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O escritor açoriano Almeida Maia acaba de 
anunciar uma tripla reedição dos seus primeiros 
trabalhos para o mercado internacional, além 
de um uno novo romance em 2016. 

Actualmente a residir entre Coimbra e Bar-
celona, e após as iniciativas editoriais “Bom 
Tempo no Canal”, “Capítulo 41” e “Nove Es-
tações” a esgotarem na origem, o autor aposta 
agora nos mercados de expressão portuguesa 
além-fronteiras, sobretudo o Brasil, além das 
comunidades luso-descendentes dos Estados 
Unidos, Canadá, França e Reino Unido. 

As versões em papel, com capas renovadas 
pelo designer Miguel Maia, já estão disponíveis 
na Alemanha, Itália, Espanha, México, Índia, 

Japão, e brevemente na China, Holanda e Aus-
trália.

Licenciado em Psicologia e mestrando em 
Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos 
Recursos Humanos, Pedro Almeida Maia foi 
vencedor dos prémios literários Letras em Mo-
vimento 2010 e Discover Azores 2014, além de 
selecionado para a Mostra LABJOVEM 2014, 
considerado o Escritor do Ano 2014 pelo Cor-
reio dos Açores e de integrar o Plano Regional 
de Leitura dos Açores nos últimos anos.

O autor e cronista anuncia também um novo 
romance. O título, as datas e outros detalhes se-
rão anunciados em breve. 
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Almeida Maia reedita livros 
no mercado internacional O Núcleo Rotário 

de Desenvolvimento 
Comunitário de Ponta 
Delgada (NRDC-PDL) 
organizou no passado 
dia 27 de Fevereiro, em 
conjunto com a Junta 
de Freguesia da Fajã de 
Baixo, o jantar “Sopas 
Solidárias pela Fajã de 
Baixo”, com o objecti-
vo de angariar verbas 
para a aquisição de 
mobiliário de primeira 
necessidade (mesas, 
cadeiras e cadeirões) 
para o Centro de Dia 
da Fajã de Baixo.

O evento contou com a colaboração ati-
va de 13 forças vivas da freguesia – Agrupa-
mento 739 - Grupo de Escuteiros; Associa-
ção Recreativa e Filarmónica Nossa Senhora 
dos Anjos; ATURCULDESP – Associação 
Turística, Cultural e Desportiva da Fajã de 
Baixo; Casa de Saúde de São Miguel (Ins-
tituto São João de Deus); Centro Social e 
Cultural da Casa do Povo de Fajã de Baixo; 
Comissão de Festas Nossa Senhora dos An-
jos; Fajã de Baixo Solidária; Grupo Coral de 
Fajã de Baixo; Grupo de Amigos da C. P. de 
Fajã de Baixo; Grupo de Jovens da Fajã de 
Baixo “Vasos Comunicantes”; Grupo Fol-
clórico da Fajã de Baixo; Junta de Freguesia 
de Fajã de Baixo; Rancho de Romeiros da 
Fajã de Baixo. Estas instituições foram res-
ponsáveis pelas 13 qualidades diferentes de 
sopas disponíveis no evento, assim como da 
confecção de pastelaria e salgadinhos. A or-

ganização agradece, de forma especial “aos 
jovens do Rotaract Club de Ponta Delgada, 
pelo apoio prestado na organização”.

O balanço financeiro da actividade supe-
rou todas as expectativas, tendo sido anga-
riado o valor de 2.610,97 euros, resultantes 
dos bilhetes de entrada, do serviço de bar, da 
organização de leilões/bingo, e de donativos 
diversos de vários particulares, o que muito 
agradecemos.

Em breve será feita a entrega do mobili-
ário no Centro de Dia da Fajã de Baixo.

O NRDC-PDL e a Junta de Freguesia 
da Fajã de Baixo agradecem ainda a oferta 
de prémios para os leilões/bingo à FRIJOC, 
ao Gabinete de Apoio à Solidariedade So-
cial Câmara Municipal de Ponta Delgada, à 
MobiOffice, ao Café Cidade de Berlim, ao 
Concerteza Gourmet, ao Grupo Anjos, ao 
Grupo Ilha Verde, ao fotógrafo José Franco, 
à Euroilhas, à Delta e à Londrina.

Jantar “Sopas Solidárias pela Fajã de 
Baixo” superou todas as expectativas
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