mês, o dia
ou a hora que ele termina para
cada um de nós. A saudade nasce na hora da partida, quando
emigramos, cresce na ausência
e morre com a gente no dia em
que perdemos a memória!
Viver emigrado é viver na
saudade, é ter o coração dividido, condenado a viver para o
resto da sua vida em liberdade
condicional, preso nas amarras
das lembranças, sem poder se
libertar delas, condenado pelo
crime que não cometeu, apenas por ter deixado a sua terra
à procura de um futuro melhor.
Saudades, são retratos guardados na nossa mente, alimentados pela paixão e desejo de viver e recordar o passado, como
se fosse possível parar no tempo, para que tudo ficasse tal e
qual como desejaríamos.
Saudade é um sonho que nunca será realizado, nem dormin-

do, nem acordado, porque tem
vida, oscila como as ondas do
mar, alimenta-se na fé, como
a água do nosso baptismo que
purifica a nossa alma, nem que
o queiramos renegar, fica para
sempre vivo dentro de nós.
Saudade é recordar, pessoas,
objectos, luzes, cheiros, sabores, etc.). O sentimento da
saudade é manter em prisão
perpétua, o nosso coração, os
cinco sentidos do corpo humano, como: Carimbados nos
olhos, imagens da nossa terra,
da nossa infância, das ruas da
nossa aldeia, os barcos a navegar no mar e as cores dos campos verdejantes. Nos ouvidos, o
barulho do bater do mar, gritos
das crianças a brincar, as conversas dos mais idosos!
Falando do Paladar, o gosto da
comida, o sabor do peixe e das
frutas; Tato, o caminhar descalço, tropeçar nas pedras, pisar as
pedras, o calhau, o sentir a terra
a tremer, a dureza do cabo da
enxada e do remo em noites de
vento. Do Olfato, o cheiro das
flores e das caldeiras. Tudo isto
é a saudade que sinto. A Saudade pela minha Ilha!
Saudades são registos, são
sabores navegando debaixo da
língua, cheiros guardados no
nariz, imagens gravadas no interior dos nossos olhos, vozes e
sons encurralados nos ouvidos,
é sentir na pele a doçura dos
beijos dos nossos pais. Esta é a
saudade que eu tenho dos meus
Pais!
O alimento da saudade, é a ausência do passado que vive no

presente, são lembranças, recordações, mas essencialmente
a falsa esperança o desejo do
coração, de um dia voltar a viver os tempos de outrora.
A mal da saudade não guarda,
comento os bons momentos da

tante da sua ilha, registada no
passaporte, e cresce na distância!
Feliz daquele que ainda tem
memória para poder ter o prazer de sentir e viver a saudade.
A saudade vive do passado e

vida, guarda também o sofrimento, a dor o desespero e o
medo. A saudade é o medo, do
dia de amanhã o não querer deixar o presente matar o passado,
para poder libertar para sempre
o emigrante açoriano que vive
com o coração dividido entre o
mar e o gelo.
A saudade nasce dentro da
mala, adotada no coração do
açoriano que vive longe e dis-

alimenta a nossa história presente. Este ano comemora-se o 50º
aniversário de celebração das
festas do Senhor Santo Cristo
dos Milagres na cidade de Montreal, que se realizará nos dias
21 e 22 de Maio 2016.
Não deixam de marcar presença, e participar nas nossas festas.
Haja Saúde para, solidificar
a nossa identidade, viver e cultivar a nossa cultura açoriana.
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Fé e devoção

Eis os Romeiros da
MÁRIO CARVALHO

Fotos de
Humberto Cabral

O

cenário repete-se todos os anos,
quando os romeiros da sexta-feira
santa saem às ruas para reafirmar uma
fé incondicional, agradecer a Deus as
mais diversas graças e cumprir promessas. Implorando em voz alta a virgem
Maria pela paz nas famílias e no mundo inteiro que bem precisa. Há quase 30
anos que é assim no Quebeque.
Neste dia a cidade de Laval acordou, coberta de um manto de neve, manha de bruma, chuva miudinha, mal cai no chão fica
congelada, cobrindo as ruas e passeios de
uma camada de gelo, mais parece uma pista de patinagem, torna se difícil caminhar
nestas condições! Mas, para os caminheiros da fé, não há mau tempo que os impeça
de fazer esta caminhada na romaria dos romeiros do Quebeque.
Neste dia, uma centena de irmãos romeiros, sobre as ordens do seu mestre Duarte
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Amaral, homens e mulheres, de todas as
idades saíram à rua e começaram a sua caminhada a partir da igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval, para rezar em voz
alta e percorreram a pé quilómetros desde
Laval até a igreja de Santa Cruz em Montreal, este ano debaixo de tempo adverso,
muito frio, com temperaturas negativas,
neve, granizo e chuva. Só a fé dos romeiros
pode vencer a força da natureza.
São eles os romeiros portugueses da sexta-feira santa...
‘’Senhor, nós vamos embora: seguir nossa
romaria.
À Senhora rezo agora; o hino de Avé-Maria’’.
Aqueles que carregam aos ombros a fé de
um povo, que ano após ano vão cultivando

sibilidade a homens e mulheres, crianças e
jovens e adultos dos mais variados lugares
de Portugal a residirem neste lugar do Canada (Quebeque) esta oportunidade única
de ser pelo menos um dia na vida um irmão
romeiro, peregrino da sexta-feira santa.
Esta é uma grande riqueza cultural e espiritual que os imigrantes micaelenses muito

esta tradição do povo da ilha de São Miguel
em terras longínquas da América do Norte
e da mesma forma semeando no meio de
toda a comunidade portuguesa de qualquer
lugar de Portugal esta devoção à Maria
Mãe de Jesus, caminhando lado a lado unidos na mesma fé e na identidade de ser-se
português.
Esta é a grande riqueza que só quem vive
no estrangeiro pode usufruir, ter a possibilidade de conhecer costumes e tradições de
todo o Portugal num so lugar. Dando a pos-

bem souberam plantar há mais de duas décadas cultivando no
estrangeiro. Ensinando a razão pela qual
há séculos atrás as romarias um dia começaram e os romeiros nunca mais deixaram
de fazer esta caminhada dolorosa.
Só quem nunca sofreu na vida, causado
por uma catástrofe natural é que pode duvidar da fé e a relação próxima e apaixonante
que o povo Açoriano
mantém com Deus!
Desde há séculos durante a quaresma, as

Fé e devoção

Sexta-feira Santa
estradas de São Miguel estão repletas de
Ranchos de Romeiros, que percorrem a
ilha em busca de fé, rezando a Deus pelas
mais diversas razões ou tão simplesmente
cumprindo promessas.
Em 1522 a primeira capital de São Miguel, Vila Franca do Campo, foi sacudida

por um forte tremor de terra.
Seguiu-se uma erupção vulcânica e, dos
4.500 habitantes, apenas sobreviveram
500. Quarenta anos mais tarde outro vulcão
surgiu no local onde se situa atualmente a

Lagoa do Fogo.
Desde então, há registos históricos que
dão conta de que, todos os anos, grupos de
dezenas de homens caminham pelas estradas da ilha em oração.
São os Ranchos de Romeiros, constituídos por crianças, jovens e adultos (sexo
masculino). Nestes grupos, há um Mestre
e todos são irmãos.
Na estrada, os romeiros são um só. Todos
se confundem nos seus trajes de penitência: a mesma roupa escura, o mesmo lenço, o mesmo xaile, a mesma cevadeira, o
mesmo bordão… Um romeiro revestido
das insígnias próprias da Romaria funciona
como um referente ao testemunho corporal
do penitente. Todos nós portugueses somos
diferentes, e vivemos num pais povoado
de povos de várias raças e cores, temos
diferenças culturais e religiosas, mas nós
somos irmãos e devemos todos rezar pela
paz no mundo, que muito necessita. É esta
a grande mensagem e lição de vida que os
romeiros nos dão, serem irmãos uns dos
outros, independentemente do lugar aonde nasceram, ou estatuto social. Caminhar
pela paz no mundo, rezar pela união nas famílias e implorar a Jesus e sua mãe Maria
Santíssima a sua bênção a todas as horas

do dia, “Avé Maria”. Os romeiros na sua
caminhada transformaram a dor física em
sorrisos de esperança, não foram homens
nem mulheres que caminharam sobre a
neve, foram rosas, cravos, camélias, novelões, azáleas, que distribuiram luz e beleza
nas ruas por onde passaram neste dia frio

e cinzento e que durante toda a caminhada foram regadas pela chuva para que no
fim da romaria estivessem mais viçosas
para enfeitarem e perfurmarem o altar do
senhor, da igreja de Santa Cruz.
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Comunidade em festa

Festa do Chicharro dos
Amigos de Rabo de Peixe
FRANCISCA REIS

S

ábado dia 19 de março, o Círculo dos
Amigos de Rabo de Peixe uniram-se
para festejar entre amigos e familiares a
tradicional festa do Chicharro.

O serão iniciou-se com as boas-vindas a todos presentes pela nova presidente Maria do
Carmo Couto fazendo logo a apresentação
da nova direção, Diane Borges, Olívia Paiva, Eduardo Leite, António Calisto, Natércia

Calisto, Francisca Teixeira, João Teixeira, e
Clarêncio Brum. Seguindo um momento de
silêncio em honra de todos que já partiram,
o hino do Senhor Bom Jesus foi tocado, deu-se início ao tradicional e delicioso jantar,
como sempre chicharros frescos do mar dos
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Açores, oferta de um dos maiores exportadores de peixe dos Açores, Senhor António
Moniz, mais conhecido António Mineiro,
acompanhado por sua esposa Eduarda e seu
filho Renato, que ao longo dos anos deslocam-se da Vila de Rabo de Peixe para estarem presentes neste evento. Houve vários
agradecimentos e vários prémios, a amiga
Natália Grilo foi a vencedora do primeiro
prémio, um anel de ouro português, oferta
da Ourivesaria Portuguesa, e a Maria Reis a
vencedora do prémio de presença.
A festa continuou pela noite dentro com
alegria, boa disposição e animação, a música esteve a cargo do bem conhecido Jeff
Gouveia, JG Night Productions, convidando

o povo para dançar, não faltando o tradicional “BAILINHO” das castanholas, Baile
do Pescador único nos Açores, e a marcha
à moda de Rabo de Peixe. Maria do Carmo
agradeceu a todos que ajudaram na confeção
da comida, ao excelente serviço, a todas as
pessoas que ajudaram, de uma maneira ou de
outra, para o sucesso da festa. Entregou uma
lembrança ao António Calisto (o homem do
acordeão) pela sua dedicação ao grupo do
Bailinho. Foi sem dúvida uma festa de alegria, e o mais importante, o convívio entre
amigos. Os meus parabéns ao Círculo dos
Amigos de Rabo de Peixe.VIVA A VILA
DE RABO DE PEIXE SUAS GENTES E
SEUS AMIGOS.

Lenda de Rabo de Peixe – São Miguel

À

época do povoamento das ilhas,
foi fundado um novo povoado na
costa norte da ilha, numa zona plana
junto ao mar. Os povoadores eram na
sua maioria agricultores, que subsistiam cultivando a terra e pescando no
mar pouco explorado.
Depois de um dia de faina, os homens
da localidade sentaram-se à beira-mar
a discutir que nome haviam de dar à
sua terra. Já estavam nesta conversa
deveras animada há bastante tempo,
quando ao olharem para o mar viram
próximo de si a luta entre um peixe de
grandes proporções e um mais pequeno. Esta luta durou muito tempo, com
o pequeno peixe a esquivar-se, a nadar
por entre as pedras e a fugir. No entanto, o peixe grande acabou por o apanhar e comer, só ficando como prova
do acontecimento o rabo do pequeno
peixe a flutuar à superfície das águas.

Em pouco tempo este rabo de peixe
deu à costa,e trazido pelas correntes, e
encalhou nas pedras de basalto negro
do calhau.
Os homens, que tinham ficado em
silêncio a observar os acontecimentos, entenderam que o incidente que
tinham presenciado era uma mensagem, e então combinaram que a localidade de deveria chamar Rabo de
Peixe. A princípio as pessoas acharam
o nome estranho, mas em pouco tempo habituaram-se à ideia e ao nome.
Até porque Rabo de Peixe era um
nome adequado para um local com
tantos pescadores.
Com este nome incomum, o lugar é
actualmente uma das maiores freguesias da ilha de São Miguel e os seus
habitantes, na maioria, continuam a
ser pescadores.

Festa da Poesia
aNTERO BRANCO

“Tão longe eu fui procurar,
O que tão perto já tinha,
Deixando para trás do mar,
A minha velha casinha”.
Foi este poema de José da Conceição,
colaborador deste jornal, vencedor do
concurso de quadras.
Mais uma vez, os amigos da Biblioteca de José d’Almançôr, da Universidade dos Tempos Livres (UTL), impressionaram com uma tarde dedicada

à poesia e literatura.
Com o Salão Nobre repleto, Marta Raposo e Francisco Peres (O Menino da
Rádio), animaram, no passado Domingo, com o profissionalismo de sempre,
a primeira edição da Festa da Poesia.
Depois de terem agradecido a presença da numerosa assistência, de dignitários, de escritores e poetas, prestaram
homenagem ao saudoso Fernando André, o poeta que inspirou o concurso de
poesia com a sua ultima obra intitulada
“Tão longe e Tão perto”. Para relembrar Fernando André, convidaram a jovem Amália Carreiro, aluna da Escola
portuguesa da Missão, para declamar
o poema “Amanhã” e à senhora Adelaide Oliveira, membro do núcleo dos
Amigos da Biblioteca e escritora por
paixão, para recitar o poema “É tão lindo”. O primeiro de um tenro namoro e
o segundo de um amor amadurecido. E
para terminar este momento dedicado
ao amigo Fernando, elementos do Rancho Praias de Portugal, grupo de que
ele foi co-fundador, reagruparam-se
para lhe dedicar três das modas que ele
mais gostava.

Comunidade em festa

No concurso de quadras, participaram
quarenta e nove concorrentes, para um
total de noventa e duas quadras. Cada
um podia concorrer com um máximo
de três quadras. O vencedor, tal como
mencionado no início, foi o nosso colega José da Conceição. O segundo lugar
foi atribuído ao nosso chefe de redação,
Mário Carvalho com o poema:
“A saudade é uma fonte,
Perdida num deserto,
Do olhar está tão longe,
Da alma sempre tão perto”.

A terceira classificada foi a Dona
Deolinda Xavier Cabo, natural de Silves, com a bonita quadra:
“Dentro de uma grande cidade,
É como viver no deserto,
Ninguém abraça ninguém,
Vive-se tão longe... e tão perto”.
O Padre José Maria, em representatividade da Sata Air Açores e da Caixa de
Economia dos Portugueses de Montreal,
entregou os prémios aos vencedores. O
primeiro, uma viagem aos Açores, o segundo e o terceiro um prémio monetário.
O júri que teve a árdua tarefa de classificar a quase meia centena de quadras, foi
composto por três dos mais destacados
poetas da diáspora portuguesa, Dália
Teles Veras, do Brasil, João S. Martins
dos Estados Unidos e Paulo da Costa, do
Canadá. Todos concorrentes receberam
da mão de um dos membros dos Amigos da Biblioteca, uma “Menção Honrosa”.Para quebrar um pouco a pressão
e o suspense vivido pelos concorrentes,
a Suzi Silva, acompanhada pelo seu marido, o simpático José Brites, encantou
com uma balada de composição própria.
De seguida Marie Kately Gomes, acom-

panhada à viola pelo incomparável Chico Peres (o menino da rádio) comoveu o
público com o seu talento.
Por fim, Humberta Araújo, convidada especial deste evento, apresentou o
seu último livro dedicado às crianças,
“SAUDADE”. Um trabalho bilingue,
em português e inglês que fala das relações entre avós e netas no universo da
diáspora. Humberta Araújo nasceu em
Vanderhoof, uma cidade que fica a cerca de novecentos quilómetros ao norte
de Vancouver. Jornalista de profissão,
trabalhou na RTP Açores e no Clube
Asas do Atlântico. Aqui no Canadá, foi
jornalista na Voz de Portugal, na Omni
news e FPTV. Atualmente tem um projeto muito interessante que se chama “O
Baú da Avó”, que se trata de um museu
do brinquedo português. Recolhe brinquedos antigos, com os quais as crianças
brincavam antigamente. Se tiver alguns
para doar, entre em contacto com os
amigos da biblioteca.
Antes do Porto de Honra ser servido,
José Pedro, feliz pelo resultado final,
agradeceu de modo particular, a todos
os participantes e diz que vão tentar publicar, um livrinho com todas as quadras
e de o lançar no dia da festa da UTL.
Agradeceu igualmente a todos que de
uma maneira ou de outra contribuíram
para o sucesso do acontecimento.
Parabéns a toda a equipa dos Amigos da Biblioteca, muito em particular ao amigo Manuel Carvalho, grande impulsionador da festa da poesia.

O Açoriano

7

A Nossa identidade
O Divino Espírito Santo
passou pela Associação dos Pais
MÁRIO CARVALHO

A

Associação dos Pais de Montreal, situada no 333, da rua Castelnau O,
coroou no domingo transato a primeira
Dominga do Centro Comunitário Divino
Espírito Santo, na igreja de Nossa Senhora de Anjou.
As domingas e respetivas coroações do
Espírito Santo, que honra a terceira pessoa
da Santíssima Trindade, são as mais populares festas da comunidade, sim festas, porque na casa de cada um que recebe a coroa
do espírito Santo é uma festa, durante sete
dias consecutivos, o serão começa com a
reza do terço, seguido de comes e bebes e
muita animação musical, é uma autêntica
alegria.
Termina no domingo com o momento
mais alto que é a coroação e depois é a
despedida, a coroa que é transferida para a
casa de, a quem saiu a próxima Dominga
e este ritual se repete até à realização da
festa do mordomo, habitualmente dia de
Pentecostes. A sala da associação, voltou a
ser durante uma semana um local de culto
para orar ao Divino Espírito Santo, é muito
bonito que isto aconteça ao menos uma vez
no ano. Celebrar o divino Espírito Santo
nesta associação, já vem sendo uma tradição nos últimos anos, e este ano foi sobre a
presidência do João Pacheco.
Certamente esta semana irá ficar para
sempre, gravada na memória de todos,
tendo em conta a maneira como os seus
dirigentes, associados e amigos viveram
espiritualmente e socialmente a semana ao
celebrar a primeira dominga.
Foi uma semana com muita participação
na reza do terço, mas na sexta e sábado a
sala da associação estava completamente
esgotada. Na sexta-feira, de uma maneira
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diferente dos outros dias, o acordeonista
Salomão animou musicalmente o terço que
foi no decorrer de toda a semana celebrado
pela senhora Santo Cristo, esposa de um

fim de semana foi o início das coroações
das sete domingas e os 7 Dons do Espírito
Santo. Diante de um mundo que busca prazeres sem medidas; dai-nos, Senhor, o dom

dos fundadores desta associação “Abílio
Santos”. No sábado para encerrar a semana da reza do terço foi a vez de Jorge Pimentel e o seu grupo animarem o serão até
às tantas da madrugada. O Espírito Santo
é assim, segundo o dizer dos nossos antepassados, oração e muita alegria. Como
é tradição, todas as noites após a reza do
terço foram servidas comida, bebidas e doces a todos os presentes. Não esquecendo o
trabalho daqueles que foram responsáveis
pela cozinha, José Freitas, Ângelo e Abílio
Santos. Deixo-vos com esta reflexão, para
as próximas semanas, quanto à ligação desta devoção com o numero sete, já que este

do Concelho. Diante de um mundo dividido em constante discórdia; dai-nos, Senhor,
o dom do Entendimento.
Diante um mundo que valoriza as aparências e exterioridades; dai-nos, Senhor,
o dom da Ciência. Diante de um mundo
de incertezas; dai-nos, Senhor, o dom da
Sabedoria. Diante de um mundo que tem
dificuldade em resistir ao pecado e ao mal;
dai-nos, Senhor, o dom da Fortaleza.
Diante de um mundo insensível às realidades divinas; dai-nos, Senhor, o dom da
Piedade. Diante de um mundo insensível,
que não teme se afastar de vós, dai-nos, Senhor, o dom do Temor.

A Nossa identidade
Jo

vens açordescendentes na

preservação da identidade açoriana

O

Diretor Regional das Comunidades
enalteceu, em Hilmar, na Califórnia, a “participação ativa” dos jovens
açordescendentes nas instituições e organizações representativas da comunidade
açoriana como “compromisso para o futuro com o legado herdado”.
“O empenho, a dedicação e a vossa vontade em perpetuar no futuro a nossa identidade constitui uma enorme responsabilidade em contribuir para a afirmação da
Região Autónoma dos Açores no mundo”,
afirmou Paulo Teves, na Casa dos Açores
de Hilmar. Na sua intervenção, o Diretor
Regional defendeu que “as Casas dos Açores são instituições imprescindíveis para
a divulgação e promoção da imagem dos
Açores e das suas valências fora do espaço
arquipelágico”.
“A Casa dos Açores de Hilmar, polo aglutinador dos Açorianos radicados nesta área
da Califórnia e baluarte das suas tradições,
usos e costumes, tem contribuído, com um
trabalho exemplar e dinâmico, para a coesão social e cultural da comunidade onde se
encontra sediada”, frisou Paulo Teves.

O Diretor Regional, no âmbito da visita
que efetuou às comunidades açorianas, encontrou-se, ainda, com os alunos do Curso
de Português da Universidade Estadual da
Califórnia, em Turlock.
Na ocasião, Paulo Teves salientou a im-

Para Paulo Teves, “o conhecimento da língua e cultura portuguesas contribui para a
projeção, coesão e integração da comunidade, bem como para a promoção da portugalidade nas sociedades de acolhimento”.
“Os Açores são, por excelência, um espa-

portância da língua portuguesa como “instrumento de valorização do rico património
cultural que identifica as gerações mais
jovens e lhes permite orgulharem-se dos
valores legados pelos seus antepassados”.

ço onde é bem visível um desenvolvimento
sustentável”, frisou, desafiando os jovens
que nunca visitaram os Açores a “descobrir
a terra que lhes pertence e com a qual, facilmente, se identificarão”.
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A Nossa Voz
A Importância dos órgãos
de comunicação social
O

Diretor Regional das Comunidades afirmou em Artesia, na Califórnia, que o Encontro de Órgãos de
Comunicação Social da Diáspora que o
Governo dos Açores promove em abril
constitui o “reconhecimento destas importantes instituições”, mas também o
“compromisso de aproximar, cada vez
mais, os dois lados do Altântico”.
“Em abril, nas ilhas do Faial, Pico e S.
Jorge, cerca de 40 órgãos de comunicação
social de origem portuguesa dos EUA,
Canadá, Brasil e Bermudas, e também de
Portugal, terão a oportunidade de partilhar
as suas experiências comunitárias, reforçando, deste modo, o intercâmbio entre
eles e uma articulação mais eficaz com a
Região”, frisou Paulo Teves, que falava
sábado nas comemorações do 25.º aniversário da Rádio Televisão Artesia.
Para Paulo Teves, este “encontro propor-
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cionará também um conhecimento mais
aprofundado da realidade atual das ilhas
açorianas para que, nas suas comunidades
e na diversidade de audiências, possam
contribuir para a divulgação da terra de
origem de milhares de Açorianos espalhados pelo mundo”.
“É indiscutível o papel da comunicação
social das comunidades açorianas na promoção da língua portuguesa, na divulgação da imagem da Região e das suas potencialidades de investimento, bem como
na valorização das comunidades da diáspora”, afirmou.
O Diretor Regional das Comunidades
salientou ainda que “o papel agregador, a
partilha de informação e de conhecimento
e a aposta nas novas tecnologias são essenciais nos tempos atuais e têm contribuído para a aproximação do Povo Açoriano emigrado com a terra de origem”.

Nesse sentido, Paulo Teves elogiou a
ação da Rádio Televisão Artesia na “promoção e divulgação da dimensão atlântica
da Portugalidade – a Açorianidade - no
seu espaço de abrangência, o que tem realçado o valor, o prestígio e a importância
das comunidades açorianas na construção
e desenvolvimento das sociedades onde
estão radicadas, aqui como em qualquer
parte do mundo”.
A Rádio Televisão Artesia, fundada em
1990, disponibiliza, desde essa altura,
uma programação em português no sul da
Califórnia.
Paralelamente à atividade jornalística, este órgão comunicação social, bem
como os seus responsáveis, tem desenvolvido um conjunto de atividades de
promoção cultural portuguesa naquele
Estado norte-americano.

Homens da Terra

Joaquim Teixeira, Mario Lino e Iuri Medeiros

Do Faial
Joaquim Teixeira
O popular “Semilhas”, “Gasogénio” ou
“Marreco” foi um dos mais emblemáticos
e categorizados futebolistas portugueses da
década de 40, essencialmente, envergando,
com êxito, as cores do SL Benfica, do Vitoria SC e também de Portugal, tornando-se
mesmo, no primeiro jogador açoriano a representar a Selecção Nacional. Natural da
Horta, Ilha do Faial, nos Açores, Joaquim
Teixeira, o seu verdadeiro nome, nasceu
no dia 18 de Março de 1917. Lançou-se no
futebol, ainda novato, no Angustias AC,
uma das mais prestigiadas colectividades
faialenses.
Mário Lino
Ñasceu a 9 de Janeiro de 1937, antes de
Pauleta, Mário Lino, defesa direito foi o
futebolista açoriano que mais se destacou,
ao conquistar vários títulos ao serviço do
Sporting e conseguindo seis internacionalizações A. Para além disso é detentor de
diversas distinções. Nascido na Horta começou a jogar no Fayal Sport com apenas
13 anos e chegou a actuar na equipa principal, apesar de ter saído do clube antes de
atingir a idade de sénior.
Iuri Medeiros
Iuri Medeiros foi muito jovem para a Academia Sporting, onde fez toda a sua formação de futebolista, confirmando-se como
um dos jogadores mais talentosos de Alco-

para o

chete, graças ao seu prodigioso pé esquerdo, que o torna num desequilibrador nato.
O extremo nasceu nos Açores, no dia
10 de Julho de 1994, na cidade da Horta
(Faial), no seio de uma família sportinguista. Está na equipa leonina desde os 9 anos
e ambiciona afirmar-se na formação principal, ele que chegou ao continente com um
convite para assinar pelo rival da Segunda
Circular, o Benfica. «Jogava no Sporting
da Horta e um dia fizeram lá um torneio –
tinha eu uns 7 anos –, em que o Benfica
participou. E marquei um golo ao Benfica!
Então vim morar para Rio Maior, para assinar pelo Benfica. A meio da viagem, quando ia para assinar, ligaram-me do Sporting.
Voltei para trás e fui participar num torneio
que o Sporting estava a fazer. Fui o melhor
marcador», contou o avançado de 20 anos,
a Record. Actuando na posição de extremo,
preferencialmente do lado esquerdo, Iuri
foi internacional em todos os escalões jovens, desde os sub-15, sendo sempre titular nas equipas do Sporting em que jogava,
mesmo no seu primeiro ano de Júnior, altura em que foi Campeão Nacional desse escalão. Na temporada de 2012/13 apesar de
ainda ser Júnior, foi integrado na Equipa B,
um projecto que o Sporting retomou nessa
altura, mas revelou-se ainda pouco consistente e foi devolvido à equipa de Juniores.
No inicio da época 2013/14 venceu o prémio «jogador revelação» da Taça de Honra
da AF Lisboa, depois de ter marcado o golo

Mundo

decisivo na Final dessa competição, onde
o Sporting ganhou nos penaltis ao Estoril,
tendo então renovado o seu contrato com o
Clube até 2019, ficando o mesmo blindado
com uma cláusula de rescisão no valor de
45 milhões de Euros.
Em Janeiro de 2015 foi emprestado ao
Arouca, onde fez um excelente final de
temporada, o que lhe valeu a presença
no Europeu de sub-21 que se disputou na
República Checa, onde Portugal chegou
à Final, que perdeu nos penaltis, pelo que
final do ano foi distinguido com o Prémio
Stromp, na categoria Europeu.
No inicio da temporada seguinte foi integrado nos trabalhos de pré época da equipa
principal do Sporting, mas acabou por ser
novamente emprestado, desta vez ao Moreirense.
O bom desempenho com a camisola
do Moreirense nesta temporada já terá
garantido a Iuri Medeiros um lugar no
plantel do Sporting na época 2016/2017.
O esquerdino de 21 anos tem sido um dos
futebolistas mais desequilibradores no Moreirense e é quase consensual na estrutura
do futebol ‘leonino’ que o extremo está na
melhor fase para ser integrado no plantel.
É um jogador muito veloz e com rápida
execução de movimentos, muito ágil na
finta em progressão, subtil e eficaz no remate. Sempre se destacou dos restantes jogadores pela sua técnica.
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Feliz Natal
Festividades nos Açores

A

maior parte das festividades dos
Açores faz-se coincidir com datas e
acontecimentos religiosos de relevo, em
particular com dias relativos a determinados santos, o que se explica por uma
tradicionalmente forte devoção do povo
açoreano em geral, enquadrada na fé
católica. Destas festividades, uma boa
parte é sensivelmente comum entre diferentes ilhas do arquipélago, como por
exemplo as Festas do Espírito Santo que
se celebram um pouco por todas as ilhas,
com algumas variações. Outras, menos,
são já específicas de determinadas localidades, o que lhes atribui um carácter
único, fazendo, em alguns casos deslocar
pessoas de várias partes dos Açores e
do mundo a acorrer a elas. Ocorre ainda que, por norma, cada freguesia tem
um santo protector ou padroeiro (nas
vilas piscatórias, por exemplo, é muitos
frequente ser este papel entregue a São
Pedro, protector dos pescadores), santo
este a quem é dedicado um dia particular do calendário em que se celebram as

festas da respectiva freguesia (é comum
ainda haverem várias freguesias que
partilhem o mesmo santo padroeiro).
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO
As Festas do Espírito Santo, a terceira
pessoa da Santíssima Trindade, são as mais
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populares do arquipélago e começam normalmente sete semanas depois da Páscoa.
Inúmeras vilas e freguesias celebram estas
festas onde ocorre normalmente a coroação do Imperador ou Imperatriz da Festa.
O ponto alto decorre com a procissão que
percorre uma parte significativa das ruas
da vila terminando na sua igreja, onde
é então celebrada uma missa. Ao fim do
dia começa a parte não religiosa da festa,
quando são servidas as “Sopas do Espírito
Santo”, às quais acorre, regra geral, muita
gente (além da sopa propriamente dita é
também servido um prato de carne guisada
com batata, vinho e pão doce ou massa sovada no fim). Depois a festa segue profana
com música, bailaricos, rifas e entretenimento geral.

FESTAS DO SENHOR
SANTO CRISTO DOS MILAGRES
É, sem dúvida, o maior acontecimento religioso da região. Acontece em Ponta Delgada, São Miguel cinco semanas depois
as Páscoa e atrai pessoas de todas as ilhas

além dos muitos emigrantes que se deslocam a Ponta Delgada precisamente nesta
altura do ano, especialmente para as festas. A figura do Senhor Santo Cristo é alvo
de uma enorme devoção nestas ilhas. Está
carregada de importância e significado e
ostenta inclusive muitas peças preciosas

que foram sendo doadas em promessa por
pessoas em alturas de maior aflição. Reza
a história que esta figura, há muitos anos
atrás, foi embarcada para fora da ilha mas,
resultado do naufrágio da embarcação que
a transportava, voltou flutuando a dar à
costa da ilha. É esta mesma figura que é levada durante horas em procissão pelas ruas
de Ponta Delgada e seguida por milhares
de pessoas até ao momento em que volta
a entrar no convento de Nossa Senhora
de Esperança / Santo Cristo dos Milagres,
momento este, por norma, de grande emoção entre as pessoas.
À dimensão religiosa da festa faz-se equiparar a dimensão profana: à noite as ruas
enchem-se de barraquinhas de comes e bebes típicos da região, concertos de música
ao vivo, feiras e muita diversão em geral.
FESTAS DE SÃO JOÃO
SANJOANINAS
Ocorrem um pouco por todas as freguesias do arquipélago que tenham São João
por padroeiro, como é o caso de Vila Franca do Campo em São Miguel.
É no entanto na ilha Terceira, em Angra
do Heroísmo, entre 21 e 30 de Junho, que
ganham a expressão mais evidente em todos os Açores. São as conhecidas festas
Sanjoaninas. São outras das mias populares
festividades do arquipélago e também das
mais divertidas, motivo que levam a que
muitas pessoas se desloquem das restantes ilhas, desta feita para a Terceira. Para
lá do entretenimento normal que acompanha este tipo de acontecimentos, as festas
de São João, em particular as Sanjoaninas,
são conhecidas pelos seus desfiles e marchas cheias de vigor e entusiasmo, pelos
carros alegóricos, pelas danças e bailicos,
pelas fogueiras que se devem saltar, enfim,
tornando-se assim numa festividade plena
de alegria mas também de cariz folclórico
e etnográfico.
SEMANA DO MAR
A Semana do Mar acontece anualmente
durante o mês de Agosto e tem a cidade da
Horta como epicentro, transformando-se
toda a zona marginal da cidade numa roda
viva de animação e divertimento. Será talvez o maior acontecimento dos Açores relacionado com o mar. Durante a Semana
do Mar várias regatas e eventos marítimos
ocorrem na baía da Horta com a participação de embarcações de outras localidades

Bom Ano Novo

e até de outras ilhas. Escusado será dizer
que, pelas proporções e significado a nível regional deste acontecimento, e como
sucede com outros tantos acontecimentos
pelos Açores fora, pessoas de todo o arquipélago, do continente e dos países de
emigração acorrem nesta semana ao Faial.
FESTAS DE SÃO ROQUE DO PICO
Tendo a ilha do Pico, entre todas as restantes do arquipélago, sofrido das maiores
vagas de emigração na segunda metade do
século XX, o que afectou bastante a sua
população, este festival, sendo um dos de
maiores proporções na ilha, ganha uma dimensão simbólica significativa e atrai um
grande de emigrantes de colta à ilha na última semana de Junho. Concertos, exposições, feiras e outras actividades culturais
fazem parte, como de costume, destas festas.
SEMANA CULTURAL DAS VELAS
A Semana Cultural das Velas é certamente o acontecimento mais popular de
São Jorge e ocorre na primeira semana do
mês de Julho. Diversas personalidades dos
Açores, de variados campos, são chamadas
intervir em ciclos de conferências ou tão
simplesmente para debater ideias.
Abaixo discriminam-se
algumas destas festas:
São Miguel
Festa de São João da Vila – em Vila Franca do Campo, com o pico da festa (e o cor-

respondente feriado) a contecer no dia 23
de Junho; Festas de São Pedro – na Ribeira
Grande, dia 28 de Junho. Semana do Chicharro – sem um feriado próprio, é no entanto uma das festas maiores do concelho
da Povoação e acontece este ano de 7 a 10
de Julho.
Terceira
Sanjoaninas – o feriado é no dia de São
João, mas o grosso das festas dura toda a
semana Touradas à corda – a época das
touradas vai de 1 de Maio a 30 de Setembro e todos os dias há pelo menos uma
tourada à corda a decorrer algures na ilha;
Festas da Praia da Vitória – na segunda semana de Agosto e tem na feira da gastronomia um dos seus destaques; Angrajazz – na
primeira semana de Outubro, em Angra do
Heroísmo, é já um dos festivais de jazz de
maior destaque a nível nacional; Festa do
Ramo Grande – em finais de Outubro – começos de Novembro conta com actuações
musicais sobretudo ligadas à vertente da
world music.
São Jorge
Festa do Espírito Santo – a acontecer sete
semanas após a Páscoa; Semana Cultural
das Velas – nas Velas de São Jorge, na primeira semana de Julho; Festas de Julho –
festival musical durante a última semana
de Julho nas Calhetas de São Jorge.
Pico
Festas do Espírito Santo – também (como
de resto em todo o arquipélago) na sétima
semana depois da Páscoa; Cais de Agosto
– dependendo do calendário este festival

musical decorre ou na última semana de
Julho ou na primeira semana de Agosto
em São Roque do Pico; Festa do Senhor
Bom Jesus Milagroso – em São Mateus,
na primeira semana de Agosto; Semana
dos Baleeiros – festa religiosa, musical,
mas sobretudo marítima a decorrer nas
Lajes do Pico na última semana de Agosto.
Faial
Semana do Mar – uma das maiores festas
dos Açores, a decorrer todos os anos em
Agosto na Horta e sobretudo associada a
actividades e eventos marítimos.
Graciosa
Festas do Espírito Santo – Sete Semanas
após a Páscoa; Festas de Santo Cristo – no
começo de Agosto, estas festas contam
com regatas, corridas de touros e outros
eventos.
Flores
Festas de São João – na última semana
de Junho (o feriado ocorre no dia 23) em
Santa Cruz;
. Festa do Emigrante – festival musical e
cultural nas Lajes das Flores, em meados
de Julho.
Santa Maria
Festas de Santo António – na freguesia
de Santo Espírito, na segunda semana de
Junho. Festas de São João – no dia 23 de
Junho em Vila do Porto. Festas de Nossa
Senhora da Assunção – dia 15 de Agosto em Vila do Porto. Festival da Maré de
Agosto – na Praia Formosa, decorre na
terceira semana de Agosto.
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Uma história fantástica

O Furnense que Viajou para
os Eua num Trem De Um Avião
«Há 55 anos, o aeroporto de Santa Maria foi o ponto de partida
de uma odisseia que entrou para a história da aviação comercial.
Com apenas 16 anos, Daniel Melo viajou 3.600 quilómetros sobre
o Atlântico escondido no trem de aterragem de um avião. Numa
noite de lua cheia, a 9 de Setembro de 1960, Daniel Melo avista
o Lockheed Super Constellation que se prepara para levantar voo
no extremo da pista principal do aeroporto internacional de Santa
Maria. A aeronave das linhas aéreas venezuelanas, um quadrimotor a hélice, reconhecível pelo leme triplo, aquece os motores para
descolar rumo a Caracas, via Bermuda. Daniel, de apenas 16 anos,

corre pela pista e sobe para o compartimento do trem de aterragem
dianteiro. Depois de algumas tentativas falhadas, está em andamento o plano de atravessar o Atlântico e cumprir o objectivo final de
chegar à América — como passageiro clandestino. Daniel Melo, de
baixa estatura, tenta ajeitar-se no compartimento exíguo, enquanto
o avião atinge a velocidade de descolagem. O piloto da LAV (Línea
Aeropostal Venezolana) faz subir o trem de aterragem. O equipamento hidráulico comprime o passageiro contra a parede de metal,
a poucos centímetros da roda em circulação. O movimento repete-
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-se meia dúzia de vezes, porque as portas do compartimento não
fecham devidamente. De cada vez que o trem sobe, Daniel Melo
quase sufoca.
Quando o alçapão se fecha, Daniel abre uma porta interior para a
área electrónica e hidráulica do avião - o que terá feito a diferença
entre a vida e a morte. Depois de algumas voltas à ilha, enquanto
tenta resolver o problema do trem, o comandante vê o alerta da abertura da porta interior, que impede a pressurização correta da cabine.
Pede autorização à torre de controlo para voar a uma altitude inferior até ao destino: o arquipélago das Bermudas, a cerca de 3.600
quilómetros de distância. O voo deveria decorrer a 18.000 pés,
mas acaba por seguir a um nível de 8.000 pés. A porta aberta
faz com que a temperatura se mantenha a níveis suportáveis,
devido ao ar quente que chega do compartimento contíguo.
Caso contrário, Daniel Melo poderia ter morrido devido à hipotermia e falta de oxigénio. Daniel deita-se paralelo ao eixo
do trem de aterragem. Apesar do barulho ensurdecedor dos
motores e do vento, consegue adormecer. «Sonhei que estava
em Nova Iorque», contara anos mais tarde numa entrevista ao
programa Gente Nos., da RTP Açores. Alimenta-se apenas com
três «papo-secos» que levara consigo. Depois de nove horas e
meia de viagem, em que esteve praticamente imóvel, o avião
aterra na Bermuda, entre as 06h00 e as 6h30 da manhã, com o
dia a raiar. O passageiro clandestino pensa em saltar enquanto o
avião dá a volta lentamente, quando avista militares norte-americanos de um lado da pista. Do outro, vê o mar. Conseguira
parte do objectivo, mas ainda estava longe da América. Daniel
Correia Melo nasceu a 22 de novembro de 1943 nas Furnas, na
ilha de São Miguel, num meio familiar humilde. Em 1950, com
apenas sete anos, acompanhou os pais e dois irmãos quando a
família se mudou para Santa Maria.
O aeroporto internacional, construído pelos norte-americanos
como base militar, no final da II Guerra Mundial, estava no
auge da actividade enquanto importante ponto de ligação entre
a Europa e as Américas, onde as grandes companhias aéreas faziam escalas para reabastecimento nos voos intercontinentais.
A família morava no Bairro Operário e o pai trabalhava no cinema do Aeroporto — onde Daniel via os filmes de Hollywood
que o faziam querer procurar uma vida melhor na terra das
oportunidades.
O planeamento da viagem começou aos 14 anos — Daniel
aprendia o ofício de carpinteiro nas oficinas do Aeroporto e
já ouvira relatos de tentativas semelhantes, nos aviões militares que partiam da Base das Lajes, na Terceira. Observou de
perto os diferentes tipos de aeronaves, quando fazia incursões
pela placa com os amigos, às escondidas da polícia. Escolheu
o avião, a companhia aérea e o destino. «O meu plano foi perfeito»,
recordou ao jornal Portuguese Times, de New Bedford, duas décadas depois da viagem. «Sempre gostei de aventura.»
A intenção passava por aterrar de noite na Bermuda e fugir para
o porto, onde embarcaria clandestinamente num cargueiro para os
Estados Unidos. Contudo, o atraso à saída dos Açores fez com que
o avião aterrasse já de dia e fosse descoberto pela tripulação. «Ouvimos um ruído áspero e depois um outro, como se alguém estivesse a
dar pancadas nalguma coisa», contou o co-piloto, Eugene Moberg,
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aos jornalistas locais, que dão à história projecção internacional.
«Pensámos que a porta se tivesse fechado, mas ao chegarmos à Bermuda um elemento da equipa de terra da LAV viu o Daniel agarrado
ao eixo da roda como um macaco’’, acrescentou. Depois de conversarem entre si, a tripulação decide não o entregar às autoridades. Em
vez disso, levam-no a uma casa de banho para retirar a sujidade do
pneu e Daniel regressa ao avião, agora ao interior da cabine, onde
lhe servem o pequeno-almoço.
O voo para Caracas, o destino final, demora outras oito horas.
Daniel fala com a tripulação, arranhando o castelhano, e anda descontraidamente pela cabine. Sem documentos à chegada, é levado
para o consulado de Portugal. Perguntam-lhe o nome e a idade e
o cônsul decide entregá-lo à polícia de imigração venezuelana. O
comandante do avião propõe-lhe duas alternativas: pode perfilhá-lo
ou oferecer-lhe uma das filhas em casamento, o que Daniel rejeita.
Após passar uma noite detido, regressa no dia seguinte a Portugal,
mas a Lisboa, via Bermuda, noutro Constellation da LAV, onde é colocado à guarda das autoridades. A odisseia aérea chamara a atenção
da imprensa internacional e à chegada Daniel tem à espera um grupo
de jornalistas portugueses.
É abordado por dezenas de pessoas, que o cumprimentam pela
proeza. A façanha tem destaque de capa em dois dos maiores jornais
portugueses - O Século e o Diário de Notícias - que salientam o seu
ar franzino e relatam a viagem como um misto de espírito aventureiro e inconsciência juvenil. «O rapaz que viajou no vão da roda de
um avião chegou a Lisboa e jurou que não repetiria a proeza», titula
o DN. «Tiveste medo?», pergunta o jornalista de O Século. «Eu não
senhor. Mas aquilo foi muito perigoso ao que me disse o capitão do
avião, e poderia ter morrido.”
O feito continua a ser raro na história da aviação. Daniel é um dos
25 passageiros clandestinos que sobreviveram a um voo no compartimento do trem de aterragem de um avião — o que representa
24 por cento das tentativas. A maior parte sucumbe à hipotermia e
falta de oxigénio. Os dados são de um relatório da Federal Aviation
Administration (FAA), entidade que regula a aviação civil nos EUA
e referem-se aos casos ocorridos desde 1947, a nível mundial. No
dia 13 pelas 22h00, quatro dias após a partida, Daniel está de volta
a Santa Maria.
O comandante da LAV informa o agente da PIDE de serviço no
aeroporto que transporta um deportado e Daniel é interrogado sumariamente, de acordo com os documentos do processo depositados nos arquivos da Torre do Tombo. O chefe do posto da PIDE
do aeroporto comunica com a sede, em Lisboa, a perguntar como
deve proceder em relação ao passageiro clandestino, referindo-se à
«ocorrência que foi largamente relatada nos jornais». A resposta é
desconcertante: trata o caso como se fosse um acontecimento banal.
“O procedimento a adoptar com ele deve ser o mesmo que é tomado em casos idênticos.” Só no dia 15 é detido para prestar declarações. Diz à PIDE que não planeou a viagem nem sabia o destino
do avião e que queria apenas fugir de casa devido a uma discussão
familiar. Sai com termo de identidade e residência, acusado de emigração clandestina e o processo enviado para o Ministério Público
— acaba condenado a três anos, com pena suspensa. Confinado a
Santa Maria, Daniel Melo continua a trabalhar no próprio aeroporto,
onde vê os aviões descolarem em direcção à América. Combate na
guerra colonial, entre 1965 e 1967, como cabo atirador, em Angola.
Só consegue emigrar legalmente para os EUA 10 anos depois da
viagem clandestina, para trabalhar numa fábrica. E é na América
que continua a viver, em Fall River, no estado de Massachusetts,
passado mais de meio século do seu feito épico».
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