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S . C a r d o s o (president of the Feast of Our
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Mr . & Mrs . Antonio Chaves speaking with Domingos .
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A TREZE DE MAIO
1 . A treze de Maio ,
na Cova da Iria,
apareceu brilhando
a Virgem Maria .
2 . A Virgem Maria ,
cercada de luz ,
nossa Mae bendita
e Mae de Jesus .
3. C' os males da guerra
o mundo sofria ;
Portugal ferido ,
sangrava e gemia .
4 . Foi aos Pastorinhos
que a Vir~em falou,
desde entao nas almas
nova luz brilhou!
5. Com doces palavras
mandou- nos rezar,
a Virgem Maria
para nos salvar .
6. Achou logo a Patria
remedio ao seu mal;
e a Virgem bendita
salvou Portugal!
7. Mas jamais esque9am
,.,
nossos cora9oes
que nos fez a Virgem
determina9oes .
8 . Falou contra o luxo ,
contra o impudor
de imodestas modas
de uso p ecador .
9. Disse que a pure za
agrada a Jesus ,
disse que a luxtiria
ao fogo conduz .

Ave , Ave ,
Ave, Maria !
10. A treze de Outubro
foi o seu adeus,
e a Virgem Maria
voltou para os Ceus .
11. A Patria que e vossa ,
Senhora dos Ceus
dai honra , a l egria
e a gra9a de Deus .
12 . A Virgem bendita
cante s e u louvor
toda a nossa terra
num hino de am or .
lJ . Todo o mundo a l ouve
para se salvar ,
desde o vale ao monte,
desde o monte ao mar .
14. Ja por todo o mundo
se ama o nome seu ,
Portugal a Cristo
tantas almas deu !
,,...
15. Ah! demos - Lhe grapas
p or nos dar seu Bern,
Virgem Maria ,
nossa querida Mae!
1 6 . E para pagarmos
tal gra9a e favor ,
tenham nossas almas
so bondade e amor!
17 . Av e , Virgem Santa ,
' strela que nos gui a !
a ve , Ma e da Patria ,
5 Virgem Mari a !

Popular song sung during the Procession
of Candles( Our Lady of Fatima) .
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SOBRE OS

BRA9os

DA AZINHEIRA

1. Sobre os bra9os da azinheira
Tu vieste, o Mae clemente,
visitar a lusa gente,
de quem es a Padroeira.
Ave, Mae celestial,
ave, canta Portugal!
2. Foi na Cova da Iria,
quando o Ter~o Te rezavam,
quando os sinos convidavam
a orar -- era meio-dia.
J. Qu e desceste la dos Ceus
a falar aos pastorinhos,
inocentes pobrezinhos,
Mae dos homens, Mae de Deus.
4. Penitencia, ora9ao,
s e fi z ess e lhes pedias;
do rosario que trazias,
mais pediste a devo9ao.
5. Se ja, pois, o santo t e r~ o ,
do ceu querida ora9ao;
terna e viva devo9ao
que te oferte o luso ber90.
6. E Tu, Mae, 6 Ma e de Deus,
que venceste a Serpe o Mal,
salva ampara Portugal
vindo a terra la dos Ceus.
7. Do Rosario, Virgem pura,
Ma e de Fatima, Mae q uerida,
Tu seras p or toda a vida,
n ossa paz , nossa ventura.

Popular song s ung during the Procession
of Candles (Our Lady of Fatima ) .
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Recreation is an integral part of Hudson
Portuguese Club ' s objectives for existence .

.

Bilingual
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Club
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Soccer team in Hudson in the mid- 1920s .
Mr . Faustino Mendes is the t hird from
the left in the second row . Photo courtesey
of Mr . Manuel Miranda .
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"AS MATANyAS"
(THE PIG KILLINGS)

"A "matanca"(pig
killing) is when pigs are killed
I
in the Azores and much merriment accompanies the festi vities of the poor people of the islands. It is mainly
an Azorean tradition and many Portuguese people in
America have carried with them that tradition . It is ,
indeed , the greatest of all family feasts for the people
in the Azores .
Ver y early in the morning everyone gets up and goes
to the pig pen. Fo ur or five men(and some kids

too ~ )

chase the pig and there is much laughter . It is ver y
difficult to hold onto the animal for it is strong and
often leaves strong men on the floor while others continue
the chase . Once the animal is caught , it is tied(legs ,
mouth) and carried onto a bench for the kil l. The blood
is collected in a pan with some salt on the bottom while
a person , usually a woman , mixes it a s it is to be used
for "morcelas"(blood pudding). While everyone is helping
to clean the animal , "aguardente" (strong brandy) is served .
It is often chilly in these mornings . The killings(matan9as)
are generally during/around Christmas time --December to
January for the most part . ("More "cachaya"* please ~"
1

)
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The ladies prepare all the necessary condiments fo r
the fillings --lingui9a , chouri90 and morcelas - -which are
prepared with very well cleansed pig intestines . All the
the animal's inards are us ed i n one way or another. The
bladder is used by t he kids . It is filled like a balloon
and kicked around in "kid- s tyle " soccer . It then becomes
dry, brittle and breaks , thus no l onger serving its original
intent by the children .
A "specialist" (man who is experienced in the cutting
or dr essing of t h e animal)is r eady for t he cutting and , with
the help of other men, will make the necessary and neat
cuts, opening the animal from the belly and removing all
of the organs(the intestines being put into a pan so that
they may be washed well in running water(often in a running
stream)and scrubbed with orange peals . Of course in Ameri ca
the moder n conveni ences allow for gr eater /faster cl eansing
and some people do not us e the int estines from the ir own
pig , but rather buy them from the butcher shop(already
cleaned) .
After the pig has had its bristles burned off and
scraped with a "raspao " (scraper)(at one time a pourus r ock
was us ed[ "pedra de favo]) until i t is very cl ean and
dressed , it is hung by its hind legs in a convenient l ocation in the house . In some islands , roses are used to
decorate the animal whil e bits of leaves f rom a pine-family
tree are placed unde r t he nos e of the animal( on the floo r)
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catching any remanents of dripping blood . The pig is
left overnight and , the next day , it is sectioned fo r
lard melting and for sal ting(in the more advanced ,
technological countries where the Por tuguese have taken
as their new homes[immigrated to] , salting is not used
as mush since there is electricity and good refrigeration ,
al though r efrigeration does exist in the Azores , not
everyone is in the position to own the equipment . )
Every once in a while the master of the home(the one
who is killing the pig--either he or his wife or some other
member of the :family)come out with that "aguardente " and
everyone quickly gulps it, returning to the ardent task
of pr eparing/cleaning the pig . People come by to see the
animal and to compliment the owner. They too , get to drink
aguardente ( "matar o bicho " )and have a bit of "massa
sovada" (sweet bread made of kneaded dough , a very typical
treat in the Azor es) . There is guitar music and singing ...•
" Torresmos"(bits of fatty pork skins fried to a golden
brown f rom which lard is ex tracted)are delicious and eaten
with sweet potatoes and/or "inhames " (yams) . The lingui9a ,
chouriyo and morcelas are hung i n the large chimney for
smoking purposes .
After the kill of the day , a l l of the work ing peopl e
are invited to have the "almo90" (lunch) which has been ,
throughout the enire episode , prepared by the ladies . Everone eats , drinks wine , speaks of the animal -- the fatter the

- 3-
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better .•..
This tradition of killing a pig is very old in the
Azores and it is one practiced much by the poor people
on the islands. They will have food for the year and lard
with which to cook . Once

one is killed, it becomes time to

fatten another for next year's kill . This is a r eal feast
for the Azoreans. It is one practiced by a humble , hardworking and religious people. "We thank God for the heavy
and fat animal which we had this year" , is not unusual to
hear among the people. The smell of the whole affair is
g i v ing me "saudades" (nostalgia) for my home ... "

Paulo Freitas
Hudson High School , 1982

* " cacha9a" is "aguardente" (brandy) and is a typical
name for the drink in the Azores . [kashaassa]

-4-
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AMatan99 do Porco

numa ilha dos A90res
por Ma111el Dionisio
U em baixo o mar cavado,
maralhante, sacudindo em
lenc6is de cspuma as crista.s
das vagas que vem desfazcr-se espadanando, de encontro
as pcnedias da riba cscarpada.
Sobre a terra, assolada
pclos temporais, nllo se enxerga uma flor a adejar como
uma espcranca nem se ouve
um conto de ave a amenizar a
dolorosa impressllo do vento
desabrido que fastiga impicdosamente as copas das
arvores despidas de folhagem
que ostentam erguidos os
ramos esgalos, numa prece
suplicantc.
Muito ao longe vecm-se
aglomerados enormes "capclos" de nuvens denegridas,
prenuncio de tempcstade.
Pelos caminhos empo~ 
dos da Baixa caminham dois
homens aloujados sob um
pau a que vai suspcnsa por
cordas a barric a de vinho
reservada para a matan~ do
porco a que hA-de proceder-se no dia seguinte "sc Deus
quiser".
Seguem-nos duas mulheres
levando em leies a salsa
colhida a porta da adega e as
cebolas ja "dcscabeladas".
lavadas e prontas a serem
" picadas" .
Chegados a casa, os homens colocarn o vinho na loja
em condii;Oes de ser tirado
facilmente, enqua nto as mulheres com facas, em selhos e
algaidares inciam, sobre tAbuas, a picagem da salsa e da
cebola.
Uma atmos fera a cre se
evola no amb iente, dom inando o chciro dos tem~ros
moldos. As criancas fogcm
para o caminho e as lagrimas
correm abundantcs dos olhos

_avermelhados das mOcas quc
assim pareccm mais rubras e
formosas.
- O' Ze, aonde havemos
n6s ir buscar o sumo para o
chOro? - dizia uma mulher
das mais arrojadas.
- " Ja la vai, Maria" , - e
logo o cangirllo de barro
vermelho despcjava nos teladeiras da mesma subst!ncia,
o lfquido espumante, a salt.at.
Em pouco chegam alguns
rapaz.es conhecidos.
-"o' raparigas, voces nllo
querern uma ajuda?"
- "Nllo, pois que! - Esta
faca esta um arco de pipa que
nllo corta nada - Arco de
pipa? Isso era o que cu ja
adivinhava; ea prop6sito :
0' Jose, a pipa pinga OU n!O
pinga? " - E novos cangirOes se enchiam e esvasiavam, enquanto os homens
amolavam as facas e os
alguidares e sclhas se enchiarn de cebola e salsa picada.
Para amenizar o trabalho,
homens e mulheres cantavam
em cOro, a laia de cegada a

l:a~

do Vinho

"Era o vinho meu bem era o
vinho, era o vinho que eu
mais adorava, s6 por morte 6
meu bem desta sorte, s6 por
morre e que 0 vinho dcixava.
Se morrer a porta da adega
C'o este copo de vinho na
mao, este copo meu bem este
copo, Seja o meu funerio
caixllo.
Quero ver-me encostado a
pipa, tendo cu este copo na
mao, Que o born vinho seja
mcu sangue. Este copo o meu
coracao.

-1 -

Nesta festa de salsa e cebola,
Venha o vinho enxugar nosso
pranto; E alegrcs entoando
cantemos Este canto, meu
bem, este canto.
Terminada a tarefa, resolveram nao jogar as cartas
conforme o uso, porque o
temporal crescia ameacando
aguacciro, e a noite aproximava-se.

E' noite. Nern um lazeiro
de estrela trespassa agora o
manto negro do ccu onde
galopam como fantasmas
negros, enormes massas de
nuvens que o vento impele e
estrangalha em farrapos que
redemolnham.
A's vezes um clarllo azulado ilumina o ceu, como se
tentasse inutilmente afuguentar as densas trevas nocturnas.
Ao alvorecer do dia seguinte , uma penumbra vaga e
indecisa desde pelas band.as
do nascente, coada sobre a
terra por umas pcqueninas
nesgas amarclas, rasgadas no
ma nto plumbeo do ceu,
anunciadoras do dia que se
aproxima.
A espacos, bategas de neve
estalam nas vidracas e telhas
e ressaltam nos caminhos
lameirentos tocadas pclo vento que fastiga as arvores
fazendo-as vergar como vimes tenros, num sibilar confuso e misturar-se com o
bramir das vagas que se
desfazem de encontro as
pcnedias da costa.
Junto da casa que tresanda
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a fart.am de rama de cebola e
salsa picadas, em um canto
remansoso, vllo-se ajuntando
alguns amigos do dono da
casa, calcados de alpargas de
coiro era e vestidos dos p6 a
cabeca de pano de lll grosseiro, com as gotas dos casacos
aconchegadas aos pesc~os e
caracas peladas, e as mlos
pelas algibeiras.
Sobre o tar, o negro e
bojado catdeirllo com tampa
de palha erguida em alto cone
em que ressaem duas asas de
vime torcido, repousa sobre a
trempe ferrugenta assentada
sobre um Ienco! de cinzas e
carvOes apagados.
Slo os inhames para o
almo~o. que ferveram na
tarde do dia antecedentc e
durante u.m largo peda~o da
noite, ao lume de grossos
toros e cepos de faia.
As criancas. dcscatcas, em
roupas levcs, a tiritar de frio
e batendo o queixo, mat
podendo pOr no chllo regclados os pezitos descat~os,
aparecem rindo, e fogcm
para casa a refugiarem-se da
invernia agreste.
0 dono da casa vem
brindar a comitiva com aguardente e figos passados.
E o dia da matan~a do
porco que mal se arrosta de
gordo e, porque nllo ceara na
vespera, gra nhe impassive!,
pedindo o alm~o .
Sao horas de principiar o
trabalho.
"Esborralham" o portal,
"arredam" a pia de pedra cm
que durante dois anos comera o saino que sai do carral
chamdo por uns grllos de
milho.
Lancam-no por um pe e,
no canto mais abrigacfo
deitam-no por terra, atam:
-the as pernas, colocam-no
sobre uma porta disposta
como mesa sobre duas selhas
de pau emborcadas, atam-lhe
a boca com uma votta de
vime passada por detras das
presas, a sangrador apalpalhe o pesc~o e mete-lhe a
faca: primeiro prependicularmen te, depois inclinada
para tras.
Um jOrro de sangue vermelho sal impetuosamente pelo
estreito e fundo golpe para
um algaidar contendo no
fundo uma mllo cheia de sal,
suportado por uma mulher,
satpicando-Ihe de vermelho
os bracos alvos e rolicos.

Morto o animal, lancam-no por terra, chamuscam-lhe
com vassouras de urze secas a
barriga, pes, pesc~o e cabcca. rapando com facas a
"lixa" (epiderme queimada)
lavando e esfregando com
pedras porosas ate ficar
branco.
Colocam de novo o animal
sobre a mesa improvisada
para a sangria, abrem-no ate
a ponta da maxila inferior,
csventram-no, enfiam-lhe uma volta de correntc peta
parte inferior do queixo a
abracar-lhe o focinho por
detras das presas, corrente
que serve para pendurar o
animal de uma trave ou
tirante da casa, a-fim-de ser
esfolado no dorso c !ados, e
cuja pele, convenicntemcnte
raspada com o gume de um
machado, ha-de servir para
"alpacas", no dccorrer do
ano.
As tripas s llo lavadas e
depois timpas com laranja e
sal, convenientemente voltadas, servem as delgadas para
linguica e salsicha e as
grossas para as morcetas.
Compostas de uma mistura
de gorduras, sangue, cebola,
salsa, ouregllo e templ!ros de
sal, jamaica, cravinho, e noz
moscada.
·
u ma par le do sa ngu e e
cozido com cebota e, depois
de "esfarelado" e frito cm
gordura, e temperado de sal,
cominhos e mais tcmpl!ros,
constitue o serapatel que e
servido no alm~o das matancas com inhames, seguindo-se-lhe os pedacos de figado frito.
E o dia da matanca uma
festa a que vllo parentes e
amigos ver o porco pendurado pela cabeca e abcrto na
barriga e no lombo, e cspecado com forqul!tas de cana,
para mostrar se a grossara do
toucinho e regular (um coito
ou mllo travcssa com o dedo
polcgar erguido ao alto).
Sohre as patas dianteiras
dobradas do animal estende-se 0 veu gorduroso quc lhe
envolverli os intcstinos.
Sc o animal csta abaixo do
normal, a dono da casa
desculpa com tristeza, alegando que ete nao comera
nem as abbboras nem os
bogangos ems, que os fanchos naos os quizcra comer
sen llo cozidos com muita
farinha, que a colheita das
batatas fora naquele ano um
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" nucz por mor" da qucima
quc "dcrretcra" os batatais c
quc, alem disto, o porco era
um guloso quc cm "trincan
do" migalha de bat.ala docc
crua ficava uns dias a jejuar.
- "Esta bem born", dizia
a comadrc vizitante
"tomara quc p'ro ano nlo
scja mais somenos e, como·e
animal grosso, pode hem
sucedcr quc lenha o \QUcinho
nas fiadas de dentro ainda
mais grosso que nas bciras".
E ajuntava com a conviccao intcmecrata de cntendida
nas cil!ncias positivas:
- "Se o toucinho nao for
muito grosso ha-de com
ccrtcza ler um Jouvar a Deus
de carnc" - enquanto o
compadrc dcglatinava os figos passados, "empinando"
0 calice rcpetido da aguardcntc com quc o dono da
casa brinda quantos lhc vllo
vcr o porco.
Na cozinha as mulhcres
acocoradas em volla do
alguidar grandc de barro
vcrmclho cnchcm em ped~os
de tripa de um amarcio
dcnegrido as morcclas que
vllo cozendo no "caldcirlo"
famcgante, sobre cujos bordos sobrcssaem grossas pontas de vimcs vcrdcs quc as
mantl!em suspensas na Agua
fcrvcntc.
Grossos troncos de faia
scca ardem estalando sob a
trcmpe ncgra, desfazcndo-sc
cm cinza c brasas quc cspalham no ambiente um calor
docc e confortantc.
_Sohre o armario baixo,
construldo no vlo duma
jancla, o dono da casa rola,
sobrc um pano cstendido a
bcxiga do porco lavada e
voltada com o Iado de dentro
para fora, em que assopra a
espacos por um tubo de cana,
dando-Ihe o volume de uns
dcz litros, em que ht-de scr
deitada, ao outro dia, a
gordura das banhas.
Assentadas no chlo as
raparigas jogam as pcdrinhas
c os rapazcs com botOes ao
palminho, porquc IA fora a
chuva cai "tocada" do vcnto
frio que gcla, molhando ate
"aos ossos" os quc foram
lcvar os bois a pastar nos
" arrcbaldes" mais pr6ximos.
E ccdo ainda, e jA as
sombras da tardc sc adcnsam
numa scmi-obscuridadc.
Cessara de chovcr c as
nuvens baixinhas, negras e
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esfrangaJhadas, passam rapido sobre a terra cortada de
paredes e "maroi~os" de
pedras soltas ennegrecidas
pclo tempo, em que branqueJam arzelas e liquens como
n6doas bolorentas.
0 vi:nto continua impicdosamente fustigando as arvores .que gemem sob o impulso
da mvernia, htimidas e camarinhadas ~e _.&Otar' de agua
como cobcMs de suor na lata
contra o temporal que as
sacode em violentos repclOes.
Em casa uma atmosfera
b~fienta e o alarido das
cnan~ e das gentcs amigas
parentes e conhecidos qu~
espcram a ceia da ma~.
Compl)e-se esta de um
caJdo feito com os "bofcs"
(rulmOcs) cora~ao, figado e
outras visceras de porco,
refon;adas com galinhas.
Sobre mesas improvisadas
e cobertas de alvas toalhas
dispOe-se as t~rrinas e tigelas
fumegantes da sopa quente, e
os grandes pratos e travessas
de visceras e came cozida,
escoltados por um bataJhao
disperso de garrafas, bilhas e
congirOes com vinho.
Enchem-se os pratos em
numero menor que os comensais, pelo que t!m de
comer dois ou tres no mesmo
prato. Ceia-se animadamen·
te, comendo e bebendo com
apetite e sem grandes cerim6nias.
Terminada a refei~o. limpam-se as mesas e armarn-sc
yarias " tendas" (grupos) a
JOgar is cartas.
Prende-nos a aten~lo o
Ant6nio Caetano pelas imp reca~Ocs que expande logo
as primeiras, encolerizado
contra o jogo que o nlo
auxilia, soltando uma garganhada s&a e uma cuspidela
para a banda.
- "S'afora diabo" , dizia
ele sacudindo a ca~a a cada
rodada que perdia; e vociferava uma exclama~o aspirada - "Eh! silo com'as
mulheres,
~ p'ra onde s'incli.
nam .. ..
E com estas e outras
impreca~Ocs nos divestiamos
perante aquele espirito irrasvivel.
Um pouco al~m meu pai
ria a bandeiras despregadas
como se o jogo fosse sempre
para elc uma fan;a hilariantc.

,,,

La fora o vento magia
como uma orquestra de
flautas, assobiando pelas
frinchas dos tclhados, portas
c janclas que respectivamentc
batiam nos gonzos e caixilho,
sacudidas pelos impulsos das
luadas.
A espa~os, um clarlo
iluminava os vidros das vidra~as que parcciam de bactilha preta, c um rumor surdo c
prolongado feria o ar como
sc fossc produzido pclo dcsabamento de edificios afastados.
Entrctanto, sentc-se no
baJcao um rumor de gcntc
quc vem cantar a

Ca~o

das Morcelas
"0' Sr. dono da casa,
Esta dircito nao esta tOrto,
Ca tivemos a noticia
Que matastcs vosso porco.
Vinhe-mos aqui cantar
Nosso papcl de cantigas,
Qucremos agora saber
Sc as morcclas estao cozidas
Ca tivemos a noUcia
Que as tripas cram hem
largas; Levaram um saco de
cebolas, E quinze balaios de
salsa.
0' Sr. dono da casa,
0 seu caldcirlo esta cheio,
A morcela do cabo de riba,
Tern cinco palmos e meio,
E a do cabo de baixo
Tern seis palmos de comprido
Se nos quiscres dar dela
Sereis um nosso amigo.
Cortai ainda mais uma
E assai-a numa brasa,
Aqui estao muitos rapazes
Nao vos fica nada em casa.
Se nos deres pao de milho,
Nao o havcmos de comer
Dai-o A vossa mulher '
Nao o mandassc cozcr.
Se nos deres pao de trigo,
Comeremos um bocadinho
Ainda mais agradecemos '
Uma garrafa de vinho.

O' Sr: dono da casa,
E ma1s toda a sua gente
Ha-de-nos tambem brindar
C'oa garrafa d' aguardentc.
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O' Sr. dono da casa
lsto esta hem arranjado,
A aguardcntc nao ~ boa
Semo figuinho passado.

Foi esta trova inventada
Pela boca duma vclha;
As morcclas cram pesadas
Partiram OS ~ agrclha.
Estas santas ora~Oes
Que eu rcso dcvagarinho,
As ofcr~o c as cntrego
Por aJmo do scu porquinho.
Os Srs. nos dcsculpcm,
E nos queiram dcsculpar,
Sabe Deus d'hojc a um ano
Quern nos vira cnfadar" .

. Com pesar dos jogadores
mterrompe-se o jogo, guarneccm-se as mesas com pratos de figos passados e
garr!lfas de aguardente que
os v1s1tantes bcbem aos copinhos, dirigindo facecias aos
da casa. Dcpois agradcccm c
saem para darcm lugar a
continua~ao do jogo intcrrompido.
·
Meia noite. Guardam sc as
cartas, sobre as mesas colocam-se pratos com rodas de
morcela frita dcpois de cozida, pao, garrafas de aguardcnte c cestos de asa com
la ranjas.
E o rcmate da fcsta, o
adeus saudoso daquelc dia
por que todos esperam anciosos c que uma sb vez ~
celebrad.o em cada ano, dia
caractenzado por JJm ritual
gastron6mico que fembra as
antigas orgias a rcpetircm-sc
como ama necessidade ima~
nente ~~ mauria orgtnica,
transrrutJda por atavismo na
Pl.c tora sangufnea da ra~
mmhota cm que as matan~
dos p<?rcos dao lugar a festas
famtharcs, e donde sairam
grande partc dos colonos que
povoaram .cstas tcrras perdidas na vast1dao do occano.

in 0 JORNAL
21 De z .

1 982
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"Matan9a" celebrated by the Jose Frias Figueiredo family .
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A nossa matan~a
Trago sempre na lcmbranca,
0 paladar e o chciro,
Que dava a nossa matanca
Fcstejada cm Janeiro.

Vinha enllo a vizinhanca.
E mais tarde a cantoria,
Que dava nome l fcstanca,
Falada no outro dia •

Era um dia de alcgria,
Dos quc nunca csqucocrlo,
Tooa a famitia scntia
A maior satisfaclo.

Na cantoria. l noitinha,
Feita p,lo Manel Ferreira,
0 bocaclo p,ra traz vin.h a
Em bandeja de madeira.

Na vespcra a salsa moidl,
Ccbola que sc migava,
Ficava a casa invadida ...
Chcirando que consolava.

E meu pai muito contente
As duas mlos esfregava,
Quando p,la pona ·c1a frente
Toda aqucla gente cntrava.

Vinha o Ti Mand Caetano,
Com Ti Bento juntamcnte,
Falados do outro ano
P,ra i;na.~ o porco l gcnle.

E quando o porce> mostrava,
Ja p,los lombos a gordura ,
Toda a gente calculava
Haver banha com fanura!

E logo de manhlzinha
Bcbiam a aguardente,
Oaqucla quc mcu pai tinha
Lambicada bcm rcccnte.

Com guitarras e violas
Faziam "balbos furados " ,
Batidos com castanholas
Por solleiros e casados.

Quando o porco era lcvado
Ao banco p,ra sc maw,
Eu ficava bcm ao lado
Com pcna de o ver pc:nar.

Minha mle naquele dia
Botava a sua cantiga,
Uma ~ que da sabia
Doutros tempOS, muito antiga.

Dcpois dde $C1' abcrto,
Na trave dcpc:ndurado,
Havia sempre um cspc:no
Que lhc roubava um bocado.

I; no outro dia cla,
A luz do vdbo candeeito,. .
S6 c;uidava da panda
E minha innl do fumciro.

Era uma akltria vl-lo,

E que Ii na chamine
0 ch~ defum&va,
Enquanto o nosso Jose
Toros p,ro lume rachava •

Quasc de focinho no chlo

Emfcitado com dcsvdo /
Com as rosas do Japlo.
Dcpois havia o jantar
Numa mesa bcm comprida,
P'ra da podcr lcvar
A familia rcunida.

0 jantar ~• ttalinh:i,
Batala e came assada,

E a sobrcrncsa vioha
Arroz e massa sovada.

Quando lcvantada a mesa,
Outra era preparada.
Num quano c,a luz accsa,
Para a genle convidada.

Tempo alegre, ja la vai,
Essa idade de crianca,
Em que lembro mle c oai
No fc:stcjo ~ ma~a •
Nlo voltam mais cssas lidas,
Esses dias llo contenles...
Agora slo outras vidas,
Outros costumes diferentes!
Trago sempre na lcmbranca.
0 paladar e o cheiro,
Que dava a nossa matanca
Fcstejada em Janeiro!
Luis. 0 . Martins

in Phoenix Times(Comunidade Lus1ada)
Mar ch 30-31 , 1983
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" Uma re ca boni ta . "

Cover of a Portuguese folkloric song and dance record , of
which several persons from Hudson are participants .
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Th os e astericked phot ographs ind i cate personnel wh o
a r e Portuguese f rom Hudson . Most others a r e from Cambr i dge ,
Somer v ille and area .
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"Denni s Fri as Lati n Dance Company" , Second
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Christine and
Eddie Figueiredo
o f the ENCANTOS
FOLCLORICOS .
Second Folkloric
Festival , Hudson
High School , 1983
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11

0 amigo tambem deixou

A sua ilha querida;
Eu sei bem que l he custou ,
Compreendo o q ue passou .
- Como custa uma partida ?"
••

11

0

••••••••••••••••••••

Vaia comigo pescar
Para nao se esquecer
Daquele lindo lugar •• .
- Quern pudesse la passar
Ainda antes de morrer .

11

in Frias, Antonio Joaquim de ,
Contos de inverno
Luz o ue
Anoitece .
11

11

•
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ttudson Publi c Library
Hudson Mnss.
June 17, 1978
''Portuguese I:by" at the Hudson Public Library
At the time of the commemoration of the Portuguese Cormnunity Iby
throughout the world, the students of the Hudson Public Schools
Bilingual Program "'ith the cooperation of the Hudson Public Library
wish to present to you a Portuguese culture program.
The program will begin at 3:00 P.M. Saturday afternoon, June 17, 1978,and
will last to approximately 7 P.M.
1.

Introduction to the Program.

2.

Some notes on "Camoes" and reading of some of his works.

3.

Presented by H.H.S. students.
( in English and Portuguese)
Portuguese Songs, children's plays and poems.
Presented by the 1 5; 2nd,3rd grade
students from Cox St. elementary school.

4.

A play in English with an introduction in Portuguese.
th
th
--Presented by the 4 and 5
grade
students from Cox St. Elementary School.

5.

The Symbol of the Portugues e Flag, the legend of the Barcelos
rooster and the origin of the F ado.
--Presented by the ll.H.S. Students.
(in English and Portuguese)

6.

P-eadings of F crnando Pessoa I s Poems and Joao
de Deus in Portue µese
with the trans lat ion in English (Translations don e by Tim Power).

-- Presented by a student from H.H.S .
th~ A ~orcs

7.

Slide pr esent a ti on of

8.

F i lm on Portugal.

9.

Portuguese Songs and

10.

Closin ~ of thl· l'rogrnm

and Continental Portuga l.

( in English and Portuguese)

~:uf.ic.

with r<~ fr es li llle ut s :mJ · pn :;try .
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de Mova lorque
Co·ntacto de Eanes
.com ·a comunidade portuauesa
Na Universid1d1

0 presidente Ra.malho Eanes j pois pessoe.lmente ooiµ ~ui'tas
reunau - -Se domingo a tarde centenas d~ lu_so - a.mence.nos
no Audit6rio Principal de. Uni- presen~. mteira.ndo • se da.s
versidade de Nova Iorque com s~as dificul'dades e dos seus 6muita..; centenas de portugueses xitos.
que o apiaudiram com em<>Qao. · 0 <:~ntacto .~e-. E'.anoo com as
T.ratava _ se
especie.lmente co~~~ades m1c1ou - se ao
de representa.ntes da comunida.- pnnc1p10 da ta~e qu~~tlo deu
de portuguesa nos Estados U- uma conferenc1a de rmprensa
nidos. que deram ao local um ~a 6rgaos. de comunic~ao
ambiente de festa. portuguesa.. sooial de lingua portuguese.
a. que nao faltara.m 05 rancho.s Qui'. se publkam ilfOS Estados
folcl6ricos.
Umdos.
IEstiveram present.es o minis· Numa alocucao previa. 0 pre.
Sidente da Univel'SXl.ede recor- ~~ dos Neg6cios F.strangeiros,
dou que Portugad, 05 F.stados e J'e.ime Gama, .e o presidente do
mundo tinham perdido
um Governo Regional dos Acores.
grande homem com a morte do Mota Amaral, e o embaixador
carde~l Humlberto Medeiros. pa. Leona.rdo Ma.tlias.
ra cu1a mem6ria pediu um miiRamalho Eanes almoeou onnuto de silencio.
tem numa cl.as torres do World
Justificou depois a escolha do 'n-ade Center com cerca de 40
local do . en.contra dizendo que .empresartos america.nos de oria. su~ uruversi~;cJe a.tribui gran_ gem port~esa..
de unpol't8.n01a. 1,ao erusino . do
INum bnnde, diisse _ !hes q ue
por.tugires. existiiltlo cursos cOiU Portugal precise. de compreen.
vanos graus e ~vos. · · ' "
64o e dp . aJ>?io de todos aqueNo seu dis<:urso 0 - p:residente les que po.r l'Aeos !am.ilia.res e
·portugu6s disSe -6.06- repres~ de nascµnento se encontram a
tantes da comunidade que de- ele ligados.
viam •manter nesta gra.nde na:.
A noite Ramalho Eanes foi
~ao o orgulho de serem portu.
c:onv>idado de um jantar que Pe·g ueses..
rez de Cuelle.r ofereceu na sue.
IRepetiu tambem uma obser~ residlmcia oflicial de secretaro
v~ao que fizere. ao diredtor da
geral das N~<>es Unidas.
•Biblioteca. do Congresso quando lhe mostrou velbos atlas '.ACORDO DAS LAJES ESTARA
Portugueses: -se a dinAmfca d09 CONCLUlDO ANTES DE FEdescobruoontos nao se tivesse
VEREffiO !DE 1984
Perdddo os portugiueses teriam
chegado a lua primeiro que OS
0 presidente Eanes disse
be.do A •.yoz de. America> q ue
&nericanos•.
IRamalho Ea.nes contacrou de- o seu ~a.is est.A d·' sposto a de-

sa... )

&empentiar na · A!rica- AustnLI
o pa.pel que pod.? e ~. desde que pa.re isso seja solicitado.
iEm decla.n1.Q0es a Mario Ma.u.n ier. dos serv:icos portu.gueses
aa •Voz da AmJ6rtioe.... escla.re.
ceu ~ue essa solicit&cao poderi var .. da. qua.Jquer des partes
env.olVIdas ne. situacao, mas que
•P ortuga.i s6 in-tervira com 0 a<:ordo tie todas as outras pairtes.
·
. ~cer~ dos resultados de. sue.
VlSlta. dllSSe que ele. serv:iu para
...razer uma. revisao gere.I de
quest<>es bilatereis mais impor- ,
tantes» e que tinha veri!icado
que da pa.rte de Washington
existe uma gre.nde fieXlibilidade
para negocie.r oosa.s q uestoes na
de!esa. de interesses muturu •.
•R e!erindo - se ao acordo sorb re as Lajes, referiu Que •&
boa vontade dos Este.dos Uni.
dos leva _ nos a crer que o a.cordo estara negociado antes de
Fevereiro de 1984•. data em
q ue termina o prazo da proITOg~ao automatica.
INo campo eccn6mfoo · disse
estar certo que •mais uma vez
poderemos conte.r- com os Esta.dos Unidos. , deste.cando ta.moem a. in!tulmcia norte..ramerica.
ne. nas instituic-Oes !inanceiras
internacionais.
Quanto as questoos militares
i"eferiu que tinhe..m siao a.bor.
dakias de uma 'inaneira gere.l,
·tanto as responsabilidades ae
Portugal quanto A NATO como as responsaibilidad~ da NATO quanto a Portugal.

in Di~ri o dos Acores , 19 de Setembro de 1983
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0 Presodente da Un1vers1dade de New York ao apresentar o Presodente da Repubhca Ramalho Eanes

Conforme noticitimos em edifiiO passada, o Presidente da Repziblica
Portuguesa General Antonio Rama/ho Eanes, sua esposa dr. a Manuela
Eanes e seu fl/ho Manuel, estiveram em visita oficial aos Estados Unidos
da America do Norte, a convite do Presidente Ronald Reagan.
Do programa dessa visita fez parte uma recepfiio do casal Eanes no
audit6rio da Universidade de Nova Jorque, com a participafiiO de numerosos imigrantes portugueses naquele pals vindos expressamente de
Cambridge, New Bedford, Fall River, peabody, Ludlow, Massachusetts,
Mildford, New Jersey e de outras localidades.
Nosso colaborador em Hudson, professor Adalino Cabral fez dessa
visita interessante reportagem a que juntou fotos por e/e _tomadas, que
publicamos nestas ptiginas.
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De inicio no audit6rio, o
presidente da Universidade
de Nova Iorque pecliu para
que todos rezassem silenciosamente pela alma do
primeiro e tao querido cardeal ponugues nos Estados
Unidos, D. Humberto de
Sousa Medeiros, que havia
falecido no dia anterior. E
assim foi ...
Data? 18 de Setembro de
1983. Hist6rica? Pois, muiros autocarros cheios de
emigrantes portugueses e
descendentes viaj aram para
Nova lorque a convite de
diversos consulados para
receberem o Presidente da
Republica Portuguesa, general Ramalho Eanes.
Vieram de Cambridge,
New Bedford, Fall River,
p eabody, Ludlow, Chicoppee, Mildford, Massachusetts, Nashua, New Hampshire, New Iork, New Jersey,
Rhode Island, Connecticut,
etc. .. E, e verdade, tambem
se integraram um grupo joviam de Hudson. Massachusetts, vila que pertence
ao Condado de Middlesex
e a Arquicliocese de Bos-

ton, cujo arcebispo era D.
Humberto Medeiros.
( ... ) Todos os portugueses
devem sentir-se algo patri6ticos pela sua terra-mae.
Ora, todos os que se deslocaram a Nova Iorque levararn, dentro dos seus corac;oes, aquele espirito bem
portugues, aquele espirito
que nos quer levar ao «torrao» mas que nao nos deixa fugir as nossas responsabilidades, ja bern fixas
nesta terra dos emigrantes.
Poder-se-ia falar de todos os que se deslocaram a
Nova Iorque, das diversas
comunidades que estiveram
presences... mas falando
apenas da comunidade porruguesa de Hudson. Massachusetts como modelo, o
leitor fica com uma ideia
geral das outras. Somos
portugueses e sabemos que
ha muito de comum. Tanto
faz serrnos de Hudson como de qualquer outra comunidade ponuguesa dos
Estados Unidos ou Canada.
Partiu-se cedo de Hudson. «Todos a bordo! » -

Alm1rante Silva Horta acompanhado por Judite Ferreira, Carlos Nunes
Ferreira e pela filha, Elizabeth Ferreira
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gritou o motorista do autocarro, Anibal Medeiros.
Eram 7.30 da manha. Ainda era preciso ir a Chicoppee buscar outros passageiros.
Jose M . F igueiredo,
membro da Comissiio Escolar de Hudson (o tinico
portugues), bem como a
sua esposa responsabilizaram-se pelos convites a peclido do consul-geral de
Boston, Rui Goulart de
Avila.
A dirigir o grupo, encontrava-se connosco o Vice-Consul de Portugal, Humberto de Aguiar Fernandes,
sua esposa e secretaria do
Consulado, Maria Teresa e
um funcionario muito popular e simpatico do mesmo Consulado, o moi;ambicano Antonio Botelho de
Melo.
De facto, a viagem ate
Nova Iorque foi muito interessante. Historicamente os
portugueses sao gente
«triste-feliz feliz-triste»; um
povo que ajudaria qualquer
um que precisasse de algo;
um povo que tern trabalhado muito em Hudson essencialmente, um povo' honesto, trabalhador, cristao.
Quando trabalham, trabalham muito. Sim, um povo feliz apesar de nao terem riquezas (as maiores ri9uezas para os portugueses
e 0 facto de terem saude,
boa familia, emprego e pac..
na mesa e com isto abrange-se, facilrnente, a Paz, o
Amor e Felicidade).
Por o utro !ado e um povo triste. E uma dicocomia.
E uma «prisiio» enc re duas
culturas, duas vidas, duas
maneiras de ver, pensar, comer, viver, entre duas na-

-Jc;oes ou, enfim, entre dois
mundos vinuaJmente diferentes quanto a praticamente tudo, inclusive o ar
puro da terra natal <<Versus» o «poluido» da terra
acolhedora; um encarceramento entre dois mundos ...
E, ainda, e sobretudo, a
SAUDADE.
. Pois essa e a vida do
emigrante aquele que conhece duas vidas, tentando
aperfeic;oar-se na nova. mas
sempre com o corac;ao em
Portugal que ficou atras do
mar.
Como diz, Antonio Joaquim de Frias, poeta popular natural de Santa Maria,
Ac;ores, e radicado em
Hudson, Massachusetts ha
anos, na sua obra poetica
Luz que Anoitece: In «Oh
Jose da Luz, born vizinho):

Saudade ... ·posso
cirar?...
- Bascance
cenho
porfiado!...
E escou sempre a sonhar...
Sei que nunca vai passar,
Eu niio sei sofrer calado.»
«-

(in

«A

Natercia da Co ncei~o»)

Oh! minha <[uerida aldeia
Terra onde me criei,
Feliz de quern /;i passeia.
Tenho sempre na minha
ideia:
Para /;i eu voltarei!...
(in «Contos de invemo»)

Eu deixei Santa Maria
Mas esquece-la, isso nao!
Nao passei ainda um dia
Que tivesse alegria
Demro do meu cora~ao.
0 amigo tambem deixou
Sua ilha querida;
Eu sei bem que /he custou,
Compreendo o que passou.
- Como cusca uma
parcida!
E numa bela quadra
ac;oriana:

«Perguntaste o que e a
saudade,
Pois aqui ce vou dizer:
- Saudade e tudo que
fica depois de tudo
morrer.»

mos a famosa «Fifth Avenue» em Nova Iorque.
Ainda levou o seu tempo
para se chegar a Universidade de Nova Iorque, pois
aquelas ruas novaiorquinas
sao tao longas. Ca estamos... no centro estudantil
onde se reaJizava a recepc;ao, dois edificios distanciados da Faculdade de Artes e Ciencias, que possui o
departamento de linguas
estrangeiras, inclusive o
Ponugues.
Todos aproveitaram do
born tempo. Era cedo ainda. Foi-se cavaqueando e
andando pelas ruas e avenidas.
Ja estava na hora!
Regressa-se ao centro estudantil... Portas abertas.
Entra-se e ve-se logo aquela
hospitaJidade bem portuguesa. Mesas longas cheissimas de petiscos. Outras
com vinhos e bebidas nao-aJco61icas... <Nenha ca um
co po daquele verdinho!
Bern fresquinho, ouviu?
«Sim se nhor! » E assim
foi... Comer, cavaquear,
abrac;ar gente que por ha
muito nao se via. Encon-

\

Manuela Eanes acompanhada pelo pres i dente do Co~s elho Consultivo dos Pais do Progr~
Bilingue de Hudson , Massachusetts, Claud \ nor Salomao e sua esp~sa, profa. Raquel Salomao;
Director
do Programs BUingue, prof . J oaqu.im Per:;o1 D. Juvenil i a Figueiredo e seu
0
marido , prof. Jose M. Figueiredo , membro da Comissao Escclar da Vila de Hudson , e
D. F{tima Alexandre.

o.

«Eu niio mere~o cascigo
Porque digo so a verdade. ..
Seni sempre o que ce digo!
Sou um doence perdido
No gr.Io fado da saudade.
(in KA Santa Maria»)

Enfim,... a vida portuguesa emigrat6ria e assim
mesmo...
E no autocarro? Bern,
hou ve m usica, co mid a ,
aJegria!
( ... ) Finalmente chega-

trar novos conhecimentos.
Subitamente... Camaras... Luzes... todos agrupando-se mais pr6ximos do
paJco... 0 Presidente escava
prestes a chegar...
Chegou... PaJmas e mais
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palmas... «Viva Ramalho
Eanes!» gritou um ... «Viva!
«respondeu a malta... Ele
veio acompanhado: sua esposa, D. Manuela e filho,
Manuel; Jaime Gama, ministro dos Negocios Estrangeiros; Mota Amaral, pres1dente do Govemo da Regiao Aut6noma dos ~o
res, Leonardo Mathias, embaixador de Portugal em
Washingion e outros elementos, militares e diploma1icos, inclusive OS consules de Portugal de varios 4ss1st~nc1a entoando o hmo nac1ona1
estados, inclusive da California... 0 presidente da
Universidade de Nova lorque e que fez a apresenta~ao. Mas antes de chamar
Ramalho Eanes, pediu que
1odos rezassem silenciosamente pela alma do cardeal
D. Humberto de Sousa Medeiros que tinha falecido
no dia anterior. E assim
foi. ..
«E agora, minhas senboras e meus senhores, dou-vos o vosso presidente, o
Presidente da Republica de
Portugal: general Antonio
de Ramalho Eanes!» Palmas e mais palmas ...
Havia muitas lagrimas
- o corar;ao querendo sallar da garganta. Era aquele
org~lho nacional, aquele
sem1mento ·tao querido para aqueles que se sentem 0
Antonio Sousa lpropnetano da Muna1al
que sao - PORTUGUES~S! Havia alegria, Muitos
ate se sentiam crianr;as
Tao felizes... tao consola~

Travel Agencyl e sua esoosa

dos, pois reviv1a-se muitas
mem6rias da prolongada
odisseia migrat6ria. Ali estavam juntos todos os
portugueses descendentes
dos her6is do mar de tempos idos, gloriosos dum
pais que se tornou um dos
maiores imperios do mundo cuja lingua era a mais
falada; gente dum Pais q ue
deu «novos mundos ao
mundo»! Gente lusiada!
Gente Portuguesal Gente
que ainda nao soube pararl
Gente que nao para de ernigrar! E e assim a vida para
aqueles que procuram aperfeir;oar as suas vidas e as
dos filhos. .. Os portugueses, sempre foram assim.
Portanto nao e nada de admirar o facto de serem gente migrat6ria. Foi durante a
epoca do Infante D. Henrique, Afonso. de Albuquerque, Pedro Alvares Cabral,
Fernao de Magalhaes, Vasco da Gama, Luis Vaz de
Camoes, e foi agora ...
Ramalho Eanes d iscursou bem sobre a hist6ria,
culcura e emigrar;ao. Ficamos inspirados quando o
Presidente pediu para que
todos o acompanhassem a
cantar o hino nacional porcugues: «A PORTUGUESA». Meu Deus, parecia
ate que o telhado exploi:liria! Que vontade... «AS
ARMAS ! AS ARMAS!!
PELA PATRIA LUTAR!!!
CO TRA OS CA HOES,
:vfARCHAR,
MAR-
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O general Ramalho Eanes no uso da palavra. acompanhado por sua esposa e por m1nistro dos Neg6c1os
Estrange1ros. Jaime Gama. e Presidente do Governo Regional dos Al;ores. Mota Amaral

CHAR!!!» «VIVA PORTUGAL», «VIVA!».
Nao faltavam fotos ...
todos queriam mostrar os
seus rostos perto do presidente; da esposa e de outros. Era mesmo para isso.
Quantas vezes na vida e
que se tern tal oportunidade.
Alguem desmaiou . ..
«Quern foi! Quern foi!?»
perguntavam... Foi uma senhora. «Mas que senhora?
Dizem que foi uma senhora
de Nashua, New Hampshire... «Ai coitada... Foi o
movimento, co ncerteza ...
Esta coisa de estarmos tao
proximos do «nosso» presidente da mesmo para isso.

in O

Que homem! »... Repentinamente ouve-se D. Juvencilia
a dizer em voz alta, «Ca
vem ele. .. o Presidente esta
a descer... Vern ca para
nos ... » Seu marido, tendo
estado tao quietinho durante o discurso, arregalou logo os olhos e via-se que o
coracao lhe palpitava rapidamente. .. «Quero ti rar
umas fotos com Ramalho
Eanes!»
Manuela Eanes estava
muito bem disposta. Ainda
bem! Com Manuel, seu fi lho, ao !ado, a «Primeira
Senho ra de Portuga l »
deleitou-se ao tirar fotos
com todos aqueles que
desejavam.

I ~ IGRANTE ,

.Ouvia-se musica - 4
grupos folcloricos a cantar,
dancar e tocar musica...
Todos cansados no fim
do dia, regressaram para
Hudson. Alguns a dormir,
outros a falar, e o utros,
ainda, a escrever... ou a
ler... Aproxima-se de Chicoppee e la fica o grupo
mesmo em frente ao clube
portugues. Pouco mais tarde desabordam os de Hudson. Boa noite! Ate manha! ! Veem-se abracos ...
Era meia noire... Cansados... Trabalhar amanha ...
«Good Night ».

21 d e OuLu br o

Adalino Cabral
(Hudson-EUA)
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