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Benfica a dois
pontos de se
sagrar campeão

Ao bater domingo o Arouca
por 2-0, em jogo da 27.ª
jornada da I Liga de futebol,
o Benfica ficou a dois
pontos de se sagrar cam-
peão quando faltam três
jornadas para o termo da
prova. Os “encarnados”
jogam Domingo de Páscoa,
na Luz, com o Olhanense.
Contudo, a turma lisboeta
pode sagrar-se campeã já
no sábado se o Sporting,
que joga nesse dia no
Restelo, não ganhar ao
Belenenses.

Romarias em New Bedford
Pawtucket, Bristol e Fall River
com mais de 600 participantes
Envolvendo várias centenas de pessoas, entre as quais algumas senhoras (a presença
feminina foi introduzida pelos imigrantes e também já é adotada em São Miguel),
saiu sábado uma romaria da igreja da Imaculada Conceição, em New Bedford, com
140 elementos. Domingo tivemos romarias da igreja de Santo António, Pawtucket
(90 participantes) e da igreja de Santa Isabel, Bristol (60). Na próxima sexta-feira
sairá, da igreja do Espírito Santo, em Fall River, uma romaria de que fazem parte
cerca de três centenas de peregrinos de várias paróquias.                                 • 09

Convívios regionais

Após uma ausência de quatro anos (devido à austeri-
dade), Carlos Ávila, presidente da Câmara Municipal da
Povoação, participou este ano no 25.º convívio povoa-
cense que teve lugar sábado e foi organizado por Tibério
Borges.                 • 08

Isalda Cunha, César Toste e Elmano Nunes, autarcas lajenses que participaram no
convívio realizado sábado.  • 07

Hélio Melo, Daniel Melo, António de Jesus e Roberto Monteiro, presidente da Câmara
Municipal da Praia da Vitória no 15.º convívio praiense realizado em Lowell.  • 12

Destacamos nesta edição três convívios regionalistas
realizados na nossa região e que envolveram centenas de
pessoas que gostam de reencontrar amigos e reviver a terra
natal: em Pawtucket, teve lugar o convívio de naturais
das Lajes, Terceira; em Lowell, o convívio de naturais do
concelho da Praia da Vitória e em Westport o convívio
dos naturais do concelho da Povoação, São Miguel.

Feliz Páscoa
são os nossos votos
para todos os leitores,
patrocinadores
e assinantes!
Esta edição do
Portuguese Times
tem 60 páginas
e inclui suplemento
dedicado
às escolas
comunitárias



AMARAL CENTRAL MARKET
872 Globe Street, Fall River, MA — Tel. 508-674-8042

Os melhores preços
A melhor variedade de produtos

Espaço moderno, funcional e higiénico
Amplo parque de estacionamento

FELIZ PÁSCOA
Aberto diariamente das 8:00 da manhã às 7:30 da noite.

As sextas-feiras, das 8:00 da manhã às 8:30 da noite.
Sábado, 8:00 AM às 7:30 PM.
Domingos, das 7:00 da manhã

à 1:00 da tarde.
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Estamos abertos no Domingo de Páscoa
das 7:00 AM ao Meio-Dia

CARNE ASSAR
S/OSSO

$379
LB.

VINHO
GRÃO VASCO

3 gar. por

$899

VINHO
GAZELA

3 garrafas por

$899

CABRITO

$299 
LB.

FILETES
DE

BACALHAU
FRESCO

$399 
LB.

CAMARÃO

$1279
2LBS.

CERVEJA BUD
ou BUD LIGHT

CERVEJA
COORS LIGHT

   30 PK.
$1999

LARANJADA
MELO ABREU
$1399

BATATA FRITA
LAY’S

Compra 1 saco
e tem outro

grátis

ATUM SEAMAR
lata

$169

FARINHA
5 ROSAS

$349
saco

24 PK.
$1599 30 PK.

$1999

caixa
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PERITOS DE SEGURO SOCIAL
EM ASSUNTOS DE INVALIDEZ

Maiza Silva • Timothy Pope, Esq. • Kelly Sousa

Falamos Português
No ta fala Creole de Cabo Verde

Hablamos Español

Fall River • Taunton • New Bedford • Brockton
• Providence • Lawrence

Joel H. Schwartz, P.C.
508-588-9490
Advogados

Câmbio - Euro/Dólar*

09 abr: $1€ = $1.380USD

10 abr: $1€ = $1.386USD

11 abr: $1€ = $1.388USD

14 abr: $1€ = $1.381USD

15 abr: $1€ = $1.380USD
*às 4:00PM, EST

Gravemente enfermo, o polícia Al Silveira
recebe manifestações de apreço de
camaradas e figuras da comunidade

Hélvio “Al” Silveira, 47
anos, é agente da Polícia de
Taunton há 18 anos e está
com baixa por grave doen-
ça. Sofre de cancro, esteve
hospitalizado, os médicos
concluiram que já pouco
podem fazer por ele e
mandaram-no para casa,
onde tem recebido nos últi-
mos dias demonstrações de
apoio dos camaradas e
figuras  da comunidade.

Numa cerimónia emotiva
realizada com Hélvio na
cama, o chefe da polícia,
Edward Walsh, promoveu-
o a sargento honorário e
atribuiu-lhe a terceira me-
dalha de mérito. Já tinha
recebido outras duas por
atos corajosos, inclusiva-
mente por ter parado um
carro em movimento que
era conduzido por um ho-
mem que sofrera um ataque
cardíaco em Taunton.

O xerife do condado de
Bristol, Thomas Hodgson,
fez questão de empossar
como xerife adjunto
Nicholas Silveira, filho de
Hélvio, no quarto do pai.

“Nós quisemos ter certe-
za de que o pai estaria pre-
sente na posse do filho para
que ele soubesse que va-
mos cuidar do seu filho e
ter certeza de que ele
poderá seguir os passos do
pai”, disse Hodgson.

Al Silveira tornou-se
polícia em 1996, depois de
ter trabalhado cerca de 10
anos como guarda prisio-
nal.

No Departamento de
Polícia de Taunton, tornou-
se f igura conhecida e
estimada. Ajudou, por
exemplo, a fundar a guarda
de honra do departamento,
treinou os seus primeiros
membros que participaram
numa parada em Newport
e depois em muitos outros
eventos. Sob direção de
Silveira, a guarda de honra
da polícia de Taunon des-
tronou a de Hackensack,
NJ, que há oito anos
consecutivos vinha ga-
nhando o título numa

competição regional.
Além de trabalhar como

policial, Hélvio Silveira foi
professor na Academia de
Polícia de  Plymouth a
partir de 2006, lecionando
direito penal constitucional
e procedimentos legais.

Para Nicholas Silveira, a
maneira honesta do pai no
trabalho tornou-o credor de
admiração e tem levado
muitas pessoas a manifes-
tar-lhe solidariedade nesta
hora difícil.

“Ele está recebendo todo
este apoio porque também
apoiou muitas pessoas”,
disse Nicholas Silveira.

Al Silveira integrou,
também, o popular con-
junto Centerfold.

Obama promove igualdade salarial entre
homens e mulheres

O presidente Barack
Obama anunciou uma
“agenda para a igualdade
de oportunidades” a favor
de uma “carreira justa para
todos” e que permita às
mulheres ganharem o mes-
mo que os homens no de-
sempenho da mesma fun-
ção.

O presidente assinou
uma ordem executiva e um
memorando para a admi-
nistração federal, no sen-
tido de não retaliar contra
os empregados por reivin-
dicarem salários e para não

ocultar informação salarial
das empregadas aos inspe-
tores do trabalho.

Obama criticou os repu-
blicanos por se oporem a
medidas que levam à igual-
dade salarial e apelou ao
Congresso para que aprove
uma lei nacional que pro-
mova a transparência de
salários e permita às mu-
lheres equiparar os seus
salários com o dos homens.

Uma mulher recebe 77
cêntimos por cada dólar
que ganha um homem, é
algo que não se deve con-

sentir em 2014, especial-
mente quando a força labo-
ral feminina é aproximada-
mente metade do total, e as
mães são em muitos casos
o sustento da economia fa-
miliar, salientou o presi-
dente. “Uma mulher tem
que trabalhar mais três me-
ses  para conseguir receber
o mesmo que um homem
ganha num ano no mesmo
posto de trabalho”, susten-
tou o presidente, que desta-
cou ainda a desvantagem
adicional enfrentada pelas
mulheres imigrantes.

O polícia Hélvio “Al” Silveira, antigo guitarrista do  grupo
Centerfold, e o irmão.

New Bedford recebe $1,8 milhões para
subsidiar assistência aos sem abrigo

O mayor Jon Mitchell
anunciou que o U.S. De-
partment of Housing and
Urban Development
(HUD) atribuiu à cidade de
New Bedford, $1.824.990
para subsidiar programas
de apoio aos sem abrigo no

âmbito do programa HUD
Continuum of Care (COC).

New Bedford é uma das
cidade contempladas pelo
HUD, que apoia 7.100 ser-
viços de apoio aos sem
abrigo nos EUA, Porto
Rico, Guam e Ilhas Vir-

gem.
Em New Bedford, os

$1.824.990 permitirão o
funcionamento de oito
programas de apoio aos
sem abrigo que apoiaram
mais de 2.100 pessoas em
2013.

Corpo de recém
nascida aparece
em New Bedford

A polícia procura a mãe
de uma menina branca
recém-nascida, pesando
cerca de seis libras, cujo
corpo foi descoberto sexta-
feira num quintal da Coun-
ty St., por um morador na
casa.

O resultado da autópsia
da criança ainda não é
conhecido e não se sabe se
nasceu já sem vida.

As autoridades estão
tentando encontrar a mãe
da criança, alegando que
ela pode precisar de cuida-
dos médicos.

Richard Medeiros vai ganhar $150.000/ano como
superintendente escolar de Freetown e Lakeville

O Comité Escolar Re-
gional Freetown e Lake-
ville e Richard Medeiros
assinaram um acordo de
três anos para ser superin-
tendente escolar com o

salário de $150.000 por
ano.

Richard Medeiros irá
inicar estas novas funções
a 1 de julho.

Medeiros é presente-

mente superintendente
escolar de Somerset, onde
trabalha há quase 20 anos,
mas no início deste ano o
Comité Escolar decidiu não
renovar o seu contrato.
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Casa dos Açores distribui folares
pelos mais carenciados

A Casa dos Açores da Nova Inglaterra distribuiu pela
quarta vez os tradicionais bolos de massa por algumas
famílias mais carenciadas desta região. Esta é já uma
prática que conta com três anos e insere-se na rubrica
de solidariedade e de serviço social a que as Casas dos
Açores também são chamadas a participar numa altura
de crise económica mundial. Este ano a CANI contou,
novamente, com a generosidade da empresária Con-
ceição Silva, proprietária da padaria Prime Rose (na foto
com a presidente Nélia Alves). Sócia da Casa dos Açores
a empresária juntou-se a este gesto simbólico e ofereceu
cerca de uma centena de bolos de massa que foram
distribuídos a famílias mais carenciadas. O famoso folaré
tradicional nas mesas portuguesas por altura da Páscoa.
Da sua confeção fazem parte ovos, farinha, açúcar e
manteiga. Em algumas receitas no bolo vem incorporado
um ovo cozido com casca.

Morreu Nuala Pell
viúva do falecido senador
Claiborne Pell

Nuala Pell, viúva do senador Clairborne Pell, faleceu
na madrugada de domingo no Newport Hospital e a
família anunciou que o seu funeral está marcado para dia
21 abril, na Trinity Episcopal Church em Newport.

Logo que a sua morte foi conhecida, os senadores Jack
Perry e Sheldon Whitehouse e os congressistas David
Cicilline e Jim Langvin fizeram declarações sobre Nuala
Pell, generosa patrona das artes e da educação.

Dado o envolvimento do marido em várias iniciativas
ligadas à comunidade portuguesa, Nuala Pell foi muitas
vezes anfitriã, na sua casa de Newport, de individualidades
portuguesas, nomeadamente diplomatas e governantes.

Claiborne Pell morreu em 2009 e representou Rhode
Island no Senado dos EUA durante 36 anos até se
aposentar em 1997. Na adolescência viveu em Portugal,
onde seu pai, Herbert Clairborne Pell foi embaixador de
1937 a 1941.

Clairborne Pell manteve-se sempre identificado com os
portugueses e fez parte de vários grupos que tentaram
criar um museu português em Rhode Island.

Vieira continua
a presidir à
Junta Municipal
de Wesport

Antone C. Vieira Jr. foi
reeleito nas últimas elei-
ções e manteve o lugar
como presidente da Junta
Municipal de Westport,
com Richard Spirlet como
vice-presidente.

Por seu turno, Michelle
Duarte foi eleita presidente
do Comité Escolar com
Melissa Pacheco como
vice-presidente.

Nascido há 68 anos em
Westport, Vieira é douto-
rado em educação e gere a
fazenda que há três gera-
ções pertence à família. É
membro de muitas organi-
zações, entre as quais a
Prince Henry Society.

Paiva ganha em
Freetown apenas
por dois votos

Bradford Paiva foi eleito
comissário da Água e Es-
gotos da vila de Freetown,
batendo o atual comissário,
Mark Rogers, apenas por
dois votos: Paiva teve 162
votos e o oponente 160.

Votaram apenas 333 dos
5.609 eleitores inscritos, de
acordo com a contagem
oficial.

No início deste ano, Pai-
va disse que decidiu con-
correr por causa de alguns
dos problemas de qualida-
de da água, nomeadamente
na Freetown Elementary
School.

Paiva também é membro
do Comité de Finanças e é
dono de uma empresa de
reparação de RV.

Rogers, que também é
um membro do Conselho
de Planejamento e concor-
ria a um segundo mandato
na Comissão de Água e
Esgotos, aparentemente
decidiu não pedir recon-
tagem, embora o pudesse
ter feito.

Mulher tenta suicidar-se saltando de um viaduto
Uma mulher de 41 anos,

de New Bedford, tentou
suicidar-se domingo à tarde
saltando de um viaduto na
estrada 140 na área de
Taunton.

Cerca das 4:00 da tarde,
a polícia estadual de Mas-
sachusetts recebeu um te-
lefonema informando que
uma mulher escalara o mu-
ro do viaduto Hollaway St.
e saltara para a  estrada 140

perto da saída 10.
O helicóptero MedFlight

foi chamado ao local e a
mulher foi levada para o
Rhode Island Hospital com
vários ferimentos, mas não
em perigo de vida. Os bom-
beiros de Taunton e Lake-
ville estiveram no local e o
trânsito na via norte esteve
cortado uma hora.

Incidente semelhante
aconteceu no último sába-

do em Raynham. Um ho-
mem de Taunton sobrevi-
veu a uma tentativa de sui-
cídio saltando de um via-
duto para a estrada 24. O
homem não foi atingido
por veículos, sofreu apenas
os ferimentos provocados
pela queda e deu entrada no
Rhode Island Hospital.

A identidade, tanto do
homem como da mulher,
não foi divulgada.
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AUA atribui $6.000 à igreja de Santo Cristo

A organização Artistas Unidos da América (AUA) presidida por José Aguiar e que
recentemente levou a cabo com grande sucesso a sua sétima gala dos prémios
Lusíada, que teve lugar no Durfee High School, em Fall River, atribuiu um cheque
no valor de $6.000 à igreja do Senhor Santo Cristo, montante proveniente da
referida festa e destinado às obras de restauro daquela igreja de Fall River. José
Aguiar, que se vê na foto com José Peixoto, vice-presidente da AUA, o padre
Gastão Oliveira, pároco da igreja de Santo Cristo e Dionísio Garcia, referiu na
ocasião que “a AUA é uma organização não-lucrativa tendo decidido
unanimemente que os lucros da festa reverteriam a favor das obras de restauro
da igreja de Santo Cristo, um património importante da comunidade portuguesa
de Fall River e que deve merecer o apoio de todos”.

Prince Henry
Society de Fall
River promove
concerto para
bolsas de estudo
no BCC

A Prince Henry Society,
de Fall River, leva a efeito,
dia 10 de maio, o seu
concerto anual de prima-
vera para atribuição de
bolsas de estudo, a ter lugar
no Bristol Community
College, Fall River (Mar-
garet Jackson Arts Center).

A iniciativa insere-se no
programa de bolsas de
estudo desta organização
em apoio ao ensino sendo
atribuído este ano o mon-
tante de $17.000 a es-
tudantes lusodescendentes
do ensino liceal e que
pretendam assim pros-
seguir os seus estudos.

O concerto tem início às
7:00 da tarde, com atuação
da Strafford Wind Sym-
phony.

Os bilhetes, ao preço de
$50, podem ser adquiridos
contatando Feliciano Pedro
Freitas (tel. 774-526-6257).

Refira-se que até agora a
Prince Henry Society, de
Fall River, ao longo dos
anos já angariou cerca de
$360.000 em bolsas de
estudo.

516 Belleville Ave. - NB

CODY& TOBIN
SUCATA DE FERRO

E METAIS
Canos de aço usados

— Compra e Venda —

999-6711

FURNITURE

Seg.-Qua.: 10-7; Qui-Sexta 10-8; Sáb. 9-5:30
Aberto domingos: Meio-dia às 5:00 PM

149 County St., New Bedford

 508-994-1550

SILVEIRA TRAVEL

(508) 822-2433
www.silveiratravel.com

SM

MADEIRA
NEW YEAR’S

DECEMBER 26

Buraco nas traseiras da
Académica de Fall River
engole pickup truck

Buracos orçamentais acontecem na maioria dos clubes
de Portugal e alguns de muitos milhões de euros, mas o
buraco que se abriu sexta-feira nas traseiras da sede da
Académica de Fall River, 627 South Main Street, era um
buraco mesmo, com 24 metros de comprimento e 12 de
profundidade.

O dono, António Silveira,deixou o “pickup truck”
estacionado nas traseiras do clube e quando saiu, cerca
das 5:00, o veículo tinha sido engolido por um buraco
gigante.

“Não sei o que aconteceu, mas estou feliz por não estar
lá dentro”, disse  Silveira.

Glenn Hathaway, inspetor de construções da cidade,
considerou que o colapso foi provavelmente uma “mistura
de água e do solo congelado”.

A polícia e os bombeiros isolaram a área. A firma Truck
Sales Recovery Team Big Wheel, de East Freetown, usou
uma grua para retirar o veículo, que sofreu vários danos.

O edifício da Académica de Fall River é propriedade de
um grupo de associados e tem seguro, disse um
representante dos acionistas.
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Augusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto Pessoa
Repórter

T. 401.728.4991 • C. 401.837.7170

Vice-cônsul Leonel Teixeira vai ser
homenageado pela comunidade

Leonel Teixeira, vice-
cônsul de Portugal em
Providence vai ser alvo de
uma homenagem por parte
da comunidade, em forma
de tributo ao trabalho
desenvolvido durante o
desempenho das suas
funções.

A homenagem acontece
a 10 de maio de 2014 com
início pelas 6:00, no West
Valley Inn, 4 Blossom
Street, West Warwick.

Consta da ementa, sopa

à portuguesa, salada, filetes
de peixe com arroz, carne
assada com batatas e vege-

tais, sobremesa e café.
Os bilhetes  de 35 dólares

e podem ser adquiridos

através de João Pacheco,
401 434-7611 ou César
Teixeira 401 919-6015.

Leonel Teixeira - Vice-cônsul 2009 a 2013
de 31 de Março de 2009,
Leonel Teixeira foi no-
meado vice-cônsul de
Portugal em Providence.

Leonel Teixeira nasceu
a 21 de novembro de
1948 no Funchal, onde
frequentou o liceu Egas
Moniz. É detentor de uma
licenciatura em Gestão de
Empresas, do Instituto
Superior de Economia,
Universidade Técnica de
Lisboa.

A 6 de abril de 1970
entrou no curso de oficiais
milicianos, na escola prá-
tica de infantaria em Ma-
fra. Tirou o curso de ope-

rações especiais em La-
mego.

Passou pela Cavalaria
N.º 3 em Estremoz, após
o que foi mobilizado para
a Guiné de 6 de abril de
1971 a 8 de março de
1973.

Entre 1 de julho, 1974,
foi assistente de progra-
mas musicais, Rádio Difu-
são Portuguesa. A 18 de
setembro de 1978 foi
técnico especialista de 3ª
classe, Gabinete de
Gestão Orçamental, Dire-
ção Financeira da Rádio
Difusão Portuguesa.

A 1 de fevereiro de 1981

foi colocado no Consu-
lado de Portugal em
Providence. A 13 de
julho de 1989 foi no-
meado Chanceler. A 10
de agosto de 2009 foi
nomeado vice cônsul
de Portugal em Provi-
dence.

Foi delegado a quatro
congressos das comu-
nidades madeirenses
que tiveram lugar no
Funchal entre 1984-
1996. Membro do con-
selho permanente elei-
to no Congresso das
Comunidades Madei-
renses em 88, 92, 96.

Por despacho do
secretário de Estado
das comunidades, An-
tónio Braga, publicado
no Diário da República,

Leonel Teixeira dando posse aos corpos diretivos da comissão das celebrações do
Dia de Portugal em Rhode Island para 2014.

CARDOSO TRAVEL

120 IVES STREET, PROVIDENCE, RI
TEL. 401-421-0111 — Grátis: 1-888-874-7006

Para informações ou reservas:
E-mail: cardosotravel@aol.com      www.cardosotravel.com

TERRA SANTA
16 a 26 de Setembro

Passagem aérea (Boston x Tel Aviv x Boston)

4 noites em Jerusalém, 3 noites no Mar da Galileia e 2 noites em Tel Aviv • 18 refeições
JERUSALÉM – Visita ao Monte das Oliveiras (Igreja de Todas as Nações e o Jardim Getsêmani –
onde Jesus e seus discípulos costumavam se encontrar), Bairro Cristão (Igreja de St. Anne, Via
Dolorosa, Igreja do Santo Sepulcro, etc.), Monte Sião (Igreja de São Pedro – onde Pedro negou

Jesus, a sala da Última Ceia e a Abadia da Dormição), Bairro Judeu (Muro das Lamentações, visita às
escavações da parede sul, Cidade de David de mais de 3.000 anos, etc.), Memorial do Holocausto,

Museu de Israel (onde poderá ver os Manuscritos do Mar Morto), Ein Karem (aldeia pitoresca e local
de nascimento de João Batista, Igreja da Visitação e a Igreja Ortodoxa Russa).

VISITA A BELÉM (Igreja da Natividade), paragem no Mar Morto para um “mergulho” nas águas
salgadas, visita ao Rio Jordão (local de batismo de Jesus), Monte das Bem-Aventuranças (local do
Sermão do Monte), visita a Cafarnaum (cidade onde Jesus fez muitos milagres), Betsaida (casa de

Pedro, André e Filipe), Ginosar (ver o barco de madeira que data do tempo de Jesus e que foi
descoberto na lama do Mar da Galiléia), Colinas de Golã e o Parque Nacional de Banias, passeio de

barco no Mar da Galiléia, Canaá (onde Jesus transformou água em vinho), Nazaré (cidade onde Jesus
passou sua infância), Acre, Muhraka (Mosteiro carmelita de Santo Elias), Parque Nacional de

Cesareia no Mediterrâneo (ruínas da antiga capital romana, onde Paulo foi preso), Jaffa e Tel Aviv.

Excursões de Final de Semana
Washington
24 a 26 de Maio
(Memorial Day)

2 noites em excelente hotel,
visita aos monumentos,
Cemitério de Arlington,
Mount Vernon, Air and

Space Museum, etc. guia
local bilingue, 3 refeições…

Montreal
e Quebec City

30 de Agosto
a 1 de Setembro

2 noites em bom hotel,
Tour em Montreal e

Quebec com guias locais
bilingues, 4 refeições…

Excursão de 1 dia
A melhor oferta para os seus

convidados de Portugal
• New York City

05 de Julho
Estátua da Liberdade e

Museu da Imigração

•Lake Winnipsaukee (170 Ilhas)

 02 de Agosto
Cuzeiro e almoço a bordo

•York (Maine)
e Hampton Beach (NH)

23 de Agosto
2 suculentas lagostas por pessoa

e muito mais...

•Radio City Spectacular
Christmas Show

15 de Nov. e 6 de Dez.

Não perca a grande festa da comemoração dos

500 ANOS
da elevação do Nordeste a Concelho

Partida 11 de Julho e regresso a 25 de Julho

As excursões que são uma festaaaaa!

AÇORES E MADEIRA
11 a  23 de julho (13 dias )

S. MIGUEL (A Ilha Verde) 12 a 18 de julho:
Passagem de avião Boston/Açores/Madeira/Boston • Todas as transferências Aeroportos / Hotéis / Aeroportos
5 noites em hotel (4****) na Marginal de Ponta Delgada

Grandes Festas do Espírito Santo
Acompanhada pelo Rev. Joseph Escobar  - Paróquia de N.ª S.ª do Rosário – Providence, RI

Excursões:  SETE CIDADES e plantações de ananases, incluindo almoço tradicional; LAGOA DO FOGO E
FURNAS com almoço (cozido nas caldeiras); CONCELHO MAIS FLORIDO DA EUROPA com  receção, cocktail de
boas vindas e almoço;  Visita às plantações de chá. Destaques: miradouros do Pico de Ferro, o Pico do Carvão,
Vista do Rei, Escalvado, Lagoa do Fogo, Santa Iria, Nordeste.

MADEIRA (A Pérola do Atlântico) 18 a 23 de julho:
Excelente hotel (5*****) na cidade do Funchal; Excursão de dia inteiro à parte Oeste da ilha, incluindo almoço,
Excursão de dia inteiro à parte Este da ilha, incluindo almoço, Jantar com Show (danças folclóricas da Madeira) .
Destaques: Câmara de Lobos, Cabo Girão, Véu da Noiva , S. Vicente, Encumeada, Serra d’ Agua, Poiso, Pico do
Areeiro, Portela, Santana e casas típicas, Machico, a primeira capital da Ilha da Madeira, Camacha, centro de
artesanato de vime, visão noturna da bela cidade do Funchal

19 refeições: (11 peq. almoços, 5 almoços, 1 jantar c / show mais 2 refeições de vôo)

CALIFÓRNIA, NEVADA E UTAH (08 a 18 de Agosto)

CALIFÓRNIA: 3 noites de hotel em Fremont. Tour de dia inteiro em S. Francisco, 1 noite em
Los Angeles, excursão em Hollywood, Beverly Hills, Oliveira St., Prismo Beach, Solvang. 2 noites
em San Diego, Mt. Soledad, Shelter Island, Cabrillo Park, Seaport Village, Coronado Island.
NEVADA: 3 noites na imcomparável Las Vegas, excursão noturna, “Hoover Dam”(maior
barragem dos EUA), fábrica de chocolates Ethel, Show incluído.
UTAH: 1 noite de hotel. Bryce Canyon National Park e coloridos monumentos monolíticos,
Zion National Park e suas majestosas formações rochosas.
Passagem aérea Boston/San Jose/Las Vegas/Boston • Acomodação em excelentes hotéis, jantar
com os cowboys (música popular), 10 pequenos almoços e 6 jantares.

Romarias
Quaresmais
no Portuguese
Channel

O programa Comuni-
dade em Foco, do Portu-
guese Channel, a trans-
mitir sábado às 9:00 da
noite apresentará esta
semana um programa
detalhado sobre romarias
quaresmais que engloba a
Romaria da Nova Ingla-
terra e das cidades de
Taunton e Pawtucket e da
vila de Bristol.

A maior romaria que se
faz em Nova Inglaterra,
que tem por palco Fall
River, a realizar Sexta-

GAYLE A. deMELLO MADEIRA
Advogada

• Assuntos domésticos
• Acidentes de automóvel*
• Acidentes de trabalho*
• Defesa criminal
• Testamentos e Escrituras

*Consulta inicial grátis

Taunton
508-828-2992

Providence
401-861-2444

Feira Santa fará parte do
programa da semana
seguinte.
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Sons of The Wind Farm
Saudamos os naturais das Lajes,Saudamos os naturais das Lajes,Saudamos os naturais das Lajes,Saudamos os naturais das Lajes,Saudamos os naturais das Lajes,

Terceira, pelo êxito do convívio doTerceira, pelo êxito do convívio doTerceira, pelo êxito do convívio doTerceira, pelo êxito do convívio doTerceira, pelo êxito do convívio do
passado sábado em Pawtucket.passado sábado em Pawtucket.passado sábado em Pawtucket.passado sábado em Pawtucket.passado sábado em Pawtucket.

Saudações extensivas à comitiva queSaudações extensivas à comitiva queSaudações extensivas à comitiva queSaudações extensivas à comitiva queSaudações extensivas à comitiva que
nos visitou vinda da terra de origem!nos visitou vinda da terra de origem!nos visitou vinda da terra de origem!nos visitou vinda da terra de origem!nos visitou vinda da terra de origem!

Sons Of The Wind Farm
84 Birchmeadow Road, Merrimack, MA

Tel. 978-423-9619

10.º Convívio Lajense, Terceira, realizou-se em Pawtucket
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

Os naturais da freguesia
das Lajes, ilha Terceira,
reuniram pela décima vez
consecutiva em convívio
anual.

O local foi o Centro
Comunitário Amigos da
Terceira em Pawtucket, que
encheu o salão do espírito
terceirense, como já vem
sendo habitual, em conví-
vios anteriores.

 Nos últimos tempos as
Lajes tem sido notícia,
motivado pela anunciada
diminuição do contingente
na base americana ali
sediada e as suas conse-
quências na balança finan-
ceira.

Mas esquecendo este
pormenor vamos ao
encontro que trouxe aos
Estados Unidos Elmano
Nunes, antigo presidente
da junta de freguesia e atual
vereador da câmara e César
Toste, atual presidente da
junta de freguesia das
Lajes.

Elmano Nunes, falou à
nossa reportagem:

“Esta visita foi um tanto
ou quanto inesperada. O
convívio lajense convidou
o presidente da câmara da
Praia da Vitória, Roberto

Monteiro, para estar pre-
sente nesta comemoração.
Acontece que Roberto
Monteiro está hoje na
Califórnia para divulgação
das festas da Praia 2014,
após ter presidido ao
convívio praiense que teve
lugar em Lowell. A
comitiva praiense, está
constituida pelo presidente
e dois veriadores. Como eu
também sou vereador,
acabei eu a representar
Roberto Monteiro, até
porque vou ser homena-
geado pelo convívio la-
jense”, disse Elmano
Nunes, que tem sido uma
presença habitual ao longos
dos anos neste encontro
referindo-se ao entusiamo

que tudo isto rodeia.
“Este encontro está

rodeado de grande dina-
mismo e a justif icá-lo
temos já assegurada a
presidência do convívio até
2019”, prossegue Elmano
Nunes, agora na posição de
vereador da câmara da
Praia da Vitória, referindo-
se ao apoio que aquele
município dá a estes
encontros.

“A presença de uma
entidade das origens é
como que um incentivo à
continuidade destes en-
contros. Estou certo que
estes convívios vão ter
continuidade”, concluiu
Elmano Nunes.

Por sua vez, a presidente

do convívio estava satis-
feita pela forma como tudo
decorria e diria: “A
organização do convívio
teve as suas dificuldades,
face ao tema escolhido,
mas tudo se concretizou.
Tive o apoio de toda a
comissão e o resultado está
à vista”, concluiu a
presidente Isalda Cunha.

Pela primeira vez nos
Estados Unidos e no
primeiro mandato como
presidente da junta das
Lajes, César Toste, diria:

“Esta minha presença
tem a sua curiosidade pelo
facto de ser uma geração
mais nova de todos os aqui
presentes e naturais da
freguesia das Lajes. Falam
não de mim, mas dos meus
pais”, disse César Toste,
acrescentando: “Estou a ser
muito bem acolhido, desde
a primeira hora em terras
dos Estados Unidos. Está a
ser uma experiência
maravilhosa, que espero
repetir desde que seja
convidado”, conclui César
Toste, mais um jovem dos
muitos que têm vindo a
ocupar cargos admi-
nistrativos nos Açores e
que tem ensaiado os
primeiros passos na
“descoberta” da décima
ilha.

César Toste, presidente da junta de freguesia das Lajes,
ladeado por António Jesus e Elmano Nunes.

Matthew Silva e a rainha Chelsea Santos.

Antigos presidentes do convívio lajense.

Isalda Cunha com Elmano Nunes

Desfilando em estilo no convívio lajense no passado sábado em Pawtucket.
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ADVOGADO MÁRIO A. PIMENTEL

• Acidentes de automóvel ou mota
• Acidentes de trabalho
• Erros médicos
• Negligência geral
• Produtos deficientes
• Intoxicação com chumbo
• Escorregões e quedas

• Perda de salário no trabalho
• Dívidas médicas
• Dores e sofrimento
• Ataques de animais
• Ou quando tiver problemas
com a reforma pelo
“Social Security”

Não hesite, telefone para uma consulta grátis!

Hamel • Waxler
Allen & Collins, P.C.

253 Locust St.
Fall River, MA 02720
(508) 679-3800

387 Atwells Ave.
Providence, RI 02909
(401) 455-3800

Quando se ferir

7 North Sixth St.
New Bedford, MA 02740
(508) 993-8000

41 Harrison St.
Taunton, MA 02780
(508) 824-3200

Saudamos os naturais do concelho da Povoação
ilha de S. Miguel, pelo sucesso de mais um convívio!

XXV Convívio do Concelho da Povoação
• TEXTO E FOTOS DE AUGUSTO PESSOA

O XXV Convívio do
Concelho da Povoação teve
lugar no passado sábado no
Venus de Milo em Swan-
sea. Uma numerosa presen-
ça encheu um dos salões do
restaurante, onde foi dada
oportunidade de confrate-
rnizar a algumas centenas
de pessoas, oriundas da-
quele concelho da ilha de
São Miguel.

Tudo começou em 1986 Comitiva de convidados e comissão organizadora do XXV Convívio do Concelho da Povoação nos EUA.

Convidados que se deslocaram do concelho da Povoação para o XXV Convívio dos naturais daquele concelho.

Carlos Ávila e António Amaral.

aquando das cheias da
Povoação e o movimento
de solidariedade que tal
tragédia originou no seio da
comunidade aqui radicada.

Em 1989 Artur Tavares
arrisca a formação do
“Convívio Povoacense”
que teria a sua primeira
festa de confraternização
em 1990. Medeiros Fer-
reira, então presidente da
câmara da Povoação, seria
o convidado de honra.

Daí para cá foi um não
mais acabar de convívios
que no passado sábado
assinaram a 25.ª edição,
data esta sublinhada pela
presença de uma numerosa
comitiva, presidida por
Carlos Ávila, que se dirigiu
assim aos conterranêos:

“Fazer a comemoração
das bodas de prata do Con-
vívio Povoacense USA é,
no meu entender, reviver a
saudade, os laços de amiza-

Mário Pimentel ladeado pela esposa e por José Manuel Bolieiro.

Tony Pexia, natural do
concelho da Povoação,  e
esposa.

de, a tenacidade dos povoa-
censes que um dia partiram
em procura de melhor vida,
para este país de abundân-

cia. Reviver a saudade da
terra e dos amigos que
deixaram, sem que outro
remédio houvesse para o
seu futuro e de suas famí-
lias. E tantos que parti-
ram... Reviver, ou retomar
e até aprofundar os laços
de amizade entre tantos
que nestas festas se foram
reencontrando, tantos
anos não se viam.

Sim porque a vida foi
dura. Sei bem. O país ofe-
rece todas as oportuni-
dades, mas o trabalho é
duro e a adaptação nem
sempre fácil. Foi preciso
muita força, muita tenaci-
dade, muito espírito de
sacríficio para vencer na
vida. E é com orgulho que
hoje os reconhecemos bem
de vida.

Comemoramos o traba-
lho de tantos povoacenses
que, de alma grande e por
amor à Povoação, ao longo

de 25 anos organizaram o
encontro anual dos povoa-
censes, fazendo também o
engrandecimento do nosso
concelho em terras ameri-
canas.

É com muita honra que
estou no meio de vós. Este
ano não podia faltar, para
agradecer o amor sempre
renovado que continuam a
nutrir pela terra que vos viu

nascer. É para vos agrade-
cer a continuidade dos
convívios povoacenses
USA que muito enaltecem
o concelho da Povoação”.

A câmara municipal da
Povoação não participava
neste encontro há quatro
anos devido a contenções
de custos.

Natural da Povoação,
José Manuel Bolieiro,
atual presidente da câmara
de Ponta Delgada, foi um
dos convidados ao encon-

tro povoacense, tendo dito:
“O que vejo aqui é a alma

povoacense. O nosso desa-
fio é manter a nossa iden-
tidade para os próximos
anos. Ao completar 25 anos
de convívio em 2014 a mi-
nha esperança é que pos-
sam festejar muitos 25 anos
nos tempos futuros e se
possível com as novas
gerações. A identidade do

povoacense, a identidade
do açoriano é poder olhar
para a sua origem e dizer
há uma politica estratégica
para a minha terra”.

As tarifas aéreas mais
baixas são um cavalo de
batalha de todos os discur-
sos dos políticos e este não
foi exceção e que os aqui
radicados gostam de ouvir.

“Com a diminuição das
taridas aéreas vamos todos
poder conviver nas origens,
na terra que foi nossa, terra

dos nossos pais, fazendo
dos Açores um verdadeiro
destino turístico que faça
dos povoacenses, também
turistas na sua própria
terra”, concluiu José Ma-
nuel Bolieiro.

A comissão organizadora
do convívio povoacense
foi, uma vez mais, presi-
dida por Tibério Borges e
este ano teve como restan-
tes corpos diretivos Mário
Pimentel, vice-presidente;
José Manuel Cabral 1.º
secretário; Daniel Amaral,
2.º secretário; Maria de
Deus Resendes, tesoureira.

Fizeram parte da comi-
tiva Carlos Alexandre Melo
Condinho, tesoureiro da
junta de freguesia de
Povoação; Sandra Filipe

Ferro Ferreira, presidente
da junta de freguesia das
Furnas; Gualberto da Costa
Rita, presidente da junta de
freguesia da Ribeita
Quente; Paulo Manuel
Nazaré, presidente da junta
de freguesia do Faial da
Terra; Eduardo Manuel
Pimentel, tesoureiro da
junta de freguesia de Nossa
Senhora dos Remédios;
Sandra Agostinho Carreiro,
presidente da junta de
freguesia de Água Retorta.

Luis Carreiro e José Cabral na homenagem ao
presidente do Convívio Povoacense, Tibério Borges,
acompanhado pela esposa.

José Manuel Bolieiro, William Flanagan, Carlos Ávila e
Tibério Borges, presidente do convívio.
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SOCIEDADE DO SENHOR DA PEDRA
NEW BEDFORD, MA

81 Tinkham Street — Tel. 508-992-8506

Saudamos todas as pessoas que tomaram parte na Romaria de New Bedford
numa autêntica manifestação de fé e de preservação de uma tradição secular

trazida da ilha de São Miguel!

New Bedford viveu romaria
quaresmal em dia primaveril

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Sábado passado havia
que levantar cedo. Não é
que isto seja novo para nós.
Mas o certo é que pelas
6:00 da manhã tinhamos de
estar no salão da igreja da
Imaculada Conceição em
New Bedford. Era dia de
romeiros.

António Pacheco, de
xaile, lenço, bordão e
rosário, dedilhava o rosário
acompanhado pelos 130
romeiros que durante todo
o dia iam percorrer as
igrejas da cidade baleeira.

Esta manifestação da
religiosidade das nossas
gentes teve início em 1996
junto da igreja do Monte
Carmo pela mão de Tobias
Baptista quando ali prestou
serviço o padre Henrique
Arruda.

A romaria de New Bed-
ford sai anualmente, alter-
nando entre as igrejas de
São João Baptista (mestre
António Faria), igreja do
Monte Carmo (mestre
Tobias Baptista) e Ima-
culada Conceição (mestre
António Pacheco).

Este ano foi precisa-
mente a igreja da Ima-
culada Conceição a ser
local de concentração, par-
tida e chegada da romaria.

Este pilar da religio-
sidade das gentes do norte

da cidade de New Bedford
acolheu as orações iniciais
da romaria pelas 6:00 com
missa a celebrada pelas
7:00 da manhã e partida
logo após a finalização do
ato.  Após estas cerimónias
iniciou-se a caminhada em
direção à igreja de de São
José e durante todo o dia
visitaram as igrejas de
Nossa Senhora da Anun-
ciação, Capelinha da Ima-
culada Conceição, São
Lourenço, Perpetuo So-
corro, Santo António de
Padua, Imaculada Con-
ceição, São José, Santa
Maria, Santo Aquilino,
Santo Nome, Cemitério de
São João, Monte Carmo,
São James e regresso à
igreja da Imaculada Con-
ceição.

Os romeiros de New Bedford durante a missa na igreja da Imaculada Conceição,
celebrada pelo padre Daniel Reis, pároco deste igreja do norte de New Bedford.

Um aspeto da romaria de New Bedford subindo a Earle Street, em direção à igreja de
São José, em frente ao Brooklawn Park.
Na foto abaixo, os romeiros de New Bedford durante a missa de domingo na Imaculada
Conceição.
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Tiago e Maggie Soares
proprietários da Taunton
Avenue Bakery aguardam

a sua visita

TAUNTON AVENUE BAKERY
208 Taunton Ave., East Providence, RI

Tel. 401-434-3450
Enorme

variedade
de produtos

de
panificação

Pastelaria
variada

Pão caseiro

A todos os
clientes,
amigos e

comunidade
em geral

FELIZ PÁSCOA

Romaria de Pawtucket saiu em Domingo de Ramos
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

A romaria de Pawtucket
saiu, pela madrugada de
Domingo de Ramos. Após
concentração no salão
padre Freitas, o numeroso
grupo de 90 romeiros foi
recebido pelo padre José
Rocha, que em traje de
romeiro resumiu as f i-
nalidades e as obrigações
do romeiro.

Esta romaria foi fundada
no ano de 1996 por

iniciativa de José Pimentel,
natural da Ribeira Grande
e radicado em North
Providence.

A romaria de Pawtucket
está ligada à igreja de Santo
António.

Com uma adesão cres-
cente dos 75 romeiros
iniciais, já ultrapassam os
100 nas romarias mais
recentes, este ano registou
uma aderência de cerca de

90 mas tudo leva a crer que
este número cresça ainda
mais.

A ideia de José Pimentel
surge pelo conhecimento
das romarias em São
Miguel e ao saber, através
de familiares, do seu início
no Canadá, onde regressou
este ano para tomar na
romaria.

Aderiram à ideia de José
Pimentel, Fernando Faria

(já falecido) natural do
Pilar, Bretanha, ilha de São
Miguel e que seria o
primeiro mestre. Rogério
Oliveira, contra-mestre,
Albano Carvalho, que
procedia às orações, natural
da Várzea, Ginetes, São
Miguel, António Leitão,
procurador das almas,
António Andrade e
Clemente Anastácio.

Após o falecimento de
Fernando Faria, passa a
mestre Albano Carvalho
que se tinha iniciado aos 7
anos na Varzea, Ginetes, e
António Leitão, a contra
mestre.

José Pimentel, António
Andrade e Clemente
Anastácio, mantêm a
coordenação da romaria.

Por sua vez, Fábio Car-
valho e Nivery Carvalho,
são os ajudantes do mestre
nas orações.

Romeiros em New Bedford

António Pacheco, mestre dos romeiros de New Bedford.

Mário Almeida integrou-se na romaria de New Bedford

Na foto acima, os romeiros
de Pawtucket vendo-se ao
fundo a igreja de São José.

Na foto à direita, Albano
Carvalho e um dos seus
filhos, Nivery Carvalho,
que também já dá o seu
apoio nas orações durante
a romaria.

Na foto abaixo, os romei-
ros na igreja de São José,
em Pawtucket.
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Romaria de Bristol percorreu o
tipicismo da vila pela manhã de
domingo de Ramos

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Bristol, com todo o seu tipicismo, viu desfilar a sua
romaria anual. Com mais de 20 anos de existência, a
romaria de Bristol é mais uma enquadrada no contexto
das celebrações quaresmais.

Com a característica de ter a sua realização na mais
típica vila de Rhode Island, empresta todo o seu tipicismo
ao reviver de uma tradição num quadro de ruas estreitas
semelhantes a uma freguesia açoriana.

O responsável pela romaria é Luís Silva. O mestre é
Álvaro Rego da Conceição, Ribeira Grande, que tomou
parte nas romarias em São Miguel.

A concentração teve lugar pelas 6:00 da manhã no salão
paroquial da igreja de Santa Isabel, após o que se seguiram
as cerimónias que antecederam a romaria, que teve inicio
pelas 7:00 da manhã com regresso à igreja de Santa Isabel
pelo meio-dia.

Romeiros em Pawtucket

O padre José Rocha, vestido de romeiro, dirigindo-se aos irmãos que durante o dia
percorreram as igrejas de Pawtucket no reviver da romaria quaresmal, que teve início
na ilha de São Miguel em meados do século XVI e que conseguiu encontrar eco na
comunidade lusa aqui residente.

Roberto Silva, tenente inspetor da Polícia de Pawtucket,
que acompanhou a romaria, com José Pimentel, que foi
o fundador deste grupo de manifestação religiosa junto
da igreja de Santo António.

Nas fotos acima e abaixo,
duas gerações de romei-
ros que se incorporaram
na romaria de Santo
António em Pawtucket,
com mais de 20 anos de
existência.

A comunidade portuguesa de Bristol recebeu a romaria quaresmal em Domingo de
Ramos, com as fotos captadas na igreja de Santa Isabel, onde começou e finalizou
esta romagem de oração por uma das mais típicas vilas do estado de Rhode Island.
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Em Lowell

XV Convívio dos Naturais do Concelho da Praia
da Vitória um êxito em presenças e homenagens
a figuras ilustres da diáspora
António de Jesus e Nuno Bettencourt as duas figuras homenageadas

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

CLUBE PORTUGUÊS DE LAWRENCE
2 Saratoga Street - Lawrence, MA

Saudamos os naturais da Praia da Vitória pelo sucesso
do convívio realizado em Lowell!

Saudações extensivas à comitiva vinda da Terceira liderada
pelo presidente do município praiense, Roberto Monteiro!

Saudações para Hélio Melo, “embaixador” da Praia da
Vitória e para Daniel Melo, presidente da comissão

organizadora do XV Convívio Praiense. Corpos diretivos presididos por Daniel Melo

O XV Convívio dos Naturais do Concelho da Praia da
Vitória, ilha Terceira, que teve lugar na Sociedade do Espírito
Santo em Lowell, foi o virar de uma página de grandioso
êxito, traduzido numa digna e relevate comitiva, assim como,
não menos significativas distinções a figuras da diáspora,
graças ao seu trabalho, sem nunca esquecerem a terra que
lhes serviu de berço.

A organização do convívio deste ano, presidida por Daniel
Melo, tendo por coordenador Hélio Melo “embaixador da
Praia nos EUA” e fundador do mesmo, primou pela
apresentação de um programa que realçou a passagem do
quarto de século, da iniciativa.

A comitiva foi presidida por Roberto Monteiro, presidente
da câmara da Praia da Vitória, que se fez acompanhar de
Raquel Borges, coordenadora geral das Festas Praia 2014;
Tibério Dinis e Osório Silva, vereadores e João Costa,
empresário no ramo da fotografia.

Os homenageados do convívio foram Nuno Bettencourt,
um virtuoso da guitarra e António de Jesus, um dos melhores
puxadores de bailinhos de carnaval que pisaram os palcos
da diáspora.

Como já vem sendo habitual, Fernando Sousa mostrou a
sua classe como decorador e apresentou uma sala digna, com
iluminação a condizer com o ato, merecendo os melhores
elogios das largas centenas que encheram o salão.

César Rego, o homem do carnaval, assumiu as funções de
mestre de cerimónias. “Eu nunca fiz isto”, dizia-nos antes
de abrir o microfone. “Seja o que Deus quiser” e em ato
contínuo, apresentou-se a ele próprio e quem vinha para falar.
Mas como há males que vêm por bem, um ruído inesperado
das colunas de som, foi por ele aproveitado para pôr à prova
os seus dotes cómicos, o que o deixou descontraído e a
culminar com um bom trabalho.

Daniel Melo, presidente da comissão organizadora do
convívio, daria as boas vindas, e aqui temos de dar o valor a
um excelente elemento de uma segunda geração, que mostrou
ser capaz de assumir a responsabilidade de um convívio desta
envergadura.

“Quero agradecer a todos os presentes, assim como a todos
os patrocinadores, pois sem este conjunto de boas vontades
não seria possível atingir o êxito do 15º Convívio Praiense”,
começou por dizer Daniel Melo, que ainda recentemente foi
notícia no Portuguese Times, aquando da inauguração das
novas instalações na área do bar, do Portuguese American
Club de Lawrence a que preside.

“Quero endereçar os meus mais gratos e sentidos
agradecimentos à comissão que trabalhou incansavelmente
na semana anterior ao convívio  constituída por Hélio Sousa
e esposa Iria, Dário Rego, César Rego, Eduino Leal, João
Correia e Manuel Carreiro.

Um agradecimento especial à minha mãe Teresa Melo,
minha irmã Debora Rego e à minha namorada Tânia

Medeiros. Quero ainda reconhecer e dentro da parte técnica
David De Melo e Frank Prinzivalli pelo apoio dentro das
suas especialidades”, prosseguiu Daniel Melo, que concluiu
com o mais sentido e significativo agradecimento. “O sucesso
desta festa só é possível graças ao dinamismo, poder de
iniciativa, trabalho dedicado e responsável de alguém que
vive este convívio ao longo de 15 anos de existência. O seu
apoio é uma realidade quer junto da Praia da Vitória, quer
junto da comunidade portuguesa. Esse homem é o meu pai
Hélio Miguel Melo”, disse Daniel Melo, tendo concluído:
“Estou orgulhoso da minha presidência. Não nasci na ilha
Terceira, mas tenho orgulho de ser filho de pais praienses/
terceirenses. Estou sempre disposto a ajudar a nossa ilha”,
concluiu o jovem presidente do XV Convívio Praiense.

João Correia, Eduino Leal, Hélio Melo, Hélio Sousa e Dário Rego ladeiam Roberto Monteiro, presidente da Câmara
Municipal da Praia da Vitória e Daniel Melo, presidente da comissão organizadora do XV Convívio Praiense.
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RIVIERA RESTAURANT
580 N. Broadway, East Providence, RI — Tel. (401) 431-9231

Capacidade para banquetes até 500 pessoas

Aceitamos
encomendas para

almoços
e jantares

Saudamos os naturais da Praia da Vitória pelo sucesso do convívio realizado em Lowell!
Saudações extensivas à comitiva vinda da Terceira liderada pelo presidente do município

praiense, Roberto Monteiro! Saudações para Hélio Melo, “embaixador” da Praia da Vitória e
para Daniel Melo, presidente da comissão organizadora do XV Convívio Praiense.

A mesa da família Sapateiro, muito conhecida no âmbito do carnaval terceirense que
se realiza anualmente por esta região.

“Este convívio é o símbolo da união dos praienses
e a câmara municipal atribuiu importância vital
e fundamental”

— Roberto Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória

Roberto Monteiro, presidente da câmara da Praia da
Vitória, já é uma figura conhecida e reconhecida nos
convívios praienses. A sua forma de ser e proceder
criaram-lhe um leque de grande simpatia que se reflete
nestes encontros regionais dos naturais do concelho da
Praia da Vitória.

“É com grande alegria e satisfação que o municipio da
Praia da Vitória está presente através do seu presidente e
veriadores no XV Convivio Praiense realizado nesta costa
leste dos EUA.

São quinze anos de festa, convívio, partilha e acima de
tudo de união entre todos os praienses. Quer os residentes
na ilha Terceira, especificamente os que residem na Praia
da Vitória, quer todos os que residem nesta costa dos EUA
e que anualmente se juntam para reviver as origens e
perspetivarem um futuro e reavivarem um passado que os
une e que os marca na sua terra natal”, começou por dizer
ao PT o presidente do município praiense, Roberto
Monteiro, cuja amabilidade o tornou popular nos naturais

do concelho da Praia aqui radicados.
“A câmara municipal da Praia da Vitória associa-se

anualmente a este convívio e de alguma forma sente que
este encontro é uma alavanca que promove a Praia da
Vitória quer através do intercâmbio cultural na ida da
comunidade às nossas festas de agosto, quer por outro
lado olhando já para os novos desafios do presente e do
futuro no sentido de criar um intercâmbio económico
através de investimentos que sejam potenciadores de
emprego de riqueza e que possam cimentar o emprego
sustentável de uma sociedade cada vez mais humana e
solidária”, começou por dizer Roberto Monteiro, tendo
acrescentado:

“Acima de tudo este convívio é o símbolo da união dos
praienses e a câmara municipal atribuiu importância vital
e fundamental. Neste 15.º convívio tivemos a honra e o
privilégio de homenagear dois praienses que marcam duas
gerações diferentes: António de Jesus, um homem ligado
ao carnaval, às raizes culturais da nossa terra que aqui
perpetuou, passando para tantas gerações e tantas centenas

de jovens esta cultura tão rica e genuina que marca o
praiense e o terceirense.

Nuno Bettencourt, um jovem nascido na Praia da Vitória
que muito novo deixou as origens e muito cedo conseguiu
projetar-se na música internacional quer através da banda
Extreme quer através de muitos trabalhos a solo que
fizeram e fazem dele um dos grandes guitarristas da
atualidade.

Efetivamente são duas gerações que marcam diferentes
formas de projetar a Praia da Vitória, a ilha Terceira e os
Açores”, prossegue o presidente do município praiense,
sublinhando o gosto de estar entre os conterrâneos.

“Cada vez mais é um orgulho estar entre vós. Eu acredito
e confio que a nossa diáspora vai ter um papel relevante
na retoma económica e na sustentabilidade através da
implementação e execução de investimentos em parceria
connosco que vão projetar a Praia da Vitória no século
XXI e que vão acima de tudo garantir o futuro de
oportunidades para todos os nossos filhos”, concluiu
Roberto Monteiro.
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Raquel Borges, coordenadora geral das Festas Praia 2014

“Vamos ter um programa diversificado como
normalmente acontece”

Harverhill, Mass.
Frank Pacheco

Saudamos os naturais da Praia da Vitória pelo sucesso
do convívio realizado em Lowell!

Saudações extensivas à comitiva vinda da Terceira
liderada pelo presidente do município praiense,

Roberto Monteiro!

Saudações para Hélio Melo, “embaixador” da Praia
da Vitória e para Daniel Melo, presidente da comissão

organizadora do XV Convívio Praiense.

Por sua vez, Raquel Borges surge nos EUA na dificil
tarefa de coordenadora geral das Festas Praia 2014.

Uma Iniciativa que ocupa lugar de honra no contexto
de festas nas ilhas dos Açores, não só em grandiosidade
de atração da comunidade, como num programa variado
e de grande qualidade.

“As Festas da Praia vão decorrer de 1 a 11 de agosto.
Vamos ter um programa diversificado como normalmente
acontece onde além dos desfiles habituais, filarmónicas,
marchas de São João, vamos ter uma bem localizada e
variada Feira de Gastronomia. Teremos um cortejo de
abertura com a qualidade a que nos tem habituado as festas

da Praia.
O tema das festas de 2014 será “O palco da minha vida”,

começou por dizer Raquel Borges, prosseguindo o seu
resumo do programa das festas.

“Iremos ter touradas, gastronomia, música. Um
programa muito diversificado e para todos os gostos.
Vamos em procura das tradições, apostar no carnaval, na
cantoria. Conjuntos no palco da marinha. Venham à
praia”, concluiu Raquel Borges.

Mas no meio de todo este movimento em volta do
convívio praiense há um nome que a comunidade
conhece, graças à projeção dada pelo Portuguese Times.

A mesa de Leonel Xavier e José Messias, dois conhecidos elementos de Cam-
bridge ligados ao carnaval em representação da Banda de Santo António e
que marcaram presença no convívio praiense em Lowell.

Na foto ao lado,
Raquel Borges,

coordenadora geral
das Festas da Praia da
Vitória 2014, com Hélio
Melo, “embaixador” da

Praia da Vitória,
fundador e

coordenador dos
convívios praienses

que celebraram a sua
15.ª edição.
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Hélio Melo, fundador e coordenador do convívio praiense
revestido de grande êxito na passagem do 15.º aniversário

Hélio Melo, “embaixa-
dor” do concelho da Praia
da Vitória em terras
americanas, tem apostado
forte na divulgação deste
encontro, na projeção de
todo o concelho e princi-
palmente nas Festas da
Praia, consideradas dos
maiores cartazes turísticos
dos Açores.

O seu entusiasmo tem
sido contagiante e capaz de
trazer em seu apoio gente
que nada tem a ver com a
ilha Terceira, mas que não
resiste à forma de apro-
ximação de Hélio Melo que
teimou e conseguiu um dos
mais tradicionais e signi-
ficativos convívios a que
temos assistido.

Desde a decoração da
sala, à recepção aos con-
vidados, o serviço de
aperitivos, ao jantar típico,
ao reviver grandes nomes
da música que o tempo foi
esquecendo, como foi o
conjunto “Os Bárbaros”
este ano, tudo tem primado
pela qualidade.

Mas Hélio Melo não se
limita ao salão de festas,
aposta na projeção do con-
vívio através do Portuguese
Times, Portuguese Channel
e RTpi “EUA Contacto
Nova Inglaterra”, que, caso

contrário o seu sucesso
ficaria limitado às quatro
paredes do salão.

É este um dos motivos do
estrondoso sucesso que os
encontros praienses têm
tido ao longo de quinze

anos com a 15.ª confrater-
nização a ser data histórica
pela forma como foi
organizada e concretizada.

Podem fazer livros e
videos para ver sentados na
sala de jantar, mas tudo isto

não passa de consumo
interno e sem valor pro-
mocional.

“As pessoas não fazem
ideia da alegria que sinto
neste momento ao ver esta
sala cheia de naturais do
concelho da Praia da Vi-
tória e amigos que tiveram
a amabilidade de se
juntarem a nós.

Vieram da Califórnia, do
Canadá, dos Açores e de
toda a Nova Inglaterra
numa demonstração do
apoio a quem durante estes
últimos 15 anos tem trazido
a palco este magníf ico
convívio.

Mas se uma vez mais
assumi a coordenação, o
sucesso de mais esta rea-

lização não se deve só a
mim, mas também ao meu
filho Daniel Melo e a um
grupo de ativos praienses
que muito contribuiram
para este grande encontro.

O Convívio Praiense
festeja hoje 15 anos, mas
este meu entusiasmo já
soma 20 com passagens
pela Califórnia, Canadá”,
salienta Hélio Melo, para
acrescentar logo de
seguida:

“Quero agradecer publi-
camente a todos os que
comigo têm colaborado ao
longo de todos estes anos.
Um agradecimento espe-
cial à minha esposa Teresa
Melo e aos meus filhos
Danny e Debra pelo apoio

que sempre me têm dis-
pensado.

Vamos comparar tudo
isto a uma equipa de
futebol em que eu era o
melhor jogador. Posso ser
o melhor, mas sem o resto
da equipa não sou nada.

E aqui embora coor-
denador do convívio só
com o apoio de todos é que
consegui atingir o brilho
que aqui se pode com-
provar.

A todos os comerciantes,
industriais, associações,
bandas de música, restau-
rantes, o meu sincero obri-
gado. Durante estes 15
anos tive o apoio de um
grandioso número de
amigos”.

Daniel Melo, presidente do convívio praiense deste ano,
entrega ao pai, Hélio Melo, uma medalha alusiva à passa-
gem do 15.º aniversário do encontro dos naturais
daquela cidade da ilha Terceira.

A mesa de Jorge Rocha, antigo presidente das Grandes Festas do Divino Espírito
Santo da Nova Inglaterra.

A mesa de João Terra, terceirense que já presidiu ao Clube Recreativo de Warren.
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Saudamos os naturais da Praia da Vitória pelo sucesso do convívio realizado em Lowell! Saudações extensivas à comitiva vinda
da Terceira liderada pelo presidente do município praiense, Roberto Monteiro! Saudações para Hélio Melo, “embaixador” da

Praia da Vitória e para Daniel Melo, presidente da comissão organizadora do XV Convívio Praiense.

“Os Bárbaros”
Recordar é viver
Para completar o êxito de mais uma
grande noite praiense, subiu ao
palco o conjunto “Os Bárbaros”,
que nos anos 60 fizeram as delícias
das sua geração.
Mas como esta reportagem vinha
no decorrer de uma ronda pelas
atividades comunitárias que tinha
obrigado a levantar pelas 4:00 da
manhã para dar cobertura aos
Romeiros na cidade de Taunton,
deixamos Os Bárbaros em palco e
vai de fazer à estrada que tinhamos
mais de um hora de viagem e no
dia seguinte o levantar era pelas
5:30.
Na foto ao lado, António Fernando

Silva, atual vocalista do grupo
“Voz da Saudade” e antigo

elemento de “Os Bárbaros”

Hélio Melo apresentou o conjunto “Os Bárbaros” na presença do filho Daniel Melo.
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NUNO BETTENCOURT
homenageado no XI Convívio
Praiense em Lowell

North Andover, MA
Cafua Management Company

Saudamos os naturais da Praia da Vitória pelo
sucesso do convívio realizado em Lowell!

Saudações extensivas à comitiva vinda da ilha
Terceira liderada pelo presidente do município

praiense, Roberto Monteiro!

Saudações para Hélio Melo, “embaixador” da
Praia da Vitória e para Daniel Melo, presidente
da comissão organizadora do XV Convívio dos

Naturais da Praia da Vitória, Terceira.

Natural da Praia da Vitória, na Ilha da Terceira, Açores, filho de Ezequiel
Mendes Bettencourt e Aureolina da Cunha Gil de Ávila, Nuno Bettencourt imigrou
para os Estados Unidos quando tinha apenas quatro anos de idade, juntamente
com os irmãos Luís e Roberto e fixou residência na cidade de Hudson, em
Massachusetts.

Inicialmente mostrou-se pouco inclinado para a música, preferindo hóquei e
o futebol. Mas, eventualmente começou a tocar bateria e o Luís ensinou-o a
tocar guitarra.

Depois de chegar ao liceu, passou a dedicar-se totalmente à guitarra e a
certa altura começou a faltar às aulas para ensaiar, passando até sete horas
por dia a tocar guitarra, o que o levou a abandonar por completo o desporto.

As principais influências na sua carreira foram primeiro Eddie Van e poste-
riormente os Beatles, Led Zeppelin, Prince, Queen, Pat Travers, Paco de Lucía,
Al Di Meola e Kayak.

É talvez o guitarrista português mais conhecido em todo o mundo, mas é
igualmente compositor e produtor discográfico e ficou famoso por ser o principal
guitarrista do conjunto «Extreme», sediado em Boston, que teve grandes
sucessos como as baladas acústicas «More Than Words» e «Hole Hearted»,
cancões que atingiram, respetivamente, número 1 e número 4 na lista dos 100
maiores sucessos da Billboard em 1991.

As duas canções pertenceram ao album Pornograffitti, que inclui um dos mais
impressionantes solos de guitarra, o tema «Flight of the Wounded Bumblebee»,
interpretação do tema do mesmo nome da autoria de Nikolai Rimsky-Korsakov.

Depois disso, gravou um projecto solo, intitulado Schizophonic, e tocou com
várias bandas, incluindo Mourning Widows, Population 1, DramaGods, The
Satellite Party (liderada por Perry Farrell da Jane’s Addiction’s e posteriormente
co-fundador da Lollapalooza, antes de regressar aos Extreme.

Desde 1990, Bettencourt tem vindo a distribuir a sua linha de guitarras do seu
próprio desenho, conhecida pelo nome de N-Series, desenhadas pela companhia
Washburn Guitars, e que já vão na quarta edição.

Tem feito digressões com diversos artistas, como os Drama Gods, tendo
participado num festival onde também estiveram nomes sonantes como KISS,
Santana, Jeff Beck, The Doobie Brothers, Alice in Chains, The Pretenders, Ben
Folds Five, entre outros.

Em Novembro de 2009, Bettencourt começou a tocar para a conhecida
Rihanna, e desde essa altura é sempre o guitarrista principal nas digressões
desta grande artista. A sua qualidade é garantia de que nomes sonantes da
música vai continuar a depender do seu talento e decerto vamos continuar a
ver o Nuno Bettencourt durante muito mais anos a tocar para os grandes nomes
da música moderna.

Convívio praiense em imagens

Na foto acima, os antigos
presidentes das
comissões organizadoras
dos convívios praienses
por estas paragens:

John Correia, Frank
Toste, José Toledo, Tony
Rodrigues, Paul
Rodrigues (que preside
em 2015), o presidente
Roberto Monteiro, Hélio
Sousa, Hélio Melo e o
atual presidente da
comissão organizadora,
Daniel Melo.

Na foto à direita, Daniel
Melo, presidente da
comissão organizadora
do XI Convívio Praiense
com César Rego, que foi
mestre de cerimónias.

Nas fotos abaixo, Daniel
Melo com Dário Rego, da
comissão organizadora e
ainda com David Melo,
conhecido artista da
comunidade.



18       Comunidades                PORTUGUESE TIMES                             Quarta-feira, 16 de abril de 2014

COUTO MANAGEMENT GROUP

Stoneham, MA
Escritórios principais

Tel. 781-279-0290

Sal Couto, CEO proprietário
Salvi Couto, presidente

Saudamos os naturais da Praia da Vitória pelo sucesso do convívio realizado em Lowell!
Saudações extensivas à comitiva vinda da Terceira liderada pelo presidente do

município praiense, Roberto Monteiro!
Saudações para Hélio Melo, “embaixador” da Praia da Vitória e para Daniel Melo,

presidente da comissão organizadora do XV Convívio Praiense.

XV Convívio dos Naturais do Concelho da Praia da Vitória

O casal Dário e Débora Rego.

Eduíno Leal com Hélio Melo.

Frank Pacheco e Josy.

Daniel Melo e Roberto Bettencourt.

Daniel Melo, Frank Prinzivalli e Roberto Monteiro.

Colleen e Frank Prinzivalli.

Daniel Melo e Hélio Sousa.

Tony Rodrigues e Daniel Melo.Tania Medeiros e Daniel Melo.
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Convívio praiense em Lowell reuniu três centenas de convivas

O casal Hélio e Teresa Melo.

Hélio Melo ladeado por Marco Monteiro e Roberto
Monteiro.

Roberto Monteiro, João Gravito e Hélio Melo.

Eduíno Leal, Daniel Melo e Roberto Monteiro.

Daniel Melo, Frank Prinzivalli e Hélio Melo.

Frank Toste e Daniel Melo.

Hélio Melo, João Costa e dois amigos.

Daniel Melo, Dário Rego, Tony Rodrigues, Marco Monteiro, Roberto Monteiro, Paul
Rodrigues, Osório Silva, Tibério Dinis e Hélio Melo.

John Correia, Manuel Carreiro, Hélio Melo, Henrique Arruda, Salvi Couto e Joe
Cerqueira.
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Convívio praiense em Lowell sublinhado de sucesso

Daniel Melo e Osório Silva.

Hélio Melo e Roberto Monteiro.

Daniel Melo, Hélio Melo e Roberto Monteiro.

Carlos Madureira e uma amiga.

Frank Prinzivalli, Daniel Melo e John Correia.

Roberto Monteiro e Hélio Sousa.

Filomena e uma amiga de infância.

José Canha e esposa. Roberto Monteiro e César Rego.

Helena Medeiros com as filhas Tania Medeiros, Colleen Prinzivalli e uma amiga. Daniel Melo, Paul Rodrigues, Hélio Melo e César Rego.
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Hélio Melo, João Correia, João Feitor e Daniel Melo.

Daniel Melo, Joe Cerqueira e Hélio Melo.

Praienses em convívio em Lowell

João Correia, Roberto Monteiro e Eduíno Leal.

Frank Cafua e Daniel Melo.

Daniel Melo, Henrique Arruda e Hélio Melo.

Manuel Carreiro e Daniel Melo.

Hélio Melo e Salvi Couto.

João Correia e Daniel Melo. Frank Pacheco e Daniel Melo.

Osório Silva, Roberto Monteiro, Frank Cafua e Hélio Melo.
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António de Jesus homenageado
no XI Convívio Praiense em Lowell

Roberto Monteiro,
presidente da Câmara
Municipal da Praia da
Vitória, homenageou
António de Jesus no
décimo quinto convívio
dos naturais do
Concelho da Praia da
Vitória, em Lowell,
tendo já em cerimónia
anterior atribuído a
medalha de prata
daquele município
terceirense, pelo
relevante contributo
dado ao carnaval pelos
EUA.
António de Jesus é um
dos melhores puxadores
que temos entre nós.
Facilidade de
movimentos, presença
em palco, boa voz,
facilidade de expressão,
atributos que lhe
valeram a distinção.
“Iniciei-me como
puxador no carnaval aos
15 anos na freguesia das
Lajes, ilha Terceira. Vim
para os EUA em 1987 e
1989 recomecei a
tradição do carnaval, em
Lawrence. Passei por
Lowell e atualmente
faço parte do grupo de
Steve Alves, ligado ao
Phillip Street Hall”,
disse o homenageado,
que viu o seu trabalho
reconhecido pela
organização do XV
Convívio dos Naturais
do Concelho da Praia da
Vitória, Terceira.

Na foto acima, Roberto Monteiro atribuindo a
medalha com que António Jesus foi home-
nageado no convívio praiense em Lowell. Na foto
abaixo, Jesus com Hélio Melo, fundador e
coordenador do convívio dos naturais daquela
cidade terceirense.

XV Convívio de naturais da Praia da Vitória em Lowell foi grande sucesso

A mesa do empresário Frank Pacheco, Hélio Sousa e Dário Rego.

A mesa dos empresários Joe Cerqueira, Henrique Arruda, Salvi Couto e Mark Cafua.

A mesa de Osório Silva, Marco Monteiro, Raquel Borges, Roberto Monteiro, Hélio e
Teresa Melo, Tibério Dinis e esposa e Daniel Melo e Tânia Medeiros.

A mesa dos empresários Salvi Couto, Frank Cafua, Joe Cerqueira e Henrique Arruda.

A mesa de José Canha, antigo vice-cônsul de Portugal em New Bedford.
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Caso “Operação Furacão” segue
para julgamento com 14 arguidos

O Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa,
decidiu levar a julgamento 14 dos 15 arguidos do processo
principal da “Operação Furacão”, acusados de fraude fiscal
qualificada, adiantou à agência Lusa fonte judicial.

O Ministério Público (MP) deduziu acusação, em junho
de 2013, contra 30 arguidos, seis dos quais sociedades
comerciais, suspeitos de, entre 2001 e 2007, lesarem o
Estado em mais de 36 milhões de euros por fuga ao fisco,
dos quais cerca de 8,5 milhões de euros tinham já sido
voluntariamente devolvidos por aderentes, contra os quais
não foi deduzida acusação.

No decurso da fase da instrução foram separados do
processo 15 dos arguidos, os quais deram origem a outras
11 novas instruções (algumas com mais do que um
arguido), ficando o processo principal com os restantes
15 acusados.

Comunidade portuguesa na
Coreia do Sul está a crescer

A comunidade portuguesa na Coreia do Sul, apesar de
pequena, quase triplicou nos últimos anos, principalmente
através dos jovens, atraídos pelas oportunidades que o país
oferece, afirmou o embaixador português em Seul.

Há cerca de cinco anos, viviam na Coreia do Sul perto
de 40 portugueses e hoje a comunidade conta com 114
cidadãos nacionais, segundo o embaixador António
Quinteiro Nobre.

O padre Álvaro Pacheco é o “decano” da comunidade
portuguesa, contando 18 anos de vida na Coreia do Sul. É
um dos três missionários portugueses da Consolata no país,
que tem como objetivo “ajudar a igreja coreana a tomar
consciência da missão”. “É uma igreja diocesana, tem mui-
tos padres e muitas paróquias, mas tem poucos mis-
sionários a trabalhar no estrangeiro. A ideia é ajudar esta
igreja a tornar-se mais missionária, ela própria”, explicou.

Jovens emigrantes “à força” lançam
manifesto sobre “realidade avassaladora”

“Esse país também é nosso” é o nome de um manifesto
lançado por jovens emigrantes portugueses qualificados,
que pretendem que “a realidade avassaladora da
emigração” seja tema de debate nas eleições europeias.

A ideia de lançar o manifesto surgiu da vontade de jovens
emigrados “à força” de “fazerem alguma coisa” pelo seu
país, numa altura em que se aproximam as eleições
europeias (25 de maio), informou à agência Lusa Rodrigo
Rivera, um dos promotores.

Para Rodrigo Rivera, é preciso discutir as razões que
levam “centenas de milhares de pessoas” a saírem por ano
de Portugal.

“O último número oficial foi 120 mil. Acho que é uma
situação bastante gravosa”, lamentou o jovem com
formação em Relações Internacionais.

O manifesto é assinado por uma jovem escritora, por
arquitetos, economistas, investigadores, designers, entre
outros, emigrados em vários países europeus, no Brasil e
no Camboja.

“Somos todos jovens qualificados, nalguns casos ainda
estudantes, e não encontramos nenhuma saída profissional
em Portugal que seja digna”, disse Rodrigo Rivera.

Há muitos jovens com mestrados, doutoramentos e que

”não conseguem encontrar um trabalho que pague mais
de 500 ou 600 euros e, provavelmente, não é na área deles”,
lamentou.

Rodrigo Rivera adiantou que o manifesto tem “alguns
dias” e já reuniu cerca de duas dezenas de assinaturas.

O objetivo é “chegar a muito mais gente”, porque “a
realidade da emigração em Portugal é avassaladora neste
momento” e “tem que haver uma reposta política séria a
esta situação”.

Rodrigo Rivera frisou que estes jovens querem “mesmo
voltar” para Portugal: “Temos saudades do nosso país,
queremos contribuir para o seu desenvolvimento e vemo-
nos obrigados a viver fora do país.”

Sobre a intenção do Governo de incentivar “jovens
cérebros” estrangeiros a virem estudar para Portugal,
Rodrigo Rivera disse que “é uma grande falácia”.

“Ao mesmo tempo que dizem que querem fazer isso,
estão a expulsar jovens mais do que qualificados, formados
em Portugal, e criaram um estatuto especial de estudante
estrangeiro que vai reduzir a diversidade internacional das
nossas universidades com propinas exorbitantes para estes
estudantes”, considerou.

Cuba. A casa onde o escritor Fialho de Almeida viveu 18
anos nesta vila alentejana foi classificada como monumento
de interesse público, devido ao seu valor patrimonial
associado à “relevante figura da literatura portuguesa”.  Fialho
de Almeida viveu na casa entre 1893, após ter casado com
uma proprietária rural da região, e 1911, quando faleceu.

FÁTIMA. O documentário “Fátima no Mundo”, que mostra
o impacto internacional do maior templo mariano no país
(ilustrado na foto em baixo), vai ser exibido entre os dias 08
e 18 de maio nas salas Lusomundo de Lisboa, Porto,
Coimbra, Cascais, Braga, Vila Real e Viseu. O documentário,
com realização do escritor Manuel Arouca, tem 90 minutos e
foi filmado um pouco por toda a parte, desde a Coreia do Sul
ao Hawai, dos Estados Unidos da América a África, no Brasil
e na Polónia, entre muitos outros países, de todos os
continentes.

NAZARÉ. Os sanitários públicos instalados na Praça Dr.
Manuel de Arriaga, no centro da vila, foram assaltados na
madrugada de quinta-feira. Foram furtadas torneiras e outros
equipamentos, obrigando ao seu encerramento para obras
de reparação e substituição dos equipamentos em falta.

OURÉM. Um homem de 27 anos que andava há três anos
fugido à justiça e que tinha sido condenado a 11 anos de
prisão foi capturado pela GNR. O detido, com residência
conhecida neste concelho, estava refugiado num armazém,
e tinha sido condenado por crimes de furto e fogo posto a
residências.

SETÚBAL. Os 154 anos da elevação de Setúbal a cidade
vão ser assinalados com um programa comemorativo nos
dias 19 e 23 de abril, no edifício dos Paços do Concelho.

A iniciativa, intitulada “Encontros com a História”, terá início
no dia 19, com o “hastear da bandeira”, seguindo-se uma
contextualização histórica protagonizada por Alberto Sousa
Pereira acerca “da elevação de Setúbal a cidade, em 1860”.
Já no dia 23 terá lugar no salão nobre dos Paços do Concelho
uma conferência subordinada ao tema “Elevação de Setúbal
a Cidade, estratégia urbana e novos projetos”, no âmbito da
qual serão apresentados dois projetos para Setúbal: a nova
Biblioteca Municipal e o Terminal 7.

VILA NOVA DE CERVEIRA. A escultura do memorial
aos heróis da guerra das antigas colónias, da autoria de
Manuel Sousa Pereira (foto em baixo) instalada na avenida
dos Herós, uma peça em bronze, foi furtada durante a
madrugada de quarta-feira passada. O memorial foi
inaugurado a 01 de outubro de 2008, sendo composto por
um monumento em granito com os nomes dos habitantes do
concelho que participaram na guerra do ex-Ultramar, além
da escultura roubada.

A Pastelaria Mexicana, localizada na Avenida Guerra
Junqueiro n.º 30-C, freguesia do Areeiro, Lisboa, foi
classificada como monumento de interesse público.
A Mexicana foi integralmente remodelada entre 1961
e 1962, segundo projeto do arquiteto modernista Jorge
Ribeiro Ferreira Chaves. Entre o património integrado,
destaque para os revestimentos cerâmicos, como o
painel Sol Mexicano, de Querubim Lapa, a cabine
telefónica interior e o “passarinhário”.

VILA NOVA DE GAIA. O antigo hotel Mirassol, situado
em frente à praia de Miramar, está abandonado há mais de
15 anos e, apesar de várias promessas e até projetos
arquitetónicos, continua em ruínas e sem interessados na
sua reabilitação. Construído na década de 1950, o hotel
chegou a ser uma das estâncias turísticas da região Norte
mais procuradas durante o verão mas, com o decorrer dos
anos e a construção de edifícios adjacentes, acabou por
perder o seu encanto, encerrando portas na década de 90.

Obras na casa de Aristides
de Sousa Mendes arrancam
no final de maio

As obras de recuperação da casa do cônsul Aristides de
Sousa Mendes, situada em Cabanas de Viriato, devem ter
início no final de maio, revelou a diretora regional de
Cultura do Centro.

Celeste Amaro, que participou, dia 06, num cordão
humano em defesa da Casa do Passal, que se encontra em
ruínas, explicou que decorre a fase final do concurso
público para substituição da cobertura, reforço e
estabilização estrutural, com um valor base de 316.983
euros e um prazo de execução de 210 dias. As obras
incluem a recuperação da cobertura e das janelas da
cobertura e toda a parte estrutural de pilares que sustentam
a casa, que pertence à Fundação Aristides de Sousa
Mendes. Na parte exterior “será feita a picagem das
paredes, a pintura, e possivelmente, se ainda houver
dinheiro, iremos ao resto das janelas, porque interessa-
nos fechar a casa”, acrescentou.

Perto de quinhentas pessoas marcaram presença no
cordão humano em defesa da recuperação da casa de
Aristides Sousa Mendes, que salvou milhares de pessoas
do Holocausto, quando exercia as funções de cônsul em
Bordéus, durante a II Guerra Mundial.

Empresária luso-canadiana diz que tem
orgulho em “vender Portugal”

Helena Loureiro, de 47 anos, uma empresária luso-
canadiana, natural da Serra de Santo António
(Alcanena, distrito de Santarém), tem o restaurante
“Portus Calle” há 11 anos, e mais recentemente, há
ano e meio, abriu o “Helena”, decorado com materiais
feitos em Portugal, e com produtos portugueses, em
Montreal, Canadá.
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Segundo Vítor Fraga

Prioridade da SATA é servir os Açores e os açorianos
O secretário regional do Turismo e Transportes dos

Açores reafirmou, dia 08, na Assembleia Legislativa, na
Horta, que a SATA tem um objeto social que “deve cumprir
com total rigor, sem se desviar um milímetro”, frisando
que esse objeto social “é servir os Açores e os Açorianos”.

Vítor Fraga relembrou que é função da SATA servir os
Açores e os Açorianos “com qualidade, com segurança,
aumentar a capacidade de interligação entre todas as ilhas
e dar conectividade para o exterior da Região”, salientando
que a função primordial da SATA passa por “assegurar as
ligações e a acessibilidade para a Região e ligar os Açores
às comunidades emigrantes e aos principais mercados
emissores de fluxos turísticos para a Região”.

 Vítor Fraga adiantou ainda que, fora desta função
primordial da transportadora aérea açoriana, “toda e
qualquer operação é admissível desde que seja rentável
para a Região”.

 Vítor Fraga anunciou que, depois de terem sido
detetadas lacunas nos horários de verão da SATA Air
Açores, deu indicações à transportadora para que essas

lacunas fossem corrigidas, frisando, ainda, ainda que a
SATA não abandonou rotas regulares ou lucrativas, tendo
abandonado a base do Funchal porque esta “passou a ser
uma base deficitária”, dadas as contingências do mercado.

 “A operação no Funchal, no ano de 2013, dava um
prejuízo de 3,5 milhões de euros”, frisou, considerando
que não é “admissível que os açorianos suportassem esse
custo”.

 No que diz respeito à operação do Funchal para o Porto
Santo, o Secretário Regional salientou que o que foi feito
foi uma boa medida de gestão.  “Aquilo que a República
queria era que, de janeiro a maio, os açorianos pagassem
400 mil euros para que os madeirenses tivessem as ligações
entre o Funchal e o Porto santo e a isto eu disse que não”,
afirmou.

 Em relação ao atual concurso, frisou que “a SATA
concorreu com valores que lhe permitem ter rentabilidade
na operação”, garantindo “ao longo do período contratual,
que são cinco anos, um encaixe líquido de 200 mil euros
por ano”.

Filha de madeirense efetua rota solitária de
dois anos em nome da igualdade das mulheres

Uma jornalista das Ilhas
Canárias filha de uma ma-
deirense está a realizar a
aventura “Sola em Bici”,
pretendendo percorrer 34
países, sozinha de bicicleta,
em nome da igualdade de
género e pleno acesso das
mulheres à educação.

A rota começou a 08 de
março na África do Sul, vai
durar cerca de dois anos, e
Cristina Spínola disse,
quinta-feira, à agência
Lusa, antes da sua partida
de Moçambique, conside-
rando que “chegar a este
país foi uma odisseia”.

“Pensei que Moçambique
seria mais fácil, mas até
agora não tem sido nada,
desde que cruzei a fronteira
e para chegar a Maputo tudo
foi uma odisseia e sem
ajuda nenhuma”, afirmou.

A jornalista sublinha que
“as grandes cidades sempre
são mais duras”, acrescen-
tando que “nesta rota em
bicicleta tudo pode mudar
de um dia para outro, são as
coisas da aventura”.

Falando das expectativas,
Luísa Spínola estabeleceu
como objetivo “chegar à
Etiópia em julho com um
‘saco’ de coisas muito posi-
tivas apanhadas pelo cami-

nho, experiências, gente
interessante” que jamais
pensou encontrar.

“O importante é a sensa-
ção de ter feito alguma
coisa para que o mundo
esteja melhor e já não me
importa morrer pelo cami-
nho, porque somente o
facto de ter dado este passo,
ter deixado tudo e come-
çado esta aventura dá
sentido a toda a minha vida.
Sinto-me realizada pessoal-
mente e sem medos, total-
mente livre”, declara.

Segundo Cristina Spíno-
la, este é o sentido da vida
que “todas as mulheres da
terra devem fazer”, o que
passa pela mudança de
mentalidades e pela cultura.

“É por isso que um dos
principais objetivos do
projeto é lutar pelo acesso
de todas as mulheres à
educação, porque e muito
fácil ser-se manipulado
quando se é ignorante”,
opina

A jornalista pretende
percorrer, pedalando, cerca
de 34 países, sozinha, numa
bicicleta, sem equipa de
apoio, testando as suas
capacidades de sobrevi-
vência.

Nesta primeira fase da

rota, parte de Moçambique,
em direção ao oriente,
percorrendo o continente
africano pela costa leste até
Eritreia, prevendo passar
depois passar pela Arábia
Saudita ou Iémen, por Omã
até à Índia, terminando a
primeira parte da viagem na
Ásia.

Em janeiro de 2015, co-
meçará a segunda parte da
rota, na Nova Zelândia, per-
correndo todo o continente
americano, desde a Califór-
nia até à Patagónia (Argen-
tina).

A aventura f inda em
dezembro do próximo ano,
em Barbados, com o regres-
so previsto a Canárias, à
boleia num veleiro.

Toda a informação rela-
cionada com esta nova
aventura poderá ser acom-
panhada, através do “rutó-
metro”, em:

 www.solaenbici.com
Ao longo desta rota, a

jornalista vai também
relatar as suas aventuras, os
testemunhos de vida de mu-
lheres e os casos de sucesso
de igualdade de opor-
tunidades, crónicas que irá
publicando no site e nas
redes sociais, incluindo
vídeos no ‘youtube’.

Moinho de água do séc. XVI
em funcionamento no Nordeste
é atração para turistas

Um moinho de água em funcionamento no Parque Natu-
ral da Ribeira dos Caldeirões, concelho do Nordeste, tem
vindo a atrair inúmeros turistas.

Nesse parque, além de duas residências de moleiro, está
localizado o maior núcleo de moinhos de água recuperados
nos Açores, já classificados como Imóveis de Interesse
Público, que foram alvo de obras de recuperação e benefi-
ciação inauguradas em agosto de 2006. Ao todo, o parque
é constituído por cinco moinhos de água do século XVI.

Desde então, o local conta com um moinho em pleno
funcionamento, um moleiro (Zulmiro Pimentel) em
permanência, um posto de venda de artesanato, ‘snack
bar’, churrasqueiras e um posto de informação turística,
que disponibiliza visitas guiadas ao parque.

Canhão seiscentista encontrado
em Ponta Garça, São Miguel

Um canhão que data do século XVII e que foi encontrado
junto ao farol de Ponta Garça, São Miguel, vai ser exposto
no Museu de Vila Franca do Campo. Trata-se de um canhão
construído em bronze, com dois metros e meio de compri-
mento e cerca de uma tonelada de peso, que foi encontrado
por pescadores de polvo de Ponta Garça.

Este é o segundo canhão encontrado naquela localidade,
no espaço de poucos anos, tendo o primeiro sido retirado
do mar em maio de 2011 e levado para o Museu Carlos
Machado, em Ponta Delgada, pretendendo o município
vilafranquense recuperá-lo.

Festas do Espírito Santo na Lagoa
A autarquia lagoense irá, em colaboração com a paróquia

de Nossa Senhora dos Anjos, e a junta de freguesia de
Água de Pau, promover nos dias 27, 28 e 29 de junho o
Império de São Pedro, cujas festividades terão lugar no
Largo de Santiago, na vila de Água de Pau.

Trata-se de uma organização da responsabilidade da
Câmara Municipal de Lagoa, que decidiu, este ano,
recuperar o Império de S. Pedro há muito extinto nesta
vila. A Lagoa tem a tradição de várias instituições
promoverem Impérios do Divino Espírito Santo, como é
o caso da Santa Casa da Misericórdia, Agrupamento de
Escuteiros do Cabouco e a Paróquia de Nossa Senhora do
Rosário.

Com um diversif icado programa, as festividades
iniciam-se, na sexta feira, pelas 20h30, com a abertura do
quarto do Espírito Santo, seguindo-se a bênção da dispensa
da carne e da massa. No sábado, o dia inicia-se com a
distribuição, pela manhã, de mais de 200 pensões aos
idosos portadores do cartão do idoso e instituições sociais,
sendo que no final da tarde haverá a partilha popular das
tradicionais sopas do Divino Espírito Santo. Para domingo,
último dia das festividades, decorrerá o tradicional cortejo,
desde o Largo de Santiago até à Igreja de Nossa Senhora
dos Anjos, seguindo-se a Missa Solene e o Cortejo da
Coroação dos Impérios do concelho com a participação
das filarmónicas do concelho, terminando com um bodo
de leite no Centro Comunitário João Bosco Mota Amaral.

É de salientar, que os três dias de festa do Divino Espírito
Santo em honra do Império de São Pedro na Vila de Água
de Pau contarão com a animação musical de vários grupos
locais.

Caetano Veloso atua pela primeira
vez nos Açores

O artista brasileiro Caetano Veloso atua, pela primeira
vez, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, nos
próximos dias 2 e 3 de junho . Os bilhetes estarão à venda
desde ontem, 15 de abril e estarão disponíveis à bilheteira
e online (teatromicaelense.bilheteiraonline.pt).

Este concerto inclui-se numa tournée europeia - 18
espectáculos em oito países -, que se inicia em Lisboa, no
Coliseu dos Recreios, a 28 de Abril, e acaba no Porto, no
Optimus.

Sismo de magnitude 4,9 nos
Açores sem registo de estragos
ou danos pessoais

Um sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter foi
registado na madrugada de sexta-feira nos Açores a cerca
de 60 quilómetros de Ginetes (S. Miguel), não tendo sido
registados estragos nem danos pessoais. O sismo foi
sentido principalmente nas ilhas Terceira e de S. Miguel.

Trabalhadores
da SATA com
novas greves
em “momentos
importantes”
até ao final do ano

O Sindicato Nacional da
Aviação Civil (SINTAC)
anunciou a semana passada
que os trabalhadores de
terra da SATA vão avançar
com novas greves “em mo-
mentos importantes para a
região” até ao final do ano.

As novas datas, que ainda
não foram divulgadas,  irão
juntar-se às duas paralisa-
ções parciais já anunciadas
pelo SINTAC (de 17 de
abril a 15 de maio, de quatro
horas diárias, e de 17 abril
de a 31 de dezembro ao
trabalho complementar),
caso a administração não
proceda ao ressarcimento
por “penalizações na pro-
gressão de carreiras” deste
pessoal.

Não foram maracadas
greves durante as festivida-
des do Sr. Santo Cristo dos
Milagres e da competição
do SATA Rali Açores, em
São Miguel.

XXI Colóquio da Lusofonia a decorrer este
mês homenageia nove escritoras açorianas

A XXI edição do Coló-
quio da Lusofonia, que
decorre de 24 a 27 de abril,
na Praia dos Moinhos, no
Porto Formoso, concelho da
Ribeira Grande, ilha de São
Miguel, pretende dar visi-
bilidade à escrita no femi-
nino, com o lançameto da
“Antologia 9 ilhas, 9 mu-
lheres”, com homenagem a
9 escritoras: Natália Correia
e Madalena Férin (ambas já
falecidas), Joana Felix (fi-
lha do poeta Emanuel Fe-
lix), Renata Correia Bote-
lho (filha de Emanuel Jorge
Botelho), Brites Araújo,

Judite Jorge, Luísa Ribeiro,
Luísa Soares e Madalena
San-Bento.

Os Colóquios da Luso-
fonia, que decorreram pela
primeira vez no Porto, já
passaram por Bragança (du-
rante nove anos), Macau,
Brasil e Galiza (Espanha).
Realizam-se nos Açores
desde 2006.

A edição deste ano conta
com mais de 70 inscrições
do Japão, Portugal, Brasil,
Bélgica, Itália, EUA e
Canadá e integra cinco

lançamentos de livros e
sessões de poesia dedicadas
à açorianidade.

Natália Correia

Biscoito Bomba
é o novo doce
picoense

O primeiro produto a
integrar o Geoparque Aço-
res é o “Biscoito Bomba”
que foi lançado a semana
passada na Assembleia
Legislativa e que é confe-
cionado pela pastelaria
“Aromas e Sabores”, do
concelho das Lajes do Pico.
Vânia Pereira, proprietária
do estabelecimento, infor-
mou à Rádio Pico que o
doce tem o formato de uma
bomba vulcânica e que o
chocolate, a laranja e a
canela são alguns dos ingre-
dientes que compõem o
biscoito.

Na ocasião foram ainda
apresentados e degustados
vários produtos típicos da
Região como vinhos, quei-
jos, mel, conservas e doces.

O Geoparque Açores é
composto por 121 geosítios
espalhados pelas nove ilhas.
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Manuel Ferreira, português na direção
 de televisão em New York

Há sete meses, Manuel Ferreira trocou Chicago,
onde trabalhava na WBBM-TV, filial da CBS, por
New York, onde trabalha na HITN-TV, a única
rede hispânica de televisão não-comercial
dirigida aos 40 milhões de latinos dos Estados
Unidos. Anteriormente, trocara New Bedford e o
Portuguese Channel por Boston e a WBZ-TV
(canal 4). Mas estas trocas não são braldocas e
muito menos troca-tintas.

Convém lembrar que desde 1989, quando voltei
ao Portuguese Times depois de ter andado por
outras paragens, me reparto também pelo
Portuguese Channel, o canal português de TV-
cabo do sudeste de Massachusetts e Rhode Island,
onde, ainda antes dos telejornais que apresentei
durante anos, comecei por fazer um programa de
entrevistas e notícias que substitui o telejornal
aos sábados e que, até ver, continuo a apresentar.

Intitula-se Fim de Semana e é gravado sábado
de manhã. Não ganha nenhum Emmy, mas já por
lá passaram o Nobel José Saramago, o presidente
timorense José Ramos Horta, o atual secretário
de Estado John Kerry e a mulher, a portuguesa
Teresa Heinz Kerry, e Rui Machete, atual ministro
português dos Negócios
Estrangeiros, quando era
presidente da FLAD.

Não é bem one man show,
mas é two men show, é feito
exclusivamente por duas
pessoas: o técnico que
monta e grava o programa e
este vosso criado, que
entrevista quando é caso
disso, e lê as notícias sem
teleponto e até faz de
porteiro quando aparecem
visitas.

D. José Policarpo, o recen-
temente falecido cardeal
patriarca de Lisboa, esteve
lá uma manhã para uma
entrevista e, impressionado
com esta simplicidade (leia-
se redução de despesas),
desabafou que se a TVI
tivesse sido assim tão simples ainda continuava
a ser da Igreja.

Meio aposentado, continuo a ir sábado de
manhã ao Portuguese Channel e presentemente
faço o programa com o Eduardo Lima Júnior, mas
já fiz com muita gente. Estou a lembrar-me, por
exemplo, do Mário Mota, que foi depois trabalhar
para a Raytheon e hoje gere os bens familiares
em São Miguel, e o Willitts Mendonça, hoje
bancário em Boston e carola do Dia de Portugal
em Taunton.

Nem todos continuaram a trabalhar em TV, mas
dá-me prazer o caso de três que, depois de terem
feito uns tempos o Fim de Semana, bateram para
mais altos voos  e congratulo-me em referir alguns
que fazem carreira em canais nacionais: Gil
Cunha, jornalista do canal 4 de Los Angeles (NBC)
e autor de piadas para os talk shows Hello Ross
(com Ross Mathews) e Love You (com Whitney
Cummings) e da série de comédia After Lately;
Gilberto Nóbrega, repórter freelancer para NBC,
CBS, ABC, HBO Sports e ESPN e o Manuel
Ferreira, agora diretor de tecnologia e engenharia,
portanto responsável pelas emissões do HITN-TV
(Hispanic Information and Telecommunications
Network).

Manuel é beirão, nascido há 49 anos em
Carvalheda, concelho de Celorico da Beira,
distrito da Guarda, um dos filhos do casal Manuel
Ferreira Santos e Otília Freitas Santos, que
viveram uns anos em New Bedford mas já
regressaram à sua aldeia serrana.

Ainda estudante no Emerson College, Manuel
conseguiu um part-time na Colony
Communications, subsidiária do Providence
Journal que ganhou os direitos de exploração da
TV cabo em New Bedford, Fall River e outras
localidades de Massachusetts e Rhode Island e

que, associada ao Portuguese Times, criou uma
emissão em língua portuguesa que se tornaria no
Portuguese Channel. Manuel fazia parte da equipa
do telejornal e ao sábado de manhã fez uns tempo
o Fim de Semana comigo, mas um dia deixou de
aparecer, conseguiu trabalho em Boston, num
novo canal, o Monitor Channel.

Em 1991, o Christian Science Monitor, o famoso
jornal diário da Church of Christ Science (que

agora é publicado online e impresso
semanalmente), decidiu lançar um canal de
televisão, o Monitor Channel. Durou 11 meses
e acabou por fechar devido a dificuldades
financeiras, mas quando a aventura acabou
Manuel conseguiu trabalho na WBZ-TV (canal
4), da CBS.

Devo dizer que desde que o Manuel mudou
para Boston só o encontrei três ou quatro vezes,
mas ia sabendo dele por intermédio da irmã,
a Zélia Fernandes, proprietária do European
Hair Stylists, Acushnet Avenue, em New
Bedford, onde corto o cabelo há anos.

Enquanto tosquia, Zélia conta novidades do irmão
mais novo e assim fui sabendo que o Manuel tinha
casado com uma chinesinha programadora de
computadores, que resolveu aportuguesar o nome
para Ivone Ferreira e já têm dois meninos, o
Simon de oito anos e o Tyler com seis.

Há coisa de cinco anos, Zélia disse-me que o
Manuel decidira trocar a WBZ pela televisão da
CBS em Chicago, a histórica WBBM-TV, onde se
realizou o debate entre os candidatos
presidenciais John Kennedy e Richard Nixon a
26 de setembro de 1960. Em outubro do ano
passado, outra novidade, o Manuel trocara
Chicago por New York, deixara de ser um dos 10
mil empregados da CBS para trabalhar numa

televisão educativa e sem
fins lucrativos, mas ainda
assim com salário de seis
digitos.

Zélia pensa que o estar
agora mais perto da família
residente em New Bedford
pesou na decisão do irmão,
mas a verdade é que a área
metropolitana de New York
é o primeiro mercado
televisivo do país, com
7.461.030 espectadores,
enquanto Chicago é o
terceiro e Boston o sétimo.

Mas por outro lado, a
HITN-TV, criada em 1983 e
com estúdios no Brooklyn
Navy Yard, é uma
experiência aliciante com a
sua proposta de “educar e
divertir” acompanhando as

“aspirações educacionais, sócio-económicos e
culturais da comunidade latina nos Estados
Unidos”. A responsabilidade do Manuel é levar
a programação, baseada na saúde, finanças e
educação, a mais de 36 milhões de domicílios
via satélite e por cabo, Telco e internet.

A televisão em língua espanhola nos Estados
Unidos não é propriamente para uma minoria, a
comunidade hispânica aumentou para 40 milhões
de pessoas e deverá quase duplicar por volta do
ano 2050. A língua espanhola é cada vez mais
presente na América do Norte e cresce tanto que
há estudos indicando que futuramente apenas a
região de origem dos Estados Unidos, as antigas
13 colónias, manterão o inglês como língua mais
falada. Este crescimento transforma a TV de
língua espanhola. No primeiro trimestre deste
ano, a Univision foi a quarta maior emissora dos
Estados Unidos no horário nobre para a faixa de
telespectadores de 18 a 34 anos, perdendo para
ABC, CBS e Fox, mas à frente da NBC. Atento a
esse crescimento, Rupert Murdoch lançou a
MundoFox, rede de TV cabo em espanhol e a
ABC, que é controlada pela Disney, prepara o
lançamento de um canal hispânico de notícias.

É este agora o mundo de Manuel Ferreira. É
diretor técnico da rede PBS em língua espanhola,
nada mau para o menino que, quando trocou
Carvalheda por New Bedford, nem sabia o que
era televisão.

Mas não deixa de ser curioso que, para além
dos conhecimentos técnicos, o facto de Manuel
Ferreira falar português foi condição de
preferência para a sua contratação. Português e
castelhano são línguas da mesma família (as
línguas românicas), têm muitas semelhanças e os
tipos da HITN querem alguém que os entenda na
sua própria língua.

Boston 2014, “a maratona do século”
Organizadores, patrocinadores e colaboradores estão a postos para a
118ª Maratona de Boston, caso de Lenny Silvia, 67 anos, de
Westport. Há 26 anos que este carteiro reformado colabora na
maratona. Em 2013, estava junto da tenda médica instalada na meta
quando se deram as explosões. Este ano foi colocado no extremo
oposto, na linha de partida em Hopkinton, onde tem de se apresentar
às 5:30 da madrugada de 21 de abril, para coordenar a partida dos 36
mil atletas inscritos. Em 2013, depois do atentado, a Boston Athletic
Association prometeu que a edição de 2014 seria a “maratona do
século” e cumpriu. A prova da próxima segunda-feira terá 36 mil
atletas inscritos, em vez dos habituais 27 mil. Será a segunda maior
da história porque em 1996, data do centenário, houve 38.708
inscritos e 35.868 concluiram a prova.

Steve Silva, os “olhos” do atentado
A maratona de Boston corre-se na próxima segunda-feira e na
memória de todos ainda está o atentado que marcou a prova anterior,
a 15 de abril de 2013.  A detonação de duas bombas próximo da meta
matou três espectadores, feriu mais de 170 e 17 sofreram amputação
das pernas. Steve Silva, produtor do jornal Boston Globe, estava
junto da meta concentrado nas imagens dos atletas que ainda
cruzavam a meta embora os vencedores tivessem chegado há duas
horas. Silva estava, por coincidência, junto à bandeira portuguesa na
fila dos estandartes que assinalam a nacionalidade dos atletas
participantes. Tinha a
câmara apontada para o fim
da rua e captou o momento
da primeira explosão, junto
ao bar Marathon Sports, no
671 da Boylston Street,
seguida dos gritos e das
cenas de pânico. De câmara
continuamente ligada, Steve
filmou, 12 segundos depois,
a segunda explosão, um
quarteirão mais distante da
linha dameta. “Oh meu
Deus! Oh meu Deus”,
repetia Silva. “Fomos
atacados”, comenta
enquanto filma o fumo das
explosões e toda a agitação
em redor. “Vi pessoas desmembradas. Vi sangue por todo o lado. Vi
uma pessoa sem uma perna”, recordaria mais tarde. As imagens de
Steve Silva deram volta ao mundo, ele foi os “olhos” da tragédia.

A primeira maratona de John Ponte
Quanto a portugueses na maratona de Boston, já lá vão os tempos da
Rosa Mota, que ganhou a prova feminina em 1987, 1988 e 1990. O
ano passado tivemos Dulce Félix, nona classificada e melhor atleta
europeia. Já estava no hotel quando se deram as explosões. Não se
sabe se Dulce participa na corrida deste ano, mas haverá outros
portugueses e um deles é John Ponte. Nasceu em São Miguel, reside
em East Providence, casado, com três filhos, é diretor de marketing

de uma empresa de software de Boston chamada Crimson Hexagon.
Ponte não corre para subir ao pódio, é um dos muitos atletas que
participam no âmbito do Programa de Caridade da Maratona de
Boston, que teve início em 1989 e já arrecadou mais de 140 milhões
de dólares. São cerca de 12 milhões por ano para instituições como
Family Reach Foundation, organização que trabalha em estreita
colaboração com hospitais como Rhode Island Hospital, Hospital
Infantil Hasbro, Massachusetts General Hospital, Dana-Farber Cancer
Institute e outros, para ajudar famílias de pacientes de cancro
enfrentando dificuldades financeiras, ajudando no pagamento de
rendas ou hipotecas, contas de calor e eletricidade, e muito mais.
John Ponte corre por um menino de 11 anos, do Maine, chamado
Zachary, que tem Sarcoma de Ewing, um cancro ósseo raro. Se o
leitor estiver interessado em ajudar ligue para John Ponte, telefone
401-743-9577.

Manuel Ferreira

John Ponte e o pequeno Zachary
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Manuel Calado

Um dia apenas

O que é um dia na vida de um fabiano reformado?
Pode ser muito, ou pode ser coisa nenhuma. Pois eu
vou dizer-vos o que foi o meu dia neste dia.

Oito e meia. Temperatura nos 50 graus, numa
primavera até agora esquiva e destemperada. Mas hoje
há esperanças de passeio ao ar livre, sem ter de recorrer
aos corredores do mall. O sol tem o condão de inspirar
a vida. Que, na verdade, ele é a essência da própria
vida. E nisto, não há ses, nem mas.

Almocei leite com cevada, queijo e torradas de pão
com passas de uva. E o plano do dia foi-se concre-
tizando enquanto comia. Segunda-feira é dia de
comprar o “New York Times”, para ler, especialmente
a crónica do Prémio Nobel, Paul Kruggman, que diz
coisas sobre a economia de cá e do mundo. Além dos
editoriais independentes e sérios, que me dizem donde
sopram os ventos da opinião.

Além do jornal, veio o café “king size”, somando
tudo três dolares e meio. Cá fóra, o sol era convidativo
e o vento amainara. Esplêndido dia para um passeio.
E lá fui para o lugar do costume, caminhando e bebe-
ricando, enquanto no meu entendimento se engendra-
vam pensamentos diversos, numa algaraviada diver-
tida, lembrando as cantigas que acabara de ouvir no
rádio, que há mais de meio século ajudei a fundar, e
que hoje é a mais ponderosa estação portuguesa FM,
dos Estados Undos.

E a cantora, que adivinhei bonita e ladina, entoava
uma cantiguinha que me ficou no ouvido: “Se esta
rua fosse minha / mandava-a ladrilhar / com pedrinhas
/ para o meu amor passar”. Não calculam como aquela
cantiguinha me caiu bem, naquele momento, naquele
ambiente ensolarado, com as àrvores já inchadas, como
grávidas esperando a hora do parto e da ressurreição.
Sim, porque a Natureza não apenas dá à luz, mas
ressuscita do inverno, onde esteve amortalhada.

E a mocinha ia cantando: “O amor é como a lua /
tanto cresce como mingua”…

E digo-vos, meus irmãos, que a música, o sol, e todo
o panorama à minha volta, me fizeram sentir a sério, a
sério mesmo, o partilhar da vida que rescendia de tudo
quanto via. E este sentir, não deixa de ser uma coisa
admirável no coração de quem admira, mais do que
nunca, a ressurreição da Mãe-Natureza. E de pensar
nos primeiros entes vivos que surdiram na babúgem,
entre a Terra e o Mar, há quadriliões de anos, certa-
mente.

Neste momento, estou a meio do meu dia. O sol
ainda está lá fora, a chamar por mim. O passeio de
duas milhas ainda está por fazer. E este será, sem
dúvida, o meu próximo projeto. Ensimesmado, procu-
rando comunicar com o mistério que dança já na ponta
dos salgueiros grávidos, prontos a despejar ao sol, o
fruto  que trazem no ventre, e  a enfeitar com as cores
da primavera, valados e pousios e todos os cantos onde
os deixarem medrar.

Os pássaros do meu quintal, que estiveram ausentes
uns meses, e que eu julgava, tinham partido, como os
irmãos portugueses da nossa terra, em busca de outros
climas, voltaram. E vinham com fome ou vontade de
comer. Já lhes enchi o comedouro por duas vezes, e já
paparam duas pastas de cebo com maçã. Mas conti-
nuam medrosos. Ao mais pequeno sinal, se um levanta
voo, todos vão ao mesmo tempo. Deixam passar uns
minutos e voltam. Primeiro tem de vir um, talvez o
mais afoito, e depois vêm os outros em grupo. Reações
humanas em miniatura. Os corajosos, vão na frente.
São os heróis, os que são condecorados pelos presi-
dentes. Os cobardes, ou medrosos, como a maioria de
nós, vão atrás. Estes, são “carne de canhão”, e deles
não reza a história. Já dizia o meu amigo Sebastião,
“quem tem cu, tem medo”. E os pardais têm as duas
coisas, benza-os Deus.

Recordando água a potes

Recordo-me que nas nossas ilhas, antigamente, sempre
que chovia copiosamente era costume dizer que estava
a chover água a potes. Similarmente, em inglês, diz-se
“to rain in buckets” (chover em baldes). Mais expressi-
vamente temos ainda “to rain cats and dogs”, isto é,
chover gatos e cães, devido possivelmente à particula-
ridade da chuva torrencial ser frequentemente acompa-
nhada com trovoadas e relâmpagos. Neste caso, teríamos
uma caricata alusão aos típicos e barulhentos combates
entre cães e gatos.

Do vasto número de expressões associadas com a água
destaco pancada d’água, tromba d’água e carga d’água,
tudo referente a aguaceiros inesperados. Meter água indi-
cava fazer ou dizer asneiras. Ficar em águas de bacalhau
significava intenções frustradas ou desígnios malogrados.
Pescar em águas turvas seria tirar proveito da confusão
ou meter-se em sarilhos. Saber levar a água ao seu moi-
nho revertia em conhecer o que se pretendia alcançar.
Dar água pela barba apontava coisa muito difícil e
penosa, mas dar água na barba d’alguém era provocar
ou altercar com alguém. Ir por água abaixo, o mesmo
que perder, sumir-se ou desaparecer. Claro como água,
referência a qualquer coisa evidente e indiscutível.

Trazer água no bico equivalia a intenções encobertas.
Atualmente, levar ou trazer água no bico estendia-se a
qualquer coisa com determinado sentido secreto, presu-
mivelmente derivado de terminologia naval significando
ter a corrente pela proa, sendo o bico (em sentido figu-
rado) precisamente à proa do barco. Li algures que água
de unto, (caldo em que se cozeu gordura), aplica-se a
coisa fácil e de mínima dificuldade.

Existem locuções que não exigem explicação, a saber:
Águas passadas não fazem andar moinhos, não moem
farinha e não fazem correr ribeiras. Água d’agosto tira o
sol do rosto, consola o corpo, dá mel e mosto. Água
mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E se água
parada cria limos, água limpa não engorda o porco.

No que diz respeito ao dito popular que gato escaldado
da água fria tem medo, seja-me permitido narrar a his-
tória que me contaram. Aparentemente, houve um padre
muito amigo de gatos com os quais partilhava a sua

comida. Ao sentar-se à mesa, o padre habituara-se a
abençoar com água benta a comida e os gatos. Um dia
quando se ausentou da paróquia, o sacristão (que
também servia de criado) resolveu afugentar os gatos
da mesa enchendo o hissope com água a ferver e ati-
rando-a em riba dos gatos, que imediatamente fugiram
da cozinha. Mais tarde, quando o padre se preparava
p’ra jantar e os gatos chegaram-se p’rà mesa, assim que
os bichos viram o padre levantar a mão com o hissope,
eles desataram-se a correr tresloucadamente. Confron-
tado pelo padre, o sacristão deu em resposta: “Gato
escaldado da água fria tem medo.”

Adverte-nos o adagiário que afogar-se em pouca água
é ser precipitado. Estar c’mó peixe na água é sentir-se
satisfeito e despreocupado. Deitar água na fervura é
procurar apaziguar e controlar pacificamente. Não
fervas sem água aconselha a não ficar melindrado ou
aborrecido. Fazer crescer a água na boca é abrir o apetite.
Recolher água em cesto é perder qualquer coisa. Água
o dá, água o leva, revela inconsistência. Entre a cruz e a
água benta é procurar safar-se dum perigo e ir meter-se
noutro pior.

E agora um rol de provérbios: Água corrente esterco
não consente. A água corrente não mata a gente, mas a
água detida é má p’rá bebida. Água vertida não é toda
colhida. Corre a água p’ró mar e cada um p’ró seu
natural. Não se pode ter boca cheia d’água e assoprar
no fogo. Não te fies em água que não corra, nem em
gato que não mia. A pedra é dura, mas caindo-lhe a
gota d’água miúda sempre lhe faz cavadura. Quando a
fonte seca é que a água tem valor. Sede não tem quem
água não bebe.

Quem não entrar na água não se afogará. Afoga-se
mais gente em vinho do que em água. Se queres água
limpa, tira-a de fonte viva. A água do trovão cala até ao
chão. Circo na lua, água na rua. Corujas no serão, água
na mão. Arco-da-velha por água espera. Da água quente
a rã se arripia. P’ra uma formiga um pingo d’água é um
oceano. Se não há água na ribeira, não é preciso arrega-
çar as calças. E se estiveres a fugir da água, não te acon-
teça esbarrar no fogo!

A fechar, versos de António Correia de Oliveira
(1879-1960)...

Águas passadas não moem?
É conforme se entender:
Remorsos do mal passado,
Ficam sempre a remoer.

DDDDDIAIAIAIAIA-----CRÓNICASCRÓNICASCRÓNICASCRÓNICASCRÓNICAS

Onésimo Teotónio Almeida

Serendipity é mais ou menos isto

Na vida as coisas não são branco ou preto, como as
gentes da política querem pintá-las. Esquerda e direita
eram. Foram. Tudo hoje é mais complexo.

Volto a António Quadros para contar uma história
dele que teve belas repercussões, independentemente de
ele ser de direita ou esquerda. Ou de eu não gostar da
leitura nacionalista que ele faz de Pessoa.

Um dia, na praia de Sesimbra, um americano estava
estendido na areia ao lado de um casal português. O
homem lia um livro. O americano, curioso, meteu
conversa. Que livro era aquele? Era de um tal Fernando
Pessoa. E o seu leitor chamava-se António Quadros.

Conversa puxa conversa, o americano, que nunca
ouvira falar de Pessoa, ficou cativado e quis saber e ler
mais e mais. Já sabia espanhol muito bem. Era autor de
traduções, muito conhecidas nos EUA, de Cervantes,
Calderón de la Barca, F. Garcia de Lorca e Lope de Vega.
Tinha o nome de Edwin Honig. Era também poeta e
professor no Departamento de Inglês da Brown, colega

do George Monteiro.
O encontro levou Honig a interessar-se por Pessoa e,

mais tarde, a ser o primeiro tradutor de Pessoa para
inglês, em 1971.

Vários anos depois, foi ele que me cedeu a sua corres-
pondência com Thomas Merton. Sim, o monge trapista
que líamos nos anos 60 no Seminário de Angra (A Mon-
tanha dos Sete Patamares, em edição brasileira comprada
no Sargento Ferreira, ao Alto das Covas). Merton tra-
duziu poemas de Caeiro (“O Guardador de Rebanhos”),
a pedido de Suzuki, o introdutor de Zen no Ocidente.
A história ainda mete o poeta Octávio Paz, amigo de
Honig.

Mas isso tudo eu já contei num artigo - “Sobre a
mundividência Zen de Pessoa-Caeiro”, publicado na
Nova Renascença, do saudoso José Augusto Seabra (estó-
rias dele para outra ocasião) e integrado no meu livro
Pessoa, Portugal e o Futuro, a sair por estes dias na Gra-
diva e que por isso não vale a pena repetir aqui.

E tudo isto por causa de um casual encontro de duas
pessoas deitadas ao sol numa praia de Sesimbra.

Não conheço a Rita Ferro, de quem há dias li o pri-
meiro volume do seu diário Veneza Pode Esperar, em
que fala muito do pai, precisamente António Quadros,
mas acho que ela havia de gostar de saber esta história.
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Osvaldo Cabral

MMMMMEMORANDUMEMORANDUMEMORANDUMEMORANDUMEMORANDUM

João-Luís de Medeiros

Lesados pela PT e RTP

Há muitos anos que os Açores estão a ser lesados
em política de comunicações. Muitas vozes já se
insurgiram e eu próprio já denunciei casos, nestas
páginas, de actuações que estão a prejudicar todos os
açorianos.

O caso da PT é um fenómeno estranho, porquanto
encontrou nos Açores um filão de negócio, só com
lucros e pouco investimento, sem um único reparo
das autoridades regionais.

Agora foi a vez do Presidente-Executivo da Zon
Optimus, Miguel Almeida, confirmar como é que
somos prejudicados, através dos custos de acesso ao
cabo submarino que liga o continente à nossa região,
cobrados pela PT: “Os custos parecem-me exagerados,
o que limita muito a capacidade de crescimento nos
Açores e na Madeira”, prejudicando assim novos
investimentos na região.

Ou seja, à custa do monopólio da PT, os
consumidores açorianos são penalizados. Na verdade,
a utilização do cabo submarino pelos outros
operadores custa 30 vezes mais do que o praticado
por outros cabos internacionais, incluindo o que a
PT cobra pelo circuito entre Lisboa e Londres. Só a
Zon paga por ano 2 milhões de euros pelo aluguer de
circuitos à PT, no que respeita aos Açores.

E a história, que tem barbas, torna-se mais
repugnante, sabendo-se que o cabo submarino custou
mais de 20 milhões de euros, dos quais a PT investiu
apenas 5 milhões, ficando o resto à custa da região e

de fundos europeus.
Um rico negócio a que se acrescenta outro de cabo de

esquadra: a rede de distribuição de televisão nos Açores,
que pertencia ao canal açoriano, foi entregue, de mão
beijada, à PT, pelo então governo de Cavaco Silva. Daí
para cá, a RTP passou a pagar o aluguer da distribuição.
É só fazer as contas. O que a RTP-Açores já pagou à
PT dava para instalar mais três ou quatro redes em todas
as ilhas e ainda crescia para investir numa nova televisão.

Mesmo a propósito de nova televisão, surgiu esta
semana mais uma ‘narrativa’ comprovando o desprezo
com que Lisboa trata a RTP-Açores.

Pela milésima vez nesta última década, mais um canal
foi reestruturado em Lisboa. Passaram o Canal 2 para o
Porto, com todo o investimento inerente, e anunciaram
ainda, com muita pompa, que o orçamento do canal
para 2014 vai ser duplicado!

Quer dizer, para os Açores não há dinheiro, continua-
mos com o único canal do grupo que nunca foi reestru-
turado e modernizado, permanecemos no limbo dos
investimentos e têm o descaramento de irem para o
Porto cantar hossanas ao serviço público.

Mais grave: a proposta que Poiares Maduro vai
apresentar no próximo dia 14 a Vasco Cordeiro é um
autêntico aborto, sem sentido e... inconstitucional. As
obrigações de serviço público não se limitam aos serviços
noticiosos.

Querer “passar a bola” da produção para a região e
limitar as obrigações do Estado à Informação é mais
uma manobra dilatória, para ficar tudo na mesma e
encaminharem, mais tarde, para o desmantelamento.

Saiba Vasco Cordeiro dar a resposta que essa gente
merece.

****
INTOXICAR – Veja-se o que disse o Presidente da

CAEM (Comissão de Análise e Estudos de Meios),

António Casanova, na conferência “New Audience
Pratices”, realizada nos últimos dias em Lisboa, a
propósito da RTP-Açores e RTP-Madeira: “Só na
Madeira, tem mais gente do que a SIC e TVI”, e
quanto à RTP-A, “nao se preocupem, tem ainda mais
(funcionários) do que a Madeira”.

É com estas mentiras, ditas por doutos
conferencistas alfacinhas, que se vai fazendo a opinião
sobre nós nos sectores centralistas da comunicação
lisboeta.

****
TRADUÇÃO - O veto do Representante da Repú-

blica ao decreto sobre os professores contratados está
escrito em português macarrónico.

Aqui vai a tradução à letra do que Pedro Catarino
queria dizer aos senhores deputados: “Nunca vi um
parlamento tão incompetente, deputados tão
trapalhões e uma Presidente insignificante, ao ponto
de redigirem um decreto com erros ortográficos e
gramaticais, esquecimentos, teimosias e outras
aleivosias. Organizem um workshop sobre como fazer
leis ou, em última análise, vão frequentar a escola da
noite”.

E nós a pagar 12 milhões, por ano, para estas pérolas
parlamentares...

****
BICHARADA - A gente lê e não acredita.
Um Procurador-Adjunto de Braga deixou prescrever

uma série de processos naquela comarca, designada-
mente um por burla e falsificação que lesava o Estado
em mais de um milhão de euros, e outro que permitiu
o arquivamento de uma investigação aos rendimentos
do ex-Presidente da Câmara de Braga, Mesquita
Machado.

Somem isto às prescrições dos criminosos do BPN,
BPP e BCP e vejam a quem este país está entregue...

O Universo é uma experiência em trânsito...

1  – “Dá-me a noite rebate ao pensamento” (A. Quental)
Nas comunidades pensantes nem sempre há espaço

ideológico para o eterno descanso das exactidões. A hu-
manidade continua a coexistir com as “aproximações”
que lhe são facultadas, preferindo ser empurrada contra
o arame farpado das probabilidades tangenciais à
verdade. Ora como a verdade amedronta os incautos,
foi preciso inventar a ‘palavra’ para mascarar as confissões
intempestivas do pensamento. Daí que as gerações ditas
modernas nem sempre resistem ao hábito de iniciar as
suas narrativas com a seguinte precaução:  ... era uma
vez a ‘palavra de honra’!

O mundo não tem sido um exemplo de paz, talvez
porque o universo é uma experiência em trânsito; os
indivíduos são meros pingos no infinito. Imagino que a
humanidade vai ‘descobrindo’ o seu percurso à maneira
que avança. Se o mundo fosse criado perfeito não haveria
sentido em optar pelo ‘itinerário’ da relatividade, porque
estaria tudo muito bem-feitinho à nossa espera...

Entretanto, a palavra ‘democracia’ continua a ser esfran-
galhada pela algazarra dos feirantes da opinião. Quase
nos apetece esticar a conversa até ao pensamento do
filósofo cristão, Francis Schaeffer, que gostava de dizer
que ‘a democracia é a ditadura dos 51 por cento’...  Os
chamados fundadores dos E.U.A. (há 238 anos) temiam
que a ‘virgem democracia’ fosse canonizada pela escra-
vatura, depois de Jefferson ter fechado o famoso negócio
da ‘Louisiana Purchase’.  Em finais do século XVIII, por
uma questão de pragmatismo pós-colonial, os inventores

dos Estados Unidos d’América apostaram no tipo de
‘república constitucional’. (Ora, vejamos o Artigo IV,
Secção 4, da Constituição norte-americana: há ali uma
posição clara que recomenda “cada Estado manterá a forma
republicana de governo”).

2 – Viva a diversidade: nada de confundir igualdade
com uniformidade...

“Igualdade” é outra palavra mágica muito em voga no
léxico do sermão político alusivo ao constitucionalismo
norte-americano. O perigo está na pressa de confundir
(ou misturar) “igualdade com uniformidade”. O próprio
conceito de santidade tem sido equiparado ao ‘primeiro-
prémio’ da lotaria da bondade!  Sinto-me cada vez mais
convencido de que o prémio da ‘igualdade’ e a lotaria da
‘santidade’ são crendices de recurso para suavizar a pre-
caridade existencial da natureza humana. Todavia, aceito
que ambas noções possam funcionar como percursos alter-
nativos para enfrentar o tenebroso ‘encontro’ com a
Verdade...

Ora, face à circunstância de me encontrar ainda vivo
(embora cada vez mais perto da ponta final da existência
humana) talvez não seja arrogante dizer que a morte é
porventura um instrumento indispensável ao serviço da
democracia radical. Ou seja, nada melhor do que a morte
para vazar a confusão das diferenças individuais no oceano
universal da igualdade. Entretanto, há cerca de 12 anos,
arrisquei manifestar publicamente o seguinte desejo: “...
caminhar o resto da existência com um cravo vermelho no
cano da palavra.”

3 – Que bom ser aprendiz da Vida a caravelar no
oceano da sabedoria...

Desde o início da década de 1960 (sobretudo, a partir
de Abril, 1974) tive a boa-sorte de usufruir da proxi-
midade com mestres valiosos que me ensinaram a táctica
de comparar ideias e a arte de compreender noções básicas

da ciência política. Felizmente, a minha ignorância
(involuntária) nunca foi factor escondido na algibeira
da vaidade. No tempo em que assentei praça na bancada
do PS, na Assembleia da República, fui depressa aceite
como caloiro faminto do saber: Mário Cal-Brandão,
Igrejas Caeiro, António Guterres, Medeiros Ferreira,
Teófilo Carvalho dos Santos (para mencionar apenas o
grupo que se sentava na mesma área parlamentar) todos
tiveram pontual conhecimento do nível secundário da
minha preparação escolar.

Ainda hoje (apesar da distância temporal de 36 anos)
parece que ainda sinto alguns calafrios de memória ao
recordar a voz presidencial do inesquecível camarada,
Vasco da Gama Fernandes: “– para que deseja V... usar
da palavra?”

Conclusão: há pouco dizia que “o Universo é uma
experiência em trânsito”. Vejamos, naquele tempo –
1974-80, os mais jovens socialistas açorianos eram con-
siderados “peixinhos vermelhos a nadar em água benta”.
Depois houve a chegada do conhecido slogan “Autono-
mia na Constituição”, logo seguido do conhecido pro-
jecto “Europa Connosco”...

Entretanto, seja-me permitida referir uma recordação
singela: em 1980, desembarquei em Boston com a voz
ainda rouca de tanto gritar ‘25 de Abril, sempre! Toda-
via, desde a alvorada do século XXI, resolvi manter o
“jejum do silêncio”. A tarefa de celebrar o “25 de Abril”
(via internet) fica a cargo daqueles herdeiros que o ‘vi-
veram’ via telefónica (ou dele tiveram notícias via
compêndios académicos).

.../... nos Açores, a alegria abrilista teve vida curta:
por volta do ano 2.000, os micaelenses começaram a
importar salsa, e a ilha de Santa Maria chegou a receber
alfaces, via aérea... Eis algumas metafóricas referências
aos sintomas musicados pelo refrão hedonista do tempo
que passa: “quem trabalha muito não tem tempo para
ganhar dinheiro”...

  (*) o autor não aderiu ao recente acordo ortográfico
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Vamberto Freitas

Da nossa geração

A inquietação é o resultado da forte experiência da
condição insular por parte de algumas personagens,

exatamente as que num processo de introspeção
descobrem o seu fatum ou ‘signo atlântico’.

Urbano Bettencourt, Inquietação insular e figuração
satírica em José Martins Garcia

José Medeiros Ferreira dizia-nos há uns anos que
nós, os escritores açorianos, éramos o “último” grupo
literário em Portugal. Que queria dizer? Creio que
isto: toda uma geração açoriana ainda se mantinha
coesa na escrita e abordagem das suas obras, as formas
poderiam ser a mais diferenciadas, mas a temática
continuava a mesma – na ficção, na poesia, na dra-
maturgia, no ensaísmo, era ainda a nossa sorte colecti-
va que nos obcecava, que nos comovia – um passado
de pobreza e repressão, a emigração como acto de
salvação e regeneração, e mais tarde a guerra colonial
em África e a dor de combatermos contra aqueles que
teriam quase as mesmas “queixas” dos próprios aço-
rianos. Desde esses dias dos anos 70-80 muito
aconteceu entre nós. Tenho uma data precisa de quan-
do o “grupo” se desintegrou, e cada um dos nossos
escritores seguiu o seu caminho, ou pelo menos o seu
isolamento – o verão de 1998, na ilha de São Jorge,
quando se realizou o 5º Encontro de Escritores
Açorianos. Já nada era o mesmo. É certo que ainda
uma grande parte dos nossos escritores esteve presente,
mas a tempestade acontecera. Discordâncias
fundamentais não podiam ser mais reprimidas, cada
um de nós já não sentia esse sentimento de pertença
– certas forças aqui nas ilhas recém-chegadas ao Poder,
sem experiência nem consciência cultural açoriana
definida, tratou de enfiar uma faca no coração dos
que ainda hoje constituem o melhor da nossa cultura
literária contemporânea. Beijava as mãos de uns, e
cuspia nas de outros. Não tolerava a nossa rebeldia e
sentido agudo de autonomia ante os que tudo, sempre,
sejam de que cor política forem, tentam controlar e
dominar. O ambiente estava tão crispado, acreditem,
que até a participação do então Director Regional da
Cultura teve de ser “negociada” com os organizadores
do Encontro. Mais do que outras diferenças, no que
respeitava à nossa produção literária, eram agora uma
espécie revanchismo político e a vingança contra os
“insubordinados”. Tudo passou. Haveria de surgir um
ou outro nome de uma nova geração, alguns deles
acabados de chegar de Lisboa  após a sua formação
académica e tentando ocupar o vazio que deixávamos
em branco, e agora tentando um caminhar na nossa
solidão, publicando um ou outro livro aqui e ali. Tudo
isso havia, uma vez mais, de passar, e o próprio Poder
depressa adoptava as nossas linguagens, até então tidas
como demasiado “regionalistas”, “fechadas”, “ensimes-
madas”.

“Movimentam-se – escreveu José Medeiros Ferreira
em referência aos escritores açorianos e da Diáspora,
logo após o 25 de Abril, no volume oito da História
de Portugal, coordenada por José Mattoso – os
intelectuais, suscitam-se patronos. Emerge Vitorino
Nemésio como figura tutelar da identidade insular.
Mas também surgem intelectuais mais novos, e dentro
dos arquipélagos, que reclamam uma raiz insular.
Natália Correia, José Martins Garcia, Onésimo
Teotónio Almeida, Vamberto Freitas. E mais tarde,
já na década de 80, florescem nomes na literatura
como Cristóvão de Aguiar e João de Melo, que se
reclamam do universalismo e aborrecem o localismo,
mas cujas ‘raízes comovidas’ são insulares no precioso
vocabulário e numa rememoração da primeira idade
própria de ‘gente feliz com lágrimas’”.

Entretanto começariam a surgir os nomes mais novos
entre nós, alguns dos quais já deram conta de si, outros,
após um breve ensaio “intelectual” na ilha, retiravam-
se para o serviço do novo Poder açoriano, ora como
dinamizadores culturais ora como jornalistas. Apare-
ceram em breve escritores como Joel Neto e Ana Paula
de Sousa Lima (ambos entre as duas gerações), e logo
depois Nuno Costa Santos, Luís Borges, Alexandre
Borges, Hélder de Medeiros, Sónia Bettencourt, Luísa
Ribeiro, Rui Jorge Cabral, Rogério Sousa, Almeida Maia
e Leonardo de Sousa. Brites Araújo é outro nome a ter
em conta futuramente, mesmo que nunca tenha aven-
turado um livro, mas conhecemos a qualidade de toda
a sua escrita. Começou desde há tempos a aproximação
entre quase eles e a nossa geração – respeito mútuo, o
reconhecimento destes mais novos de que foi a geração
anterior a lavrar a terra para que a sua sementeira
crescesse num terreno próprio e muito seu,
reivindicando para si, afinal, uma Tradição açoriana que
mais ninguém lhes pode dar, ou retirar. Que partem
das nossas obras para os seus destinos próprios só lhes
valoriza ainda mais, que os outros os leiam e admirem
pelo que são e de onde são. O resto a mera retórica de
frustrados, e ambições num país que não nos tem seu
imaginário, e muito menos nos seus afectos.

A realidade voltaria a impor-se. Retirados alguns artis-
tas do Nada, os intelectuais do vazio ou da “sociedade
do espectáculo” sem qualquer sentido, voltaria a impor-
se a geração agora mais envelhecida, mas muito mais
segura de si na sua arte, e especialmente ante os poderes
societais que nada têm a ver com a nossa produção
literária, com a arte que perpetua a nossa memória
colectiva. A homenagem o ano passado ao falecido
Daniel de Sá, na Maia, a recordação dos Encontros de
Escritores Açorianos que ele tinha fundado com Afonso
Quental, Carlos Cordeiro e Urbano Bettencourt, foi
um acto não só de memorialização mas sobretudo o
sinal da vitalidade dos que neles haviam participado, e
ainda hoje são as algumas das vozes literárias principais
da nossa comunidade. Algumas figuras de todo
estranhas a esta memória nossa têm tentado apropriar-
se desta página brilhante da nossa literatura e cultura,
mas não conseguiram, nunca o vão conseguir. Nada
disto, claro está, tem dono, mas tem uma vincada
história a que outros não pertencem nem poderão
pertencer à posteriori. Os mais novos poderão contestar
– mas aconselhava-os a humildade na sua aprendizagem,
a dignidade dos que pretendem dar seguimento a toda
uma tradição literária e cultural. Se não o fizerem, o
vazio será deles, não nosso.

Falta aqui a outra geografia da nossa criatividade e
memória – os escritores da nossa Diáspora norte-ame-
ricana, e, nas décadas mais recentes, brasileira. Quanto
aos Estados Unidos e Canadá, falo em primeiro lugar
dos que em língua portuguesa desde sempre têm dado
conta da nossa experiência imigrante a oeste. São mui-
tos os nomes, mas cito aqui os da minha, nossa, gera-
ção açoriana, que mais me tocam, que mais têm
escrito sobe a nossa sorte durante a segunda metade
do século passado, e que estiveram sempre interligados
com os seus colegas que cá permaneceram: Onésimo
Teotónio Almeida, Francisco Cota Fagundes, Diniz
Borges e João-Luís de Medeiros. Sem eles, não tería-
mos o entendimento que temos do que tem sido a
peregrinação moderna do povo destas ilhas. Cada um
deles dá-nos facetas diversas da nossa vida em con-
fronto com o futuro e com a dor da saudade, cada
um deles opera nos seus textos a ligação fundamental
entre o arquipélago e  o grande continente a oeste,
pátria nossa onde também estão enterrados os nossos
mortos, e talvez ainda mais o nosso destino numa
continuidade histórica que se mantém, feliz ou
infelizmente. Do Brasil, permanece a memória do
heroísmo dos que partiram enganados pela velha elite
lusa, mas que acabariam por fundar algumas das mais
dignas e poderosas comunidades daquele país. A
literatura tem-nos dado conta desse outro nosso feito,
particularmente a obra de Luiz António de Assis
Brasil.

Finalmente, os escritores luso-descendentes de lín-
gua inglesa. Que dizer deles? Que uma nova geração
de artistas e pensadores, que não nos devem nada,
mas insistem assim mesmo em reclamar para si um
um espaço memorial entre nós? É “milagroso” o que
eles têm feito na sua língua natal. Quase todos eles
formados em universidades do seu país, sem qualquer
ligação com instituições do nosso, reclamam para si
a sua ancestralidade açórica, deixam consistentemente
as suas palavras em homenagem aos seus avós e pais,
à terra que lhes deu parte da sua identidade, nunca
rejeitada, sempre celebrada. São muitos os seus nomes,
mas arrisco aqui os que nunca já poderão ser
ignorados: Katherine Vaz, Frank X. Gaspar, Sam
Pereira, Millicent Borges Accardi, Carlo Matos, e
George Monteiro, que sendo de descendência conti-
nental, tem na sua poesia um lugar muito distinto da
nossa tradição, aqui e no outro lado do mar.

Não foi pouco, não tem sido, este trabalho literário
da nossa geração. Quem não sabe sobre estas nossas
páginas, que pelo menos tenha o pudor de se calar.

Um dos Encontros dos Escritores Açorianos, no Solar de Lalém, na Maia, em São Miguel, anos 80-90. A epígrafe
é tirada da tese de doutoramento de Urbano Bettencourt, da Universidade dos Açores
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Mário Moura*

Na sombra, fui o teu sol

Nasci em Castelo Viegas e vim morrer à Foz do
Douro. Aos cinquenta e nove anos, quando me resi-
gnei com a morte, morri. Mas, morri descansada por-
que as minhas duas filhas iam ficar a cuidar do pai e
do irmão. No dia a seguir à minha morte, um jornal
disse que era ‘(…) adorada pela família (…), a quem
havia (…) consagrado ‘(…) o afecto de toda a [minha]
vida.’ Certamente por me ter apagado em vida, como
se esperava das boas mulheres de então, para que o
meu marido e o nosso filho, brilhassem, é que aí se
acrescenta que fui uma ‘senhora de modelares virtudes,
extremamente bondosa e dum carácter nobilíssimo
(…).’ Por ser ou parecer assim, era ‘geralmente estima-
da por quantos (…) [me] conheciam e apreciavam os
primores do coração (…).’

 As duas fotografias que tens de mim, dizes tu,
representam-me como uma mulher bonita, de rosto
oval, mas de olhar distante e triste. Magra de rosto,
na primeira, apareço de cara mais composta, na
segunda. A primeira, será da minha adolescência, a
segunda, talvez de
pouco antes da minha
morte.

Era uma ilustre filha
de uma velha família
aristocrática da Beira,
descendente de um
corifeu do primeiro
liberalismo. Aprendi a
ser dona de casa. Que
era letrada: lia e escre-
via, talvez, dizes tu
ainda, até falasse uma
língua estrangeira ou
tocasse algum instrumento musical.

Como foi possível a um plebeu conquistar o coração
de uma aristocrata? A tua família esteve a favor ou
contra o casamento? O que sei é que, dizes tu, numa
época em que o romantismo desarranjara a ancestral
ordem entre classes e sexos, eu cedi e ele cedeu.
Olhaste-o mais com os olhos dos apetites da alma:
irradiava certeza e segurança, era poeta, estudante ou
já médico, loiro e de olhos azuis. Ele, homem, olhou-
te mais com os olhos dos apetites do corpo: eras bela,
triste, distante e insegura, e trazias contigo perfumes
e encantos de outros mundos e tempos. Tu deste-lhe
o desejo de te oferecer o ombro; ele deu-te o anseio
de lhe confiares o colo. Foi assim? Meu caro, se aí no
mundo de onde vim era já difícil responder-te, daqui,
do mundo para onde vim, crê em mim, apesar de ver
melhor aqui do que via aí, mesmo querendo, seria
milagre a minha resposta te ser entregue aí.

Aos trinta e um anos, dizes ainda, quando talvez já
não pensasse em casar, casei. Em quatro anos mudei
quatro vezes de casa e quatro vezes de terra. Para
acompanhar o meu marido, troquei o conforto da
minha casa de solteira em Coimbra pelo desconforto
de três terras serranas do interior até chegar à Foz.
Em diferentes terras, tive quatro filhos, três raparigas
e um rapaz: aos trinta e quatro fui mãe do primeiro
(que conheces) e aos trinta e oito do último. Perdi
um filho ainda criança.

Orgulhoso como foi, subiu na vida pelo seu pé:
como médico, como administrador hospitalar, como
político, até como poeta. Mais do que um nome
ilustre, transmudada a força arrebatada da paixão na
força deleitosa de um amor suave, feito de estabilidade,
respeito e cumplicidade, deste-lhe o regaço seguro do
mundo da casa de onde ele se afoitou seguro ao bojo
incerto do mundo fora da casa.

Foste sua companheira durante vinte e sete anos.
Reconheceu-te, pois, quinze anos após partires, foi a
teu lado que quis repousar. Para os íntimos, eras apenas
Maria Emília, para os de fora do teu íntimo círculo
de intimidade, Dona Maria Emília Monteiro Soares
de Albergaria. O teu companheiro de vida e de morte
chamava-se José Nunes da Ponte.

José Nunes da Ponte
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Lélia Pereira da Silva Nunes
Florianópolis - Ilha de Santa Catarina

“Deixa estar que eu vou botar todos vocês no meu livro”

“Quando estou na cidade tenho a impressão que estou
na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes
deviludo, almofadas de sitim. E quando estou na favela

tenho a impressão que sou um objeto fora de uso,
digno de estar num quarto de despejo”.

Carolina de Jesus(1914-2014)

Anoitece na praia da Jaguaruna. Aos poucos a praia
“fecha” - como uma revoada de pássaros as famílias
partem. Resta o silêncio quebrado pelo canto do mar, o
sibilar do vento e o bailado das aves migratórias – agora
donas absolutas da praia. Recolho a rede pendurada na
varanda enquanto o meu olhar lavado se perde na imen-
sidão líquida, impetuosa, nas ondas rendilhadas que bei-
jam a areia numa singular coreografia coadjuvada por
centenas de garças brancas flanando suaves e bandos de
quero-quero bicando a sobrevivência. Curvo-me ante a
beleza desse momento infinito com o mesmo sentimento
de encantamento que inspirou o ilhéu Othon d’Eça
(1892-1965), há sessenta e cinco anos atrás, ao escrever a
crônica “Jaguaruna” em 1949 curvado ante a beleza desse
infinito momento. “Multidões de pequenos pássaros cor de
cinza levantam o vôo, espalham-se, e logo se juntam; sobem
e descem em leque, sobre o mar, dando a impressão de grandes
tarrafas; depois, levadas pelo vento, tomam rumo sul e se
perdem entre as altas névoas frementes...”

Recordo Elis Regina a cantar que “são as águas de março
fechando o verão/ é a promessa de vida no teu coração”, versos
de Águas de Março, criação de Tom Jobim.

O carnaval ficou para trás, mas eu continuo com o cora-
ção fantasiado de alegria, na maior emoção pela vitória
da Escola de Samba Os Protegidos da Princesa, de
Florianópolis que fez brilhar na passarela Nêgo Quirido
a arte e a vida do artista Willy Alfredo Zumblick, com o
enredo “Divino Zumblick” –  “Se foi você quem pintou
o colorido/Sou imperador-menino num cortejo divinal/
E o povo como se fosse uma aquarela/Desce o morro e
faz da passarela a obra viva de um artista genial [...]”. É
lindo e estou muito orgulhosa como tubaronense e como
autora do livro que foi uma das fontes referenciais na
criação do enredo campeão.

No Carnaval o Brasil literalmente pára. Tudo fica para
depois da quarta-feira de cinzas. Na verdade, para muitos
brasileiros, a primeira segunda-feira após o Carnaval é de
fato o primeiro dia útil do ano. Sei bem o que é isso. Os
meus dias passados na praia são de puro deleite, recesso
total, para curtir o marzão e renovar as energias. Aproveito
para fazer o que me dá prazer sem a obrigação profissional,
para botar a leitura em dia e retomar algumas delas que
jaziam em “banho-maria”, quase perdidas.  Ao regressar à
Florianópolis e ao corre-corre diário deparo-me com uma
agenda tão congestionada quanto o trânsito caótico da
Ilha – palestrar na Associação Coral de Florianópolis sobre
o contributo da diáspora açoriana em Santa Catarina,
reuniões do Conselho Estadual de Cultura, da Comissão
Editorial do “100 Cópias sem Custo”, da Academia
Catarinense de Letra com o tradicional “Chá das Cinco”
e por aí vai... Espio o Calendário pintado de vermelho
para não esquecer nada, nem as datas memoráveis como
o aniversário de 70 anos do escritor açoriano e saudoso
amigo Daniel de Sá a 2 de Março, os 150 anos de Lauro
Muller, patrono da cadeira 26 da ACL e o único catari-
nense a pertencer à Academia Brasileira de Letras, no dia
8, os 116 anos do poeta Cruz e Sousa e o centenário de
nascimento da escritora  Carolina Maria de Jesus, no dia
14 de Março.

Como não homenagear a mulher negra, altiva, lenço
amarrado na cabeça, maços de folhas de papel escritas
abraçados junto ao corpo esguio, o embrião do que seria
seu primeiro livro “Quarto de Despejo. Diário de uma
favelada”, publicado em 1960 pela Editora Francisco
Alves, do Rio de Janeiro?  Ou, ainda, lembrar dos frag-
mentos do diário daquela humilde catadora de papel que
a revista “O Cruzeiro” apresentava para todo o Brasil, em
1959, contando que ela escrevia obstinadamente como
forma de escapar da realidade madrasta.

Carolina Maria de Jesus, registrou em vinte cadernos
recolhidos do lixo o que ouviu, presenciou, sentiu na
carne, vivenciou na condição de mulher negra, migrante,

mãe solteira e favelada. Cada linha, cada palavra mal
desenhada, na caligrafia simples de quemfrequentou até
o segundo ano primário, refletia o universo de uma Lite-
ratura Marginalizada por estereótipos sociais e sexuais da
sociedade dos anos sessenta. Naquela década, marcada
por tantas mudanças culturais e políticas, até a mulher
branca nascida em berço de renda, criada entre almofadas
de cetim na “sala de visita das cidades” tinha dificuldade
de se realizar no mundo masculino das letras. Basta
lembrar que o ingresso da primeira mulher na Academia
Brasileira de Letras ocorreu em 1977 quando Rachel de
Queiróz rompeu o cerco da segregação literária que
imperava na centenária Casa de Machado de Assis – ela
que era a mais festejada cronista brasileira e que por trinta
anos assinou a última página da revista O Cruzeiro.

Descoberta por acaso, em 1958, pelo jornalista Audá-
lio Dantas quando fazia uma reportagem sobre a vida
miserável dos favelados do Canindé e foi surpreendido
com os gritos de uma mulher que ameaçava seus vizi-
nhos: “Deixa estar que eu vou botar todos vocês no meu
livro”. Na reportagem para a revista O Cruzeiro que teve
imensa repercussão, Adálio Dantas, expôs num realismo
brutal a história de vida de Carolina e de seu diário parido
na favela – o quarto de despejo.

Carolina Maria de Jesus, 49 anos, mineira de Sacra-
mento onde viveu até emigrar para São Paulo, no ano de
1937, num piscar de olhos, virou um fenômeno editorial.
Em quatro edições desaguaram cerca de 100.000 exem-
plares. Seu vagido se ouviu por toda parte, sendo traduzida
para treze idiomas e lida em mais de cinquenta países. O
livro virou um best-seller. Carolina virou uma estrela.
Revolucionou o mundo das letras, conquistou escritores
como Manuel Bandeira Clarice Lispector, Jorge Amado.

“Quarto de Despejo” não é um simples diário. Abraça
o ser e a vida. Respira o lugar, documenta, faz sociologia,
interpreta sentimentos. Nas entranhas do diário iniciado
em 1955, o autorretrato da miséria humana expresso na
cultura da escrita simples,na extraordinária narrativa da
denúncia, forte, construída na primeira pessoa por alguém
que é criador e criatura a imergir-se no cerne da margi-
nalidade social. Narradora e protagonista, viventes de um
mesmo cenário: “A minha (vida), até aqui, tem sido preta.
Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.” Ali
onde se escondia o lixo urbano se desvendava a alma da
escritora e mulher. Nada mais verdadeiro, afinal a “lite-
ratura é usada para ver a alma” já dizia o romancista
irlandês Bernad Shaw (1856-1950).

Infelizmente, a glória da escritora foi efêmera e o su-
cesso literário que a consagrou não voltou a se repetir.
Depois da fama do Quarto de Desejo publicou “Casa de
Alvenaria-Diário de uma ex-favelada” (1961), o romance
Pedaços da Fome e o livro Provérbios, ambos em 1963 e as
publicações póstumas o Diário de Bitita (Paris, 1982 e
Sacramento, 2007); Um Brasil para Brasileiros (1982); Meu
Estranho Diário e Antologia Pessoal, poemas (1996).

Carolina as poucos foi relegada ao esquecimento. Pre-
conceito? Não aceitação da sua obra? Os dois. Alguns
críticos apontavam controvérsias. Outros, não reconhe-
ciam na sua narrativa ou no texto poético o seu “Eu Ne-
gro” identitário, seu sentido de pertença. Morreu pobre e
quase anônima em fevereiro de 1977, na chácara Coração
de Jesus, em Parelheiros, na periferia de São Paulo.

Nos anos noventa, a publicação de Cinderela negra: a
saga de Carolina Maria de Jesus (1994, UFRJ) de autoria
dos estudiosos José Carlos Sebe Bom Meihy (brasileiro)
e Robert Levine (norte-americano) reavivou o interesse
por sua obra e trouxe àluz mais 37 cadernos com poemas,
contos, romances, peças de teatro, memórias. Um acervo
que não deixa dúvida quanto à grandeza da obra da
mulher negra que um dia sonhou ser escritora.

Mesmo agora, quando se comemora o seu Centenário
de Nascimento, ela continua desconhecida do grande
público e, sobretudo, das novas gerações. Embora, alguns
eventos estão acontecendo no Brasil e no exterior onde
ela é lida e admirada. A propósito, a Doutora Maria Cou-
tinho, da Faculdade de Letras de Lisboa, me dá notícias
da celebração do Centenário de Carolina de Jesus na Casa
do Brasilem Lisboa e pela Associação Internacional de
Paremiologia no 8º. Colóquio Internacional de Provérbios
em Tavira, Algarve.

Carolina Maria de Jesus é merecedora de todas as ho-
menagens por sua escrita corajosa, de inegável valor na
representação de um Brasil invisível, marginal.

“Quarto de Despejo. Diário de uma favelada” transfor-
mou a vida da Carolina, provocou uma ruptura na sua
trajetória migrante, mudou seu destino. Teria mudado a
sua sorte?
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A Páscoa...
O perdão e muito amor!...

Sete semanas de Quaresma
e depois a Páscoa!
A Quaresma, nós sabemos,
Que deve ser o sentir
De todo o mal que fazemos
E parar para refletir.

Ter um arrependimento
E que o seu prometer
Não seja só dum momento,
Mas, dia a dia o fazer!

Perdoar sempre o pecado,
Dar amor, sem mais impasse
E a quem nos bater num lado,
Entregar a outra face!

Não alimentar revés,
Ser puro em todos momentos,
Ler a Tábua de Moisés,
Cumprir com seus
mandamentos!

Não é fácil, bem sabemos,
Carregar com tal dever.
Esta missão que nós temos
Só Cristo o pode fazer!...

Desde a cinza, dar um nó,
Porque a cinza vem lembrar,
Que fomos feitos de pó,
Em pó iremos tornar!..

A Quaresma, é um sinal
Que nos mostra no Perdão.
Um dever sacramental
Para a nossa salvação!

No mundo, tanto governo,
Quase dum modo geral!
Vão ativando o inferno,
Em zaragata rival!

Luta-se entre o bem e o mal,
Numa corrida sem norte.
Voltou o mundo afinal
À tal lei do mais forte!

Quem pode, do outro zomba,
E o outro, cala a boca.
A nação que tem a bomba,
Grita e ninguém lhe toca!

Na Quaresma há quem acha,
(Se bem que estão errados!)
Que, passando uma borracha,
Vai remir  os seus pecados!...

Ao pecador, Deus perdoa,
Conforme o procedimento,
Se sua conduta é boa,
Pura d’arrependimento!

Quem o amor não empregue,
Fuja de Deus e da Lei,
Seu pecado some e segue,
Como o vai pagar... não sei!...

Tudo isto se baseia
No modo que eu entendo
E tenho na minha ideia ideia,
Deduzindo o que vou lendo!

A Páscoa...
Lembra-nos o
Perdão e o Amor
de Cristo!

Na cruz, Cristo ao Redentor,
Disse: o ódio qu’ eles trazem,
Perdoar-lhes meu Senhor,
Eles não sabem o que fazem!

É uma decisão forte,
Perdoar, amigos meus,
A quem nos entrega à morte.
Perdoar, assim... só Deus!

Já na sua aflição,
Cristo, ainda foi ouvido
Perdoando o Bom Ladrão,
Vendo-o tão arrependido.

E disse ao perdoar
O Bom Ladrão: te aviso,
Ainda  hoje vais estar
Comigo no Paraíso!...

Há que se aproveitar,
Tentar fugir desta treva
Parar para matutar
Na vida qu’a gente leva!

A Páscoa traz-nos a luz
Dum Cristo crucificado,
Este bendito Jesus
Que nos remiu do pecado.

Deste Cristo que exangue
Se deixou crucificar
E derramara o seu sangue
Para nos purificar..

Vivemos, amigos meus,
Num mundo d’exorbitância
Quase sem lei e sem Deus,
Envolvidos na ganância!

Só Deus isto tudo acalma,
E no momento preciso,
Chamará a nossa alma,
O corpo, p’ró Paraíso!...

Por isso amigo não corras
E tenta te corrigir
Porque depois que tu morras
Não te podes redimir!

Não corras p’raí a esmo,
Tenta ser bom, mais humano,
Amando como a ti mesmo,
Ser um bom samaritano!

Evita qualquer revés
Dá ajuda e além disto,
Ao triste, lava-lhe os pés
Que não és melhor que Cristo!

P.S. do P.S.
Muito bom é dizer isto,
Aos outros, sem embaraço.
Mas meu Deus, meu Jesus Cristo,
O que aqui digo, eu não faço!

Quem grita aos
outros, não
teme,
Mas, quando lhe
calha... geme!...

Escreva Connosco

Tem de morrer
Ele andou sempre fazendo o bem,
Ninguém deixou de reconhecer;
Mas a inveja dos seus inimigos,
Lhe atravessaram escolhos e perigos,
E só tinham uma sentença:
Tem de morrer!

A Seu amigo Lázaro, já finado,
Perante o povo atento, fez viver;
Diantes deste e doutros feitos milagrosos,
Os sacerdotes ficavam furiosos,
E murmuravam uns para os outros:
Tem de morrer!

Sou Filho de Deus Bendito!
Confirmava Jesus, cheio de prazer;
E todo o Sinédrio ouvia com atenção,
E eles sempre com uma pedra na mão,
E o diabo no corpo, sem compaixão:
Tem de morrer!

Ele Justo, Inocente, sempre propício,
Só Paz e Amor, ao mundo veio trazer;
Em vez de ser pelos Seus reconhecido,
Foi sempre odiado e escarnecido,
Pelos religiosos com o coração prevertido:
Tem de morrer!

Era a religião do Seu próprio Pai,
Cujos chefes O faziam sofrer:
A ponto de O trocarem por um malfeitor,
Pilatos não lhes pôde mudar o furor,
Pois clamavam ainda com mais vigor:
Tem de morrer!

Que mal fez ele? Perguntava Pilatos!
Pergunta que nós também podemos fazer;
Mas a turba estava cega e louca,
E muitos com a voz já rouca,
Gritavam rasgando até a roupa:
Tem de morrer!

Parece impossível mas aconteceu,
Uma pessoa como JESUS, não poder viver;
Ser acusado traiçoeiramente,
Sofrer tanto e tão cruelmente,
Pelos que O deviam amar obviamente,
Mas! - Tem de MORRER!

É o grande mistério da Redenção!
Aqui ou depois, a morte teria de aparecer!
Mas salta à vista tanta maldade,
Que pode existir numa sociedade,
A ponto das virtudes fazer esquecer.

TEM DE MORRER! E na cruz Ele morreu!
Ali os crentes vêem expiação e redenção;
Mas pelo facto de estar na Escritura,
Esta ação vergonhosa e tão dura,
Não tardou e sofreu a punição!

JESUS sabia que a morte O espreitava,
Segredos para ELE nunca existiram;
A isso se sujeitou, na cruz nos salvou!
Uma nova grei amou e fundou!
Morreu inocente, mas RESSUSCITOU!
Mas todos que O odiaram, sucumbiram!

Augusto Pereira — Providence, RI

A morte e a ressureição de Cristo
• Rev. João Duarte (Ontário, Canadá)

A Páscoa é uma celebração muito importante na qual os
fieis reflectem no significado da morte e da ressurreição de
Cristo. É interessante que a mensagem da Páscoa é sim-
plesmente o evangelho de Cristo. Reparem que o apóstolo
Paulo, ao escrever aos cristãos da Igreja de Corínto, explicou
que a mensagem do evangelho de Cristo está baseada na fé
que temos no significado da morte e ressurreição de Jesus
Cristo. Isto é evidente porque em I Coríntios 15:3-4 ele
escreveu o seguinte: “Porque primeiramente vos entreguei
o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos
pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.” O
apóstolo Paulo avisou que a salvação deles dependia se a fé
deles permanecesse até ao fim no evangelho de Cristo.
Reparem que em I Coríntios 15:2 ele escreveu: “Pelo qual,
também, sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho
anunciado, se não é que crestes em vão.”

No dia 18 de Abril deste ano milhões de pessoas estarão
reflectindo que há cerca de dois mil anos atrás o Filho de
Deus foi escarnecido, torturado e depois foi condenado a
morrer lentamente num madeiro ou numa cruz, dependendo
da interpretação que dão aos textos bíblicos. Todavia, muitos,
esquecem-se que a parte importante não é se ele morreu num
madeiro ou numa cruz, mas que ele morreu por nossos
pecados para nos salvar do castigo eterno. Os inimigos de
Cristo, ao verem-no a sofrer pendurado na cruz, escarneceram
dele e disseram: “Salvou os outros, e a si mesmo não pode
salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e
creremos nele:” (Mateus 27:42). Todavia, se Jesus descesse
daquela cruz, o qual ele podia fazer, e castigasse aquelas
pessoas que, realmente era aquilo que elas mereciam,
ninguém seria salvo e não estariamos celebrando a paixão
de Cristo hoje. Se Jesus descesse da cruz e se salvasse a si
mesmo, não poderia cumprir as profecias que falam acerca
do seu sofrimento e morte pelos nossos pecados (Salmo 2:1-
12; Salmo 22; Salmo 40:6-8; Isaías 53:1-12). Se Jesus se
salvasse a si mesmo, então a mensagem maravilhosa de João
Baptista seria uma mentira: “Eis o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo” (João 1:29). Igualmente, aquilo
que o apóstolo Pedro escreveu acerca do significado da morte
de Cristo não teria valor “Levando ele mesmo, em seu corpo,
os nossos pecados sobre o madeiro...” (I Pedro 2:24). Caro
leitor, a nossa salvação depende da nossa fé que Cristo, ao
morrer na cruz, pagou a dívida total dos nossos pecados.
Em I João 1:7 lê-se: “o sangue de Jesus Cristo...nos purifica
de todo o pecado.”

No dia 20 de Abril deste ano, estaremos celebrando que
há cerca de dois mil anos atrás, o Filho de Deus venceu a
morte, ao ressuscitar dos mortos e nos dá a esperança que
também um dia iremos ressuscitar dos mortos e reinar
eternamente com ele (Mateus 28:1-10; João 5:28-29; João
11:23-25; I Coríntios 15:42-57).

Muitos duvidam da ressurreição de Cristo. Todavia, a nossa
resposta é que, antes de Cristo ter morrido e ressuscitado já
os profetas do Velho Testamento profetizaram que tudo isto
haveria de acontecer (I Coríntio 15:4; Salmo 16:8-11; Isaías
53:10-12). Não somente isso, mas as Sagradas Escrituras
revelam que houve muitas testemunhas que viram Cristo
morrer e ressuscitado dos mortos (I Coríntios 15:5-7).
Portanto, a nossa salvação está na fé que temos na mensagem
da páscoa: Na morte e na ressurreição de Cristo. Jesus disse:
“...aquele que crê em mim tem a vida eterna” (João 6:47).
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PORTUGUÊS AO RAIO X

Luciana Graça
Prof.ª de Português,

Latim e Grego

Nesta rubrica, a cargo da Prof.ª Luciana Graça,
esclarecem-se dúvidas sobre o uso da língua
portuguesa.

Luciana Graça é doutorada em Didática pela
Universidade de Aveiro - onde também se licenciou
em Português, Latim e Grego -, sendo, atualmente,
investigadora de pós-doutoramento no Centro de In-
vestigação «Didática e Tecnologia na Formação de
Formadores». Colaborou, em secções semelhantes a
esta, em vários jornais portugueses, como o Jornal de
Notícias e o Jornal da Bairrada.

Expressões da língua
Se cometemos erros de português devido às nossas

lacunas no que ao conhecimento da língua diz respeito
– mas, afinal, a língua é dinâmica e ninguém pode saber
tudo –, será que a simples falta de uma maior reflexão
sobre aquilo que dizemos e/ou escrevemos não poderá
também justificar alguns dos nossos erros?

Na rubrica desta semana, é sobre expressões da nossa
língua que falamos. Expressões que comummente
dizemos e/ou escrevemos. Mas… será que, então, quando
dizemos e/ou escrevemos determinada expressão,
estamos também atentos à respectiva coerência? De
facto, nem só da ortografia vive uma expressão…
Ora… «Reduzir ao máximo» ou «reduzir ao mínimo»?

E, claro, uma ótima semana!

Caso:
• [V]iagem […] com muitas precauções, por forma a
REDUZIR AO MÁXIMO o risco de contágio.» («A
bola» em linha, 09-07-09);
• «REDUZIR AO MÍNIMO o risco de contágio»
(Plano de contingência da firma «Thyssenkrupp
Elevadores»);
• «REDUZIR, AO MÁXIMO, a incidência […] da
gripe pandémica» (Plano de Contingência Nacional
para a Pandemia, Direcção-Geral da Saúde);
• «[R]EDUZIR AO MÍNIMO a incidência do problema
do jogo.» (sítio «Jogo Responsável», 22-08-09).

Comentário:
•  reduzir: i) este verbo pode significar, nomeada-
mente, «tornar ou ficar menor em número, quantidade,
intensidade, duração, etc.», «diminuir», «reproduzir
em menor dimensão»; ii) podemos a) reduzir algo o
máximo (o mais) possível e b) reduzir algo até à
mínima dimensão…; iii) mas é incoerente (!) a
expressão «reduzir ao máximo»;
• reduzir ao mínimo: i) ressalvada determinada
redundância (recordemos: redundância = repetição
de ideias ou palavras), reduz-se ao mínimo (e não ao
máximo!), isto é, reduz-se o máximo possível para
chegar ao tamanho mínimo possível; ii) para transmitir,
portanto, a ideia de «redução», podemos dizer e
escrever a) REDUZIR AO MÍNIMO (algo) (reduzir
[algo] ao mínimo) ou b) REDUZIR O MÁXIMO
possível (algo) (reduzir [algo] o máximo possível).

Em síntese:
 reduzir ao máximo
 reduzir ao mínimo

Respostas aos nossos
Leitores

(A. L. de New Bedford) – Tenho sido tratada, desde
a adolescência, de crises depressivas, mas o médico diz-
me agora que provavelmente sofro de doença bipolar.
Muitos dos tratamentos para a minha depressão não
funcionaram bem e penso que este novo diagnóstico
piora as coisas. O que acha?

R – Pelo contrário, o novo diagnostico poderá ajudar
a encontrar o tratamento mais eficaz para a sua situação.
As duas condições são doenças afetivas, a diferenca é
que no caso da doença afetiva bipolar há também crises
maníacas ou hipomaníacas, em que um indivíduo se
sente demasiadamente bem disposto, cheio de energia e
vontade, às vezes acompanhado de irritação e violência,
alternando com episódios de depressão severa.

O tratamento das duas situações clínicas é com-
pletamente diferente, apesar de terem a depressão em
comum, e até é frequente que nos casos em que o
tratamento antidepressivo não funciona bem os doentes
serem mais tarde diagnosticados com doença maníaco-
depressiva (bipolar).

 Deve por isso procurar a ajuda de um médico psiquiatra
para que seja feito um diagnóstico correto e ser iniciado
um plano de tratamento que mantenha o seu estado de
espírito estável e a sua vida emocionalmente saudável.

(J. S. de Bristol) – As doenças de olhos vermelhos
(“Pink Eye”) são sempre muito contagiosas?

R – Não. O termo refer-se à Conjuntivite e esta pode
ser de vários tipos. A conjuntivite alérgica tende a afetar
ambos os olhos, dar comichão e ter uma descarga
aquosa. Este tipo é obviamente não contagioso. A
conjuntivite viral causa também um corrimento aquoso,
mas podem também tornar os olhos mais sensiveis à luz.
A conjuntivite bacteriana normalmente produz um
corrimento mais grosso, com mais muco. Esta distinção
tem grande importância porque os tratamentos são
diferentes. Os pingos de antibiótico devem ser usados só
em caso de infeção bacteriana, mas para os outros dois
tipos recomenda-se a vigilância em casa. Tanto a infeção
viral como bacteriana são contagiosas, principalmente a
viral. O virus pode sobreviver por evemplo numa mão de
porta ou numa almofada durante várias semanas.
Finalmente, se o olho vermelho é acompanhado de visão
dupla ou dor deve consultar o seu médico, pediatra, ou
oftalmologista o mais cedo possível.

Haja saude!

P. — O meu pai envolveu-se, recentemente, num
grave acidente. Acabamos de receber uma carta da
companhia de seguros do outro indivíduo informando
que estão dispostos a pagar, ao meu pai, $20.000,00, ou
seja, o limite da apólice do outro veículo envolvido no
acidente. No entanto, o caso do meu pai tem um valor
muito mais elevado do que esse, dado que sofreu uma
lesão muito grave e teve que fazer uma cirurgia no
joelho. A minha pergunta é se temos ou não qualquer
outro recurso?

R. — Primeiro de tudo, numa situação como esta, o
seu pai deve sempre consultar um advogado experiente
nesta área do direito. O advogado vai investigar o caso
e determinar se existem ou não outros meios para a
recuperação de verbas adicionais. O advogado pode
quer saber qual a apólice do seguro do carro do seu pai,
para ver se comprou o que é chamado cobertura
“Underinsurance”. Infelizmente, se o seu pai não
pretende preencher uma queixa - Notice of Intent to File
a Claim - para este tipo de cobertura de seguro específico,
a sua companhia de seguros não lhe oferece
voluntariamente mais dinheiro. É um processo
complicado e, por essa razão, ele deve consultar um
advogado experiente.

TOP 10
“Cantinho

da Amizade”
de Maria de Lourdes

As canções e os artistas
mais votados desta semana

Podem votar aos sábados ou domingos

1.º Catarina Avelar ...... Saudade, Silêncio e Sombra

2.º Marc Dennis .................................. Lá vai o Varela

3.º Jorge Ferreira ............................................. Tiroliro

4.º Chico Ávila ..........................  Mais que teu Amigo

5.º Starlight ......................................... Adeus Solidão

6.º Jeremias Macedo .............................. O meu Amor

7.º Arlindo Andrade ........................... És uma Bomba

8.º Jorge Silva ............................................. Ana Maria

9.º Nelia ........................................................... Sangria

10.º Tony Borges .................................. Amor Perfeito

George Mendes Da Costa, 76, Lowell; dia 03. Natu-
ral da Terceira, era casado com Maria Tavares. Deixa,
ainda, os filhos Luis Eduardo Costa, Rute Ferreira,
Filomena Marques, Helena Pires, Amelia DaCosta,
Fernanda Faria e Grace Costa-Meneses; netos; bisnetos
e irmãos.

Julieta R. Varão, 75, Fall River; dia 05. Natural da
Lagoa, S. Miguel, era viúva de Guilherme Varão. Deixa
os filhos Alice J. Sousa e Steve Varão; netos e sobrinhos.

Elisa Cabral, 95, East Providence; dia 05. Natural da
L. do Botão, Povoação-S. Miguel, deixa a irmã Ibéria
Paiva e sobrinhos.

Maria Osvalda Vieira, 80, New Bedford; dia 05.
Natural de Ponta Delgada, S. Miguel, era casada com
Tobias Vieira. Deixa, ainda, os enteados Aldina Bianco,
Mário e Paul Vieira.

Emerenciana M. (Melo) Cordeiro, 88, Fall River;
dia 06. Natural de Fenais da Ajuda, S. Miguel, era viúva
de Manuel S. Cordeiro. Deixa as filhas Ilda Medeiros e
Martina Pacheco; netos; bisnetos e sobrinhos.

José J. Tavares, 60, Fall River; dia 06. Natural das
Feteiras do Sul, S. Miguel, era casado com Lucy
(Perreira) Tavares. Deixa, ainda, os filhos Stephen e
Erin Tavares; neto; irmãos e sobrinhos.

Virginia (Andrade Moreira) Moreira, 99, Taunton;
dia 06. Natural de Santa Maria, era viúva de José
Moreira. Deixa os filhos José, Ermilina e Maria da
Conceição Moreira, Virginia Alves, Maria Magan e
Emilia Reis; netos; bisnetos e sobrinhos.

Maria José (Bastos) Dias, 95, Fairhaven; dia 06.
Natural de Ílhavo, era viúva de Francisco M. Dias.
Deixa os filhos Joseph, Anthony e Frank Dias, Rosemary
Carrico e Maria “Vicky” Cabral; netos; bisnetos e
trisneto.

Maria A. (Costa) Salvador, 64, Milford; dia 06.
Natural de Portugal, era casada com Domingos D.
Salvador. Deixa, ainda, a filha Maria DeLeon; netos;
irmãos e sobrinhos.

Senhorinha A. (Escobar) Jorge, 95, New Bedford;
dia 07. Natural do Faial, era viúva de João Pereira Jorge.
Deixa os filhos Mario P. Jorge, Maria Otilia Oliveira,
Maria Alvarinha Moitoso, Maria Deolinda Garcia, Maria
Teresinha Alberto; netos; bisnetos; trisnetos e sobrinhos.

Maria C. Borges, 84, Fall River; dia 08. Natural de
São Vicente, S. Miguel, era viúva de Herculano C.
Borges. Deixa os filhos Tobias, João, Pedro e José
Borges e Maria Viveiros; netos; bisnetos e sobrinhos.

José C. Leal, 83, Lowell; dia 08. Natural da Graciosa,
era casado com Guadalupe (Bettencourt) Leal. Deixa,
ainda, o filho Serafim Leal; netos; bisneta; irmã e
sobrinhos.

Maria T. (Ferreira) daSilva, 83, Fairhaven; dia 09.
Natural de Santa Maria, era casada com Marcelino C.
daSilva. Deixa, ainda, as irmãs Fernanda Rei e Maria L.
Ribeiro e sobrinhos.

João Farias, 90, Pawtucket; dia 09. Natural de Santa
Bárbara, S. Miguel, era casado com Maria do Carmo
Farias. Deixa, ainda, os filhos Maria Andrade, Cecilia
Botelho, Manuel e Duarte Farias; netos; bisnetos e
irmãos.

Merces Pereira Rodrigues, 93, Pawtucket; dia 09.
Natural de Alvendre, era viúva de Romeu Bernardo
Rodrigues. Deixa os filhos Serafim e Alípio Bernardo,
Maria Gonçalves, Josefina Paz e Victoria Rose; netos;
bisnetos e irmãos.

Domingos P. Arruda, 67, New Bedford; dia 10.
Natural da Feteira Pequena, S. Miguel, era viúvo de
Frances A. (Cunha) Arruda. Deixa as filhas Rachel M.
dos Santos e Ruth A. Arruda; netos; irmãos e sobrinhos.

Ana T. Brasileiro, 89, Cumberland; dia 11. Natural
de Portugal, era viúva de  António G. Brasileiro. Deixa
os filhos Joaquim, Paul e Felicidade Brasileiro e Maria
Fidalgo; netos e sobrinhos.

Necrologia:
(Continuação)
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Fina Estampa 140 capítulos

GÉMEOS - 21 MAI - 20 JUN

CARNEIRO - 21 MAR - 20 ABR

LEÃO - 23 JUL - 22 AGO

CAPRICÓRNIO - 22 DEZ-19 JAN

TOURO - 21 ABR - 20 MAI

PEIXES - 19 FEV - 20 MAR

AQUÁRIO - 20 JAN - 18 FEV

VIRGEM - 23 AGO - 22 SET

BALANÇA - 23 SET - 22 OUT

ESCORPIÃO - 23 OUT - 21 NOV

SAGITÁRIO - 22 NOV - 21 DEZ

CARANGUEJO - 21 JUN - 22 JUL

Carta Dominante: Rei
de Ouros, que significa
Inteligente, Prático.

Amor: Faça uma surpresa
agradável a uma pessoa querida.
Não se vai arrepender.

Saúde: Proteja-se das mudan-
ças de temperatura.

Dinheiro: A quantia que pen-
sava irrecuperável poderá ser-
lhe restituída.

Números da Sorte: 1, 2, 9, 27,
30, 48

Pensamento positivo: Uso a
minha inteligência e sentido
prático para vencer qualquer
desafio.

Carta Dominante: 6 de
Paus: Ganho.

Amor: Prepare uma
ida ao cinema com a sua cara-
metade. Dê asas à sua imagi-
nação e revolucione a sua vida
afetiva.

Saúde: Tente descontrair-se
mais.

Dinheiro: Poderá ser surpre-
endido ao verificar o seu saldo.

Números da Sorte: 11, 20, 24,
25, 29, 32

Pensamento positivo: Ganho
o respeito dos outros respei-
tando-me a mim mesmo!

Carta Dominante:
Roda da Fortuna: que
a sua sorte está em

movimento.
Amor: Ponha de parte a von-

tade de ser livre de compro-
missos, deixe que o amor invada
o seu coração.

Saúde: Cuide da sua
alimentação, evite excessos.

Dinheiro: Ideal para comprar
a peça de vestuário de que  gosta.

Números da Sorte: 11, 18, 19,
20, 21, 33

Pensamento positivo: A sorte
está do meu lado, porque eu crio
as oportunidades!

Carta Dominante: 9
de Paus, que significa
Força na Adversidade.

Amor: O seu coração poderá
ser invadido pela saudade, o que
o vai deixar melancólico.

Saúde: Faça uma mudança
exterior. O nosso físico também
é importante.

Dinheiro: Nada o preocupará
a este nível.

Números da Sorte: 3, 15, 18,
22, 30, 45

Pensamento positivo: Tenho
força mesmo nos momentos
difíceis.

Carta Dominante: o
Louco: Excentricidade.

Amor: Se está numa
fase menos boa no amor, esta
estará prestes a terminar.

Saúde: Não terá que se
preocupar, está em plena forma.

Dinheiro: Poderá ter que fazer
uma viagem de negócios ou
trabalho.

Números da Sorte: 8, 10, 22,
47, 48, 49

Pensamento positivo: Vivo a
vida com um sorriso nos lábios
e leveza no coração!

Carta Dominante: Ás
de Copas: Princípio do
Amor, Grande Alegria.

Amor: Semana propícia a
novos encontros amorosos. Fale
sobre o que é belo e bom. Evite
falar sobre assuntos negativos.

Saúde: A sua boa disposição
contagiará os que o rodeiam.

Dinheiro: Semana pouco
favorável a novos investimentos.

Números da Sorte: 18, 22, 35,
39, 44, 45

Pensamento positivo: Cultivo
o Amor e a Alegria no meu
coração!

Carta Dominante: 7 de
Espadas: Novos Planos,
Interferências.

Amor: Estará muito carente,
procure ser mais otimista quanto
ao seu futuro. Ouça os conselhos
dos mais velhos, seja puro e
sincero nas suas amizades.

Saúde: Tendência para dores
de cabeça.

Dinheiro: Período favorável,
aproveite bem este momento.

Números da Sorte: 5, 19, 32,
36, 39, 42

Pensamento positivo: Acredi-
to nos meus planos e venço
qualquer obstáculo.

Carta Dominante: 7 de
Ouros: Trabalho.

Amor: Esteja mais
atento ao seu ambiente familiar.
Plante hoje otimismo, amor e
paz para colher  mais tarde.

Saúde: À exceção de uma
possível constipação, sentir-se-
á bem de saúde.

Dinheiro: Preocupe-se com
suas tarefas e não se intrometa
na dos outros.

Números da Sorte: 1, 3, 7, 20,
28, 34

Pensamento positivo: O
trabalho ensina-me a evoluir a
todos os níveis.

Carta Dominante: 3
de Espadas: Amizade,
Equilíbrio.

Amor: Poderá sofrer uma
grande desilusão com alguém
que lhe é muito próximo. Aceite
e enfrente os desafios da vida
com coragem.

Saúde: Faça algum tipo de
exercício de relaxamento.

Dinheiro: Seja um bom gestor
da sua conta bancária.

Números da Sorte: 12, 14, 30,
35, 38, 41

Pensamento positivo: A
amizade ajuda-me a manter o
equilíbrio na minha vida.

Carta Dominante: Ca-
valeiro de Paus: Viagem
longa, Partida Inespe-

rada.
Amor: Saiba separar os

assuntos profissionais da sua
vida amorosa. Tenha sempre a
sabedoria necessária para
manter a harmonia na sua vida!

Saúde: Estará bastante ativo.
Dinheiro: Poderão surgir

algumas dificuldades.
Números da Sorte: 3, 12, 14,

18, 19, 22
Pensamento positivo: Estou

pronto para fazer novas viagens
na minha vida!

Carta Dominante: Jus-
tiça: Justiça.

Amor: O desejo de
passar mais tempo com os seus
familiares será grande nesta fase.

Saúde: O seu organismo vai
ser o espelho do seu estado de
espírito.

Dinheiro: Algum assunto que
o tenha deixado preocupado
ficará resolvido.

Números da Sorte: 11, 17, 20,
29, 33, 36

Pensamento positivo:
Procuro ser justo nas minhas
escolhas e decisões.

Carta Dominante: A
Estrela: Proteção, Luz.

Amor: Invista mais no
seu relacionamento. A felicidade
é de tal forma importante que
deve esforçar-se para a alcançar.

Saúde: Semana indicada para
se dedicar ao exercício físico.

Dinheiro: Com empenho,
alcançará o êxito que tanto
deseja e merece.

Números da Sorte: 7, 17, 24,
28, 48, 49

Pensamento positivo: Sei que
há uma Estrela que me guia e
protege.

CAPÍTULO Nº. 121 - 21 de abril

Tereza Cristina flagra Pereirinha tentando abrir seu cofre,
ele enrola ela, e ela lhe entrega o numero do segredo do
cofre, ele abre, pega todo o dinheiro que está dentro e afirma
a ela que ainda é pouco por seus serviços prestados.
Teodora beija Quinzé e pede pra voltar. Baltazar vê Solange
cantando e dançando para o clipe que Daniel esta fazendo
dela, e faz um grande escândalo. Daniel guarda o material
do vídeo e enfrenta Baltazar. Daniel pede a Vilma que edite
o vídeo e insira na internet. René oferece como presente a
Amália o Buffet do casamento, mas Griselda recusa. Antenor
pede Patrícia em casamento, e ela diz que eles voltarão a
falar nisso somente depois que ele se formar. Teodora fica
pensando em Quinzé. Danielle recebe uma citação de um
processo de ação de indenização por danos morais. Esther
dá a entrevista que prometeu a Beto Junior. Quinzé vê a
misteriosa loira que o entorpeceu e quase causou sua morte
na piscina conversando com Ferdinand; ele tenta alcançá-
los, mas é despistado. Griselda veste-se de Pereirão e vai
atrás de Ferdinand exigindo uma satisfação. Ferdinand diz
desconhecer a tal loira. Griselda não aceita a resposta dele
e diz que irá provar sua participação nos atentados contra
seus filhos.

CAPÍTULO Nº. 122 - 22 de abril

Ferdinand empurra Griselda, que cai no chão. Ao ver a
sogra em perigo, Teodora vai para cima de Ferdinand e a
defende. Danielle não recebe boas notícias de Mônica. A
advogada a prepara para uma batalha judicial. Esther é
massacrada com as perguntas de Beto. Paulo entra na sala
e coloca o jornalista para correr. Esther tem uma crise de
choro e é consolada pelo Paulo. Guaracy vê a cena e se
sente traído. Guaracy pega o gravador de Beto, deixando o
jornalista sem provas do que Esther falou. Marilda escuta
Tereza Cristina no telefone falando sobre seu plano contra
Amália. Indignada com tamanha crueldade, Marilda conta
para Griselda. Griselda diz para Teodora que acha que ela
é uma boa pessoa. Pedro Jorge escuta a avó dizer ao
advogado que quer que ele arranque tudo de Danielle e a
deixe na miséria. Alex se mostra para Patrícia de uma forma
que ela não conhecia. Diz que Ellen é apenas um
passatempo para ele, assim como todas as alunas foram.
Patrícia conta para Ellen. Antenor bola um plano com as
duas contra o professor. O clipe de Solange é colocado na
internet. Baltazar passa mal ao ver o clipe e ter que aturar
as piadas de Tereza Cristina. Guaracy vai até a casa de
Esther e pergunta qual seu papel na vida dela. Esther fica
confusa. A conversa é interrompida pelo choro de Vitória.
Esther diz para Guaracy que o abraço de consolo de Paulo
não significou nada. Toca a campainha e, temendo que seja
a imprensa, Esther vai com Vitória para o quarto. Guaracy
abre a porta e fica frente a frente com Paulo.

CAPÍTULO Nº. 123 - 23 de abril

Paulo chega à casa de Esther, Guaracy fica chateado e
vai embora. Baltazar é levado para o hospital. Esther e Paulo
discutem. Quinzé pergunta para Teodora se ela o ama.
Teodora o beija e pede para ele ir embora.  Baltazar se
recupera e recebe alta do hospital. Daniel constata que o
clipe de Solange teve mais de 700 mil acessos. Um

funcionário do hospital reconhece a Sol do Recanto e pede
autógrafo. Tereza Cristina convida Pereirinha para jantar
no Brasileiríssimo. Paredes tranquiliza Joana e diz que está
seguindo uma ótima pista. René coloca bastante pimenta
malagueta na comida de Tereza Cristina, que começa a
passar mal na primeira garfada. Celina encoraja Beatriz a
lutar pela filha. Enzo consola Danielle. Solange vai
escondida até o quarto de Daniel. Guaracy vai até a casa
de Griselda e conta para a amiga que acredita que Esther
vá voltar com Paulo. Após conversa, Guaracy e Griselda
vão para a cama.

CAPÍTULO Nº. 124 - 24 de abril

Guaracy e Griselda passam a noite juntos. Pereirinha
tenta abrir o cofre de Tereza Cristina enquanto ela dorme,
mas não obtém sucesso. Glória leva para Danielle o jornal
para que ela veja a nota divulgada. Griselda repreende
Quinzé por se intrometer na vida dela e de Guaracy. Patrícia
leva Antenor para tomar café em sua casa. René prepara o
café enquanto Tereza Cristina dorme, deixando o ambiente
em paz. Baltazar faz um estrago na pousada de Álvaro e
Zambeze atrás de Solange. Ao ver Solange e Daniel na
cama, Baltazar perde a cabeça e tenta matar o menino.
Depois de muito alvoroço, Crô consola Baltazar e
aconselha. Daniel pede a mão de Solange em casamento
para Baltazar. Beatriz é quase linchada quando uma moça
reconhece sua foto no jornal e a acusa de querer roubar o
bebê de Esther. Guaracy conversa com Esther e os dois
resolvem serem apenas amigos. Teodora sente enjoo e
Pereirinha estranha. Glória desabafa com Edvaldo e diz
que se arrepende de ter feito o que fez. Solange dá a notícia
ao pai de que recebeu um convite do Faustão para uma
entrevista. Rafa se mostra ansioso com o casamento.
Zuleika promete vingança. Tereza Cristina e Ferdinand
conversam sobre o plano para destruir a festa de casamento
da Amália.

CAPÍTULO Nº. 125 - 25 de abril

Esther chega à Fio Carioca e é fotografada por paparazzo.
Paulo a defende e toma a câmara do fotógrafo. Danielle é
avisada que seu Recurso para rever a decisão da tutela de
Pedro Jorge foi negado. Danielle desabafa com Mônica seu
erro cometido. Vanessa filma Alex dando em cima de Ellen,
que faz parecer como se ele estivesse a assediando.
Vanessa, Patrícia, Ellen e Antenor colocam o professor
contra a parede para que ele pare de usar as alunas como
passatempo. René elogia o desempenho de Vanessa como
recepcionista do Brasileiríssimo. Chega o dia do casamento
de Amália. Letícia avisa Vilma que os resultados dos exames
de Chiara deram positivo, a ex-mulher de Juan realmente
está doente. Griselda se emociona ao ver a filha vestida de
noiva. Zuleika demonstra intenção de aprontar alguma coisa
no casamento de Rafa e Amália. Danielle vai buscar Pedro
Jorge e é impedida de levá-lo por Celina. Danielle vai até o
escritório de Mônica, que já toma providências contra a
atitude de Celina por desobedecer à lei. Marilda e Crô
entram na igreja para assistirem o casamento de Amália.
Ferdinand grava sua conversa com Tereza Cristina, onde
ela confirma que todos os atentados sofridos pelos filhos
de Griselda partiram dela. Tereza Cristina e Ferdinand
descobrem que estão trancados na sauna. Tereza Cristina
acusa Ferdinand de traição. Beatriz é rejeitada durante uma
entrevista de emprego por causa do escândalo de sua vida
pessoal. Teodora vai até a igreja e anuncia em alto e bom
tom que está grávida.

COZINHA PORTUGUESACOZINHA PORTUGUESACOZINHA PORTUGUESACOZINHA PORTUGUESACOZINHA PORTUGUESA
“Roteiro Gastronómico de Portugal”“Roteiro Gastronómico de Portugal”“Roteiro Gastronómico de Portugal”“Roteiro Gastronómico de Portugal”“Roteiro Gastronómico de Portugal”

Cabrito de Leite de Forno
Ingredientes:

(para 10 pessoas)

* 1 Cabrito de Leite com cerca de 5 kg
* 200 gr. Massa Pimentão
* 2 Cebolas médias
* 2 Cenouras
* 2 l Vinho branco
* 5 dentes de alho
* 1 Alho francês
* Sal e Pimenta q.b.

Confeção:
Limpe o cabrito, tirando-lhe as vísceras e corte-o da

seguinte forma:
* as pernas devem ser individualizadas. Faça vários

golpes nas mesmas, colocando um dente de alho em cada
golpe.

* de seguida separe as costelas.

Prepare a marinada, cortando todos os legumes em
pedaços, deitando-os num recipiente tipo bacia. Adicione
a massa pimentão o vinho branco e a salsa. Mergulhe o
cabrito nesta marinada (este deve ficar completamente

coberto de vinho branco).
Deixe a marinar durante pelo menos 12 horas. Passado

este tempo, retire o cabrito e coloque-o num tabuleiro,
juntamente com a marinada, levando-o ao forno durante
1 hora a 220 graus.

Depois de assado, corte o cabrito em pedaços,
dispondo-o numa travessa.

Quanto à marinada, passe-a por um passador, para se
aproveitar o caldo e regue o cabrito.

Acompanha com migas tostadas e grelos salteados em
azeite e alho.

Migas:
* 5 Batatas grandes
* 1 dl Azeite
* 5 Ovos
* 3 dentes Alho
* Salsa picada
* Pimentão doce q.b.
* Sal e Pimenta

Depois de as lavar, ponha as batatas a cozer com a pele.
De seguida tire-lhes a pele e esmague-as com as mãos.
Coloque-as num recipiente juntando os dentes de alho
pisados, a salsa, o azeite, o pimentão doce e os ovos.
Misture tudo muito bem. Com a ajuda de 2 colheres de
sopa, molde as migas tipo pastel de bacalhau. Leve ao
forno a tostar. Retire as migas e coloque-as numa travessa,
juntando-lhe os grelos salteados.
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C L A S S I F I C A Ç Ã O

R E S U L T A D O S
I LIGA - 27ª JORNADA

J V E D           Gm-Gs P
01 BENFICA 27 22 04 01  54-15 70

02 SPORTING 27 19 06 02  52-18 63

03 FC PORTO 27 17 04 06  51-22 55

04 ESTORIL 27 14 07 06  40-25 49

05 NACIONAL 27 10 11 06  37-31 41

06 SP. BRAGA 27 10 05 12  37-34 35

07 MARÍTIMO 27 09 07 11  35-42 34

08 V. SETÚBAL 27 09 07 11  36-38 34

09 ACADÉMICA 27 08 09 10  20-30 33

10 V. GUIMARÃES 27 09 04 14  27-32 31

11 RIO AVE 27 08 07 12  21-31 31

12 GIL VICENTE 27 07 06 14  22-36 27

13 AROUCA 27 06 07 14  24-39 25

14 BELENENSES 27 05 09 13  17-32 24

15 P. FERREIRA 27 06 05 16              26-50 23

16 OLHANENSE 27 05 04 16  18-43 21

Académica-V. Setúbal ............. 1-1 (1-1 ao intervalo)
Nacional-Marítimo .......................................... 2-0 (1-0)
Belenenses-V. Guimarães ............................. 3-1 (0-1)
Rio Ave-Olhanense ........................................ 1-2 (1-1)
Sporting-Gil Vicente....................................... 2-0 (1-0)
Arouca-Benfica............................................... 0-2 (0-1)
Sp. Braga-FC Porto ........................................ 1-3 (0-1)
Estoril-Paços Ferreira .................................... 1-0 (1-0)

PRÓXIMA JORNADA (28ª)
Quinta-feira, 17 de abril

V. Guimarães-Arouca (3:00 PM, SportTV)

Sábado, 19 de abril
Marítimo-Académica (11:00 AM)

Paços Ferreira-Nacional (11:00 AM)
Gil Vicente-Estoril (Meio-dia, SporTV)

Belenenses-Sporting (2:15 PM, SporTV)

Domingo, 20 de abril
Benfica-Olhanense (1:00 PM, Benfica TV)

Segunda-feira, 21 de abril
V. Setúbal-Sp. Braga (1:00 PM, SporTV)

FC Porto-Rio Ave (3:00 PM, SporTV)

C L A S S I F I C A Ç Ã O
J V E D        Gm-Gs P

1 MOREIRENSE 38 18 15 05 61-24 69
2 PENAFIEL 38 17 17 04 43-20 68
3 FC PORTO B 38 20 07 11 48-36 67
4 BENFICA B 38 19 09 10 73-48 66
5 SPORTING B 38 18 08 12 53-45 62
6 DESP. AVES 38 17 11 10 38-30 62
7 PORTIMON. 38 17 10 11 51-42 61
8 CHAVES 38 16 09 13 51-52 57
9 TONDELA 38 15 11 12 38-33 56
10 AC. VISEU 38 15 06 17 39-34 51
11 FARENSE 38 13 11 14 40-41 50
12 BEIRA-MAR 38 13 10 15 40-42 49
13 U. MADEIRA 38 13 08 17 45-43 47
14 FEIRENSE 38 10 17 11 38-42 47
15 SANTA CLARA 38 12 08 18 35-42 44
16 LEIXÕES 38 12 07 19 40-53 43
17 SP. COVILHÃ 38 12 07 19 32-48 43
18 MARÍTIMO B 38 11 09 18 34-47 42
19 TROFENSE 38 10 12 16 33-60 42
20 BRAGA B 38 11 08 19 41-53 41
21 OLIVEIRENSE 38 11 08 19 50-69 41
22 ATLÉTICO 38 08 12 18 30-49 36

LIGA DE HONRA
(38.ª jornada)

39.ª jornada
Sábado, 19 de abril (11:00 AM)

União Madeira-Portimonense
Tondela-Santa Clara
Feirense-Trofense

Desp. Chaves-Desp. Aves
Ac. Viseu-Leixões
Farense-Atlético

Oliveirense-Beira Mar
Sp. Covilhã-Penafiel

Marítimo B-Sporting B
Moreirense-Sp. Braga B

FC Porto B-Benfica B

Benfica B-Feirense .................... 0-2 (0-1 ao intervalo)
Leixões-Sp. Braga B ....................................... 1-0 (0-0)
Desp. Aves-Moreirense .................................. 1-0 (0-0)
FC Porto B-Oliveirense ................................... 1-2 (1-0)
Santa Clara-Marítimo B................................... 2-1 (0-0)
Sporting B-Farense ......................................... 3-3 (2-2)
Portimonense-Tondela ................................... 1-1 (1-1)
Trofense-União Madeira ................................. 1-0 (0-0)
Atlético-Desp. Chaves .................................... 1-3 (1-1)
Penafiel-Académico Viseu ............................. 3-0 (2-0)
Beira Mar-Sp. Covilhã ..................................... 3-0 (2-0)

Desaires dos primeiros animam lutas
pela subida e título da II Liga

I LIGA

Benfica a um pequeno passo do título
FC Porto adia “Champions” ao Sporting

O Benfica ficou a um pequeno passo do seu 33.º
título nacional, depois de um triunfo sobre o Arouca,
enquanto o FC Porto adiou o regresso do Sporting à
“Champions”, na 27.ª jornada da I Liga de futebol.

Em Aveiro, na “casa” emprestada do Arouca, o
Benfica venceu por 2-0, com golos de Rodrigo, em
cima do intervalo, aos 45+2 minutos, e de Nico
Gaitan, aos 54, e pode festejar a conquista do
campeonato já no próximo fim de semana, na receção
ao aflito Olhanense, num encontro que está agendado
para domingo. A festa dos “encarnados” pode mesmo
acontecer um dia antes, no sábado, caso o Sporting,
que está no segundo lugar a sete pontos do eterno
rival lisboeta, não consiga vencer no terreno do

Belenenses.
Nesta ronda, os “leões”, que no sábado bateram o

Gil Vicente, já podiam ter mesmo festejado o regresso
à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o FC
Porto, com uma vitória por 3-1 sobre o Sporting de
Braga, acabou por adiar esse feito.

No Minho, Varela, aos 23 minutos, adiantou os
“dragões” no marcador, mas o Sporting de Braga
ainda igualou aos 58, através de Erick Moreno, antes
de Carlos Eduardo (86) e Quintero (90+1) voltarem a
marcar para os “azuis e brancos”.

Este resultado acaba também por beneficiar o
Nacional, que termina a ronda no quinto lugar com
seis pontos de vantagem sobre os bracarenses, depois
de bater no sábado o Marítimo, e pode na próxima
ronda garantir o acesso à Liga Europa.

Noutros jogos, Académica e Vitória de Setúbal
empataram entre si (1-1), duas equipas que
alcançaram já os seus objetivos: a manutenção.

Destaque ainda para as vitórias dos “aflitos”
Belenenses e Olhanense, respetivamente frente ao
Vitória de Guimarães (3-1) e em Vila do Conde frente
ao Rio Ave (2-1).

No jogo que encerrou a jornada, o Estoril Praia, que
já havia garantido um lugar na Liga Europa, mercê
da derrota do Sp. Braga frente ao FC Porto, recebeu e
venceu o Paços de Ferreira por 1-0, estando a apenas
um ponto de garantir o quarto lugar, a sua melhor
classificação de sempre na I Liga.

Na foto acima, o defesa “encarnado” Guilherme Siqueira,
anula um lance de ataque do Arouca, na partida dispu-
tada domingo no Estádio Municipal de Aveiro e em que
o Benfica venceu o Arouca por 2-0.
Na foto abaixo, o peruano Carrillo, do Sporting, leva o
perigo à baliza do Gil Vicente, mas sem sucesso.

O brasileiro Pardo, do Sp. Braga, tenta ultrapassar
Abdoulaye, defesa do FC Porto, sem êxito.

As lutas pela subida e pelo título continuam ao
“rubro” na II Liga de futebol, depois de no passado
fim de semana apenas o Penafiel ter saído
beneficiado, ao vencer na receção ao Académico de
Viseu.

Numa ronda em que até podia ter festejado a subida,
o Moreirense saiu derrotado perante o Desportivo das
Aves, formação que também tem esperanças de
subida, seja de forma direta - está a seis pontos do
Penafiel - seja através da “liguinha”, detendo
atualmente um ponto de vantagem para o
Portimonense. Num jogo em que perder pontos era
proibido para ambos os conjuntos, Vasco Rocha foi o
“herói” dos locais, ao anotar o tento solitário nos
descontos (90+1), com um cabeceamento certeiro,
após centro de Grosso da direita.

Quem aproveitou bem os desaires dos seus
principais adversários na luta pela subida e também
pelo título foi o Penafiel, que recebeu e venceu o
Académico de Viseu por 3-0, ascendendo ao segundo
lugar da prova com 68 pontos, menos um do que o
comandante Moreirense. Guedes, de grande
penalidade, aos 40 minutos, Vítor Bruno (45) e Fábio
Ervões (72) materializaram em golos o merecido
triunfo dos locais, que estão cada vez mais próximos
de assegurar o regresso à I Liga, após vários anos no

escalão secundário.
Sem poderem subir, mas com direito a se sagrarem

campeãs, se tal o conseguirem, as equipas B de FC
Porto e Benfica falharam a possibilidade de chegar à
liderança da prova, com os “encarnados” a serem
derrotados em casa no sábado por 2-0 pelo Feirense,
tendo os “azuis e brancos” sido igualmente
derrotados na sua casa, ao perderem por 2-1 com a
Oliveirense.

Na luta pelo título, o Moreirense lidera com 69
pontos, mais um do que o Penafiel, segundo, dois do
que o FC Porto B, terceiro, e três do que o Benfica B,
quarto.

No fundo da tabela, o Atlético interrompeu a
recuperação que vinha encetando, perdendo em casa
por 3-1 com o Desportivo de Chaves. Os alcantarenses
ocupam a última posição - a única de descida - com
menos cinco do que as equipas que seguem à sua
frente, numa altura em que faltam apenas quatro
jornadas para o termo do campeonato.

Noutros jogos, o Santa Clara venceu o Marítimo B
(2-1), o Trofense derrotou o União da Madeira (1-0) e
o Leixões venceu o Sp. Braga B por 1-0. No jogo que
encerrou a jornada, disputado terça-feira, o Beira-Mar
recebeu e bateu o Sporting da Covilhã por 3-0,
subindo alguns degraus na tabela classificativa.
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SÉRIE A
Ninense-Fafe .................. 2-1
Valenciano-Mirandela ..... 0-0
Vilaverdense-Sta. Maria .. 3-0
P. Salgadas-Vianense ..... 1-2

CLASSIFICAÇÃO
1 FAFE ............................. 32
2 VIANENSE .................... 31
3 VILAVERDENSE ........... 29
4 MIRANDELA ................. 29
5 SANTA MARIA .............. 22
6 PEDRAS SALGADAS ... 17
7 VALENCIANO ............... 15
8 NINENSE ...................... 12

10ª JORNADA (19 abril)
Mirandela-Fafe

Santa Maria-Valenciano
Vianense-Vilaverdense
P. Salgadas-Ninense

SÉRIE B
Felgueiras-Joane ............ 3-0
Ribeirão-Tirsense ............ 1-2
Oliveirense-Famalicão .... 2-1
Lixa-Varzim ..................... 1-4

CLASSIFICAÇÃO
1 FELGUEIRAS ............... 28
2 OLIVEIRENSE .............. 27
3 FAMALICÃO ................. 27
4 TIRSENSE .................... 26
5 VARZIM ......................... 24
6 RIBEIRÃO ..................... 22
7 JOANE .......................... 21
8 LIXA .............................. 15

10ª JORNADA (19 abril)
Tirsense-Joane

Famalicão-Ribeirão
Varzim-Oliveirense

Lixa-Felgueiras

SÉRIE C
Gondomar-Amarante ...... 1-2
Sousense-Vila Flor .......... 1-1
Coimbrões-Salgueiros 08 2-0
Perafita-Camacha ........... 2-1

CLASSIFICAÇÃO
1 SALGUEIROS 08 .......... 29
2 AMARANTE .................. 28
3 GONDOMAR ................ 27
4 COIMBRÕES ................ 24
5 CAMACHA .................... 22
6 SOUSENSE .................. 22
7 VILA FLOR .................... 16
8 PERAFITA ..................... 15

10ª JORNADA (19 abril)
Vila Flor-Amarante

Salgueiros 08-Sousense
Camacha-Coimbrões
Perafita-Gondomar

SÉRIE D
Lourosa-Anadia ............... 0-3
Grijó-Cinfães ................... 1-2
Vildemoinhos-Espinho .... 1-0
Bustelo-Estarreja ............ 2-0

CLASSIFICAÇÃO
1 ANADIA ......................... 29
2 CINFÃES ...................... 28
3 L. LOUROSA ................ 26
4 VILDEMOINHOS .......... 24
5 GRIJÓ ........................... 23
6 BUSTELO ..................... 21
7 ESPINHO ...................... 18
8 ESTARREJA ................. 18

10ª JORNADA (19 abril)
Cinfães-Anadia
Espinho-Grijó

Estarreja-Vildemoinhos
Bustelo-Lourosa

CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES
FASE DE MANUTENÇÃO — 9ª Jornada

SÉRIE E
Naval-Carapinheirense ... 0-0
Manteigas-A. Moradal ..... 1-3
Pampilhosa-Tourizense ... 1-0
Sourense-Nogueirense ... 1-0

CLASSIFICAÇÃO
1 PAMPILHOSA ............... 32
2 A. MORADAL ................ 25
3 SOURENSE .................. 25
4 TOURIZENSE ............... 23
5 NAVAL ........................... 23
6 NOGUEIRENSE ........... 22
7 CARAPINHEIRENSE .... 20
8 MANTEIGAS ................. 12

10ª JORNADA (19 abril)
A. Moradal-Carapinheirense

Tourizense-Manteigas
Nogueirense-Pampilhosa

Sourense-Naval

SÉRIE F
Carregado-Lourinhanense1-1
Portomosense-Torreense 0-2
Riachense-Fátima ........... 1-1
Alcanenense-Caldas ....... 1-1

   CLASSIFICAÇÃO
1 CALDAS ........................ 30
2 TORREENSE ................ 28
3 ALCANENENSE ........... 27
4 FÁTIMA ......................... 27
5 LOURINHANENSE ....... 23
6 CARREGADO ............... 19
7 RIACHENSE ................. 16
8 PORTOMOSENSE ....... 11

10ª JORNADA (19 abril)
Torreense-Lourinhanense

Fátima-Portomosense
Caldas-Riachense

Alcanenense-Carregado

SÉRIE G
Ideal-Elvas ...................... 2-1
Fut. Benfica-Praiense ..... 2-5
1º Dezembro-Casa Pia ... 0-0
Sintrense-Operário .......... 2-0

   CLASSIFICAÇÃO
1 CASA PIA ...................... 33
2 SINTRENSE ................. 30
3 1º DEZEMBRO ............. 29
4 OPERÁRIO ................... 27
5 PRAIENSE .................... 24
6 IDEAL ............................ 22
7 ELVAS ........................... 18
8 FUT. BENFICA .............. 07

10ª JORNADA (19 abril)
Praiense-Elvas

Casa Pia-Futebol Benfica
Operário-1º Dezembro

Sintrense-Ideal

SÉRIE H
Louletano-U. Montemor .. 1-2
Cova Piedade-E. Lagos .. 3-1
Barreirense-Almodovar ... 3-0
Quarteirense-Moura ........ 1-1

   CLASSIFICAÇÃO
1 U. MONTEMOR ............ 31
2 MOURA ......................... 29
3 COVA PIEDADE............ 27
4 QUARTEIRENSE .......... 27
5 LOULETANO................. 26
6 BARREIRENSE ............ 23
7 E. LAGOS ..................... 14
8 ALMODOVAR................ 07

10ª JORNADA (19 abril)
E. Lagos-U. Montemor

Almodovar-Cova Piedade
Moura-Barreirense

Quarteirense-Louletano

CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES
FASE DE SUBIDA — 9ª Jornada

ZONA NORTE

Guimarães B-S. João Ver . 2-0
Limianos-Vizela ................. 2-3
Freamunde-Cesarense ..... 1-0
Bragança-Boavista ............ 0-2

CLASSIFICAÇÃO
1 FREAMUNDE ............ 20
2 VIZELA ....................... 19
3 V. GUIMARÃES B ...... 15
4 BOAVISTA .................. 14
5 BRAGANÇA ................ 11
6 CESARENSE .............. 11
7 S. JOÃO VER ............ 07
8 LIMIANOS .................. 03

10ª JORNADA
(19 abril)

Vizela-S. João Ver
Cesarense-Limianos
Boavista-Freamunde

Bragança-V. Guimarães B

ZONA SUL

Bf.C. Branco-Oriental ........ 1-0
Pinhalnovense-Sertanense 3-3
Ferreiras-União Leiria ....... 2-0
Loures-Mafra ..................... 0-3

CLASSIFICAÇÃO
1 BF.C. BRANCO .......... 17
2 ORIENTAL ................. 17
3 SERTANENSE ........... 16
4 MAFRA ...................... 13
5 FERREIRAS .............. 13
6 U. LEIRIA .................... 11
7 LOURES .................... 07
8 PINHALNOVENSE .... 05

10ª JORNADA
(19 abril)

Sertanense-Oriental
U. Leiria-Pinhalnovense

Mafra-Ferreiras
Loures-Bf.C. Branco

LIGA EUROPA
Benfica afasta holandeses do
AZ Alkmar e defronta Juventus
nas meias-finais

Depois de ter afastado o AZ Alkmar, da Holanda, com
uma vitória por 2-0, na passada quinta-feira, no Estádio
da Luz, em Lisboa, em jogo da segunda “mão” dos quar-
tos-de-final da Liga Europa, depois de na primeira
“mão” ter vencido 1-0 na Holanda, o Benfica vai de-
frontar os italianos da Juventus nas meias-finais da Liga
Europa em futebol, segundo ditou o sorteio realizado
sexta-feira em Nyon, na Suíça. A primeira mão realiza-
se a 24 de abril, no Estádio da Luz, e a segunda a 01 de
maio, em Turim. No outro “duelo”, o Sevilha, que eli-
minou o FC Porto (0-1 e 4-1) defronta o Valência, com
primeiro jogo na Andaluzia. A final da edição 2013/
2014 está marcada para 14 de maio, em Turim.

Afonso Costa

OPINIÃO

Futebol da MLS

NE Revolution vence
Houston Dynamo

O New England Revolution conseguiu a sua segunda
vitória no campeonato da MLS, ao bater no passado sábado,
no Gillette Stadium, em Foxboro, o Houston Dynamo, por
2-0, decorridas que são seis jornadas.

Os tentos foram apontados no segundo tempo por Kevin
Alston, aos 68 minutos e por Jerry Bengtson, aos 91
minutos.

O Revolution alinhou com: Bobby Shuttleworth; Kevin
Alston, José Gonçalves (Darrius Barnes aos 41 m.), A.J.
Soares, Andrew Farrell, Diego Fagundez, Lee Nguyen,
Andy Dorman, Daigo Kobayashi (Scott Caldwell, aos 71
m.), Saer Sene (Jerry Bengtson aos 78 m.) e Teal Bunbury.

Suplentes não utilizados: Brad Knighton, Charlie Davies,
Stephen McCarthy e Steve Neumann.

Na próxima jornada, o New England Revolution desloca-
se a Chicago para defrontar o Fire, no Toyota Park, este
sábado, 19 de abril, pelas 4:00 da tarde.

Segundo Bruno Carvalho

“Missão Pavilhão”
arranca a 11 de Maio
e “terá aderentes”

O presidente do Sporting referiu segunda-feira, nos
Açores, que a campanha “Missão Pavilhão”, de
angariação de verbas e sócios para a construção de um
novo pavilhão multidesportivo do clube, “vai ter
aderentes”.

Em declarações aos jornalistas em Angra do Heroísmo,
Bruno de Carvalho disse que a campanha, que arranca
a 11 de maio no jogo do Sporting frente ao Estoril-Praia,
em Alvalade, “terá” de ser feita com os sócios como
“investidores”.

“É uma campanha que pensamos que vai ter aderentes
e na qual vamos conseguir duas coisas: construção do
pavilhão e angariação de sócios”, referiu, explicando
que “a partir de um donativo de cinquenta euros, cada
pessoa - sócio ou adepto - ganha uma camisola número
12, que só vai ficar para este efeito, e ganha também 24
euros para se tornarem ou fazerem alguém sócio”.

O presidente do Sporting acrescentou que “enquanto
nas SAD´s se podem arranjar investidores, nos clubes
os investidores terão de ser os sportinguistas”.

Bruno de Carvalho entende tratar-se de uma cam-
panha com “muitas vantagens”, não só para quem adere,
no apoio à futura infraestrutura do clube sportinguista,
que desenvolve 35 modalidades.

“Temos certeza absoluta que os sportinguistas vão
aderir e que, mais cedo do que as pessoas pensam,
vamos conseguir construir esse sonho e aumentar aquilo
que é a realidade de sócios do Sporting”, reforçou.

No segundo dia de visita aos Açores, o presidente do
Sporting elogiou o “fervor sportinguista” da região,
explicando a sua deslocação com a “vontade” de tomar
conhecimento de “forma pessoal” sobre o associa-
tivismo local e “aproximar” a ligação do clube à região.

À saída de uma reunião com a mais antiga filial
sportinguista açoriana, o Sport Club Lusitânia, que
atualmente gere um processo de insolvência de 4,5
milhões de euros, o presidente do Sporting referiu
“iniciar uma colaboração” a nível “técnico”.

“Vamos estreitar uma relação e começar a ter uma
presença mais sólida e constante naquilo que é a vida
do Lusitânia, que tem sido muito importante para o
Sporting naquilo que é realidade sportinguista nos
Açores”, declarou.

O Sporting tem cinco núcleos, três filiais e duas
delegações nos Açores, onde possui, informou o clube,
cerca de 700 associados. A visita de quatro dias aos
Açores de Bruno de Carvalho, incluiu ainda a deslo-
cação às ilhas de São Miguel, Faial e Pico.

De regresso
Duas semanas de folga não é muito, não senhor!

Mas serviu para saber que fiz falta a alguns (passe
a vaidade) enquanto outros nem sequer deram por
isso. Ora bolas! O primeiro a chamar foi o padre
Gastão, querido amigo, perguntando se já tinha
ido desta para melhor. Melhor não será bem assim,
até porque Agostinho Cabral já anda por lá há anos
e até hoje nem um telefonema recebi, e eu a pensar
que era o filho predileto.

A Flórida, tão quentinha, é lugar apetecido, mas
trocá-la pela minha querida Westport nem por
sombras!

Quando vou, vou mesmo. Não há futebol, tele-
fone pouco utilizo, computas não é comigo e fico
então com tempo de sobra para rever outra gente,

outros costumes, outras ma-
neiras de viver. E tive tempo
para rever dois ou três amigos,
como o José Maria e o brother
Carlos Matos. Que até tiveram a
gentileza de fazer uma comidi-
nha para encher o pandulho.
Thank you, venha mais.

Nunca andei pelo mesmo
bairro e em Daytona encontrei
um cubano de mandar peso. O
Miguelito tem casa asseada de

charutos. Oh yes, charutada da boa, enroladinha
na ocasião e com salão asseadíssimo para encostar,
beber um “João a andar” de 12 anos e toca a falar
espanhol como a vaca do Mané Berloto. Meu
nome? É Afonsito, respondi de pronto e na despe-
dida a oferta de um belíssimo perdomo, meu
favorito. P’ró ano estou cá caído – disse com um
abraço no gordinho Miguelito. Si. Si, cá de espiero
– disse o meu novo amigalhaço Miguelito.

Claro que menti quando acima disse que não
havia futebol. Vi o Benfica ganhar aquela equipa-
zinha da Holanda. O pior é o que vem a seguir
porque a velha senhora de Itália não brinca em
serviço. Fé em Deus, disse-me ontem o Tóni Cross,
que já não via faz algum tempo.

Por falar no Benfica, há muita gente prepara-
dinha para pedir perdão a Jesus. É que o homem
prepara uma certa vingança e lá tenho eu, pelo
que me cabe, de me curvar ao homem que aparece
nas notas velhas de 20 dólares. E o João Santa
Maria que até queria ir a Lisboa enforcar o rapaz?

Para preocupar é a lesão do Cristiano da Madeira.
Já viram a nossa selecção sem ele? Dizem que não
é coisa grave mas eu ando cá muito desconfiado e
só não rezo pelas suas melhoras porque as minhas
preces nunca chegam ao céu. Não vais à missinha
e queres ajuda? – é que vai dizer Nosso Senhor.
Então… não rezo!

De Inglaterra chegam boas notícias do Liverpool,
que pode ser o novo campeão. Sem gostar mesmo
nadinha do Mourinho até preferia que fosse o
Chelsea. Que grande mentira!...

E de Espanha temos essa do incrível Atlético de
Madrid. Foi ao pacote do Barcelona na Liga dos
Campeões e lidera a Liga. Oxalá fizesse o mesmo
ao Chelsea, até porque está lá o Tiago. Nada contra
Mourinho, entendidos?

Mas recebi, é verdade, notícias ruins.  De New
Jersey chamaram a dizer que faleceu o Rui Nunes,
com quem passei momentos maravilhosos. Arran-
jou-me em tempos um tacho na “A Bola”, de que
fui correspondente alguns anos. Chamava-me
“Calhorda” e ainda hoje não sei que raio de apelido
é este. Achava graça, isso é verdade. Viveu uma
vida intensa, o Rui, ou, se preferirem, teve um
“nice ride”. Para ele um abraço de despedida e
sentidas condolências para a lindíssima compa-
nheira de tantos anos.

No Canadá morreu o primo Evaristo. Quarenta
anos sem o ver mas este verão veio cá passar uns
dias. Revivemos tempos de criançada ou a desgra-
çada juventude de sachar milho no laranjo ou
acarretar trigo às costas nas férias da escola. E
ainda me perguntam se quero regressar à terra.
Estão mas é malucos.

Pronto, estou de volta. Com um abraço para os
que sentiram a minha falta. Os outros? Que Jesus
lhes perdoe!
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“Palpites da Semana” tem o patrocínio de
AZORES EXPRESS

e

MR. CHICKEN
656 Bedford Street - Fall River

• Tel. 508-675-4566

PALPITES - 11ª Edição
TAÇA PORTUGAL E I LIGA

Benfica
x

FC Porto

Rio Ave
x

Sp. Braga

1-0 0-2

3-1 0-1

3-1 0-1

2-0 0-1

2-0 0-2

2-0 0-2

2-0 1-2

123

113

113

112

112

111

109

109

102

100

Classi-
fica-
ção

Daniel
da Ponte

Senador

Luís
Carreiro

Chefe

Dina
Pires

Ag, Seguros

1-2 0-2

93 1-0

1-3

1-2

1-2

1-3

1-2

1-2

Belenenses
X

Sporting

P. Ferreira
x

Nacional

1-0

0-2

2-1

2-1

0-1

1-21-1

0-2 0-2

Fernando
Benevides

Industrial

2-0 1-2 1-2

3-1 0-1 1-1 0-1

2-0 1-1 1-3 1-1

2-0 0-1 0-2 1-1

2-10-1100 0-11-1

84

João
Lopes

Emp. fabril

Manuel
Silva

Engenheiro

Terry
da Ponte
Empregada
comercial

João
Barbosa
Empregado
Comercial

Elísio
Castro

Moses Brown

Patrícia
Cabral

Cabeleireira

Élio
Raposo

Reformado

1-2

Victor
Mendes
Detective

Herman
Melo

Comerciante

INNER BAY
Ambiente requintado
Os melhores pratos da

cozinha portuguesa

(508) 984-0489
1339 Cove Road, New Bedford

A Companhia Com
Raízes nos Açores

Consulte o seu agente de viagens

II LIGA (40ª JORNADA)

✁

CONCURSO TOTOCHUTO - Nº 41

Preencha com os seus palpites e envie para:
Portuguese Times - Totochuto
P.O. Box 61288
New Bedford, MA 02746-0288

Prazo de
entrega:

25ABR 11AM

Nome

Endereço

Localidade

Estado Zip Code Tel

Não
escreva

aqui

Favor
cortar pelo
tracejado

✁✁

1. Benfica B - Farense
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

2. Portimonense - Académico Viseu
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

3. Santa Clara - Moreirense
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

4. Trofense - Oliveirense
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

5. Desp. Aves - Sp. Covilhã
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

6. Leixões - Tondela
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

7. Atlético - Feirense
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

8. Beira Mar - U. Madeira
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

9. Penafiel - Desp. Chaves
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

10. Sporting B - FC Porto B
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

11. Sp. Braga B - Marítimo B
Resultado ao intervalo ...................................................

Resultado final ...............................................................

Total de golos .................................................................

PRECISA-SE
Pedreiros c/experiência
Francisco Tavares Inc. admite
pedreiros com um mínimo de
5 anos de experiência em
“fieldstone”, “bluestone” e
tijolo. Precisamos de operado-
res de máquinas e traba-
lhadores. Requerer no nosso
escritório:

69 Old Meeting House Rd.
East Falmouth

508-274-3553

VAGA
Full-time, com pelo me-
nos 1 ano de experiência
em jardinagem. Deve ser
motivado, responsável e
possuir licença válida de
condução. Deve ter trans-
porte próprio.

Falar com Joe:
508-252-5439

Classificação Geral

VENDE-SE
Sandra’s Meat Market em
East Providence. Bem loca-
lizado, boa clientela, grande
variedade de produtos. Para
mais informações:
401-270-7875

SÓ NA FLÓRIDA...
Se a Flórida está nos seus planos para viver ou

investir CONTATE-NOS HOJE:
Maria e Adelino Almeida
Maria: 856-364-8652
Adelino: 856-718-6065

Temos casas a preços nunca
vistos!!! Prometemos honestidade

e profissionalismo!

EXIT KING REALTY
1804 Tamiami Trail, Venice, FL 34293

email: mbalmeida@comcast.net

António Cruz apresenta lista
para eleições do Beira-Mar

A lista B, encabeçada por
António Cruz, apresentou a
sua candidatura às eleições
do Beira-Mar, apostando
numa mensagem de “con-
fiança, união e esperança”
para o clube “aurinegro”,
atualmente na II Liga de
futebol.

Em conferência de im-
prensa, o candidato à pre-
sidência da direção subli-
nhou que um dos principais
objetivos da lista B é que “os
sócios voltem a acreditar no
clube, na direção e nas con-
tas que são apresentadas”.

O programa, que vai ser
apresentado com detalhe
em breve, vai ter como
diretrizes fundamentais “a
recuperação financeira e
patrimonial do clube, a
formação desportiva, a
reconciliação com os sócios
e com a cidade e o enalte-
cimento das boas relações
com a SAD”.

Segundo o candidato da
lista B, “é também funda-
mental normalizar as rela-
ções com as várias entida-
des da região, potenciando
a marca Beira-Mar”, bem
como “a criação de estrutu-
ras culturais e lúdicas para
dar a conhecer um clube
diferente a todos os avei-
renses”. As eleições para a
direção do Beira-Mar reali-
zam-se a 3 de maio, existin-
do duas listas concorrentes:
a lista A, liderada pelo atual
presidente da direção,
António Regala, e a lista B,
encabeçada pelo ex-diri-
gente António Cruz.

Sílvio operado à dupla fratura
O futebolista Sílvio foi operado a semana passada aos

ossos da tíbia e do perónio no Hospital da Luz, numa
cirurgia conduzida pelo médico ortopedista António Mar-
tins. O lateral dos “encarnados” sofreu quinta-feira à noite
uma fratura da tíbia e do perónio da perna direita, no jogo
da segunda mão da Liga Europa em futebol com o AZ
Alkmaar, que o Benfica venceu por 2-0.

A lesão aconteceu nos primeiros instantes do jogo, numa
bola dividida entre o defesa e o central Luisão, com Sílvio
a sair de maca e muito queixoso, antevendo-se desde logo
que se tratava de algo grave.

O internacional luso deverá ficar ausente alguns meses
e por isso não deverá integrar as escolhas do selecionador
português, Paulo Bento, para o Mundial2014, no Brasil.

Já no final do jogo europeu, o treinador do Benfica, Jorge
Jesus salientou que Sílvio tem tido “muito azar”, mas que
“vai dar a volta por cima”, enquanto o avançado Rodrigo,
que bisou na partida, dedicou os golos e a vitória ao
companheiro de equipa.

O jogador, que está cedido ao Benfica por empréstimo
do Atlético Madrid, tem sido utilizado no Benfica tanto a
lateral esquerdo, como direito.

Braga, Joseph .............. 307
Almeida, Pedro .......... 298
Baptista, João .............. 296
Lourenço, Luis ........... 293
Pereira, Felisberto ...... 289
Simões, Emanuel........ 284
Travassos, Mário ........ 282
Moço, Dalia ................ 279
Justa, António F. ......... 276
Jesus, Paulo de ........... 274
Quirino, Alex ............. 274
Moço, Marco............... 272
Braga, Norberto .......... 270
Ferreira, Odilardo ...... 270
Oliveira, António ....... 268
Rocha, José M. ............ 268
Peixoto, Daniel C. ....... 267
Lima, Dennis .............. 265
Ferreira, Gilda ............ 264
Moniz, Alfredo ........... 260
Sousa, Fernando L. .... 255
Terra, John .................. 253
Ferreira, Ana .............. 252
Ferreira, Natacha ........ 252
Alves, Amaro.............. 250
Moniz, Maria .............. 248
Ferreira, Alexandra .... 247
Couto, John ................. 246
Leandres, José............. 242

Romano, Mariana ....... 239
Cruz, Manuel .............. 238
Fragata, Hilário ........... 235
Quirino, Maria L. ....... 230
Melo, Carlos M. .......... 229
Raposo, Élio ................ 229
Medeiros, José M. ....... 227
Lourenço, José A. ....... 225
Ferreira, José C. .......... 224
Serodeo, Carlos .......... 224
Cabral, António B. ...... 218
Costa, Domingos G. .... 217
Romano, Fernando ..... 216
Vasco, José .................. 211
Moço, Guilherme ....... 169
Lima, Austrino ........... 146
Caldeira, Antonino..... 145
Lima, Lucia ................. 145
Costa, Joaquim............ 142
Valoroso, Fernando L. 132
Moço, Marcello .......... 116
DeCastro, Erick ........... 115
Marcelino, Manuel ....... 90
Farinha, Fernando........ 87
Maciel, Rui ................... 79
Bonito, Higinio ............. 52
Ferreira, Paul .................. 5
Fernandes, Eduardo ....... 2

Concurso 39 do Totochuto

Braga aumenta vantagem
sobre Almeida

A poucas jornadas do fim do Totochuto referente a
esta época desportiva apresentamos nesta edição os
resultados do concurso 39, relativo aos jogos da I Liga
(27.ª jornada) e da II Liga (38.ª jornada).

Uma vez mais, Joseph Braga, com 307 pontos,
aumentou a distância sobre o segundo classificado,
Pedro Almeida, agora com 298 pontos.

Na terceira posição encontramos, novamente, o
concorrente João Baptista, que esta semana somou
296 pontos.

Vencedor Semanal
Mário Travassos, com 12 pontos, foi o sortudo desta

semana, tendo ganho, através de sorteio, a refeição
grátis no Inner Bay Restaurant em New Bedford - 1339
Cove Rd.. Joseph Braga conseguiu também 12 pontos.

Palpites da Semana
Dina Pires reforça liderança

Dina Pires, que vem liderando a classificação há
várias semanas, reforçou o primeiro lugar,
aumentando o seu avanço sobre os segundos
classificados — João Barbosa e Victor Mendes —
para 10 pontos e, a poucas jornadas do fim só muito
dificilmente poderá ser ultrapassada. O prémio
semanal, uma galinha do Mr. Chicken, de Fall
River, vai para o concorrente Elísio Castro, que
conseguiu a pontuação máxima de oito pontos,
enquanto que no último lugar continua Patrícia
Cabral, já praticamente despromovida.



MATEUS REALTY

Contacte hoje mesmo a

MATEUS REALTY

EAST PROVIDENCE
$259.900

EAST PROVIDENCE
$149.900

EAST PROVIDENCE
$179.900

EAST PROVIDENCE
$119.900

EAST PROVIDENCE
$179.900

ATENÇÃO COMPRADORES! AGORA É UMA BOA ALTURA PARA COMPRAR CASA!!
• Várias casas à venda • Preços baixos • Juros continuam baixos

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1975
“O NOSSO SUCESSO DEVE-SE AO APOIO DA NOSSA COMUNIDADE. OBRIGADO POR MAIS UM ANO DE SUCESSO”

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje! Contacte-nos e verá porque razão a
MATEUS REALTY tem uma excelente reputação

EAST PROVIDENCE
$149.900

582 Warren Ave., East Providence, RI • Tel. (401) 434-8399

EAST PROVIDENCE
$299.900

BRISTOL
$312.900

EAST PROVIDENCE
$149.900

RUMFORD
$199.900

EAST PROVIDENCE
$164.900

EAST SIDE
$319.900

EAST PROVIDENCE
$119.900

EAST PROVIDENCE
$149.900

Cottage Cottage 3 Moradias Cottage

Ranch

Antigo Azores Studio

Cape

Bungalow

4 ApartamentosContemporary Ranch

Colonial

2 moradiasCottage

Cottage

Ranch
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EAST PROVIDENCE
$99.500

RUMFORD
$189.900

2 famílias - zona industrial

EAST PROVIDENCE
$379.900

RIVERSIDE
$169.900

Ranch Cape

4 apartamentos

EAST PROVIDENCE
$329.900

Raised Ranch

SEEKONK
$249.900
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