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Joseph F. deMello
Taunton 508-824-9112
N.Bedford 508-991-3311
F. River 508-676-1700

The Castelo Group
ERA Castelo Real Estate, Inc.
Castelo Insurance Agency, Inc.

Castle Mortgage Brokerage, Inc.
José S. Castelo

presidente

Joseph
Castelo

NMLS 19243

MA Broker Lic. MB1271 — RI Broker Lic. #20021401LB

508-995-6291 (ext. 22)

SOCIAL SECURITY
DISABILITY

Falamos Português • Hablamos Español
• No ta fala Creole de Cabo Verde

508-588-9490
JOEL H. SCHWARTZ, P.C.

Advogados

197 Warren Avenue
E. Providence, RI

SEGUROS
(401) 438-0111 Joseph Paiva

CARDOSO TRAVEL
AÇORES & MADEIRA

11 a 23 de Julho
CALIFÓRNIA, UTAH E NEVADA

08 a 18 de Agosto
120 Ives St., Providence, RI

401-421-0111
TERRA SANTA

16 a 26 de Setembro
• Cruzeiros •  Passagens aéreas

• Excursões • Viagens de núpcias
www.cardosotravel.com

Robert Sherman visita Rhode Island Convívio
mariense
em Westport
Realiza-se no próximo
sábado, no restaurante
White’s, em Westport, o
IV Convívio Mariense
que contará com Carlos
Rodrigues, presidente da
Câmara Municipal da
Vila do Porto e os pre-
sidentes das cinco juntas
de freguesia da ilha e du-
rante o qual será pres-
tada homenagem à me-
mória de José Figueiredo,
natural de Santa Maria e
falecido recentemente em
Hudson.

Nuno Bettencourt
homenageado no
convívio praiense
de Lowell

Terá lugar no próximo
sábado na Sociedade do
Divino Espírito Santo de
Lowell, o XV Convívio
de Naturais da Praia da
Vitória, com a presença
de Roberto Monteiro,
presidente da autarquia.
Durante o convívio, que
contará com a partici-
pação do agrupamento
“Os Bárbaros”, da ilha
Terceira,  reorganizado
propositadamente para
esta festa, será prestada
homenagem ao popular
músico Nuno Betten-
court, que é natural da-
quela cidade terceirense.

Domingo em Pawtucket

Festival de
gastronomia
e folclore

Rancho
de romeiros
este sábado
em Taunton

• 10

O novo embaixador dos EUA em Lisboa contatou a comunidade portuguesa de Rhode Island a convite do con-
gressista David Cicilline. Robert Sherman, que nasceu em Brockton e era bem sucedido advogado em Boston,
esteve sábado no Brightridge Club, East Providence. Na foto, a contar da esquerda, Lídia Alves, antiga presidente
do clube; David Cicilline, Nancy Carriuolo, reitora do Rhode Island College e Marie Fraley, docente daquele esta-
belecimento de ensino.     • 06

Rainha do Phillip Street Hall

Shannon Whalen, a rainha das festas do Espírito Santo
do Phillip Street Hall, East Providence, ladeada pelos
avós, Joseph e Connie Silveira, os mordomos da festa
que tem lugar em fins de maio e dá início ao ciclo
festivo do Espírito Santo na nossa região.

• 16

Alexandria Vieira, a rainha dos Amigos da Terceira,
Pawtucket, ladeada por Jessica Mendes e Brandon
Rocha e com os pequenos Anthony Jack Fernandes
e Lindon John Câmara, que são os pagens.       • 14• 08



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

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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PICANHA
$399

DOBRADA
$179

LB.

PEITO GALINHA
c/osso

LB.LB.

VINHO
AVELEDA

2 gar. por

$10

VINHO
VINHA

DO MONTE
3 por

$1099

$129
BACALHAU c/ espinha

$499
LB.

NESTUM
COM MEL
$199

MANTEIGA
VALFORMOSO

$299

ÁGUA CASTELO

$879
caixa 24 garrafas

pacote

CERVEJA BUD
ou BUD LIGHT

24 PK. garrafa

$1649

PIMENTA
MOÍDA

GONSALVES

$975
gal.

BATATA

10 lbs. 
$299

ERVILHA
CONGELADA

saco

$179
saco

ATUM CONSERVEIRA

lata 385 gr 
$599

ÓLEO MAZOLA

$679
96 oz.
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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

Cabral Baylies
Square-Lamoureux

Funeral Home & Cremation Service

Oliver M. Cabral
Director

Tel. 508-996-2200
512 North Front Street

New Bedford, MA 02746

SILVEIRA TRAVEL

(508) 822-2433
www.silveiratravel.com

SM

MADEIRA
NEW YEAR’S

DECEMBER 26

Câmbio - Euro/Dólar*

26 mar: $1€ = $1.378USD

27 mar: $1€ = $1.374USD

28 mar: $1€ = $1.376USD

31 mar: $1€ = $1.378USD

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

Ordem executiva de Obama concede cartão verde
a pais, filhos ou cônjuges de imigrantes militares

A administração Obama
deu mais um passo sem a
autorização do Congresso
em benefício dos imigrantes.
Depois de proporcionar a le-
galização aos jovens imi-
grantes que chegaram a este
país antes dos 15 anos de
idade, o presidente assinou
mais uma ordem executiva
que permite que os imigran-
tes indocumentados pais,
filhos ou cônjuges de mem-
bros das forças armadas dos
EUA sejam benef iciados
com o estatuto legal.

Estima-se que milhares de
imigrantes indocumentados
se encaixem nesta nova
medida, chamada de “parole
in place” e que foi divulgada
através de um memorando
emitido pelos US Citizen-
ship and Immigration Servi-
ces, mas não foi enviada ou
aprovada pelo Congresso e
também não foi publicada no
Diário Oficial da União, o

que permitia uma consulta
pública antes de entrar em
vigor.

Dan Cadman, do Center
for Immigration Studies, é
um forte opositor desta me-
dida e qualificou-a como um
“decreto imperial” alegando
que a população não teve
oportunidade de comentar
ou avaliar o assunto. “Acre-
dito que da maneira como foi
feita é ilegal”, acrescenta.

Mas segundo a Casa Bran-
ca, estas novas regras não
precisam da autorização do
Congresso para entrar em
vigor porque estão baseadas
em leis já existentes. Brent
Wilkes, do League of United
Latin American Citizens,
pensa desta forma: “Essas
pessoas não são ameaça e
têm um parente que está
servindo o nosso país”.

Entretanto, Barack Obama
af irmou sexta-feira que
prevê que a reforma migra-

tória se concretize antes que
o seu mandato termine em
janeiro de 2017, e reiterou
que o seu objetivo é conse-
guir que o Congresso a apro-
ve este ano.

“Acho que será consegui-
da antes da minha presidên-
cia terminar e gostaria de
conseguir este ano”, disse
Obama numa entrevista à
Univision. Segundo ele, o
mais importante neste mo-
mento é “pressionar os repu-
blicanos que se negaram até
agora a atuar” a favor da
iniciativa.

Mas o presidente da Câ-
mara dos Representantes, o
republicano John Boehner,
insinuou que será difícil
aprovar a reforma migratória
este ano, com o argumento
que um dos grandes obstá-
culos é a “falta de confian-
ça” do seu partido no presi-
dente no que se refere ao
cumprimento da nova lei.

Imigrante reclama
por exclusão da
convenção

Pablo Maia, imigrante bra-
sileiro morador em Framin-
gham, Massachusetts, apres-
entou uma reclamação for-
mal ao comité estadual do
Partido Democrático alegan-
do que o comité municipal
violou as diretrizes parti-
dárias ao impedir que ele
concorresse a delegado à
convenção estadual parti-
dária. Segundo o jornal
“Metro West Daily News”, o
comité democrático de
Framingham alegou que a
exclusão do brasileiro resul-
tou da ausência total de
minorias entre os 17 repre-
sentantes do sexo masculino
e 17 do sexo feminino na
convenção e, por outro lado,
Maia mudou a f iliação
partidária um dia antes do
prazo, 31 de janeiro, e a sua
inscrição no partido não foi
incluída nos arquivos do
comité. Pablo Maia aceitou
a explicação e disse apenas:
“Espero que me aceitem ano
que vem”.

Decisão sobre carta de condução para imigrantes
indocumentados será conhecida a 16 de maio

A Comissão Mista de
Transportes de Massachu-
setts anunciará dia 16 de
maio a sua decisão acerca da
proposta de lei H.3285, que
concede carta de condução
a imigrantes indocumen-
tados.

A proposta, redigida e
apresentada pelas senadoras
estaduais democratas Tricia
Farley-Bouvier, que repre-
senta Pittsfield, e Patricia
Jehlen (Somerville),  susci-
tou controvérsia e a sua vota-

ção já foi adiada duas vezes.
Organizações de defesa

dos imigrantes e ativistas
comunitários mobilizaram
esforços junto dos legisla-
dores estaduais no sentido de
aprovarem a proposta.

Fechou o Shawmut Diner, popular
restaurante de New Bedford

Shawmut Diner, um popular restaurante de New Bedford,
serviu as suas últimas refeições segunda-feira depois de mais
de três décadas ao serviço do público e os donos, o casal
Celeste e Phil Paleologos, disseram adeus aos empregados e
clientes, que dizeram questão de ser deixarem fotografar para
guardarem uma recordação do local.

Phil Paleologos é um conhecido locutor de rádio com mais
de 45 anos de carreira, presentemente ao serviço da estação
WBSM, de Fairhaven e que também colaborou várias vezes
em emissões do Portuguese Channel.

O ano passado, o casal anunciou a venda do diner, que
existe desde 1953 na Shawmut Avenue e foi comprado pelos
Paleologos no início da década de 80.

Consta que no local poderá surgir uma loja Cumberland
Farms e quanto ao diner, Phil disse ter recebido propostas de
compradores de vários estados, mas gostava que continuasse
em New Bedford.

Preço da gasolina
baixa um cêntimo

O preço de um galão de
gasolina em Massachusetts
baixou um cêntimo.

A AAA Southern New
England anunciou segunda-
feira que a gasolina regular
self-service baixou para uma
média de $3.51 dólares por
galão.

AAA encontrou combus-
tível a preços que variam dos
$3.37 o galão aos $3.69. O
preço atual é 8 cêntimos
abaixo da média no mesmo
período do ano passado, mas
ainda assim 3 cêntimos mais
alto do que há um mês atrás.

Os preços em Rhode
Island também cairam um
cêntimo e o custo médio de
um galão de gasolina em
auto-atendimento é $3.50 o
galão. No mesmo período do
ano passado, os automobi-
listas de Rhode Island pa-
gavam a gasolina a $3.73 o
galão.

A média nacional por
galão é $3.56.

Duas mortes num acidente
de viação em New Bedford

Um carro que sexta-feira, às 11:30 da noite, seguia a alta
velocidade no sentido sul da estrada 18, em New Bedford,
embateu violentamente numa árvore na esquina da Warren
Street e West Rodney French Boulevard e os dois ocupantes
morreram.

O carro era conduzido por Winnitue Montrond, 28 anos,
de New Bedford e o passageiro era Luis Miguel Fernandes,
30 anos, de Dorchester.
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Perry Funeral Home, Inc.
Serviço de conselhos em pré-arranjos

sem mais obrigações!
Contacte-nos para uma marcação

111 Dartmouth Street, New Bedford, MA
Tel. (508) 993-2921

William J. Perry    Thomas H. Perry
Directores e embalsamadores registados

BOULEVARD
FUNERAL HOME

(508) 994-6272

Servindo a comunidade portuguesa
há mais de 60 anos
Michael J. da Silva

— Serviços de cremação —
223 Ashley Blvd., New Bedford, MA

Manuel Rogers & Sons
Raymond R. Machado — Kenneth R. Machado

Planos funerários
pré-combinados

1521 North Main Street
Fall River, Mass.

Tel. (508) 672-3101

O caminho português de Santiago
de Compostela em New Bedford

O LusoCentro do BCC, em colaboração com o Museu da
Baleação de New Bedford, vai levar a efeito, dia 19 de abril,
pelas 2:00 da tarde, uma apresentação sobre o famoso
Caminho Português de Santiago de Compostela, no auditório
do museu. Há mais de mil anos, peregrinos de todo o mundo
percorrem enormes distâncias, uns por França, outros por
Portugal, em direção à catedral de S. Tiago de Compostela,
no norte de Espanha, onde se encontra o túmulo do discípulo
de Jesus, o Apóstolo S. Tiago Maior.

A apresentação, aberta ao público em geral, está a cargo
da professora Leila Valoura, do Departamento de Comunica-
ção do BCC, que percorreu o caminho no final do ano pas-
sado e que dará o seu testemunho como peregrina, ilustrando
a  apresentação com imagens das aldeias, vilas e cidades de
Portugal por onde passou e as pessoas com quem contactou.

Para mais informações contactar o BCC – LusoCentro,
pelo telefone 508 678 2811, Extensão 2925 ou 2091.

Lloyd R. Mendes adere à  Comissão
de Desenvolvimento Económico de Somerset

Rhode Island College, dia 03 de abril

Apresentação do livro
Kicking the Sky de Anthony Sa

O departamento de Línguas Modernas e o Instituto de
Estudos Portugueses e Lusófonos, do Rhode Island College
apresentam amanhã, dia 3 de abril, o livro Kicking the Sky
do autor luso-canadiano Anthony De Sa.

A apresentação do livro, aberta ao público em geral,
ocorrerá entre as 10:30 e 11:30 da manhã, no Fortes Room,
Adamas Library (4.º andar) do Rhode Island Colleges - 600
Mount Pleasant Avenue, Providence.

Connecticut
aumenta salário
mínimo para
$10.10 à hora
em 2017

O Senado e a Câmara dos
Representantes de Connecti-
cut votaram dia 26 de março
para elevar o salário mínimo
estadual para $10.10/hora
em 01 de janeiro de 2017.

O Senado aprovou o pro-
jeto de lei por 21-14, a Câ-
mara por 87-54 e no mesmo
dia o governador Dannel
Melloy assinou a lei no Café
Beauregard, em New Bri-
tain, onde o presidente Ba-
rack Obama jantou recente-
mente quando esteve na
cidade para fazer um discur-
so sobre o aumento do
salário mínimo federal.

Connecticut foi o primeiro
estado a aprovar o aumento
do salário mínimo para
$10.10/hora, como Obama
pediu.

Presentemente, o salário
mínimo de Connecticut é
$8.70/hora  e está previsto
aumentar para $9.00/hora
em 01 de janeiro de 2015.

Aumentos semelhantes
($10.10/hora) estão a ser
considerados noutras esta-
dos, como Massachusetts.

Nova lotaria
Massachusetts vai ter uma

nova lotaria instantânea com
o nome de World Class
Millions. Cada bilhete custa
$30 e os apostadores podem
ganhar 15 milhões de dóla-
res. A nova lotaria começará
a 22 de abril e tem um total
de 600 milhões de dólares
em prémios.

Hudson  procura sucessor de Luís Macedo

A Comissão de Desenvol-
vimento Económico de
Somerset procura 10 mem-
bros voluntários e um dos
reforços é Lloyd R. Mendes,
morador em 46 Anawan St.,
e que trabalhou no Médio
Oriente em funções gover-
nativas.

Mendes foi criado em Fall
River e Taunton, e trabalhou
principalmente no exterior
depois de cumprir três anos
com o 18 Airborne Corps do
Exército como pára-quedista
e com tarefas de inteligência
no início de 1970. Desde
1995, tem trabalhado no

Iraque e no Egito em planos
de desenvolvimento econó-
mico, nomeadamente abas-
tecimento de água.

Mendes mudou-se para
Somerset há um ano e deci-
diu corresponder ao apelo de
James Burke, presidente da
comissão.

Depois de 35 anos como
professor, treinador e, nos
últimos 16 anos, como dire-
tor de desportos da Hudson
High School, Luís Macedo
decidiu aposentar-se no final
do ano letivo e deu conta da
sua decisão o mês passado.

Macedo conseguiu envol-
ver na prática de desportos
cerca de 900 alunos, dina-
mizar 50 equipas em várias
modalidades.

O Comité Escolar decidiu
abrir concurso para encon-
trar o substituto de Macedo,

e os três finalistas são Ted
Zawada, diretor desportivo
da Leicester High School;
Jessica Gould, treinadora de
atletismo do Newbury
College e Jeffrey Wood, do
Departamento de Recreação
de Hudson.

Museu da Pesca em New Bedford
O Whaling Museum de New Bedford acolheu mais de uma

centena de participantes na prova de Vinho do Porto que
marcou o lançamento do projeto de criação do New Bedford
Fishing Heritage Museum, um museu da história da pesca
em New Bedford.

O mayor Jon Mitchell anunciou a contribuição municipal
de $100.000. Para já é necessário angariar $500.000 e o custo
total do projeto está estimado em $2 milhões.

Waterfront Historic Area League (WHALE), New Bedford
Port Society e Working Waterfront Festival são as orga-
nizações ligadas à iniciativa que pretende preservar a história
da pesca em New Bedford, um história que é em grande parte
contada em português.

Eleições
no Centro
de Assistência
ao Imigrante

A assembleia anual para
eleição da junta diretiva do
Centro de Assistência ao
Imigrante, de New Bedford,
teve lugar dia 25 de março e
forneceu os seguintes resul-
tados:

Al Medeiros foi eleito
presidente, André Silva vice-
presidente, John Lopes
tesoureiro e Ana Cerveira
secretária.

Foram também eleitos
membros da junta, com
mandato de três anos, os
seguintes candidatos: Ana
Vieira, Ronald Borgesa, Pe-
ter Fuscoo, Dominique
Branco, Glória Santos e
Maria Pinarreta.

Bristol County é o conselho
mais saudável de Rhode Island

Um novo estudo realizado por especialistas da Univer-
sidade de Wisconsin, revela que o Bristol County é o concelho
mais saudável do estado de Rhode Island.

Este Bristol County nada tem a ver com o Bristol County
de Massachusetts e foi constituído em 1747. Compreende,
entre outras, as localidades de Bristol, Warren e Barrington.
Com uma área de 65 km2 e 49.875 habitantes, cerca de 20
por cento são portugueses.

O departamento estadual de
Saúde de Rhode Island revelou
que o estudo foi baseado na
análise das taxas de tabagismo,
atividade física, nutrição, em-
prego, taxas de graduação do
ensino médio e cerca de duas
dezenas de outros fatores rela-
cionados à saúde. O ranking
analisou dados de quase todos
os condados dos EUA. O con-
dado de Providence ficou em
último lugar.
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Seminário internacional “A Imprensa de Língua Portuguesa no Mundo”

Responsáveis alertam para a falta de apoios
na imprensa portuguesa no mundo

Na sessão de encerramento do seminário internacional A Imprensa de Língua
Portuguesa no Mundo: Fernando Sousa, presidente do CEPESE; José Cesário,
secretário de Estado das Comunidades, Pedro Lomba, secretário de Estado Adjunto
do Ministro Adjunto e Carlos Magno, presidente da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social (ERC).

O segundo painel de trabalhos no seminário: Francisco Resendes, diretor do Portu-
guese Times, EUA; José Rocha Dinis, jornal Tribuna de Macau e Adelino Sá, diretor
da Gazeta Lusófona, Suíça.

O quarto painel de trabalhos: João Gonçalves (WJFD - EUA), Dora Mourinho (mensário
Portugal Post, Alemanha), José Rocha Dinis (Macau), João Soares Matos (diário 24
Horas, EUA) e Rogério Afonso (O Século de Joanesburgo, África do Sul).

A falta de apoios dos
órgãos governamentais e
institucionais portugueses
no estrangeiro, o desco-
nhecimento das empresas
exportadoras nacionais
para uma promoção mais
sustentada das suas marcas
e produtos e o reduzido
número de elementos da
redação são as principais
dif iculdades apontadas
pelos jornais das comuni-
dades portuguesas no
estrangeiro, cujos repre-

sentantes estiveram reuni-
dos no seminário inter-
nacional “A Imprensa de
Língua Portuguesa no
Mundo”, que decorreu dias
18 e 19 de março na cidade
do Porto.

Àparte as dificuldades,
os jornalistas portugueses
concordam num ponto: a
língua portuguesa é um
elemento de grande poten-
cial no mercado mundial.

“A imprensa em língua
portuguesa reveste-se de
uma grande relevância para
as  comunidades portugue-
sas além-fronteiras, assu-
mindo um importante
papel na  promoção da

cultura, da língua e da
economia portuguesas no
estrangeiro, através,  por
exemplo, da promoção de
produtos de origem portu-
guesa ou reforçando a
visibilidade das ofertas
turísticas de Portugal”,
frisou João Palmeiro,
presidente da Associação
Portuguesa de Imprensa.

Por isso mesmo, José
Cesário, secretário de
Estado das Comunidades
Portuguesas, comprome-

teu-se a “reunir os meios
para a criação de uma pla-
taforma comum a todos
estes órgãos de comuni-
cação”. O objetivo prin-
cipal é “criar e manter uma
rede de contatos entre todos
estes prof issionais que
tanto contribuem para o
património da língua portu-
guesa e para a divulgação
de Portugal no mundo”.

Carlos Magno, presi-
dente da Entidade Regu-
ladora para a Comunicação
Social (ERC), também
esteve presente no evento e
sublinhou que “apesar da
ERC não regular o trabalho
dos órgãos de comunicação

social fora de Portugal, há
algumas questões que
devem ser revistas como,
por exemplo, o facto de o
trabalho como jornalista no
estrangeiro não contar para
requerer a carteira pro-
fissional em Portugal”.

O seminário “A Imprensa
de Língua Portuguesa no
Mundo”, organizado pelo
CEPESE – Centro de Es-
tudos da População, Eco-
nomia e Sociedade (Uni-
versidade do Porto) e pela
ERC – Entidade Regula-
dora para a Comunicação
Social, teve a colaboração
da Secretaria de Estado das
Comunidades Portuguesas

e da empresa AJBB
Network (especializada nas
relações com as principais
publicações lusófonas das
comunidades), reuniu de-
zenas de representantes dos
principais órgãos de comu-
nicação social de todo o
mundo. Como convidado
especial esteve também
presente José Redondo,
administrador da empresa
J. Carranca Redondo, da
Lousã, que “sempre reco-
nheceu a importância e o
contributo da imprensa
portuguesa das comuni-
dades para a internacio-
nalização do Licor Beirão
que, neste momento, já está
em mais de 80 países”.

João de Noronha, diretor-
geral do As Notícias (Reino
Unido); Sérgio Ferreira

Soares, do Correio de Ca-
racas (Venezuela), Carlos
Pereira, diretor das edições
do LusoJornal (França e
Bélgica), José Arantes,
diretor da RTP África e
RTP Internacional; José
Rocha Dinis, diretor do
Jornal Tribuna de Macau
(Macau), Francisco Re-
sendes, diretor do Portu-
guese Times (EUA), João
Gonçalves (WJFD - EUA),
João dos Santos Matos (24
Horas, EUA), Álvaro José
da Conceição (Rádio
Arcenciel, França), Ade-
lino Sá, diretor do jornal
Gazeta Lusófona (Suíça)
foram alguns dos jorna-
listas que analisaram,
debateram e divulgaram
durante estes dias a im-
prensa de língua portu-

guesa no mundo.
Estiveram ainda pre-

sentes representantes de
órgãos de comunicação
social do Luxemburgo,
Canadá, Brasil, Alemanha
e África do Sul, para além
de Afonso Camões, da
Agência LUSA, que
analisaram e debateram a
relevância da imprensa
lusófona para as comu-
nidades portuguesas além-
fronteiras, o seu papel na

promoção da cultura e da
língua portuguesas: a sua
importância na promoção
da economia portuguesa no
estrangeiro através, por
exemplo, da promoção de
produtos de origem
portuguesa reforçando a
visibilidade das ofertas
turísticas de Portugal: os
desafios e oportunidades
da imprensa de língua
portuguesa no mundo
atual, com o desenvol-
vimento das novas tecno-
logias de informação e a
disseminação das redes
sociais: a dimensão da
imprensa de língua portu-
guesa (imprensa escrita,
rádio e televisão) espalhada
pelo mundo e a sua influ-
ência nos países de acolhi-
mento.

Romeiros de cá percorreram a ilha de São Miguel
As romarias quaresmais

constituem uma tradição
secular micaelense forte-
mente enraizada nas
comunidades açorianas da
diáspora. Em quase todas
as localidades de São
Miguel há romeiros que
percorrem a ilha no cum-
primento de promessas e de
agradecimento por graças
alcançadas.

Pelas comunidades aço-
rianas da Nova Inglaterra,
há romarias em New Bed-
ford, Fall River, Taunton,
Pawtucket e Bristol e
alguns aqui radicados
aproveitam a época para se
juntarem a grupos de
romeiros na ilha de origem.
Foi o caso de três imi-

grantes açorianos radi-
cados por estas paragens:
Martinho Correia, Tony
Correia e José Maria Rego
fizeram parte do grupo de
romeiros da Vila do Nor-

deste, S. Miguel (ao todo
eram 38 irmãos) rezando
em peregrinação por toda a
ilha. A experiência, inédita
para eles, foi positiva e
gratificante, pelo que po-

derá ser repetida no pró-
ximo ano e com a aderência
de outros, não obstante as
dificuldades sentidas na
fase inicial desta peregri-
nação de fé.

Na foto acima, os romeiros da Vila do Nordeste, vendo-se em
primeiro plano Martinho Correia (Dartmouth) e Tony Correia
(Acushnet). Na foto abaixo, José Maria Rego (Westport) entre
um grupo de romeiros  na Assomada, Nordeste.

O grupo de romeiros da Vila do Nordeste, S. Miguel, quando se dirigiam à igreja da Imaculada
Conceição, na Lomba da Fazenda e já na fase final da sua romaria de uma semana.
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Augusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto Pessoa
Repórter

T. 401.728.4991 • C. 401.837.7170

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

REBELLO

Agência funerária com
propriedade e gerência

da FAMÍLIA REBELLO
Desde 1924

DISTINGUIDA NACIONAL
COM O PRÉMIO DE EXCELÊNCIA

Falamos Português

FUNERAL HOME
901 Broadway, E. Providence, RI 02914
(401) 434-7744 — (508) 336-7979

Robert A. Sherman, embaixador
dos EUA em Portugal, visitou RI

• FOTOS E TEXTO:
  AUGUSTO PESSOA

Robert A. Sherman,
embaixador dos Estados
Unidos em Portugal, esteve
na tarde do passado sábado
em Rhode Island, mais
precisamente no Brigh-
tridge Club em East Pro-
vidence.

A sua visita foi a convite
do congressista David
Cicilline, que por sua vez
se rodeou  de altas figuras
do mundo político de
Rhode Island, tal como o

senador Sheldon White-
house, que foi um dos
grandes apoiantes da no-
meação do novo embaixa-
dor dos EUA em Portugal.

O senador Sheldon Whi-
tehouse, que ao longo dos
tempos tem mantido as
melhores relações com a
comunidade, realçou a
disponibilidade do em-
baixador para se deslocar a
Rhode Island.

“Como é do conheci-
mento de todos os pre-
sentes, as relações entre o
estado de Rhode Island e
Portugal têm sido de
relevante valor ao longos
de anos. A presença do
embaixador dos EUA em
Portugal é mais um exem-
plo das relações bilaterais
entre o estado de Rhode
Island e Portugal, na cer-
teza de que vão ser ainda

mais aprofundadas”, disse
o senador Sheldon White-
house.

O congressista Jim Lan-
gevin foi mais uma pre-
sença federal, tendo dito na
sua intervenção: “O estado
de Rhode Island sente-se
honrado ao poder dar as
boas vindas ao novo em-
baixador dos EUA em
Portugal, deixando ao
senador Sheldon White-

house e ao congressista
David Cicilline a minha
gratidão pela forma como
organizaram esta receção.
É de sublinhar o facto de o
embaixador ter acedido a
este convite quando se
prepara para partir para
Portugal”, concluiu Jim
Langevin.

Por sua vez, David Ci-
ciliine, que convidou o
embaixador a visitar Rhode
Island, disse:

“Tenho de realçar esta
visita do embaixador dos
EUA em Portugal, dado a
importância que isto tem
em termos da projeção de
um estado que detém a
maior percentagem de
portugueses nos EUA. Sei
que o embaixador vai
trabalhar em importantes
assuntos entre Portugal e os
EUA, tal como seja a base
das Lajes na ilha Terceira.
Portugal foi o segundo país
a reconhecer a indepen-
dência dos EUA e através
dos anos tem mantido esta
atitude. Temos um embai-
xador que entende estas
relações”, concluiu o con-
gressista David Cicilline.

Robert A. Sherman, novo
embaixador dos EUA em
Portugal, leva de Rhode
Island uma imagem de
grande apoio por parte dos
políticos federais, já
mencionados, assim como
dos luso-eleitos: senador
Daniel da Ponte, que foi
mestre de cerimónias;
António Teixeira, admi-
nistrador da vila de Bristol;

(Continua na página seguinte)

Robert A. Sherman, embaixador dos Estados Unidos em Portugal, ladeado por António
Teixeira, administrador de Bristol e por Edward Stuart, conselheiro municipal de Bris-
tol, durante a visita ao Brightridge Club em East Providence.

Robert A. Sherman, embaixador dos Estados Unidos em Portugal, ladeado por algumas entidades políticas de RI,
entre as quais o senador Sheldon Whitehouse, o congressista David Cicilline, o conselheiro municipal Helder Cunha,
António Teixeira, administrador da vila de Bristol, Daniel da Ponte, que foi mestre de cerimónias e Márcia Sousa,
vice-cônsul de Portugal em Providence.

Robert A. Sherman, embaixador dos Estados Unidos em Portugal, ladeado por Sílvia
Oliveira, professora no Rhode Island College, Luz Teixeira e pelo congressista de
Rhode Island, David Cicilline.

Lídia Alves, o congressista David Cicilline, Marie Fraley, do Rhode Island College e
Fernando Rosa, presidente da PALCUS, ladeiam o embaixador dos EUA em Portugal,
Robert Sherman, durante a visita do diplomata norte-americano ao estado de Rhode
Island.

O embaixador Robert Sherman com Lídia Alves e o
congressista David Cicilline.

Robert Sherman, embaixador dos Estados Unidos em
Portugal, com o antigo vice-cônsul de Portugal em Provi-
dence, e esposa.

O senador de Rhode Island em Washington, Sheldon
Whitehouse, com Teresa Agonia, dos serviços
administrativos de Central Falls com o mayor desta
cidade, James A. Diossa.
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O seu médico já lhe mandou fazer
um exame de sangue?

East Side Clinical Laboratory, uma companhia da Sonic Healthcare, tem o prazer de anunciar a abertura do nosso novo
Centro DE SERVIÇO AO PACIENTE localizado em:

275 Allen Street
New Bedford, MA 02740
Horário: 7 AM-3:30 PM

Almoço: 12:00-12:30
SÁBADOS: 7:00-11:00 AM

1-508-207-1588

East Side é um laboratório clínico de serviço completo estabelecido em 1949 em Rhode Island, a nossa missão é
proporcionar testes de diagnóstico da mais alta qualidade aos nossos médicos e pacientes no auxílio ao serviço de
diagnóstico e tratamento aos seus pacientes a preços razoáveis sem sacrificar a qualidade do serviço. Temos mais de 60
locais em Rhode Island e Sudeste de Massachusetts.

Com as recentes alterações no seguro de saúde, East Side tem continuado a manter alguns dos MAIS BAIXOS PREÇOS na
indústria de laboratório de diagnóstico resultando baixos custos para os pacientes com seguros deduzíveis.

East Side mantém as mais altas credenciais, CAP, MA DOH, RI DOH CLIA, CMS.

East Side é um fornecedor para a maioria dos seguros de Massachusetts incluindo os planos Mass & RI B/C, United
Healthcare, Tufts, Harvard Pilgrim, Fallon Health, Aetna, Mass Medicaid etc..

EAST SIDE CLINICAL LABORATORY, HÁ MAIS DE 60 ANOS TEM SIDO O MAIS EFICAZ E ACESSÍVEL
LABORATÓRIO NO SUDESTE DA NOVA INGLATERRA.

“Take control of your out of pocket expenses!!!”

Sábado no Clube Juventude Lusitana

Jantar de angariação de fundos para criança
com cancro

Cantoria ao Desafio em Bristol

Tem lugar sábado, 05 de
abril, pelas 6:30 da tarde,
no Clube Juventude Lusi-
tana, Cumberland, um
jantar de angariação de
fundos, cujo produto re-
verte em favor do jovem

Blamye, que se encontra
doente com cancro. Cola-
boram nesta iniciativa de
bem fazer Nélia, Nick
Pedro e mais surpresas. A
iniciativa partiu de Maria
Quadros, que pode ser

contatada através do
telefone (401) 480-1304,
que antecipadamente
agradece a solidariedade da
comunidade, perante uma
causa em que todos somos
poucos para colaborar.

A Associação D. Luís
Filipe, 9 St. Elizabeth
Street, em Bristol, leva
efeito domingo, 6 de abril,
com início pela 1:30 da
tarde, uma cantoria ao
desafio, que vai pôr frente
a frente Eduardo Papoila,
José Plácido e José Bar-

bosa. Sendo três figuras
conhecidas do mundo
comunitário das cantorias,
espera-se casa cheia dos
apreciadores desta popular
forma de fazer música.

Haverá petiscos, pois que
nada melhor para ouvir a
cantoria do que barriguinha

cheia e bem regada.
As entradas serão ao

preço de 15 dólares por
pessoa e os bilhetes podem
ser adquiridos chamando
para Paulo Dutra (401 924-
2216) ou o Linclon Club
(401 253-7144), ou então à
porta no dia do espetáculo.

Manuel Costa, conselheiro
municipal em Cumberland;
Helder Cunha, conselheiro
municipal em East Provi-
dence, entre outros polí-
ticos. “No momento atual
há 43 embaixadores aguar-
dando autorização para a
colocação nos respetivos
países. O despacho da
minha colocação em Lis-
boa deve-se em parte ao
senador Sheldon White-

Embaixador dos EUA em Lisboa visitou RI
(Continuação da página anterior)

house e mais senadores que
viram a importância da
colocação imediata de um
embaixador dos EUA em
Portugal. A atual situação
em Portugal torna impe-
rativo a presença naquele
país de uma representação
oficial dos EUA.

Os congressistas Lange-
vin e Cicilline são dois
importantes representantes
da comunidade portuguesa
neste estado, onde este

grupo étnico é maioritário.
Não podemos esquecer a

forte influência do Portu-
guese Caucus em Washin-
gton”, acrescenta o novo
embaixador dos EUA em
Portugal.

“Cresci em Brockton,
onde existe uma numerosa
comunidade portuguesa.
Ali aprendi que são um
grupo trabalhador, honesto,
com fortes valores fami-
liares e que têm orgulho na

sua etnia. Quando o pre-
sidente Obama, que per-
guntou para qual o país que
gostaria de ir representar os
EUA, escolhi Portugal,
dado que conheço as suas
gentes, dado ter crescido a
seu lado. Conheço os

problemas que Portugal
atravessa. Não espero três
anos de férias, mas de
contínuo e árduo trabalho”,
sublinhou o embaixador.

“Uma das minhas priori-
dades será a criação de
postos de trabalho nos dois
países. Criação de peque-
nos negócios. Dar um espe-
cial ênfase às mulheres.
Aqui vou trabalhar conjun-
tamente com a minha espo-
sa. Dado que já desenvolve
projetos semelhantes aqui
pelos EUA. Esta foi a pri-
meira visita a RI como em-
baixador dos EUA em Por-
tugal que espero vir a repe-
tir”, concluiu Sherman.

O embaixador Sherman com o senador Whitehouse.

O embaixador Sherman ladeado por David Cicilline, a
presidente do Rhode Island College, Marie Fraley e
Fernando Rosa.

O congressista David Cicilline com a nova vice-cônsul
de Portugal em Providence, Márcia Sousa e o senador
estadual de Rhode Island, Daniel da Ponte.
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VENDE-SE
Sandra’s Meat Market em
East Providence. Bem loca-
lizado, boa clientela, grande
variedade de produtos. Para
mais informações:
401-270-7875

Festival de Gastronomia e Folclore
06 de Abril (Meio-Dia às 6:00 PM)

• Alcatra à Terceirense
• Chicharros Fritos

A nossa presença
gastronómica será

constituída por:

CENTRO COMUNITÁRIO AMIGOS DA TERCEIRA
55 Memorial Drive, Pawtucket, RI — Tel. 401-722-2110

Festival de Gastronomia e Folclore regressa
aos Amigos da Terceira em Pawtucket

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

O programa das cele-
brações do Dia de Portugal/
RI/2014 arranca domingo,
com o festival de Folclore
e Gastronomia, que tem por
palco o salão do Centro
Comunitário Amigos da

Terceira em Pawtucket.
Os apreciadores da boa

gastronomia regional
podem deliciar-se com os
bons pratos, apresentados
pelo Clube Sport União
Madeirense de Central

Falls, que apresentará a
tradicional Carne de Espeto
e Frango de Churrasco. O
Centro Cultural e Recrea-
tivo do Warren, regressa ao
festival e trará Alcatra de
Polvo e Bacalhau à Ma-

rinheiro. O Centro Comu-
nitário Amigos da Terceira,
anf itrião do certame,
apresentará a tradicional
Alcatra à Terceirense e
Chicharros Fritos. O Clube
Juventude Lusitana, trará
ao certame Bacalhau à
Lagareiro e Feijoada à
Lusitana. Por sua vez, o
Coral Herança Portuguesa
vai deliciar os presentes
com sobremesas caseiras.

E agora que já lhe abri-
mos o apetite vamos ao
folclore para mostrar o que
somos em termos de
manter viva a chama lusa
pelos EUA.

Sendo assim, vão desfi-
lar os ranchos folclóricos
do Clube Social Português,
Pawtucket; Nossa Senhora
de Fátima, Cumberland;
Danças e Cantares do
Clube Juventude Lusitana,
Cumberland; Santo Antó-
nio, Pawtucket; Cranston
Portuguese Club, Cranston.

São estas iniciativas que
tornam o programa das
celebrações do Dia de
Portugal em Rhode Island,
único e, ao mesmo tempo,
têm servido de exemplo a
outras comunidades.

Este festival é anual-
mente o barómetro de

aferição, no relativo às
celebrações.

E como o resultado
sempre tem sido positivo,
os arraiais e parada são o
apogeu de um programa
ímpar e sublinhado pelos
maiores êxitos.

São as únicas celebra-
ções que fazem desfilar

(Continua na página seguinte)

O grupo Amigos da Terceira, de Pawtucket, tem-se feito representar no festival de
gastronomia e folclore não só através dos pratos regionais como também através do
rancho folclórico de Santo António.

O rancho folclórico de Nossa Senhora de Fátima, Cumberland, é uma apreciada e
habitual presença no festival de folclore e gastronomia de RI.
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CLUBE RECREATIVO
CULTURAL PORTUGUÊS

132 Child St., Warren, RI
Tel. 401-245-7148

Festival de
Gastronomia e Folclore
06 de Abril (Meio-Dia às 6:00 PM)

Centro Comunitário Amigos da Terceira
55 Memorial Drive, Pawtaucket, RI

Pratos a apresentar:

• Alcatra de Polvo
• Bacalhau à Marinheiro

Festival de
Gastronomia e Folclore
06 de Abril (Meio-Dia às 6:00 PM)

CENTRO COMUNITÁRIO
AMIGOS DA TERCEIRA

55 Memorial Drive, Pawtucket, RI

• Carne de Espeto
• Frango de Churrasco

CLUBE SPORT UNIÃO MADEIRENSE
46 Madeira Ave., Central Falls, RI

(401) 726-9449

Salão com capacidade
para 500 pessoas
e amplo parque

de estacionamento

costumes e tradições numa
parada pelo centro da
capital de um estado e com
início no átrio de acesso à
State House, com a pre-
sença do governador, sena-
dores federais e estaduais,
e o numeroso grupo de luso
eleitos e aqui uma vez
mais, únicos em termos da
nossa presença nos EUA.

Mas o tema principal
hoje aqui é a gastronomia
e folclore. Facetas da nossa

vida comunitária, onde o
saber dos sabores vem ao
de cima, entre o colorido e
graciosidade da nossa
juventude.

E cá estamos uma vez
mais a ser únicos, com
todos os agrupamentos
folclóricos, existentes no
mundo comunitário de
Rhode Island, a marcar
presença.

Acompanhamos Victor
Santos no lançamento deste
projeto, que é hoje dos mais

relevantes, em termos de
celebrações do Dia de
Portugal. Fomos de clube
em clube. Explicou-se a
ideia. E a primeira edição
nos Amigos da Terceira foi
um êxito que se repete
anualmente.

Como se depreende,
acompanhamos as inicia-
tivas desde o seu nasci-
mento.

Não pegamos pela rama,
mas pela raíz, quando é
para escrever. Escrevemos

com conhecimento de
causa e não pelo que nos
disseram ou sonhámos que
teria sido assim.

Pois se gosta de se de-
liciar com o melhor da gas-
tronomia portuguesa, tem
domingo, uma oportuni-
dade que não pode perder.

Vai comer do melhor e ao
mesmo tempo, mostrar a
sua portugalidade. Sim,
porque não é só dizer-se
que se é português. Se bem
que integrado, deve tomar
parte no programa das
celebrações. Não nos ve-
nha comentar, que lhe dis-
seram, que nesta ou aquela
atividade, tinha pouca
gente. Se lá tem ido, já era
mais um. E se levasse toda
a família eram mais uma
meia dúzia. Faça com São
Tomé. Ver para crer.

Festival de gastronomia e folclore
(Continuação da página anterior)

O Clube Juventude Lusitana, de Cumberland, que mais
do que uma vez foi anfitrião do festival de gastronomia
e folclore, mantém a sua presença anual, tal como irá
acontecer este domingo em Pawtucket.

O Coral Herança Portuguesa mantém a sua presença anual no festival de gastronomia
e folclore através da doçaria regional portuguesa.
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SALEMA MANAGEMENT
CORPORATION

John F. Salema
4 Harding Avenue, Ludlow, MA

Saudamos todas as romarias
que percorrem as igrejas de
MA e RI no cumprimento de

uma tradição secular açoriana!

ROMARIAS QUARESMAIS
Romeiros de Taunton, Pawtucket, Bristol, New Bedford, Fall River e ainda
a Grande Romaria da Nova Inglaterra (já realizada) revivem tradição

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

Romeiros de Taunton
Mestre: João Medeiros
Contra mestre:  Diácono José Medeiros
Procurador das Almas:  Manuel Arruda

Itinerário
6:00 AM — Concentração no salão paroquial da
igreja de Santo António
7:00 AM — Bênção na igreja de Santo António
pelo padre Henrique Arruda
7:30 AM — Cerimónia no cemitério
9:45 — Igreja da Sagrada Família (East Taunton)
11:45 AM — Igreja da Anunciação.
1:00 PM — Igreja de Santo André
(onde será servido um almoço rápido)
3:30 PM — Igreja de São Judas
5:30 PM — Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
6:20 PM — Igreja de Santa Maria
7:00 PM — Chegada à igreja de Santo António

Depois das festas do
carnaval faz-se um interre-
gno nas diversões mais
efusivas. Entrou-se na
Quaresma. Período que
deve ser de mais recolhi-
mento e oração. E aqui
existem os crentes e os
menos crentes ou mesmo
aqueles que dizem que
nada crêem, mas que no
fundo são do tipo dos que
só se lembram de Santa
Bárbara quando troveja.

As tradicionais romarias
quaresmais vão uma vez
mais percorrer os caminhos
da diáspora, a mais fide-
digna presença de uma
identidade e de uma
tradição de gente que por
escolha se radicou em
terras de outros mundos.

E entre estas tradições

surgem as romarias qua-
resmais, jornadas de oração
por um mundo cada vez
mais atribulado e pondo em
causa os valores religiosos.

Estranho para quem
desconhece a tradição.
Saudável para quem foi
criado a ver passar os
romeiros e pode reviver ou
mesmo tomar parte na
romaria por terras dos
EUA.

A comunidade de
Taunton dá início
às romarias
quaresmais
a 5 de abril

João Medeiros, natural
do Livramento, com 22
anos de romarias iniciadas

aos 9 anos na terra natal, foi
mestre no Rosário da
Lagoa.

Com 14 anos de mestre,
desde 2001 que desem-
penha aquelas funções nas
romarias de Taunton, junto
da igreja de Santo António,
numa cidade de reconhe-
cida comunidade portu-
guesa.

A romaria quaresmal em
Taunton tem lugar a 5 de
abril (sábado), com con-
centração no salão paro-
quial da igreja de Santo
António pelas 6:00 da
manhã. Após a concen-
tração, o mestre acompa-
nha o beijar da cruz ao
mesmo tempo que vão
sendo contados os irmãos
que vão tomar parte na
romaria.

Após os irmãos serem
recebidos na igreja de
Santo António, tem início
a romaria, pelas 7:00 da
manhã.

A igreja da Sagrada
Família (East Taunton)
deverá ser visitada pelas
9:45. Pelas 11:45 a romaria
deve passar pela igreja da
Anunciação. Ao bater da
1:00 da tarde o grupo
deverá visitar a igreja de
Santo André, onde será
servido um almoço rápido.

No prosseguimento da
romagem de oração, a
igreja de São Judas deverá
ser visitada pelas 3:30.

E de rosário na mão de-
dilhando Avé-Marias, os
romeiros chegam pelas
5:30, precisamente à igreja
de Nossa Senhora do Rosá-
rio. E na longa caminhada
de oração e tradição a
romaria chega à igreja de
Santa Maria pelas 6:20.

E já na parte final, pelas
7:00 da noite os romeiros

(Continua na página seguinte)
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Romarias quaresmais pela Nova Inglaterra
(Continuação da página anterior)

chegam à igreja de Santo
António em Taunton.

A comunidade
de New Bedford
revive a romaria
a 12 de abril
(Sábado de
Ramos)

A romaria quaresmal em
New Bedford, cidade pis-
catória de grande percen-
tagem portuguesa, tem este
ano lugar a 12 de abril.

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
Bedford sai anualmente,
alternando entre as igrejas
de São João Baptista
(mestre António Faria),
igreja do Monte Carmo
(mestre Tobias Baptista) e
Imaculada Conceição
(mestre António Pacheco).

Este ano é precisamente
este pilar da religiosidade
das gentes do norte da
cidade de New Bedford que
acolhe as orações iniciais
da romaria, pelas 6:15, com
missa a celebrar pelas 7:00
da manhã.

António Pacheco ini-
ciou-se como mestre aos 17
anos na Achadinha,
Nordeste, tradição que
trouxe consigo na bagagem
das recordações para terras
de outros usos e costumes,
mas onde se dá espaço para
às iniciativas étnicas.

Após o terço pelas 6:15
e missa pelas 7:00 da
manhã, a romaria deixa a
igreja da Imaculada
Conceição, na direção da
igreja de São José, para um

HORÁCIO TAVARES
Proprietário

DESIGN • PRODUCTION • INSTALLATION • CUSTOM WORK
SHEET METAL FABRICATING

CUSTOM WORK • RESTAURANT EQUIPMENT • HOODS • DUCTS

H.V.A.C. COMMERCIAL & RESIDEN-
TIAL WELDING SERVICE

STAINLESS • MARINE • ARC
• HELIARC • IRON WORK

MACHINE SHOP SERVICE

Agora em novas e modernas instalações

no Parque Industrial de New Bedford

longo trajeto de oração,
com paragens nas igrejas
de Santa Maria, Santo
Aquilino, Santo Nome, São
Lourenço, Monte Carmo
(pequeno-almoço), São
James, Nossa Senhora da
Assunção, capelinha da
Imaculada Conceição,
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, Santo António de
Pádua e regresso à igreja da
Imaculada Conceição no
norte da cidade.

Romeiros de New Bedford
Mestre Tobias Baptista
Contra mestre Alfredo
Procurador das almas Manuel Sousa
Guia Artur Matos

Itinerário
6:00 AM — Concentração no salão da igreja da
Imaculada Conceição
7:00 AM — Missa com a presença dos romeiros
8:00 AM — Início da romaria
8:10 AM — Igreja de São José
9:00 AM — Igreja de Santa Maria
9:15 AM — Igreja de Santo Aquilino
10:00 AM — Igreja do Santo Nome
11:00 AM — Igreja São Lourenço
11:30 AM — Igreja de Monte Carmo
                       (pequeno almoço)
12:00 PM — Igreja de St. James
1:30 PM — Igreja de Nossa Senhora da Assunção
2:00 PM — Capelinha da Imaculada Conceição
2:30 PM — Igreja de Nossa Senhora
                    do Perpétuo Socorro
3:15 PM — Igreja do Santo António de Pádua
5:00 PM — Regresso à igreja da Imaculada
                    Conceição
7:00 PM — Missa celebrada com a presença
                    dos romeiros.

Romaria de
Pawtucket a 13
de abril (Domingo
de Ramos)

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

(Continua na página seguinte)

crescente dos 75 romeiros
iniciais, já ultrapassam os
100 nas romarias mais
recentes e tudo leva a crer
que este número cresça
ainda mais.

Era na altura o padre
John Baker, pároco da
igreja de Santo António,
que embora nascido nos
EUA acolheu a romaria,
após se ter certificado do

significado daquela tra-
dição.

A ideia de José Pimentel
surge pelo conhecimento
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582 Warren Avenue, East Providence, RI — Tel. (401) 434-8399

Contate hoje mesmo a

MATEUS REALTY
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

das romarias em São
Miguel e ao saber, através
de familiares, do seu início
no Canadá.

Aderiram à ideia de José
Pimentel, Fernando Faria
(já falecido) natural do
Pilar, Bretanha e que seria
o primeiro mestre, Rogério
Oliveira, contra mestre,
Albano Carvalho que
procedia às orações, na-
tural da Várzea, S. Miguel,
António Leitão, procura-
dor das almas, António

Romarias quaresmais pela Nova Inglaterra
(Continuação da página anterior)

Andrade e Clemente Anas-
tácio.

Após o falecimento de
Fernando Faria, passa a
mestre Albano Carvalho,
que se tinha iniciado aos 7
anos na Várzea, Ginetes, e
António Leitão, a contra
mestre. José Pimentel,
António Andrade e Cle-
mente Anastácio, mantêm
a coordenação da romaria.

Por sua vez, Fábio
Carvalho e Nivery Carva-
lho e ainda Jorge Pacheco

são os ajudantes do mestre
nas orações.

A concentração dos
romeiros no salão padre
Fernando Freitas será pelas
5:00 da manhã. Pelas 5:30
os romeiros partem para a
igreja de Santo António,
onde são esperados pelo
padre José Rocha, que
procede à bênção dos
caminhantes.

A saída da igreja de
Santo António para a
romaria tem início pelas

6:00 da manhã.
Ao bater das 6:30 os

romeiros visitam a igreja
de Santo Eduardo, no
decorrer da sua caminhada
de oração.

A igreja de São João
Batista será a terceira a
visitar, o que deverá
acontecer pelas 7:00 da
manhã.

Segue-se a igreja de
Santa Maria, pelas 7:30.
Como curiosidade, foi
nesta igreja que se celebrou
missa em português, antes
da construção da igreja de
Santo António.

Daqui os romeiros
descem a rua, atravessam a
ponte sobre o Blackstone
River e dão entrada no
parque de estacionamento
do Clube Social Português,
onde será oferecido um
pequeno almoço.

Após esta paragem a
romaria parte na direção do
cemitério de Santa Maria
onde deverá chegar pelas
10:00.

Após as cerimónias no
cemitério inicia-se a
caminhada de regresso à
igreja de Santo António,
onde será celebrada missa
pelas 12:00 horas.

Findas as cerimónias os
romeiros dirigem ao salão
paroquial para a refeição.

Romeiros de
Bristol a 13 de
abril (Domingo
de Ramos)

Com mais de 20 anos de
existência, a romaria de

Romeiros de Pawtucket
Fundador : José Pimentel
Mestre : Albano Carvalho
Procurador das almas : António Leitão
Coordenadores, Clemente Anastácio, António
Andrade

Itinerário
5:00 AM — Concentração no salão Padre
Fernando Freitas da igreja de Santo António
6:00 AM — Saída da igreja de Santo António,
6:30 AM — Visita à igreja de Santo Eduardo,
7:00 AM — Visita à igreja São João Batista
7:30 AM — Visita à igreja de Santa Maria.
(Onde se celebrou missa em português, antes da
construção da igreja de Santo António).
8:00 AM — Clube Social Português
(pequeno almoço e descanso)
10:00 AM — Cemitério de Santa Maria
(Cerimónias em honra dos paroquianos
já falecidos e aí sepultados)
11:30 AM — Igreja de Santo António
12:00 AM — Missa celebrada pelo padre J. Rocha
1:00 PM — Almoço e convívio com os romeiros

(Continua na página seguinte)
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Bristol é mais uma en-
quadrada 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 ro-
maria é Luís Silva. O
mestre é Álvaro Rego da
Conceição, Ribeira Gran-
de, que tomou parte nas
romarias em São Miguel.

Fazem ainda parte do
grupo responsável Manuel
Tavares, Fernando Brum e
Manuel Hilário. Na quali-
dade de mestres da romaria
por lá passaram José Fer-
reira e António Medeiros,
já falecidos.

A concentração terá
lugar pelas 6:00 da manhã

GILBERT’S JEWELERS
1370 PLEASANT STREET

FALL RIVER, MA
(508) 678-6747

• Ouro português
• Anéis de diamante
• Relógios • Pulseiras

Gilberto Costa, família
e empregados saúdam os romeiros de MA

e RI pela forma como continuam
a preservar e a cultivar esta tradição

secular açoriana!

Uma saudação muito especial
à romaria de Bristol!

A OURIVESARIA NÚMERO 1
VOTADA PELOS LEITORES DO HERALD NEWS DE FALL RIVER

Reparamos todo
o material

que vendemos

Romeiros de Massachusetts e Rhode Island
(Continuação da página anterior)

Romeiros de Bristol
Domingo de Ramos

Fundador/responsável: Luís Silva
Mestre: Álvaro Rego

Itinerário
6:00 AM — Concentração no salão paroquial da
igreja de Santa Isabel.
7:00 AM — Cerimónias que antecedem a romaria
na igreja de Santa Isabel
8:00 AM — Igreja de Santa Maria
9:15 AM — Igreja do Monte Carmo
10:30 AM — Columbus Fathers
11:00 AM — Santa Maria
12:00 PM — Regresso à igreja de Santa Isabel

Romeiros de Fall River
Sexta feira Santa
Mestre: António Faria
Contra-mestre: Eduardo Ferreira
Procurador das Almas: Manuel Sousa
Guia: João Jacob
Coordenador: João Jacob

Itinerário
6:00 AM — Concentração no salão da igreja do
Espírito Santo
6:30 AM — Cerimónias na igreja do Espírito
Santo
7:00 AM — Início da romaria
7:45 AM — Igreja de Santo António
9:00 AM — Igreja do Santo Nome
10:00 AM — Igreja de São Miguel
(almoço rápido)
11:00 AM — Igreja de São José
12:15 PM — Igreja do Santo Cristo
1:30 PM — Catedral de Santa Maria
2:15 PM — Igreja de Sant’Anne
3:15 PM — Igreja do Bom Pastor
5:30 PM — Igreja da Santíssima Trindade
6:15 PM — Igreja do Espírito Santo
8:00 PM — Enterro do Senhor na igreja do
Espírito Santo

no salão paroquial da igreja
de Santa Isabel, após o que
se seguem as cerimónias
que antecedem a romaria,
que terá início pelas 7:00 da
manhã. Depois de os ro-
meiros terem deixado a
igreja de Santa Isabel,
fazem a primeira paragem
na igreja de Santa Maria
(8:00) ao que se segue a

igreja do Monte Carmo
(9:15), Columbus Fathers
(10:30) Santa Maria
(11:00) regresso à igreja de
Santa Isabel (12:00).

Romeiros de Fall
River saiem à rua
em Sexta-Feira
Santa

A comunidade portu-
guesa de Fall River tem
sido palco de grandes
iniciativas de caráter sócio-

cultural. Não é por acaso
que é apelidada de “capital
dos portugueses nos EUA”.

Desde as Grandes Festas
do Divino Espírito Santo da
Nova Inglaterra, passando
pelas festas do Senhor
Santo Cristo, São Miguel,
Espírito Santo, festejando
os seus padroeiros, com
grandes manifestações de

fé, temos a juntar a este
calendário a maior romaria
da Nova Inglaterra com
cerca de 300 romeiros.

“Esta iniciativa partiu de
José Simões (natural da
Ajuda, Bretanha) e António
Medeiros (Santa Bárbara,
Ponta Delgada), já fale-
cidos, quando em 1984
organizaram o primeiro
rancho de romeiros.

Após o falecimento dos
dois fundadores, assumem
o cargo de mestre António
Faria (Santo António Além
Capelas) e Eduardo Ferrei-
ra (Ajuda, Bretanha)”,
sublinhou o coordenador
da romaria João Jacob, na-
tural dos Remédios, Bre-
tanha. A concentração dos
romeiros será pelas 6:15 da
manhã no salão paroquial
após o que se dirigem à
igreja do Espírito Santo
para as cerimónias que
antecedem a saída da longa
caminhada, que terá início
às 7:00 da manhã.

Entre o arrastar das Avé
Marias, a romaria estará na
igreja de Santo António
pelas 7:45. A igreja do
Santo Nome já um pouco
mais afastada recebe os
romeiros pelas 9:00 da
manhã de Sexta-Feira
Santa. Com mais uma hora
de caminhada, o grupo de
oração chega à igreja de
São Miguel, um marco de
relevo da comunidade lusa
em Fall River) onde será
servido um almoço rápido.

Após esta paragem os
romeiros dirigem-se à
igreja de São José, onde
deverão chegar pelas 11:00
da manhã.

Com mais um hora e
quinze minutos de cami-
nho, os romeiros entram na
zona histórica da Columbia
Street e entram na igreja do
Santo Cristo, o terceiro

marco histórico da presen-
ça católica em Fall River.

Subindo a Columbia
Street, os romeiros visitam
a Catedral de Santa Maria
pela 1:30 da tarde. Per-
correndo a Main St., a ro-
maria mantém a sua cami-
nhada entre presenças
portuguesas até que chega
à igreja de Sant’Anne pelas
2:15 da tarde. Mais uma
hora entre orações e pedi-
dos encomendados de Avé
Marias e ao bater das 3:15
a romaria visita a igreja do
Bom Pastor. E já na direção
do ponto de partida surge a
igreja da Santíssima Trin-
dade pelas 5:30 da tarde.

E já na parte f inal da
romaria o regresso à igreja
do Espírito Santo acontece
pelas 6:15 da tarde, após
que se segue o período de
orações.

Os romeiros tomam parte
no Enterro do Senhor pelas
8:00 em volta das ruas
circunvizinhas da igreja. A
procissão será acompa-
nhada pela banda  Senhora
da Conceição Mosteirense.
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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

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.

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)

Amigos da Terceira reuniram em convívio,
homenagearam sócios falecidos e apresentaram rainhas

Os Amigos da Terceira
reuniram em convivio no
passado sábado, numa
noite plena de significado
e direi mesmo um pouco
sentimental, quando se
homenagearam os sócios
falecidos.

Ali pelos Amigos da
Terceira dá-se valor ao
existente, sem esquecer os
pilares que vão tombando
ou ao peso da idade ou à
consequência de doenças
fatais. Estão neste número
Maria Luisa Medeiros,
José Furtado, Carlos Gil,
José Dias, Maria D.
Anastácio, Maria da Rosa,
Frank Carvalho, Maria
Martins.

Honrando os que parti-
ram deu-se visibilidade às
novas gerações de onde se
espera a continuidade desta

presença lusa em Rhode
Island.

Sendo assim foi dada a
conhecer às cerca de três
centenas de pessoas pre-
sentes, Alexandria Vieira,
rainha dos Amigos da
Terceira para 2014.

Com ela esteve a sua
corte, constituida por,

Brandon Rocha, chefe de
protocolo; Jessica Mendes
(dama) Kasondra Rosa
Moniz (dama) Anthony
Jack Fernandes (pagem)
Lindon John Camara
(pagem).

No apoio à educação
académica foi oferecida
uma bolsa de estudos a

Alexandria Vieira que
acontece ter sido nomeada
rainha dos Amigos da
Terceira.

Durante a noite Os
Amigos da Terceira,
homenagearam o vice-
cônsul Leonel Teixeira, que
passou recentemente à
situação de reforma.

Victor Santos faz entrega de uma placa a Leonel Teixeira.

Na foto acima, antigas rainha dos Amigos da Terceira.
Na foto ao lado, a rainha Alexandria Vieira ladeada pela corte constituída por Brandon
Rocha, Kasondra Rosa Moniz, Jessica Mendes, Landon John Câmara e Anthony Jack
Fernandes. Na foto à direita, mais abaixo, Tiffany Silva, antiga rainha dos Amigos da
Terceira, ladeada pela corte.

A atual rainha dos Amigos da Terceira, Alexandria Vieira, ladeada pelos pais e respetiva corte.
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GRANDES FESTAS DO
DIVINO ESPÍRITO
SANTO DA NOVA

INGLATERRA
PO Box 1054 - Fall River, MA 02722

A Comissão das Grandes Festas do Divino Espírito
Santo da Nova Inglaterra vem por este meio agradecer
muito especialmente o apoio e consideração recebidos
durante o jantar de angariação de fundos no passado
sábado.
Agradecimentos especiais às bandas e organizações
que compraram bilhetes, a comerciantes que doaram
produtos de comida, a todos os que ofereceram
prémios para a rifa e arrematação aos cozinheiros/as,
pessoal que serviu às mesas.
Aos artistas Marc Dennis e José Nazario pela linda
apresentação que fizeram.
Enfim a todos aqueles que de uma forma ou de outra
contribuiram para o bom sucesso do jantar.
Que os dons do Espírito Santo derramem sobre vós as
maiores bençãos. Bem Hajam.

JOSEPH SILVA
Presidente da Comissão das Grandes Festas

do Espírito Santo da Nova Inglaterra

Grandes Festas do Espírito Santo
da Nova Inglaterra organizaram jantar
de angariação de fundos em Pawtucket

A comissão das Grandes
Festas do Espírito Santo da
Nova Inglaterra organiza-
ram um jantar de anga-
riação de fundos, sábado,
no salão da igreja de Santo
António em Pawtuket.

Sendo as maiores festas
do género dos portugueses
nos EUA, são poucas as
que conseguem movimen-
tar mais de 200 mil pes-
soas, acarretam uma gran-
de responsabilidade finan-
ceira, que tem anualmente
de ser ultrapassada.

Joe Silva, atual presi-
dente das Grandes Festas,
tem dado provas de grande

Na foto acima, Joe Silva, presidente das Grandes Festas, com a família e na foto em
baixo, com os cozinheiros que prepararam a refeição para a festa de angariação de
fundos.

 Joe Silva e esposa junto de uma das mesas do convívio
realizado no passado sábado na igreja de Santo António
em Pawtucket.

Na foto  em cima, a mesa
do casal Daniel da Ponte,
senador estadual de Rho-
de Island e de Márcia
Sousa, nova vice-cônsul
de Portugal em Provi-
dence.

Na foto ao lado, o cantor
José Nazário durante a sua
atuação sábado passado.

Joe Silva, presidente das Grandes Festas, com Marc
Dennis, responsável pelo programa musical.

dirigente associativo e
pelos vistos encara o
projeto com o êxito em
palavra de ordem.

A comunidade compa-
receu em apoio à iniciativa,
contribuindo para uma
noite muito divertida que
teve como grande atração
Marc Dennis, que é res-
ponsável pela parte artís-
tica do programa musical
das Grandes Festas e José
Nazário que deu o seu con-
tributo ao sucesso da noite.
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Comissão de festas do Phillip Street Hall de
East Providence promoveu noite de homenagens
• Filomena Cleveland distinguida “Membro do Ano”
• Joseph e Connie Silveira, mordomos para 2014 • Shanon Whalen, rainha das festas 2014

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

A comissão de festas do Phillip Street Hall
agradece a todos aqueles que tornaram

possível o êxito da noite de homenagens
e nomeação da rainha para 2014

— João Silva, presidente da comissão de festas

O popular e centenário
Phillip Street Hall em East
Providence levou a efeito
no passado sábado a sua
noite de homenagens e
distinções. Uma noite a
merecer salão cheio de
entusiasmo e calor humano
a contrastar com a chuva e
o frio que se fez sentir e se
prolongou pelo domingo e

segunda-feira. As mais de
três centenas de pessoas
que enchiam o salão,
tributaram grandes ovações
aos distinguidos que sen-
tiram o apoio dos associa-
dos de uma das mais anti-
gas organizações de RI.

Filomena
Cleveland
distinguida
“Membro do
Ano” das festas do
Phillip Street Hall

Filomena Cleveland

graças ao seu dinamismo e
dedicação às iniciativas
junto do Phillip Street Hall,
conseguiu alterar a tradição
iniciada em 2007, ano em
que se começaram a
distinguir os casais do ano,
pela comissão de festas
daquela organização.

Este ano a distinção foi
individual e pelo que

abaixo se transcreve,
atribuída fruto de trabalho
e dedicação.

Filomena da Glória
Botelho Branco nasceu a
21 de janeiro de 1966 na
freguesia das Lajes, ilha
Terceira, filha de Manuel
Moniz Branco e Maria
Angelina Botelho.

Frequentou a escola
primária da freguesia das
Lajes e depois a escola
secundária da Praia da
Vitória.

A base das Lajes tem
sido ao longo da sua
existência um pulmão de ar

para as gentes da ilha
Terceira. Entre os bafe-
jados e abençoados por um
trabalho na base, estava o
José Gabriel, tio da
homenageada, que um dia
se lembrou de organizar um
convívio em sua casa.
Estávamos em março de
1981.

Entre os convidados

estava um soldado dos
muitos aquartelados na
base, que havia ido com o
amigo Brian. O Timothy e
a Filomena foi amor à
primeira vista. Mas se o
amor era cor de rosa, os
pais da jovem Filomena
não estavam muitos pelos
ajustes. Não sabiam quem
era o rapaz. E naqueles
tempos era preciso
conhecer-se toda a família.
Mas os jovens não desis-
tiram das suas intenções e
casaram seis meses depois,

(Continua na página seguinte)

Filomena Cleveland e o marido Timothy Cleveland ladeados pelo casal Aníbal e Gina
Cunha, que entregaram a faixa e as flores à homenageada.

Shannon Whalen, a rainha das festas da Irmandade do Espírito Santo do Phillip Street
Hall ladeada pelos mordomos e avós, Joseph e Connie Silveira.

Brianna Travassos, que cessou as funções de rainha,
coroou Shannon Whalen, rainha das festas da Irmandade
do Espírito Santo do Phillip Street Hall.

A comissão de festas da Irmandade do Espírito Santo do Phillip Street Hall presidida por João Silva e constituída
por Mário Carvalho, Messias Torres, Joe Braga, David da Silva, Jorge Lopes e Carlos Silva.

Shannon Whalen, a rainha das festas da Irmandade do Espírito Santo do Phillip Street
Hall ladeada por Chelsea Correia, Brianna Travassos e Lauren Correia.
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a 3 de julho de 1983.
Timothy recebeu guia de

marcha e regressou aos
EUA, acompanhado pela
esposa, tendo ficado aquar-
telado em Plattsburg, New
York. Estavam a 30 milhas
de Montreal, Canadá.

Nos fins de semana em
que não estava de serviço
Timothy viajava com a

Noite de homenagens no Phillip Street Hall
(Continuação da página anterior)

esposa até RI, onde Filo-
mena tinha família.

Se os que se encontram
radicados em Rhode Island
se lamentam dos altos
impostos, quem visita o
Ocean State sente-se atraí-
do e fica.

Foi o que aconteceu à
Filomena. Depois de um
trabalho numa fábrica de
joias foi para o Hospital de
Rhode Island, onde se
encontra passados 25 anos,
como assistente no bloco
operatório.

A sua aproximação ao
Phillip Street Hall tem a ver
com uma promessa, junto
do Espírito Santo, que tinha
a ver com a gravidez.

Como as coisas corres-
sem bem após várias
tentativas, bateu à porta da
Irmandade do Espírito
Santo do tio Mateus em
Rehoboth, mas como só os
homens podem ser mem-
bros virou-se para o Phillip
Street Hall, onde na festa
anual lhe coube em sorte a
quarta dominga.

Desempenharia ainda as
funções de tesoureira da

comissão de festas. Faz
parte do Grupo da Ami-
zade. É paroquiana na
igreja de São Francisco
Xavier.

A faixa e flores foram
colocadas pelo casal Aníbal
e Gina Cunha, que foram o
casal do ano em 2013.

Esta iniciativa anual do
Phillip Street Hall tem a
responsabilidade da co-

missão de festas, este ano
constituída por João Silva,
presidente; Mário Car-
valho, Messias Torres, Joe
Braga, co-chairmans;
David da Silva, tesoureiro;
Jorge Lopes, secretário;
Carlos Silva, chefe de
pensões; Joseph e Connie
Silveira, mordomos.

Mas se a comissão de
festas tem pela frente um
ano de trabalho, a direção
do clube tem de manter
diariamente as portas
abertas daquela centenária
presença lusa em Rhode
Island. E esta está cons-
tituída por Orlando Ma-
chado, presidente; Paulo de
Sousa, vice-presidente;
Joseph Silveira, tesoureiro;
Ivo Luís, secretário; Aníbal
Cunha, recebedor; David
Quadros, inside guard.

Estiveram ainda pre-
sentes os antigos presiden-
tes, Fernando Pereira,
David da Silva, Carlos
Silva e Manuel Sousa.

Durante o jantar, foram
anunciadas as domingas
para 2014 e que foram
atribuídas a, Joseph Farias

(1.ª dominga), António
Amaral (2.ª dominga),
Grupo da Amizade (3.ª
dominga), José Nobrega
(4.ª dominga), Connie
Silveira (5.ª dominga), José
Correia (6.ª dominga),
Joseph e Connie Silveira
(7.ª dominga).

Com um entusiasmo
sempre crescente subiu ao
palco o casal Mário e Nélia

Carvalho, mordomos em
2013, para entregar a faixa
a Joseph e Connie Silveira,
mordomos em 2014.

Sendo a aposta de qual-
quer organização a juven-
tude, a comissão de festas
do Phillip Street Hall tem
um carinho especial pelas
novas gerações de onde
saiu a rainha e corte para
2014.

A rainha é Shannon
Whalen, que será acompa-
nhada pelas damas Chelsea
Correia e Lauren Correia.

A imposição da coroa e
da faixa foi efetuada pela
jovem Brianna Travassos.

Shannon Whalen, a rainha das festas da Irmandade do Espírito Santo do Phillip Street Hall, ladeada pelas damas,
antiga rainha, os avós e Mário e Nélia Carvalho, que foram mordomos em 2013.

O grupo responsável pela refeição.

Shannon Whalen ladeada por Chelsea Correia e Lauren
Correia.

Filomena Cleveland ladeada pelo marido Timothy Cleveland, pelo presidente da
comissão de festas, João Silva e por Joseph Paiva, que foi mestre de cerimónias.

Shannon Whalen, rainha das festas da Irmandade do
Espírito Santo do Phillip Street Hall de East Providence.



ALCÁCER DO SAL. Autarquia adquiriu uma máquina de
projeção digital de cinema, que torna possível o visionamento
de filmes mais recentes, inclusive no formato a três dimen-
sões. A primeira sessão com a nova máquina de cinema 3D
está agendada para hoje, dia 05, com a exibição do filme
“Gravidade”.

BARREIRO. Um homem assaltou quarta-feira passada,
com uma arma branca, o posto dos correios de Santo António
da Charneca, e fugiu com o dinheiro que estava na caixa. A
funcionária ainda resistiu ao assaltante tendo sofrido alguns
ferimentos.

FELGUEIRAS. As universidades do Porto e do Minho
estão a preparar um livro sobre o Foral de Felgueiras, trabalho
que vai ser apresentado em outubro quando forem assina-
lados os 500 anos da outorga do documento régio. As come-
morações da atribuição do Foral de Felgueiras vão decorrer
até março de 2015, com dois pontos distintos; o primeiro vai
ocorrer no dia 15 de outubro, quando forem assinalados os
500 anos do foral e o segundo ponto será o centenário da
chegada do comboio ao concelho, através da linha que ligava
Entre-os-Rios à Lixa, passando por Penafiel, Lousada e
Felgueiras.

ÍLHAVO. Dois surfistas alemães, de 40 e 43 anos, que
estavam a praticar ‘bodyboard’ foram resgatados sexta-feira
com vida ao largo da Praia da Barra, depois de estarem em
dificuldades. Um dos desportistas foi resgatado a 500 metros
de terra, apresentando sinais de cansaço, desorientação e
sinais de hipotermia. O outro conseguiu chegar à costa pelos
próprios meios e em segurança.

MANGUALDE. O monumento megalítico Orca dos Pa-
drões, situado junto a Vila Nova de Espinho, vai ter um painel
interpretativo. O descerrar do painel está marcado para o
dia 15 de abril, de forma a assinalar o Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios.

MOIMENTA DA BEIRA. A autarquia espalhou por 32
espaços públicos quatro centenas de livros, de modo a que
estes vão ao encontro dos leitores, estejam eles à mesa do
café ou da pastelaria, à espera de consulta nos estabele-
cimentos de saúde ou num salão de cabeleireiro. A campanha
decorre até ao final de abril, altura em que serão recolhidos
os exemplares distribuídos.

NISA. Mais de duas dezenas de expositores vão marcar
presença na 17.ª edição da Feira dos Enchidos de Alpalhão,
que decorre hoje, dia 05, com o objetivo de promover os
produtos tradicionais. A animação musical e um passeio ciclo
turístico são outras das componentes deste evento, que in-
tegra ainda uma exposição e venda de queijos e bordados.

OLIVEIRA DO BAIRRO. A II Grande Corrida de Carrinhos
de Rolamentos será disputada dia 31 de maio, entre o Quartel
das Artes e a Estação da CP. Integrada no programa “VIVA
as Associações 2014”, a corrida destina-se a veículos
desenhados e construídos apenas para serem propulsiona-
dos pela força da gravidade e pretende trazer ao centro da
cidade “a emoção das brincadeiras dos velhos tempos”. Esta
corrida terá três modalidades: velocidade, perícia e criati-
vidade. Na prova de velocidade, o objetivo é competir pela
melhor classificação em corrida,  enquanto a prova de perícia
vai premiar o melhor tempo, passando pelo maior número
possível de obstáculos ao longo do percurso. O terceiro
prémio será atribuído ao carrinho que surpreenda pela sua
criatividade.

OURÉM. O homem que confessou ter matado a mulher
em maio de 2013  vai ser internado num hospital psiquiátrico
por um período mínimo de três anos e máximo de 25 anos,
determinou o tribunal local. António Santos, de 75 anos, após
o almoço, no dia 18 de maio, na casa onde vivia o casal, em
Formigais, foi buscar uma espingarda, dirigindo-se depois à
sala, onde a vítima se encontrava deitada num sofá. O argui-
do, sem antecedentes criminais, disparou por duas vezes
contra a mulher, de 58 anos, a cerca de 2,2 metros de distân-
cia, sem que esta se tivesse apercebido da sua presença ou
ter hipótese de reação.

PORTEL. Emanuel Rato, de 16 anos, aluno do 10.º ano
da Escola Básica D. João venceu o passatempo “Gota a
Gota’, concurso sobre o papel da água e a adaptação dos
povos às alterações climáticas, promovido no Alentejo pela
Embaixada da Noruega. O vencedor recebeu, em cerimónia
que contou com a presença do embaixador da Noruega em
Portugal, Ove Thorsheim, um computador portátil e outros
dois alunos da mesma escola, segundo e terceiro classifi-
cados, foram premiados com lembranças. A escola foi
também galardoada com um computador.

VALONGO. Foram inaugurados, sábado, 46 talhões de
25 metros quadrados cada que unem, na Horta Biológica
Ponte da Presa, onde os casais jovens olham para a agri-
cultura como futuro e os reformados que assim regressam
ao seu passado.

VIEIRA DO MINHO. Um homem de 50 anos acusado de
matar o irmão a golpes de forquilha, em Tabuaças, foi
condenado a 10 anos pelo tribunal local. O crime ocorreu a
24 de abril de 2012, tendo a vítima, com 43 anos, sido
encontrada morta, pelas 13:35 (hora local), numa zona de
carvalhos a cerca de 40 metros de sua casa, mas, segundo
o tribunal, o crime terá ocorrido cerca de 10 horas antes. A
vítima estava estendida no chão, apresentando vários golpes
de forquilha sobretudo na cabeça, que lhe provocaram um
“violento traumatismo craniano”, mas também numa perna.

Centro de Ciência do Café inaugurado em Campo Maior
A inauguração sexta-feira do Centro de Ciência do Café

(CCC), instalado junto à fábrica Delta Cafés, na Herdade
das Argamassas, em Campo Maior, do comendador Rui
Nabeiro, contou com a presença do presidente da Repú-
blica Aníbal Cavaco Silva.

NO CCC os visitantes têm oportunidade de desfrutar
de uma viagem pelo tempo, conhecer os mitos em redor
do café, a história das naus portuguesas e o comércio do
café e o contrabando deste produto.

O equipamento, com uma área total de 3.426 metros
quadrados, num investimento de três milhões de euros, é
considerado pelos promotores como um espaço “único”
na Europa, “inovador, moderno e interativo”.

Com uma “forte” componente multimédia, o espaço é
dividido em cinco áreas: da planta ao grão, a palavra café,
história do café (Oriente, Europa, América e Portugal),
transformação do café e o consumo do café.

O edifício, desenhado pelo arquiteto João Simão, con-
templa ainda espaços públicos livres, como estaciona-
mento, acolhimento e receção, sanitários, loja, cafetaria e
biblioteca, um auditório com 125 lugares sentados, um
outro espaço para exposições temporárias e uma estufa.

A visita ao espaço tem uma duração média de uma hora,

e os bilhetes rondam entre os seis euros (adultos) e os dez
euros (bilhete família), sendo as entradas gratuitas para
crianças até aos cinco anos.

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva (2-D),
conversa com o comendador, Rui Nabeiro (D), presidente
da Associação do Centro de Ciência do Café, acompa-
nhado pela sua mulher, Maria Cavaco SIlva (E), durante
a cerimónia de inauguração do Centro de Ciência do Café,
em Campo Maior.

Foto: António Carrapato/Lusa

Encontro da canção portuguesa “Cantar Grândola 40 anos depois”

Músicos cantam “Gândola Vila Morena” durante o encontro da canção portuguesa “Cantar Grândola 40 anos
depois”, um espetáculo promovido, dia 29 no Coliseu de Lisboa, pela Associação José Afonso e pela Casa da
Imprens com o objetivo de reeditar o espetáculo que transformou ‘Grândola, Vila Morena’ numa das senha do 25
de abril.

Foto: José Sena Goulão/Lusa

Manifesto 74 promove petição
à Assembleia da República
para reestruturação da dívida

O movimento Manifesto 74, que reúne personalidades
de todos os quadrantes da sociedade portuguesa, anunciou
que está a realizar uma petição para levar a reestruturação
da dívida ao plenário da Assembleia da República.

A petição, que terá de atingir um mínimo de quatro mil
assinaturas para ser discutida no hemiciclo, pretende que
os deputados aprovem “uma resolução, recomendando ao
Governo o desenvolvimento de um processo preparatório
tendente à reestruturação honrada e responsável da
dívida”, como se salienta na página oficial do Manifesto
74.

“O abaixamento significativo da taxa média de juro do
‘stock’ da dívida, a extensão de maturidades da dívida
para 40 ou mais anos e a reestruturação, pelo menos, de
dívida acima dos 60 por cento do Produto Interno Bruto
(PIB), tendo na base a dívida oficial” são as condições
preconizadas pelos signatários da petição.

Sistema Nacional de Saúde
ainda “faz inveja” na Europa
segundo António Arnaut

O socialista António Arnaut defendeu que o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) é uma das principais conquistas
do 25 de Abril e “faz inveja a muitos países” da Europa,
apesar da alegada desqualificação “em benefício dos
privados”.

Em entrevista à agência Lusa, o fundador do SNS realçou
que este serviço público, “trave mestra do Estado Social e
da democracia” em Portugal, foi alvo de ataques “que
obedeceram a um plano” de sucessivos governos.

Considerado uma conquista social “filha primogénita
da Revolução de Abril”, o Serviço Nacional de Saúde “tem
sido nos últimos anos - e não apenas com este Governo -
objeto de uma desqualificação no sentido de o degradar
em benefício dos privados”, acusou.

Portugueses trabalham pouco,
afirma eurodeputado de
extrema-direita austríaco

O eurodeputado e cabeça de lista às eleições europeias
do FPÖ (extrema-direita austríaca) afirmou que na União
Europeia “só os alemães e os austríacos” é que trabalham,
entre outras opiniões polémicas divulgadas a semana
passada.

“Todos se riem dos alemães e dos austríacos, dos
portugueses aos [europeus] do Leste, dos suecos aos
sicilianos, não se pode levá-los a sério, porque eles têm
todos só um metro e sessenta”, afirmou Andreas Mölzer,
eurodeputado austríaco. Estas palavras foram proferidas
num comício do FPÖ em Viena no mês passado, mas só
foram publicadas esta semana pela revista do jornal alemão
Süddeutsche Zeitung.

“Nós [alemães e austríacos] somos os únicos que
cumprem horários. Somos os únicos que começam a
trabalhar às nove em vez de às onze”, disse ainda Mölzer,
argumentando que a Europa vai a caminho de se tornar “o
caos total”.

Festival de cinema lusófono
no Quénia

O cinema lusófono está em destaque, desde sábado, em
Nairobi, capital do Quénia, onde o português Pedro Matos,
que trabalha para as Nações Unidas, teve a ideia de lhe
dedicar um festival.

O ‘Lusophone Film Fest’ de Nairobi arrancou sábado,
com os filmes “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado (Brasil,
1989), “North Atlantic”, de Bernardo Nascimento
(Portugal, 2010) e “Virgem Margarida”, de Licínio
Azevedo (Moçambique, 2012).

Ao longo de seis meses, em sessões mensais, o festival
vai exibir ao público de Nairobi duas dezenas de filmes
(documentários, animação, curtas e longas metragens) de
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, sempre
legendados em inglês.
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Recuperação dos sinos da igreja paroquial de São
Mateus da Calheta contam com apoio financeiro
dos Amigos de São Mateus de New Bedford

Os sinos e o mostrador do relógio da igreja paroquial
de São Mateus da Calheta, na ilha Terceira, estão a ser
recuperados, desde o dia 19 de março, por uma empresa
local, segundo apurous o Portal da Diocese de Angra.

 O processo de recuperação será “relativamente rápido”
a tempo “de em agosto, por altura das festas da paróquia
estarem no seu sítio”, disse o pároco de São Mateus, Pe
Tomás Brito.

 Os sinos encontravam-se em “avançado estado de
degradação, nomeadamente na parte das madeiras” e um
deles “já nem dobrava”. Além da intervenção na madeira,
será igualmente necessário o restauro dos ferros e o
polimento dos sinos, adianta ainda o sacerdote.

 Esta intervenção, para já, vai ser assegurada financei-
ramente pela paróquia, nomeadamente com os donativos
obtidos junto dos Amigos de São Mateus, de New Bedford,
“embora já tenha sido pedida a colaboração a algumas
autoridades cuja resposta aguardamos”.

 Nos trabalhos de remoção dos sinos colaboraram várias

entidades desde a Junta de Freguesia, a Comissão Fabri-
queira, a Portos dos Açores, a Tecnometal e a empresa
Ananias Contente e filhos.

Texto e Foto/ Portal da Diocese de Angra

Duarte Freitas na UMass Dartmouth
Acordo entre EUA e UE pode ser oportunidade para os Açores

A concretização de um
acordo de parceria transa-
tlântica de comércio e
serviços (TTIP) entre os
EUA e a União Europeia
“constitui uma importante
oportunidade de desenvol-
vimento para os Açores,
para todos aqueles que
vivem na Região e para o
milhão de açorianos e de
descendentes que residem
nos Estados Unidos”,
defendeu Duarte Freitas,
presidente do PSD/Açores.

Duarte Freitas falava, dia
25, na Universidade de
Massachusetts-Dartmouth
onde apresentou uma co-
municação sobre “Os Aço-
res e o Acordo de Parceria
Transatlântica de Comércio
e Investimento entre os
Estados Unidos e a União
Europeia”. O presidente do
PSD/Açores deslocou-se à
UMASS Dartmouth a
convite da reitora Divina
Grossman.

Para Duarte Freitas, e
segundo nota de imprensa
do PSD/Açores, “as previ-
sões da União Europeia
indicam impactos positivos

significativos que derivam
da concretização deste acor-
do pelo que os Açores,
estando situados no meio
deste novo mercado transa-
tlântico, têm várias oportu-
nidades que devem ser
aproveitadas”.

“Os Açores têm uma liga-
ção privilegiada com os
Estados Unidos e têm já um
dos factores essenciais para
concretizar essas oportuni-
dades”, recordou o presi-
dente dos sociais-demo-
cratas dos Açores salien-
tando “a grande comuni-
dade açoriana existente nos
Estados Unidos e que será
importantíssima para gerar
dinâmicas comerciais entre
a Região e os EUA”.

O líder do PSD/Açores
alertou, no entanto, para o
facto “de ainda não estar
nada garantido, decorrendo
negociações entre os dois
blocos económicos”. “É,
por isso, necessário que este
assunto seja debatido entre
todos” disse Duarte Freitas
manifestando o desejo de
que “as negociações não
fiquem confinadas a Bru-
xelas e a Washington mas
sim uma grande participa-
ção”. “Este é um assunto
que deve ser tratado com
abertura e transparência”.

Duarte Freitas lembrou,
ainda, “o longo caminho
que o processo negocial
ainda tem de enfrentar nu-
ma situação complexa:

existem ainda diversas bar-
reiras ao comércio de ser-
viços e ao investimento,
bem como as ligadas a di-
vergências de normas regu-
latórias, de natureza técni-
ca, de segurança alimentar
ou de supervisão f inan-
ceira”.

Uma das consequências
do acordo com interesse
para os Açores é “a altera-
ção dos atuais quadros re-
gulatórios que muitas vezes
dificultam a entrada de pro-
dutos dos Açores no merca-
do norte americano”, disse
o Duarte Freitas salientando
que “a redução ou elimi-
nação de algumas barreiras
pode estimular o comércio
e o investimento”.

Duarte Freitas, ao centro, falou na UMass Darmtouth sobre a parceria entre os EUA
e a UE, vendo-se, ainda, na foto à esquerda o deputado estadual Tony Cabral.

Concurso “Açores: 9 Ilhas,
9 Histórias” promove a língua
portuguesa na Diáspora

 O governo dos Açores, em parceria com a Associação
de Professores de Português dos Estados Unidos e Canadá
(APPEUC) e a SATA Internacional, promove a edição de
2014 do Prémio APPEUC – Concurso de Trabalhos
Escolares.

 A iniciativa, subordinada ao tema “Açores: 9 Ilhas, 9
Histórias”, tem como destinatários alunos com idades com-
preendidas entre os 13 e os 17 anos que estejam inscritos
nas escolas comunitárias portuguesas nos Estados Uni-
dos e nas escolas secundárias do ensino oficial americano
com cursos de língua e cultura portuguesas.

 O concurso pretende promover o estudo da língua portu-
guesa através do incentivo à escrita sobre as ilhas do arqui-
pélago dos Açores, difundindo assim a cultura açoriana e
a língua portuguesa, promovendo, simultaneamente, a pro-
ximidade da Região às suas comunidades, em particular,
a ligação dos descendentes de açorianos às suas raízes.

 Os participantes poderão apresentar os seus trabalhos
em formato escrito (prosa ou poesia), vídeo, áudio, power
point ou outro suporte multimédia, podendo cada aluno
apresentar apenas um trabalho, que deverá ser inédito e
em língua portuguesa.

 Aos três melhores trabalhos de cada categoria – escolas
comunitárias portuguesas nos Estados Unidos e escolas
secundárias do ensino oficial americano - será oferecida
uma viagem aos Açores, com programa lúdico/pedagógi-
co, durante uma semana.

 O prazo para apresentação dos trabalhos termina a 25
de abril, podendo os interessados consultar o regulamento
do concurso e demais informações através de:

http://appeuc.org/

Novo terminal da Madalena
vai chamar-se João Quaresma

O novo terminal de passageiros da Madalena, no Pico,
vai ser batizado com o nome “João Quaresma”.

João Quaresma foi sócio da Empresa de Lanchas do Pico
e recolhia as bóias do correio lançadas pelos navios, onde
era agraciado com uma garrafa de oferta, originando a
que tivesse uma das maiores coleções de whisky do mundo
e a principal de Portugal.

João Quaresma era sobrinho de José Lourenço, pro-
prietário da Empresa Açoriana de Navegação e Pescas,
conhecida como Lanchas dos Lourenços.  Em 1949 adqui-
riu ações desta empresa e formou a Empresa de Lanchas
do Pico onde armou a Espalamaca, Velas e Calheta. Em
1987 a empresa foi integrada na Transmaçor.

Rádio Pico

Estrelinha de Santa Maria
ameaçada de extinção

A ave mais pequena da Europa, a estrelinha de Santa
Maria, corre o risco de extinção devido à degradação do
seu habitat, encontrando-se na lista dos 13 vertebrados
mais ameaçados do país.

A estrelinha de Santa Maria, que se alimenta de insetos,
vermes e aranhas, possui apenas oito a nove centímetros
de comprimento e 12 a 14 de envergadura, é considerada
importante no controlo biológico de algumas espécies e
muito procurada no âmbito da atividade de ‘birdwatching’
(observação de aves).

A estrelinha de Santa Maria, que possui o nome cien-
tífico de ‘regulus regulus sanctae-mariae’, vive em zonas
dispersas na ilha, concentrando-se na zona do Pico Alto e
no Barreiro da Faneca. Prefere os espaços com arbustos
que contenham espécies da laurissilva (floresta húmida
subtropical apenas existente na Macaronésia) para
pernoitar e nidificar.

Lusa

Térmitas em seis das nove ilhas
Há registo de infestação de térmitas em seis das nove

ilhas açorianas, segundo dados de uma equipa da
Universidade dos Açores (UAç) que investiga a praga há
cerca de dez anos.

“A térmita da madeira seca está conf irmada em
praticamente todas as ilhas, menos Graciosa, Flores e
Corvo”, frisou, em declarações à Lusa, Paulo Borges,
coordenador da equipa da UAç, que referiu, ainda, que
foi identificada a térmita subterrânea americana na Praia
da Vitória (Terceira), a térmita subterrânea europeia na
Horta (Faial) e a térmita da madeira viva em Ponta Delgada
(São Miguel), Angra do Heroísmo (Terceira) e Horta.
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Cana-de-açúcar na Madeira
A produção de cana-de-
açúcar no arquipélago da
Madeira, cultura que remonta
ao século XV, deve atingir
este ano as 6.000 toneladas,
estimou o diretor regional de
Agricultura, Bernardo Araújo.
Face às condições favoráveis
do solo, a cultura da cana-de-
açúcar tem cruzado séculos
de história da ilha. Os
insulares extraíram num
primeiro momento o açúcar,
que ficou conhecido como
“ouro branco” e, depois, com
a decadência da indústria
açucareira nos finais do
século XVI, a aguardente
e o mel. A área de canaviais
é relevante sobretudo na
costa sul da Madeira,
nomeadamente na Ponta
do Sol, Calheta, Ribeira Brava
e Câmara de Lobos.

Foto: Homem de Gouveia/Lusa
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CAMANÉ
Camané (lembro-me de
quando começou no Solar
da Madragoa) veio cantar a
New Bedford e gostei. Mas
os organizadores e os
próprios artistas destes
shows fadistas têm de
começar a pensar que
ouvir o mesmo fadista
mais de uma hora seguida
deixa de ser fado castiço e
passa a ser fado castigo.

LISBOA
Segundo o jornal Público,
os americanos estão tão
entusiasmados com
Portugal que o Washington
Post diz que o lixo de
Lisboa até cheira a rosas.

MISTÉRIO
O mistério do voo 370 da
Malaysia Airlines é uma
história incrível e não se
sabe se foi um ato de
terrorismo ou acidente,
mas segundo os
republicanos a culpa é do
Obama, que tem uma filha
chamada Maliasia.

CASTELO BRANCO
Não digo que o nível da
comunidade portuguesa
nos EUA seja superior ao
de Portugal, mas enquanto
José Castelo Branco viveu
em New York teve duas ou
três vezes a fotografia
publicada no bissemanário
Luso e não incomodou
ninguém com as suas
mariquices, mas em
Portugal a TVI converteu-o
em vedeta e este ano até
foi rainha do Carnaval de
Estarreja.

FERNANDO MENDES
Apresentador do programa
Preço Certo, da RTPi,
Fernando Mendes tornou-
se popular entre os
portugueses nos EUA e
um empresário tentou
contratá-lo para uma
digressão pelas
comunidades luso-
americanas. Mas Mendes
já foi escaldado
anteriormente e fez uma
exigência: pago em cash e
ao peso.

UCRÂNIA
Uma nova pesquisa
apurou que dois terços dos
americanos estão
acompanhando a situação
na Ucrânia, o que é
impressionante.
Normalmente, nem um
terço dos americanos
acompanha a situação na
América.

MICHELLE
Enquanto o marido parece
cada vez sem energia
elétrica, os americanos
descobrem luzes loiras no
cabelo da primeira-dama
Michelle Obama e o seu
penteado tem um índice
de aprovação maior que o
marido.

SHAKESPEARE
Para celebrar o 450º
aniversário de
Shakespeare, o histórico
Globe Theatre, teatro
londrino construído em
1599 para a companhia do
famoso dramaturgo,
tenciona levar à cena a
peça Hamlet em todos os
países do mundo, mas em
Portugal tem um
problema: onde é que vão
arranjar um crânio?

Alma penada portuguesa na Broadway
Várias cidades dos Estados Unidos

possuem uma artéria com o nome de
Broadway, nomeadamente Fall River,
Massachusetts. Mas a Broadway de que
todos falam é a avenida de Nova York que
atravessa toda a extensão da ilha de
Manhattan ao longo de 24 quilómetros. É
uma das mais antigas ruas novaiorquinas
e remonta aos tempos em que o burgo era
holandês e se chamava Nova Amsterdão.
O nome Broadway (via larga) é tradução
literal inglesa do nome holandês Breede
weg.

Portanto, a Broadway já existia antes do
chamado Commissioner’s Plan de 1811,
que pôs em prática o plano urbanístico
que, com exceção dos extremos norte e
sul da ilha, dividiu Manhattan em 12
avenidas norte-sul paralelas ao rio
Hudson e 155 ruas transversais perpen-
diculares.

A Broadway é famosa pelos seus teatros,
que são presentemente 43 e exibem
superproduções de musicais, que muitas
vezes ficam vários anos em cartaz, caso
de O Fantasma da Ópera em cena no
Majestic Theatre e que em 30 de março
findo, já somava 10.887 representações.
Seguem-se Chicago, em cena no Ambas-
sador Theatre, com 7.213 representações;
The Lion King, Minskoff Theatre, 6.806 e
Les Misérables, Imperial Theatre, com
6.680.

Em 2013, os teatros da Broadway
tiveram 11,58 milhões de
espectadores e receitas de
1,193 bilião de dólares.
Não sei se a Broadway
produz o melhor teatro do
mundo, mas o mais caro é
com certeza, a matiné do
Fantasma da Ópera custa
127 dólares.

Majestic, assim como
Winter Garden, Ambas-
sador, Royal, Imperial,
Palace ou mesmo
Minskoff Theatre e
Marquis Theatre (que é
parte do Hotel Marriot
Marquis, em Times
Square), são nomes
convencionais, que nada
dizem, mas há outros
teatros que são a história
da Broadway e do teatro norte-americano.

O Gershwin Theatre, na Rua 51, é uma
homenagem aos irmãos Ira e George
Gershwin, compositores famosos. O
Richard Rodgers Theatre, na Rua 46,
homenageia o criador dos clássicos
Carousel, Oklahoma, Sound of Music,
King and I e South Pacific, de parceria
com Oscar Hammerstein. O Neil Simon
Theatre, Rua 52, chamava-se Alvin
Theatre, mas em 1983 passou a home-
nagear o dramaturgo americano ainda vivo
e o mesmo acontece com o Eugene O’Neill
Theatre, Rua 49, homenagem ao drama-
turgo falecido em 1953.

O Brooks Atkinson Theatre, na Rua 47,
e Walter Kerr Theatre, Rua 44, são
homenagem a Justin Brooks Atkinson
(1894-1984) e Walter Kerr (1913-1996),
famosos críticos do New York Times.

Com o nome de atores e atrizes falecidos
temos Ethel Barrymore Theatre, na Rua
47; Helen Hayes Theatre, Rua 44 e Booth
Theatre, Rua 45, dedicado à memória de
Edwin Booth, famoso intérprete shakes-
peariano, irmão do também ator John
Wilkes Booth, que assassinou Abraham
Lincoln.

O Martin Beck Theatre, Rua 45, tem o
nome do empresário Martin Beck (1868-
1940), cuja cadeia de cinemas Orpheum

esteve na origem dos estúdios RKO e o
Belasco Theatre, na Rua 44, é homenagem
ao empresário David Belasco, em cujas
veias corria sangue português.

Era filho de Abraham Humphrey
Belasco (1830-1899) e Reyna David Nunes
Martines Belasco (1831-1911), ele judeu,
ela católica e ambos de ascendência
portuguesa. Abraham foi comediante em
Londres, imigrou para o Canadá e, quando
da corrida ao ouro na Califórnia, para San
Francisco, onde abriu uma pequena loja
mas manteve sempre contato com o meio

teatral e apoiou David que,
ainda menino, se tornou “um
vagabundo teatral” em com-
panhias que atuavam pelos
campos de mineiros. David
escrevia peças, cantava,
dançava, representava, mon-
tava cenários e adquiria a
tarimba que o converteu
numa figura única do teatro
americano.

Em 1895 chegou à Broad-
way contratado pelo empre-

sário Daniel Frohman, para dirigir o
Madison Square Theatre, mas pouco
depois já produzia os seus próprios
espectáculos no Lyceum Theatre, que
acabara de ser inaugurado. Em 1902,
alugou a Oscar Hammerstein o Republic
na Rua 42, e, em 1907, passou para o
Stuyvesant, na Rua 44, o mais moderno
teatro da época e que acabaria por se tornar
o Belasco Theatre.

David Belasco escreveu, dirigiu e
montou mais de 100 espectáculos, entre
os quais alguns dos maiores sucessos da
época: The Girl I Left Behind (1893), Heart
of Maryland (1895), Zaza (1899) e Mada-
me Butterfly (1900), baseada na ópera de
Puccini e que seria adaptada ao cinema.

Belasco vestia sempre de preto e era
conhecido como “o bispo da Broadway”.
Teve romances com muitas artistas suas
contratadas, as “Belasco stars”. Três anos

depois do seu falecimen-
to, em 1934, a Twentie
Century Fox lançou um
filme com John Barrymore
a fazer um empresário da
Broadway inspirado em
Belasco e, em 1940, apare-
ceu The Lady With Red
Hair, com Claude Rains
fazendo de Belasco e
Mirian Hopkins fazendo a
atriz Leslie Carter, consi-
derada a “Sarah Ber-
nhardt americana” e que
foi estrela da companhia
de Belasco durante 16
anos. O relacionamento
entre empresário e a sua
vedeta foi tão complicado
que nem depois de mortos
tiveram descanso.

Leslie morreu em 1937, em Santa Mo-
nica, California, mas consta na Broadway
que o seu fantasma aparece no teatro onde
começou a sua carreira, o Republic, na Rua
42, que se chama agora The New Victory
Theater e onde estreia na próxima sexta-
feira o musical Bello Mania. As jovens
artistas da companhia dizem que o
fantasma de Leslie Carter aparece quando
há problemas nos bastidores.

David Belasco também não teve
descanso depois da sua morte, durante
anos correu o boato de que o seu fantasma
aparecia no Belasco Theatre e os jornais
novaiorquinos publicaram largas repor-
tagens com testemunhas garantindo ter
visto o empresário altas horas nos corredo-
res do teatro. Porém, deixou de aparecer
em 1971, quando Oh Calcuta estreou no
seu teatro e teve 5.959 representações.

Talvez o fantasma de Belasco se preocu-
pe com teatros vazios e só descanse
quando enchem. Portanto talvez não fosse
má ideia se aparecesse na terra dos seus
antepassados, onde os teatros estão quase
sempre às moscas. Mas não me parece que
o fantasma de Belasco se desse bem em
Portugal, que, como disse Alexandre
O’Neill, continua “um País engravatado
todo o ano / e a assoar-se na gravata por
engano”.

David Belasco

Prémio para Peter Pereira
Pedro Pereira,
fotojornalista do
Standard-Times, de
New Bedford, foi
proclamado fotógrafo
do ano pela National
Press Photographers
Association Region 1.
Nasceu na Cova Gala,
freguesia da Figueira
da Foz, terra de
muitos dos homens
que fizeram de New
Bedford o principal
porto piscatório dos Estados Unidos. Em 1978,
tinha nove anos, chegou com os pais a New
Bedford. O pai tinha sido oficial da marinha
mercante em Portugal, mas a pesca não seria o
seu destino. Nem os computadores, apesar da
licenciatura em engenharia informática que
concluiu em 1992 na UMass Dartmouth.
Chegou a ter a sua própria empresa de
informática, mas em 1998 passou a
concentrar-se na sua verdadeira paixão: a
fotografia. Trabalha no Standard-Times, mas as
suas fotografias já sairam na Newsweek, New
York Times, Los Angeles Times, Washington
Post, USA Today, Chicago Tribune, Boston
Globe, International Herald Tribune, que
pertence ao New York Times e é publicado em
Paris, na revista Courrier International e
outras publicações estrangeiras (é
representado pela agência 4SEE
Photographers). Peter Pereira admite ter um
interesse especial pelo livro “A Nossa Vida, a
Experiência Portuguesa na América”,
publicado em 2006 pelo Standard-Times. É
sobre os imigrantes de Portugal continental,
Açores, Madeira e Cabo Verde que moldaram o
condado de Bristol. Pereira trabalhou nessa
edição com Joe La Plante e João Ferreira, que é
natural da ilha açoriana de São Miguel e
prestaram homenagem às raízes portuguesas
da maior comunidade do Sudeste de
Massachusetts. “Eu sou um imigrante”, disse
Peter Pereira. “Mas até fazer este trabalho não
sabia o que quer dizer imigrante”.

De rainha de beleza a dona-de-casa
Sylvia Gomes Duarte, a bonita luso-americana
que foi Miss Connecticut 1999 e representou
aquele estado na eleição de Miss América
2000, parece ter desistido de uma carreira
jornalística na televisão. Sylvia nasceu em
1979, é filha de Luís e Isabel Gomes, naturais
da Murtosa e residentes em Bridgeport (ele é
pescador de mariscos e ela ocupa-se da
peixaria da família). Depois de ter chegado às

meias finais da eleição
de Miss América,
Sylvia concorreu duas
vezes a Miss
Connecticut USA,
sendo segunda dama
de honor em 2001 e
primeira em 2002.
Continuava a estudar
jornalismo na
Universidade de
Boston, recebeu o
diploma em 2003 e
ainda trabalhou uns
tempos numa

televisão de Springfield. Mas casou
precisamente nesse ano com Daniel Duarte, o
namorado de sempre. Residem em
Glastonbury, nos arredores de Hartford.
Chegou a abrir uma boutique, Annes Queen,
especializada em artigos para participantes em
concursos de beleza, mas hoje a sua principal
ocupação são os dois filhos.

Peter Pereira

Sylvia Gomes
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Vamberto Freitas

O último adeus ao império

...Olhou para o mar e jurou, nunca mais ninguém me
expulsa de lado nenhum, esta vai ter de ser a minha terra.

Dulce Maria Cardoso, O Retorno

Vamos celebrar em poucos dias os 40 anos do 25 de
Abril – a libertação de uns e a dor de outros. Não haverá
nada de mais cruel na reestruturação revolucionária de
uma sociedade do que esquecer algumas das suas vidas
que mais sofreram com tais vendavais. Repito aqui uma
confissão muito pessoal: para mim, que vivia um oceano
e um continente imenso à distância de Lisboa, foi, sem
que eu me apercebesse imediatamente de tal turbilhão
pessoal, um dia que mudou todo o meu destino, tanto
dentro da América como depois no meu regresso defi-
nitivo à nossa terra. Digo isto para dizer de seguida: celebro
sempre a grande transformação da sociedade portuguesa
como um acontecimento que me trouxe tudo o que
sonhara naqueles anos de faculdade e politização à
esquerda, como convinha à maioria da minha geração do
Vietname (de onde me livrei, ao contrário de muitos com
a minha idade à época), e que me abriria as portas para
que eu pudesse voltar a viver com dignidade no meu país
de nascença. Essa é outra história, a minha e a de milhares
de conterrâneos meus,e não cabe por enquanto neste
espaço. Enquanto eu me incluía entre os cidadãos em
euforia e liberdade reconquistada, outros seriam em
poucos meses rotulados de “retornados”, mal olhados e
discriminados como se de um grupo marginal e de todo
inconveniente se tratasse, alojados em hotéis, pensões ou
em casas de familiares, os seus contentores amontoados
em Alcântara com o que lhes restava de uma vida, por
vezes de gerações, ao serviço de pátria nas terras distantes.
Não tinham nada a agradecer ao golpe militar em Lisboa,
foram as suas vítimas inesperadas; não eram “colonia-
listas”, eram na sua grande maioria famílias que haviam
deixado a miséria portuguesa para reconstruir as suas vidas
“no país dos outros”, como diria o grande poeta moçam-
bicano Rui Knopfli noutro contexto e forma, tinham
lançado novas raízes, e tinham, uma vez mais, na sua vasta
maioria, reconstruido satisfatoriamente vidas remediadas
nos trópicos sem nunca pensarem que seriam convidados
a abandonar tudo ou a morrer mesmo às mãos de novos
poderes sem imaginação naquele momento escaldante de
interesses próprios. Que esses mesmos trópicos aceitam
hoje novas ondas de emigração lusa exactamente para
retomarem projectos de interesse nacional é de uma ironia
mais do que cruel para nós – é vergonhoso, degradante e
injusto num país que “pertence” novamente a um suposto
grande bloco de nações, também ironicamente intitulado
de União Europeia. Que união, que prosperidade, e que
futuro nos esperava, não descontando obviamente o que
de bom também nos veio da nova aventura no continente
a que, pelo menos geograficamente, pertence Portugal.

O breve introito aqui tem a ver com um romance que
li tardiamente, mas agradeço a quem mo trouxe à minha
atenção, ficando eu a saber que vinha directamente ao
encontro das minhas temáticas ficcionais preferidas, ou
seja a peregrinação do nosso povo nas mais variadas
circunstâncias e geografias durante todo o século passado:
O Retorno, de Dulce Maria Cardoso, publicado original-
mente em 2011 e depois numa terceira edição o ano
passado, e que também acaba de ser lançado na França
por razões, suponho, muito parecidas com as nossas, a
Argélia dificilmente sairá da sua memória – o regresso
após a aventura colonialista em África de centenas de
milhares de cidadãos a uma terra que haviam há muito
deixado e os seus filhos que de cá só a conheciam, como
aliás se refere mais do que uma vez neste magnífico
romance, dos mapas da escola ou das histórias de pais e
avós. Estamos, no tempo real e diegético destas páginas,
em Luanda e Lisboa, em 1975, cujos dias, esses, quase
todos conhecem ou lembram com fervor ideológico, ou
então o sofrimento da incerteza quando todo um mundo
se desmorona à nossa volta. Genialmente – uso a palavra
sem quaisquer reticências neste caso – a autora opta por
um jovem narrador de 15 anos de idade, de nome Rui,
que nos conta toda história enquanto “reside” no Hotel
do Estoril, não pelo luxo mas simplesmente porque tinha
sido também escolhido pelas autoridades como albergue

parcial dos recém-chagados a Lisboa com pouquíssimos
escudos na algibeira. Pela sua idade e pelo seu espanto do
que lhe acabava de acontecer na vida na companhia de
sua mãe e irmã enquanto esperam ansiosamente pelo pai
que havia sido preso pelas novas forças de segurança
angolana, Rui é um imparável turbilhão de palavras e
conflitos interiores, a raiva que sente só temperada pelos
afazeres diários de um adolescente com outros na mesma
condição, e pela sua lenta descoberta do país que para ele
havia sido só uma abastração longínqua. Creio ter havido
mais uma razão para que a voz desta fulgurante narrativa
seja a de Rui, é um modo de eliminar a “ideologia” da
raiva, que se tornaria, por certo, uma vociferação violenta
de qualquer adulto com a vida desfeita – essa inevitável
gaveta do romance vem-nos de modo bem mais ameno
quando nos é relatado a fala que ele ouve e transmite dos
adultos à sua volta. É tempo de todas as memórias, de
tudo o que haviam vivido numa casa mais ou menos hu-
milde em África, dos amigos de paradoiro agora desco-
nhecido, das alegrias e tristezas de vidas por entre a
aventura constante e, assim mesmo a saudade da me-
trópole à distância, a referência sempre presente nos dias
em que ainda não adivinhavam a sua sorte decidida por
acontecimentos e personalidades históricas desconhecidas
até à inevitabilidade do fim do império. Sim, os
personagens reais são referidos aqui, e o leitor não se
surpreende dos termos utilizados para os descrever, muitos
deles ainda vivos e no activo entre nós. De resto, é o
humor imparável, que também aproxima o leitor alheio
à experiência real vivida e sofrida por todos estes
personagens.

“Mas a minha irmã – diz Rui ao chegar ao fim da sua
aventura de desalojado, a narrativa estando prestes a
encerrar – ainda não vai para universidade, inventaram
uma coisa que se chama serviço cívico e é o que a minha
irmã vai fazer este ano, a minha irmã e o namorado, o
besugo da metrópole que ainda nem está na universidade
e já parece um doutor. A minha irmã deve pensar que se
namorar com um besugo de cá deixa de ser retornada, só
mesmo uma rapariga para pensar numa coisas dessas...
O Gegé e o Lee também não vão acreditar que aqui na
metrópole as famílias vão à matinée ver filmes como a
Emmanuelle, aposto que nem no Brasil nem na África
do Sul acontece isso, deve ser uma das poucas coisas que
a metrópole tem melhor...”

Autora/narrador, texto, contexto. Suponho que Dulce
Maria Cardoso fala de si neste romance, transfigurada
numa voz masculina, pois devia ter a mesma idade do
Rui aquando do seu regresso à “metrópole”. Portugal
nunca entendeu, ou se importou, com a dor dos seus
emigrados “voluntários”, muito menos com a dor destes
“retornados”, mais de meio milhão de seres humanos a
braços naquele dramático momento histórico com todos
os seus mundos caídos, e em dias revolucionários que
lhes manifestavam só desconfiança e acusações injustas
de toda ordem, esquecendo-se os alguns militares pro-
tagonistas do 25 de Abril que foram eles os primeiros
colaboradores de um Estado senil e sem uma consciência
empática do que tinha feito à sua gente, dentro e fora do
pequeno território nacional. Num outro texto citei a
autora quando numa entrevista literária diria ao seu
interlocutor que só em 2010 começou a admitir certo
sentimento de pertença a Portugal, mas ainda não estava
totalmente certa disso. Grande e generosa escritora – se
fosse eu, a rejeição seria para sempre após a recepção que
um país em delírio raivoso me tinha dispensado.

A menção de dois países aparece continuamente nestas
páginas: América e Brasil, que um jovem narrador já
imaginava como sendo a salvação e regeneração dos seus,
e como comprova a nossa história. É para aí que vamos
quando mais nada é possível ou viável portas adentro.
Acabam eles por ficar, e a sua razão é também implacável
– fariam finalmente de Portugal a sua incerta e nova ou
ancestral pátria, fariam dela o seu último poiso. O sucesso
da sua reintegração não se deve a quem os recebeu, deve-
se à sua coragem, força, inteligência e iniciativa.

Antes do presente volume, Dulce Maria Cardoso já
tinha publicado Até Nós, O Chão dos Pardais, Os Meus
Sentimentos e Campo de Sangue. Acaba de publicar este
ano os contos de tudo são histórias de amor. O Retorno,
pelo que li a este respeito também, é ainda hoje mais
reconhecido no estrangeiro do que entre nós. Entendo
isso, infelizmente.

Dulce Maria Cardoso, O Retorno (3ª edição), Lisboa, Tinta-
Da-China, 2013.

Nas praxes, tudo
ficará como dantes?
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Serafim Marques

“Praxe académica, é um conjunto de práticas que,
alegadamente, visa a recepção e integração dos novos
estudantes nas instituições de ensino superior em que
ingressam”. Dito assim, as praxes, mesmo que englo-
bassem brincadeiras lúdicas e inofensivas, de livre adesão
dos alunos, significariam aquilo mesmo, destinando-se
a jovens de 17/18 anos, que ingressam na respectiva
escola (faculdade, instituto, etc). Seria assim útil e dese-
jável, porque e, por várias razões, a mudança do ensino
secundário para o ensino superior faz estremecer muitos
jovens, principalmente nas escolas mais exigentes e
“matemáticas” (leia-se, onde a matemática, física, etc, é
rainha antes e durante os respectivos cursos). Atente-se,
por exemplo, nas taxas de abandono e insucesso, nor-
malmente visto apenas sob o prisma das dificuldades
financeiras do aluno e da família, que só não é maior
porque o jovem sabe que o diploma, por vezes um
qualquer canudo dum qualquer curso “universitário de
aviário” e que atiram o “doutor” para o desemprego ou
para uma caixa dum supermercado, é muito importante.
Aliás, muitos deles têm que recorrer às ajudas psicológicas
que algumas faculdades têm na sua estrutura organizativa
e, justiça seja feita e verdade seja dita, que muitas
Associações de Estudantes desempenham inestimáveis
papeis na vida escolar dos alunos, mas a isso não se
chamam praxes, como muitos defensores dos “prós”
querem invocar, porque praxe é diferente das diversas
acções de vivência e de integração dos alunos.

Salvo algumas, poucas excepções, as praxes adquiriram
mais expressão, nas escolas e universidades novas e
privadas, como forma de afirmação e propaganda, e
passaram a carregar práticas que em vez de integrarem
os caloiros, criarão neles uma carapaça e dão um
contributo negativo na sua formação, porque, no ponto
de vista humano, a formação universitária não pode nem
deve deixar de ter em conta a formação humana daqueles
que, graças a isso, ocuparão cargos e funções importantes
na sociedade, mas, as universidades, salvo honrosas
excepções, descuram esta importante componente,  pelo
que é notória a falta de líderes e também são muitos os
maus exemplos que vão ocorrendo e que revelam essa
lacuna no nosso ensino actual. Liderança, cidadania,
ética, respeito, responsabilidade, etc, são valores
menosprezados na formação universitária, pelo que a
sociedade, que paga essa formação através dos impostos,
acaba por ser vítima dessa falha.

O mau estar causado pelas praxes, só será “compen-
sado” porque o praxado sabe que nos anos subsequentes
terá também ele a oportunidade de fazer o mesmo ou
pior aos novos alunos. Poderá, então, descarregar a raiva,
a violência, física ou psicológica e as humilhações que
sofreu e, talvez, fazer ainda pior, pelo que a violência de
muitas praxes não pára de aumentar ano após ano.
Contudo, os promotores das praxes afirmam que se trata
duma forma de integração, blá, blá... Tão angélica e linda
seria esta versão, mas os exemplos que têm vindo a
público e ou que qualquer cidadão pode observar em
plena via pública, mais no inicio de cada ano lectivo,
mostram que são tudo menos integração dos novos
alunos. São formas de humilhação e de agressão física e
psicológica a que os novos estudantes se submetem,
porque, entre outras razões, têm receio da sua mar-
ginalização (nalguns casos a exclusão de actividades faz
parte do código de praxes) posterior pela comunidade
escolar, leia-se, pelo “veteranos”, e que muitos deles têm
como profissão: “aluno” (evitei a palavra estudante
porque, este significaria estudar e aqueles parece que
pouco ou nada estudam), como é o triste exemplo do
Dux da (U. Coimbra) que está matriculado há 24 anos
(!) e, como tal, tem prioridade na eleição para DUX,
pois  o cargo é assumido pelo aluno que tiver mais anos
de matrícula do que os anos de curso! Paradoxos, porque
bom aluno é aquele que faz o curso nos anos em que
este está estruturado e aquele que melhor aplicação faz
dos dinheiros públicos. Ou esquecem-se que a formação

(Continua na página 24)
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Ferreira Moreno
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João Gago da Câmara
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Manuel Calado

Mais cortes da tirania

Helder Macedo, conceituado poeta, romancista, ensaísta,
crítico e investigador literário português, lamenta que se
esteja a “desfazer” tudo quanto foi feito após o 25 de Abril
em Portugal, onde atualmente “não há censura, mas há
neutralização”, numa política passível de nem encontrar
paralelo com a ditadura.

O professor emérito da Universidade de Londres, em
entrevista à agência Lusa, em Macau, referia, e citamos:
“Acho sincera e honestamente – e isto não é uma coisa, de
forma nenhuma, panfletária -, que nós temos o pior governo
que se pode imaginar e que eu observei, mesmo pensando
em termos do que foi a política cultural do tempo da
ditadura”, quando comentava os cortes “em tudo quanto é
investimento cultural, no sentido amplo” - proferiu.

O corte de 15 milhões de euros a menos no orçamento
da Secretaria de Estado da Cultura anunciado na Assem-
bleia da República este mês de março pelo governo
português, com o secretário de Estado a comentar que com
o corte irá “tentar” manter a prestação do serviço público,
representa o mais recente atentado contra a cultura, que,

entre outras áreas de intervenção do executivo, continua a
ser o parente pobre da política nacional. Recordo o actor
Ruy de Carvalho, que, em maio de 2013, veio expressar a
sua indignação e “angústia” face ao que diz ser a “rapina
com que o fisco está a executar o músculo da cultura
portuguesa”, acusando o então ministro das finanças de
“institucionalizar o roubo”, perante “o silêncio do Primeiro
Ministro e os olhos baixos do Presidente da República”.
Este “monstro” da representação nacional, um dos mais
conceituados atores que ainda nos resta de meados do
século passado, embora nos seus provetos 86 anos,
prosseguia na sua carreira com o indissociável respeito e
admiração das plateias e das televisões. Divulgava Ruy de
Carvalho na sua página do Facebook que recebeu uma
carta das Finanças que indica que já não é “artista” – pasme-
se! … passando a ser apenas um “prestador de serviços”.
“Hoje, para o Fisco, deixei de ser Actor … e comigo, todos
os meus colegas Actores e restantes Artistas deste país” –
comentou Ruy de Carvalho, que, não sendo suficiente a
ignomínia, deixou de ter direitos conexos e de propriedade
intelectual.  Mas há balofos que vão ler isto e atribuir os
dizeres de Helder Macedo e de Ruy de Carvalho à
maledicência, à esquerda a denegrir, à proximidade de
eleições, à ignorância sobre as condições do Estado pagador
e das suas reformas salvadoras. Que vergonha de gente!

Um forte abraço, Sr. Ruy de Carvalho, e um muito
obrigado certamente do país inteiro pelo muito que fez
em prol da arte de bem representar em Portugal.

Ó Pá (10)

Andei hoje a conversar com Ele, no lugar onde a
vida termina. É esse o meu lugar preferido de comu-
nicação com o meu Pá da Galileia. O tempo estava
fresco, mas um sol magnífico de Primavera, iluminava
o panorama. E eu senti-me possuído de uma alegria
íntima e tentei absorver o profundo significado de
todas aquelas mensagens gravadas no granito, legando
ao futuro, apenas um nome, uma data e nada mais.
Eu senti toda a grandeza daquele quadro, criado por
mãos humanas e por inspiração e comunicação à dis-
tância proveniente da inteligência cósmica que nos
anima. Até aí, eu sei discernir. E tudo isso eu digo ao
irmão que todos conhecem, a quem confio as minhas
dúvidas e certezas.

— A dúvida, meu caro, — disse eu a Ele — é uma
espécie de travão que o Pai deixou no nosso orgão
pensante, para aferir a realidade (real) de que somos
água e caliça. Simplesmente terra, e bichos, e micró-
bios, e químicos de toda a raça. Esta minha capacidade
de estar aqui a conversar contigo, seria impossível, sem
esta certeza de que sou filho de Deus, e irmão da
minhoca. Preciso de água e ar para conversar contigo.
Nesta realidade não entram milagres nem bruxarias.
Já pensaste que eu não podia falar contigo, se me
faltassem dois minutos de oxigénio? Apenas dois
minutos sem oxigénio eram suficientes para pôr ponto
final em todas as minhas conversas, filosofias, dúvidas,
crenças e descrenças. Como é que o Pai colocou toda
a grandeza de uma vida corporal e espiritual à mercê
de dois minutos de oxigénio? E assim obriga-me a
perguntar-lhe, o que é mais importante. Se toda a mi-
nha inteligência, toda a minha vida, toda a minha obra,
toda a minha santidade ou descrença, ou dois simples
minutos de oxigénio. Para que atribuiu Ele a um
simples produto químico, invisível, mais poder, do que
à mais profunda inteligência humana? A pergunta é
maluca, eu sei. E sei também que Ele me deu a liber-
dade e oportunidade de conversar Contigo, em coisas
que poderão não ser tão malucas como parecem.

Eu sei que este cronista das dúzias quando não tem
assunto terra-a-terra, impertiga-se, volta-se para o céu
e vira-se a falar com os mortos. Com excepção de Ti,
claro, que continuas a viver na fé de milhões de cria-
turas irmãs. Que precisam de Ti para que as ajudes a
carregar o pesado fardo da vida. Eu sei que tudo isso é
real, como real é o oxigénio, sem o qual a vida, como
está concebida, seria impossível à superfície desta
pequena bola que rebola e que em relação ao Universo
é mais pequena que uma mosca ou um piolho, ou
uma formiga. E às vezes é bom pensar nisto, para não
enxermos a barriga de ar e de prosápia, esquecendo as
dimensões da nossa insignificância.

Uma coisa que não entendo, Pá, é a razão porque o
Pai te deixou morrer na cruz. Porque raio é que na
hora H não pediste ao Pai uma trovoada forte, com
grande estrondo e com raios a cair por todos os lados
para lançar o medo naquela gente furiosa e selvagem?
Outra coisa que não compreendo é a razão porque se
levantaram contra ti, quando Tu, segundo contam os
escribas, eras meigo e bom, a ponto de ofereceres a
face aos inimigos? Qual terá sido o teu crime para enfu-
receres aquela gente, que dias antes te havia recebido
como herói? Desculpa, mas penso que essa história
está muito mal contada. O próprio Pôncio Pilatos
lavou as mãos por não poder conter a fúria bruta da
gentalha. Não foi Roma que te condenou, mas aqueles
a quem havias feito bem. Isto prova também que não
conseguiste convencer aquela gente àcerca da Tua
divindade. Só lamento que o Pai não tivesse tido um
gesto mais caridoso contigo. Só pensar no sofrimento
naquela cruz maldita, dá-me arrepios. E o que acho
incompreensível é terem depois santificado o instru-
mento da tortura. Em minha opinião deviam ter feito
à cruz, o que a Inquisição fazia aos Cristãos novos,
queimando-os na praça pública.

E por hoje, ponto final. E como o Pôncio, aqui lavo,
também, as minhas mãos.

Recordando água vai

O meu amigo José Henrique Borges Martins, no
segundo volume “Crenças Populares da Ilha Terceira”,
anotou que antigamente era crendice imaginar que as
alminhas ficavam aflitas sempre que se despejasse água
p’rá rua depois do toque das trindades. Por isso mesmo,
e p’ra dar aviso às alminhas p’ra se arredarem, quando se
deitava a água fora, dizia-se água vai.

Em algumas localidades, no testemunho de Borges
Martins, era costume gente benzer-se antes de despejar
a água, uma vez que havia igualmente a crendice que
atirando a água atirava-se também a fortuna p’rá rua. E
quem acreditava que o demónio se lavava na água, dizia
sempre: Aí vai água dos finados, água dos pés lavados.

Agora neste recordando tenciono tributar ao meu
saudoso “Mestre” Carreiro da Costa inteiro crédito pela
preciosa documentação que nos legou aludindo ao típico
têrmo água vai, com o respetivo registo na série “Tradi-
ções, Costumes & Turismo” de fevereiro 1962 acerca
da higiene pública, e que Rui de Sousa Martins incluiu
no segundo volume “Etnologia dos Açores” publicado
em 1991 com o patrocínio da Câmara Municipal da
Lagoa. Através do que foi dito e escrito por nacionais e
estrangeiros, viajando nos Açores em séculos passados,
destacam-se referências à falta de limpeza das ruas. Diga-
se, de passagem, que em terras de Portugal também se
verificava essa deplorável e fedorenta situação de
porcarias atulhando as ruas.

No louvável intuito em evitar que as imundices atira-
das p’rás ruas caíssem em cima dos transeuntes, era indis-
pensável preveni-los de forma convencional, e daí se
incrementou o costume de gritar água vai. Curiosa-
mente, ainda hoje se utiliza a expressão “sem dizer água
vai” no sentido de coisa inesperada, sem aviso prévio.

Em Portugal, no longo decurso desses tempos antigos,
surgiram diversas posturas camarárias, como esta em
Elvas: “Nenhuma pessoa lance água da janela nem da
porta p’rá rua sem primeiro dizer água vai de maneira
que não dê com ela em alguém.”

Noutras cidades, incluíndo Lisboa, água vai era o aviso
prescrito p’rás dez horas da noite em diante, ao despeja-
rem-se das janelas e portas p’ràs rua todas as imundices
acumuladas em casa durante o dia. Naturalmente, tão
pitoresco costume transitou p’rós Açores, desdobrando-

se em medidas de prevenção em prol da higiene pública,
abolindo e proscrevendo atirar p’rá rua águas sujas e
toda a espécie de imundices sem primeiro avisar água
vai. Francamente, considero meritório o fervor bairrista
do jesuíta terceirense, padre António Cordeiro (1641-
1722), ao descrever as ruas da cidade d’Angra: “Estão
muito limpas, sem necessitarem doutros alimpamentos,
porque das janelas não se lança na rua coisa alguma, e
assim nunca se ouve água vai, porque não há casa que
por detráz não tenha seu quintal, e muitas tem da fonte
água dentro, e nunca nas ruas se vê despejo humano
algum.” (História Insulana, pgs. 274-275, ed. 1981).

Por seu turno, o distinto terceirense dr. Luís da Silva
Ribeiro (1882-1955) apresentou um cenário totalmente
diferente, transcrevendo uma postura do município
angrense ordenando: “Nenhuma pessoa deite água das
janelas p’rà rua, de dia ou de noite, sem dizer água vai,
demorando-se algum espaço em a lançar, com pena de
200 reis, além do prejuízo que causar.” (OBRAS, vol.
II, pg. 426, ed. 1983).

Na ilha do Faial a falta de limpeza era igualmente
problemática, com as ruas cobertas de lixo e imundices,
nõa só de animais vagueando nelas, mas também de
estercos que os moradores nelas lançavam. Tanto assim
que a Câmara da Horta deliberou empregar um indi-
víduo responsável pela manutenção dos necessários
serviços de sanidade. (Marcelino Lima, Anais do Mu-
nicípio da Horta, pg. 176, ed. 1943).

Segundo um edital camarário lisboeta aplicava-se pena
pecuniária e até prisão a quem lançassem águas ou lixos
na rua, entre as dez horas da noite às cinco da madru-
gada, “sem dar as três vozes com separação de água vai.”

Como criteriosamente acentuou Carreiro da Costa,
tais precauções eram imprescindíveis nesses recuados
tempos com iluminação pública muito reduzida e até
mesmo inexistente na maioria dos casos, dificultando
enxergar da janela quem passava na rua.

Aqui fica, pois, e com a devida vénia, este recordando
acerca do antigo e pitoresco hábito do água vai. A fechar,
da autoria de João Teixeira de Medeiros (1901-1995),
um adágio popular enquadrado em verso:

Presunção e água benta,
Cada qual toma a que quer,
Mas se é de mais arrebenta
Quem tomá-la não souber.

CORREÇÃO: No artigo “Recordando Pulgas e Amigos
da Onça”, de 19 de março, no primeiro parágrafo deve
ler-se: “Encontrava-me ainda há pouco tempo na Cali-
fórnia... em vez de “Recordando ainda há pouco tempo”.
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Um Diário açoriano de

Joel S. Neto

Gente Feliz Com Lágrimas

Terra Chã, 22 de Novembro de 2013
Enviei ontem para o JL o texto sobre “Gente Feliz

com Lágrimas”, que aceitara escrever num impulso de
modo nenhum consciente da responsabilidade em causa.

***
«JOÃO DE MELO, O GRANDE MANIFESTO
“A miséria, sendo muito outra, era só coisa de espírito.

Crescia no coração dos meus pais, como a hera dos
muros ou o trevo nos pastos, e chamava-se avareza. O
pão endurecia durante quinze dias e ganhava bolor –
porque o forno gastava lenha! O leite que devia calcificar-
nos os dentes e os ossos era para vender à fábrica: depois
ficávamos a implorar uma fatia de pão de trigo com
manteiga de vaca, uma lâmina de queijo com pão da
loja à merenda, e nada: segundo a mãe, isso era comida
de ricos.”

Completam-se vinte e cinco anos sobre a publicação
original de “Gente Feliz Com Lágrimas”, e a Dom
Quixote escolheu celebrar a efeméride com a vigésima-
terceira edição portuguesa da obra, que se vem somar às
traduções, aos prémios (incluindo o Grande Prémio
Romance de Novela APE de 1989, batendo o favo-
ritíssimo “Missa In Albis”, de Maria Velho da Costa) e
às loas coleccionadas por João de Melo, ao longo dos
anos, um pouco por toda a parte.

Alguns dos mais importantes louvores declararam-no
herdeiro do chamado realismo mágico, à maneira de
García Márquez  ou Scorza e, antes destes, Uslar Pietri.
Sê-lo-á, porventura, no modo como transporta para os
Açores dos anos 1950/1960 uma parte da atmosfera
fantástica – embora mais no domínio do estranho do
que do maravilhoso – que povoou boa parte da melhor
literatura sul-americana desse mesmo período.

Quanto ao resto, dificilmente haverá alguma coisa de
mágico no arquipélago de João de Melo, a não ser
eventualmente a paisagem e – essa, sim – a experiência
da linguagem, pisando a cada instante os territórios da

poesia. Falamos sobretudo de um marco colossal da lite-
ratura portuguesa do século XX – o século do povo e da
fuga – e, seguramente, da mais importante referência da
literatura açoriana desde (pelo menos) “Mau Tempo no
Canal”.

Em causa está, agora, não já talvez esse princípio ne-
mesiano de que, para o povo dos Açores, a geografia é tão
importante como a história, mas muito mais a ideia uni-
versal e universalista de que cada homem é uma ilha,
partilhada também notoriamente por Saramago. O que
não deixa, em todo o caso, de constituir um discurso sobre
a geografia e a sua relação com a história, aqui interiores
e amalgamadas numa só impressão não totalmente
definível.

Numa São Miguel escondida por detrás das montanhas,
num lugarejo de onde não se vai a Ponta Delgada mais
do que uma vez ao ano, três irmãos suportam uma infância
de brutalidade e carência, às ordens de pais frequente-
mente desterrados num mundo só deles. Proporcionam-
se-lhes, em diferentes momentos da adolescência, fugas
distintas: a vida monástica à rapariga, o seminário ao mais
novo e o Exército ao mais velho. À sua maneira, cada um
se encarregará de detonar também essa escapatória – e
todas as três vidas acabarão por redundar em mosaicos
particulares de sucessivas evasões.

Em pano de fundo estão, à vez, a impossibilidade de
permanecer ali mais um instante que seja, entre homens
brutais só esporadicamente capazes de um gesto de ter-
nura, e a tentação do regresso, menos como escape aos
homens mansos só esporadicamente capazes de matar,
tantas vezes íntimos das grandes cidades, do que à procura
daquilo que ficou por dizer, da possibilidade não mani-
festada antes.

A emigração, imposta ou não, é porém tragédia igual
para um pescador levado para o Massachusetts como para
um bolseiro bem instalado em Princeton. Deixa as suas
marcas indeléveis e inapagáveis – e intromete-se nas leis
da termodinâmica, provando que condições diferentes
podem, muitas vezes, originar resultados semelhantes.

A infância é irrepetível, no espaço como no tempo, e a
circunstância virá a baralhar os dados à disposição de
Nuno Miguel, Maria Amélia e Luís Miguel. Ecos de Freud
insinuam-se quando Nuno, personagem principal, dá por
si a mimetizar atitudes recorrentes do pai, o primeiro algoz
da sua infância. Todo o mal está na família, como todo o

bem também: ela leva-nos ao colo e é a bola de ferro
presa ao nosso pé. O poder do progenitor permanece,
por isso, inexpugnável, e lidar com esse poder uma
missão para concretizar à primeira tentativa. Nuno
Miguel falhou e acaba por transportá-la ao longo da
vida toda, incompleta. Incompleto.

Um romance monumental – eis aquilo de que se trata.
Do título à nota com que encerra, e mesmo se nem
sempre é fácil encontrar-lhe a melodia. Ou precisamente
por causa disso. Narrativa polifónica, feita de frag-
mentos e memórias descontínuas, a cada instante deter-
minada a somar centros de consciência, “Gente Feliz
Com Lágrimas” mantém as costuras à vista, e talvez
seja essa a sua suprema virtude.

Escrita na primeira pessoa (embora, de certa maneira,
o discurso de Marta sobre Nuno Miguel, o marido,
constitua mais uma declinação para o ladrilho moder-
nista), de modo a que, a dada altura, as personagens
possam confundir-se umas com as outras, e o escritor
com elas, combina imagens de profunda riqueza com
metáforas menos concretizadas e frases de métrica
escorreita com rimas aparentemente a despropósito,
numa opção técnica que, mais do que emular o modo
atabalhoado de pensar das pessoas verdadeiras, convo-
cando os princípios do chamado fluxo da consciência,
constitui o rosto da sua visceralidade e do seu sangue.

“A dor é assim uma nuvem perdida, e vem de dentro
para fora. Por um instante, sente que ela se afia em si,
num qualquer órgão inlocalizado do corpo. Depois é
como se se tivesse convertido numa lâmina cega. Uma
lâmina que se desloca de mansinho entre a pele e a
carne, ou entre a infância e a ferida que agora se põe a
boiar e depois se lhe atravessa toda no olhar.”

Eis, pois, o grande enunciado “também” – e perdoe-
me João de Melo se pareço acantoná-lo, coisa que ele
nunca pretendeu nem merece – de muito do que fora
antes dele e de outro tanto do que seria depois a lite-
ratura açoriana, de Antero a Cristóvão de Aguiar, de
Roberto de Mesquita a Daniel de Sá, de Nemésio
(sempre ele) a Dias de Melo, de Natália a Álamo Oli-
veira e de tantos outros a tantos mais ainda. O grande
manifesto identitário dessa geografia que é, antes do
mais e por direito próprio, um olhar sobre o mundo.»

http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com
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Osvaldo Cabral

Cartão vermelho nas europeias

As eleições europeias do próximo dia 25 de Maio vão
resultar, com toda a certeza, num cartão vermelho à
classe política europeia e interna.

Só um cataclismo ou um inusitado masoquismo popu-
lar poderia contrariar uma tendência e um sentimento
cada vez mais visíveis na nossa sociedade.

O descontentamento face às políticas europeias dos
últimos anos e o descrédito da classe política farão com
que a esmagadora maioria dos eleitores nem sequer
ponha os pés nas secções de voto. A maneira como as
instituições europeias reagiram à crise no nosso país e as
medidas que nos obrigaram a adoptar só podem merecer
o previsível desprezo eleitoral.

Mas não é só. É, também, a nível interno, o modo
arrogante como o governo de Passos e Portas aplicou
essas medidas, sacrificando sempre os mesmos, e sobre-
carregando, sem dó nem piedade, as famílias mais
desprotegidas, como os idosos e pensionistas.

Os dois exemplos mais recentes, que envergonham a
classe governante, são sinais do despudor e desleixo que
atingem os ministérios lisboetas.

Como é que num país onde imperam cortes de salários
a quem ganha uma miséria, se decrete um salário de 13

mil euros para um gestor do futuro Banco de Fomento?
Como é que um governo, que não concede visto por

inteiro a um idoso para gozar a sua pensão de reforma
por que lutou durante toda a vida, dá um “visto gold” a
burlões chineses para se instalarem no nosso país?

Que país é este em que tudo o que é alta finança envol-
vida nos piores crimes de burla e corrupção não vão a
julgamento porque os seus casos prescreveram ou a justiça
atrasou-se na recolha de provas?

Esses juízes, reguladores e políticos deviam ser, pura e
simplesmente, banidos do respectivo sistema.

É verdade que Passos e Portas não são os culpados da
crise. Mas são o rosto da persistência das medidas que
aplicaram e são os responsáveis pelo agravamento da
austeridade, para além de manterem as gorduras do Estado
que tinham prometido combatê-las.

Nos Açores, vamos pelo mesmo caminho.
Temos um governo sem dinheiro que se limita a sus-

pender as obras prometidas pelo governo anterior, que
mantém uma defesa cega às habituais clientelas e amizades
partidárias, um parlamento a abarrotar de gente que não
sabe legislar e que se envolve em trapalhadas provincianas,
uma oposição amorfa e preguiçosa, e uma sociedade civil
paralisada pela dependência do subsídio e do funcio-
nalismo.

A geração política actual é uma tremenda desilusão e o
descrédito que se apoderou nas populações é revelador
de que a democracia, 40 anos depois, está doente e sem
cura à vista.

O Inquérito Social Europeu, um estudo que é realizado

de dois em dois anos pelo Instituto Universitário Euro-
peu em cerca de 30 países, concluiu que há um profun-
do desencanto com a classe política e a governação,
sobretudo nos países onde é notória uma maior desi-
gualdade, como o nosso.

Pedro Magalhães, politólogo e investigador do
Instituto de Ciências Sociais, que colaborou no estudo,
dizia no fim de semana ao “Expresso” que “Portugal
vive neste momento histórico o ponto mais baixo de
satisfação com o funcionamento da democracia”.

Estes novos dados, segundo Pedro Magalhães, “aju-
dam a perceber de que é feita esta insatisfação, e
indiciam que há um défice democrático muito acentua-
do na avaliação que é feita à capacidade do regime para
assegurar o combate à pobreza, a igualdade do ponto
de vista económico, e perante a lei”. Não é para menos.
Toda a gente sente esta clivagem entre políticos e cida-
dãos, que resulta num divórcio entre as instituições
políticas e os eleitores.

O poder da regeneração está nas mãos dos próprios
políticos, porque são eles que fazem as leis que susten-
tam o sistema, mas todos sabemos que, nestes últimos
anos, o caminho legislativo tem sido trilhado a favor
de interesses instalados. Numa democracia perfeita, a
abstenção não tem razão de ser. Mas numa democracia
cancerosa, com um sistema eleitoral partidocrático e
oligárquico, a abstenção é um sinal a ter em conta, tão
forte como o voto em branco.

No dia 25 de Maio, os políticos que ponham os óculos
e façam a leitura correcta.
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dos estudantes é paga pelos nossos impostos?
Apesar dos casos passados, que indiciavam que algo de

grave se regia pelos “códigos das praxes” e pelos COPAs,
as autoridades estudantis, e não só, foram assobiando
para o lado, até que a tragédia do Meco trouxe este assunto
para a ordem do dia e o confronto está lançado. Mas a
morte de seis jovens, é um elevado preço pago, pelos
familiares e também pela sociedade, aliado “à demasiada
e brutal matéria” já exibida,  nos tenha mostrado que, na
falta de outras motivações mais formativas e úteis
(voluntariado, desporto escolar, ou mesmo o serviço
militar) na escola ou fora dela, muitos jovens, na
plenitude da sua pujança “animalesca”, encontrem ali
oportunidades de escape ou de exercício de associativismo
e de actividades que, em muito, nos fazem lembrar
organizações e práticas sinistras. Porque, indepen-
dentemente do que a justiça apurar acerca da tragédia
do Meco, aquilo que já se sabe sobre as “COPAs” vai
muito para além das praxes de início de ano lectivo. Por
isso, estranha-se que muitos dos responsáveis tenham feito
como Pilatos ou, para não “aborrecerem os meninos”,
fechavam os olhos às brutalidades que, por vezes, se passa-
vam nas “suas barbas”. Mas, e à boa maneira portuguesa,
será que depois desta tragédia e destes debates, que muitas
vezes mais parecem guerras entre os inimigos e os
defensores das praxes, tudo ficará como dantes? Seis vidas,
mesmo que as mortes possam ter sido um acidente,
podem, pelo menos moralmente, ser relacionadas com
actividades e práticas que não deveriam existir, sem a
regulamentação e a superintendência das respectivas
universidades/escolas e fazendo parte do processo de
integração e de formação dos respectivos alunos.

Crónicas de Lisboa
(Continuação da página 21)

Aos senhores governadores

CRÓNICA DO TEMPO

Onde se fala de americanização
e “americanices”

Há quem governe bem
Como os funcionários deste jornal
Outros que de tudo têm
Só nos querem fazer mal

Tantos que merecem respeito
Por nos quererem ajudar
Outros com a mão no peito
Para Deus os perdoar

Vê-se tantas companhias
Que suas portas fecharam
Trabalhando todos os dias
E a alguns não lhes pagaram

Os que governam as nações
Vejam o que cada um faz
Alguns contra as populações
Que querem viver em paz

Tantas mortes e feridos
Lágrimas em tanta gente
Carros edifícios destruídos
Culpa dos que estão à frente

Os que governam o desporto
Com os árbitros pelo meio
Que apitam lá a seu gosto
Como apita o comboio

Falam presidentes, treinadores
Alguns bem enervados
Falam adeptos e jogadores
Por terem sido prejudicados

Os governantes dos aviões
Gostam de ter viajantes
Havendo algumas confusões
A todos nós emigrantes

Cada qual vai ver os seus
Com saudades os abraçar
E damos graças a Deus
De a gente sempre chegar

Fazemos tantos sacrifícios
P’ra irmos à terra natal
E só vamos dar benefícios
À crise de Portugal

Temos o governador mais forte
Que nos leva à eternidade
E não precisa passaporte
Num bilhete de identidade

Ao senhor diretor deste jornal
Colaboradores em companhia
E aos leitores em geral
Feliz Páscoa com alegria

António Mendonça — Salem, Mass.

Parabéns Márcia Sousa
nova vice-cônsul de
Portugal em Rhode Island

Foi com inteira satisfação que recebi a notícia da
dra. Márcia Vitória F. Sousa da Ponte ter sido
nomeada para vice-cônsul de Portugal em Provi-
dence, Rhode Island, por despacho do secretário do
Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário.
Aliás, para mim não foi surpresa. Pois, desde que
soube da Márcia estar ao serviço do nosso consulado
que mais cedo ou mais tarde ela ascendaria a vice-
cônsul e até mesmo, porque não, consulesa?

Não posso deixar de sublinhar a admiração e
apreço que sempre tive para com Leonel Teixeira,
pessoa muito simpática, servindo sempre com
grande amabilidade, todos aqueles que o procu-
ravam, etc.

Graças a Deus, que quem o vai substituir tem todas
as qualidades para bem servir os nossos portugueses.
Márcia Sousa não é só uma grande profissional, como
é filha estremosa, boa esposa e mãe.

É mesmo de sentir orgulho de ter uma conterrânea
com todos estes predicados. Tem piada, como eu já
estava a prever antes que ela iria ser nomeada para
este alto cargo. Porém, encontrei-me com ela há
algumas semanas e antecipei-me a dar-lhe os
parabéns...

Ela toda sorridente, respondeu-me: “parabéns de
quê?! Ainda de nada tenho a certeza.”

Para quem não sabe, é casada com o senador
estadual de Rhode Island, Daniel da Ponte, o qual
tem exercido com grande prestígio a sua ação política
como senador.

Assim, este prestigioso casal tem desempenhado
várias atividades em prol da comunidade portuguesa
do estado de Rhode Island.

Não posso deixar de mencionar que a dra. Márcia,
quando tomou a decisão em vir residir para os
Estados Unidos juntamente com o marido, e teve que
fazer comunicação deste facto às várias repartições
onde trabalhava em S. Miguel, Açores - a reação de
todos os funcionários foi de grande tristeza, pedindo-
lhe que continuasse a desempenhar os seus cargos,
porque lhes iria fazer imensa falta.

É de notar que não soube disto através dela. Para
além do bom carácter e qualidades de que é possui-
dora é também bastante modesta.

Deste modo desejo expressar-lhe as minhas
sinceras felicitações para o alto cargo que acaba de
ser nomeada, extensivas ao seu marido e aos
restantes familiares.

Parabéns dra. Márcia e boa sorte.

Cândida E. Esteves — East Providence, RI

Testemunha ocular
Que vejo eu?
Um homem subindo o monte do Calvário
carregando uma cruz.
Que violências atrozes!
Ah! Já sei!
É o meigo nazareno,
que sobe pacientemente,
suportando o ódio dos seus algozes!

Eis que chegou ao cimo da montanha,
e os soldados com frieza tamanha,
cravando-o, levantam a cruz
e penduram o filho de Deus!
Se os homens ali mostram a sua sanha,
é ali também, segundo as escrituras,
que Deus abre as portas dos céus!

Ei-lo como sofre!
Ele pede água, tenho sede!
É assim que clama
o médico dos médicos, que curou os doente!
E uma esponja em azedo vinagre embebida,
lhe chegam aos lábios, com raiva desmedida
mostrando como os homens são descrentes!

Pai!
Nas tuas mãos entrego o meu espírito!
Não é isto que Jesus disse
neste seu grito?
Pendeu a cabeça, já morreu!
Que coisa estranha! Que sinto eu?
A terra treme! Trevas! Oh meu Deus!
Mas o que é isto? Mas que mais há?
Sim! Agora creio firmemente!
Este homem é realmente o filho de Jeová!

Augusto Pereira — Providence, RI

O natural rolar dos anos
fez com que muitos por-
tugueses emigrantes que
aqui chegados, há muitos
anos, e outros que aqui
aportaram a partir dos
anos 60, aderiram, natu-
ralmente e por via da

adaptação, aos usos cos-
tumes da terra  integrados
na chamada aculturação.
A aprendizagem da língua
do país de acolhimento,
neste caso os EUA foi a
ponte principal para a
americanização que nor-

malmente ocorre em todas
as comunidades que
formam o mosaico de
etnias que por sua vez
constitui a grande nação
americana.

A América na sua am-
bição de expansão tem
procurado novos mer-
cados em todo o globo por
intermédio das suas mul-
tinacionais e assim tem
espalhado pelo mundo os
seus principais produtos
que são cobiçados e
apreciados.

Em Portugal, só depois
do 25 de Abril é que
começaram a surgir os
estabelecimentos com
produtos americanos.
Primeiro foi a Cocacola,
Pepsi, depois a KFC-
Kentucky Fried Chicken,
MacDonalds e outros da
linha de lanches ligeiros,
e hoje proliferam não só
no nosso país mas por
toda a Europa e até por
outros continentes.

Este fenómeno que nos
dá conta que o mundo se
americaniza de forma
galopante é um facto que
é difícil desmentir.

Diz-se que um político
português de conhecidas
tendências certo dia,
publicamente,  afirmou
que não gostava dos ame-
ricanos, mas que aprecia-
va as “coisas que eles
têm”.

Por esta e por outras
razões é que hoje há cada
vez mais gente a inferir
que o mundo, neste parti-
cular se está a “ameri-
canizar”. Quem visita
frequentemente a Europa
e outras partes do globo
terrestre sabe que isto é
verdade. Assim, as pala-
vras proféticas de Victor
Hugo, ditas no século XIX
já afirmava que a América
e o povo americano é um
colosso  de bronze: os de-
tractores podem arranhar-
lhe a superfície mas não
conseguem deitá-lo a
terra... Os Estados Unidos
tornaram-se o guia entre
as nações... aquela que
indica às suas irmãs a
estrada de granito para a
liberdade e para a fra-
ternidade  universal.

Haverá quem discorde e
que, num ponto ou nou-
tro, terão certa razão, mas
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no balanço das virtudes e
dos defeitos, os EUA não
poderá dizer-se ter sido
um país abominável. Só a
circunstância de, atual-
mente, ter no seu vasto
território mais de 20 mi-
lhões de  ilegais e refugia-
dos, número muito supe-
rior ao da população de
muitos países do  planis-
fério é caso para pensar e
meditar.

O termo americanice
entrou, indisfarçada-
mente, no vocabulário
português como se de-
preende pronunciado em
tom depreciativo. A pala-
vra é dita geralmente
quando se refere a um
qualquer hábito ou tra-
dição importada dos
Estados Unidos. Ouve-se,
com frequência, referir-se
dessa maneira desde-
nhosa, por exemplo, sobre
a celebração do dia dos
Namorados ou de S.
Valentim; do Halloween
(dia das bruxas); Than-
ksgiving Day  (dia de
acção de graças, última
quinta feira de Novembro)
e outras tradições do ca-
lendário de eventos popu-
lares americanos, chega-
dos a Portugal, natural-
mente, por uma ligação
com os emigrantes e dos
seus familiares que fica-
ram presos, por razões
plausíveis, ao solo pátrio.

Como somos um povo
desdenhoso quase por
natureza, por um lado e
amiudadas   vezes influ-
enciados, não será difícil
no futuro continuarmos a
colecionar mais “america-
nices” aos nossos hábitos.

João Carlos Tavares
East Providence, RI
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Portugal por
226 dólares

Na sua edição110, de 5 de abril de 1973, Portuguese
Times publicava um anúncio de página inteira da TAP,
que naquela altura ainda se chamava Transportes
Aéreos Portugueses e não Air Portugal, como
presentemente. A TAP anunciava as tarifas especiais
de verão para Portugal: $332. E para jovens com mais
de 12 anos e menos de 24, o preço era $258. Bons
tempos. Em carta publicada nesta edição, Mário M.
Félix, delegado da TAP nos EUA, dava conta de que,
depois de ter recebido muitas reclamações baseadas
no facto da companhia nunca ter lugares disponíveis,
principalmente no verão, a TAP aumentara a sua
capacidade no voo para New York e, no verão de 1973,
passaria a operar com uma capacidade de 4.850
lugares.

JOHN Almeida Jr. faleceu em New Bedford com
56 anos. Em 1947, fundou a companhia Almeida Bus
Line, que fazia ligações entre New Bedford, Boston
e New York, e era também presidente Luzo Bank. e à
data da sua morte estava a planear construir um hotel
de 400 quartos na ilha de São Miguel. Em 1959,
tentou sem sucesso a carreira política candidatando-
se ao Congresso.

A ESCOLA portuguesa do Grémio Lusitano de
Ludlow recebeu o nome de Marcello Caetano, o
primeiro-ministro português que, informado da
decisão, escreveu a agradecer e manifestando o desejo
de “poder apoiá-la sempre em tudo, quanto contribua
para a sua dignididade e para o prestígio da nossa
Pátria. A escola foi fundada em 2 de dezembro de
1972 com aulas apenas uma vez por semana, mas em
1973 as aulas eram diárias e estavam matriculados
116 alunos.

PORTUGAL era um país em que eram necessárias
licenças para ter isqueiro e rádio. No tocante às
segundas, segundo comunicado da Secretaria de
Estado da Informação e Turismo, os fiscais da
Emissora Nacional podiam entrar sem aviso prévio
nas casas das pessoas. Uma gaita.

PELA primeira vez, um tremor de terra foi previsto
por jovens geofísicos que trabalhavam no centro
nacional de investigação sísmica de Menio Park,
Califórnia. O sismo de 4,5 da escala de Richter foi
previsto para a região de Vale do Urso, 160 km a sueste
de San Francisco.

O PROGRAMA de televisão Hora Portuguesa,
produzido por Fernando Santos e servido a
comunidade portuguesa de New Jersey, assinalou o
primeiro aniversário com uma receção no Robert
Treat Hotel, em Newark, em que estiveram presentes,
entre outros convidados, o músico brasileiro Sivuca,
o apresentador da RTP Henrique Mendes e o
mentalista Prof. Karma.

JUDY Ann Lopes, 20 anos, filha de americano e
de portuguesa natural da Valga, Ovar, aluna da
Universidade de Boston e residente em Newark, foi
eleita Miss Portugal-USA. As misses estavam na
moda: Pilar Pereira foi eleita Miss Portugal-Canadá;
Maria Helena Martins, Miss Portugal-França;
Conceição Belchior, Miss Portugal-Bermudas.

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

O dia 1 de Abril é dia
dos mentirosos!
Em Abril, no dia um,
“Isto no antigamente!”
Era em Portugal, comum,
Mentir para toda a gente!

Inventava-se umas tretas,
Mentiras, muita trapaça,
A que lhe chamavam petas,
Que recebiam com graça.

Muita coisa se fazia,
Que lembravam estas datas,
Em que também se dizia
Ser as mentiras batatas,

E entre tanta asneira,
Feita sempre com respeito,
Tudo era brincadeira,
Muito certinho, direito!

Quem esta data esquecia,
Mesmo pessoa esperta!
Uma peta recebia
Bem pregada pela certa!

Na escola, neste dia,
Pus-me à porta, de sacola,
A dizer que não havia
Naquele dia escola.

Depois, eu fui apanhado,
E por ter feito a partida,
Fui na escola fechado
Até hora da saída!

Tudo era feito a brincar
E, por eu querer ser esperto,
Fiquei só a estudar,
Bem vigiado de perto!

Mas hoje é bem diferente,
Hoje mentem, fazem errado,
E tudo fica contente,
Ninguém por isso é fechado!

Penso que presentemente,
Há gente cujo perfil
É trazer sempre presente
O dia 1 de Abril!

Para um qualquer descarte,
Encher o mundo de rosas,
O 1 de Abril faz parte
Com verdades mentirosas.

Empregam as tais batatas,
Bem limpinhas, bem pensadas,
Umas verdades baratas,
Com mentiras misturadas!

Não quero dizer quem as usa,
Mas, com a maior firmeza,
Quem mais da batata abusa,
São governos, com certeza!

São eles que, p’ra fugirem
Às tristes realidades,
Tratam de as impingirem
Misturadas com verdades!

Não há modo de fugir,
Nem com raiva, nem com medo,
O povo tem d’engolir,
Mesmo que calcado a dedo!

Na nova democracia,
O povo vai escolher
No voto daquele dia
Quem o vai fazer jazer!...

Com um desgosto profundo,
Todo o povo se vira
Envolto por este mundo
Enrolado na mentira!

Do político, nem as fala,
Porque ele, em qualquer data,
Gesticula e badala,
Enfia cada batata!

Algumas, muito precoces,
Somente para impingir.
Umas batatinhas doces,
Com a verdade a mentir!

De mestres, não vou falar
Porque há muito trapaceiro,
Que mente, sem precisar,
Na ganância do dinheiro!

Chefes, patrões, tudo igual,
Mente-se por todo o lado,
Mentir é habitual
Mesmo até bem descarado!

O noivo, já é antigo
Mentir para a namorada!
Juras de amor, muito amigo,
P’ra tapar a coisa errada!

Grita a noiva, num clamor,
Numa promessa que fez:
Tu és meu primeiro amor,
(Para além duns vinte três!)

E, cada qual se vira,
Conforme a sua vontade.
Vivendo numa mentira,
Que consideram verdade!...

P.S.

Afinal...  o que é
o mentir?!...
Do meu livro
“Um Ar da Minha Graça”

O mentir à sociedade,
É notícia que realça,
Quando se afirma a verdade
Fictícia, história falsa!

Mentir é como negar
A real verdade pura,
É fingir, degenerar
A moral da criatura!

O mentir, não tem que ver,
É só faltar à verdade,
Fugir ao nosso dever
Da Lei da Civilidade!

Mentir, mesmo obrigatório,
É um modo desumano,
Um afirmar ilusório,
Uma quimera, um engano.

Mentira, é sempre falsária,
Traz sempre contrariedades,
Por ser tão vil e contrária
Às puras realidades!

O mentiroso a valer,
Sempre cheio d’artimanha,
Finge sempre o seu não ser,
Até que alguém o apanha!

Eu confesso o
meu pecado,

Já tenho sido
apanhado!...

Rádio Voz Do Emigrante
A VOZ DA COMUNIDADE DE EXPRESSÃO PORTUGUESA DESDE 1988

 Frank P. Baptista
Fundador/Produtor/Director

A equipa:
Helena Silva

Ricardo Farias
Fátima Moniz

Aires Medeiros
José Aguiar
Mário Sousa

Maria de Lurdes
Artur Aguiar

Armanda Arruda
Arnaldo Feliciano
Patrícia Cristina
Lenny Gervásio
John Carrasco

e numerosos colaboradores

Rubricas:
Notícias

P.O. Box 9813
Fall River, MA 02720

Tel.: (508) 678-9727 - Ext.38/30
e-mail: vozdoemigrante@apol.net

FUNDADA EM 1988

Seg. a Sex.: 10am-5:00 AM
Sábado: 5am-5:00 AM

Domingo: 3:00 PM-5:00 AM
www.radiovozdoemigrante.com

Emissão ao vivo

Regionais, de Portugal, do Mundo

Linha Aberta • Entrevistas
Desporto • Tempo
• E segmentos como:
O poder político e o seu impacto
• A Voz de Washington
• Ao Fim da Manhã
• Ao Cair da Tarde
• Ao Longo da Noite
• Curso de Cidadania
• Você e a sua Saúde
• Dedicatórias, concursos, etc...

Reticências...
Deus põe a mesa para
os seus filhos, mas
muitos deles estão
em dieta...

Deus promete
aterragem segura,
mas não viagem
calma...

Deus não nos chama
para sermos bem
sucedidos, mas para
sermos devotados...

Deus cria as
oportunidades, mas
espera que sejamos
nós a procurá-las...

Deus visita-nos com
frequência, mas a
maioria das vezes não
estamos em casa...

• Ferreira Moreno



O advogado Gonçalo Rego apresenta esta coluna como um serviço
público para responder a perguntas legais e fornecer informações de
interesse geral. A resolução própria de questões depende de muitos
factores, incluindo variantes factuais e estaduais. Por esta razão, a
intenção desta coluna não é prestar aconselhamento legal sobre
assuntos específicos, mas sim proporcionar uma visão geral sobre
questões legais e jurídicas de interesse público. Se tiver alguma
pergunta sobre questões legais e jurídicas que gostaria de ver
esclarecida nesta coluna, escreva para Portuguese Times — O Leitor
e Lei — P.O. Box 61288, New Bedford, MA 02740-0288, ou telefone para
(508) 678-3400 e fale, em português, com o advogado Gonçalo Rego.

O
LEITOR

E A
LEI

ADVOGADO GONÇALO REGO

✞NECROLOGIA
Março 2014✞

Se tiver algumas perguntas ou sugestões escreva para:
HajaSaude@comcast.net

ou ainda para:
Portuguese Times — Haja Saúde — P.O. Box 61288

New Bedford, MA

HAJA
SAÚDE

José A. Afonso, MD
Clinical Instructor, Harvard Medical School

Respostas aos nossos Leitores

P -  Sou diabético  tratado com insulina. A minha dieta
é a recomendada de um modo geral, e faço algum
exercício, mas os meus familiares dizem que para tratar
a minha doença tenho que fazer uma dieta rigorosíssima,
exercício vigoroso todos os dias para melhorar o controlo
dos açucares e tenho que fazer injeções várias vezes ao
dia. O meu médico prescreveu-me um regime diferente,
que tenho vindo a seguir, com menos injeções e exercício
regular, mas menos intenso.  O que acha que devo fazer?

A. P. de Fall River

R - Sem dúvida que os seus familiares são bem
intencionados, mas deve seguir as indicações do seu
médico. Os cuidados de um doente diabético têm que ser
individualizados, com base nas metas a atingir. Fatores
médicos, sociais e psicológicos têm muita influência no
tratamento de doentes diabéticos. O recomendar exercício
vigoroso a todos os doentes para melhorar o controlo dos
açucares não é apropriado. O mesmo se aplica ao regime
de insulina. Siga as recomendações do seu médico de
família, endocrinologista, e nutricionista, faça exercício
pelo menos 3 vezes por semana e terá uma vida longa e
saudável. Se é diabético e toma comprimidos, metformina
por exemplo, não descure este tratamento pois o manter
os açucares controlados por via oral pode evitar que
alguma vez tenha que recorrer às injeções de insulina.

P-  Tenho 50 anos e a minha médica recomendou uma
colonoscopia, mas tenho medo da anestesia. Há outro
teste que posso fazer?

J.R. de New Bedford

R - Um exame que é recomendado por rotina mas não
como alternativa à colonoscopia é o teste de sangue
oculto às fezes. Infelizmente os resultados não são
diagnósticos, só um alerta. Um teste negativo também
não invalida a existência de uma lesão grave no intestino.
Convém lembrar que o cancro do intestino grosso ainda
causa muitas mortes que poderiam ser evitadas. O seu
gastroenterologista ao examinar o intestino por via
endoscópica remove quaisquer pólipos que podem ser
pré-cancerosos e investiga outras lesões. Se tem história
familiar de cancro do tubo digestivo deve fazer a
colonoscopia com mais frequência, tal como se teve
pólipos de certo tipo removidos durante o seu último
exame.

Este teste é fácil de fazer e a “anestesia” não é mais do
que uma pequena dose de um barbitúrico de ação curta
que o põe a dormir só por alguns minutos e acordar muito
bem disposto na vasta maioria dos casos. Infelizmente
todos se queixam da preparação para o teste, ter que
jejuar e beber grandes quantidades de um líquido pouco
apetecível. Pequeno sacríficio para um teste que lhe
pode salvar a vida.

Haja saúde!

P. —  O meu filho envolveu-se num acidente de
automóvel, em Taunton , Massachusetts. Ele atingiu um
jovem rapaz que estava andando de bicicleta. Parou o
veículo para verificar a situação do jovem, que lhe
indicou que estava bem.  A bicicleta ficou danificada e
não lhe pareceu que o jovem tinha sofrido qualquer
lesão grave. Recentemente, o meu filho recebeu uma
denúncia criminal por deixar a cena do acidente depois
de causar danos à propriedade e ferindo uma pessoa.
Descobrimos ainda que o jovem ciclista procurou
atendimento médico no hospital local. O meu filho tem
alguma hipótese de se defender em relação a estas
acusações criminais?

R. — Como sempre, é importante que, cada vez que,
um indivíduo receba uma queixa-crime ou notificação
cível estes documentos têm de ser revistos por um
advogado. Portanto, gostaria de sugerir, primeiro, que o
seu filho procure aconselhamento jurídico de um
advogado experiente nesta área do direito. Há uma lei
que afirma que se um indivíduo causar dano em
propriedades ou lesão potencial num indivíduo que não
deve deixar a cena do acidente. As leis são um pouco
técnicas, mas no fundo o que dizem é que qualquer
pessoa envolvida numa situação semelhante nunca deve
deixar a cena do acidente, mesmo que lhe pareça que o
indivíduo não sofreu quaisquer ferimentos. A melhor
coisa a fazer é ligar para o departamento da polícia e
relatar o acidente antes de deixar a cena do mesmo.
Houve muitos indíviduos acusados com o abandono da
cena de acidente em circunstâncias semelhantes à do
seu filho. A melhor maneira de resolver este assunto não
é deixar a cena do acidente e sim chamar o departamento
de polícia.
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Nesta secção responde-se a perguntas e esclarecem-
se dúvidas sobre Segurança Social e outros serviços
dependentes, como Medicare, Seguro Suplementar,
Reforma, Aposentação por Invalidez, Seguro Médico e
Hospitalar. Se tiver alguma dúvida ou precisar de algum
esclarecimento, enviar as suas perguntas para:
Portuguese Times — Segurança Social — P.O. Box
61288, New Bedford, MA. As respostas são dadas por
Délia M. DeMello, funcionária da Administração de
Segurança Social, delegação de New Bedford.

Délia DeMello

SEGURANÇA SOCIAL

P. —  Tenho 66 anos de idade e recebo a reforma do meu
ex-marido. Gostaria de saber se vou receber o mesmo
montante só enquanto ele estiver vivo?

R. —  Se estiver a receber benefícios sobre os créditos do
seu ex-marido, no caso dele falecer os benefícios mudam,
automaticamente, para benefícios de viúva, depois de
recebermos notificação do falecimento. O montante trocará
também (aumentará).

P. —  O meu tio recebe benefícios de Seguro Social por
invalidez.  Como ele vai fazer  tratamentos médicos
durante os próximos meses, queria saber por quanto tempo
pode segurar os seus cheques de Seguro Social sem os
trocar ou depositar?

R. —  Se for possível, devia tentar trocar ou depositar
assim que os receber.  Isso é para evitar perdê-los ou que
sejam roubados. Além disso, é importante que ele saiba,
que um cheque do governo tem que ser trocado entre 12
meses depois da data do cheque ou será anulado. É preferível
que receba os cheques através de depósito  eletrônico
bancário para evitar problemas.

P. —  Tenho várias propriedades, em que recebo rendas,
e dividendos e juros dos meus investimentos.  Isso tem
algum efeito nos meus benefícios?

R. —  Rendimentos de investimentos, incluindo rendas,
não tem efeito nos seus beneficios de Seguro Social.  Se
tiver menos de 66 anos de idade, consideramos salários  ou
rendimentos líquidos no caso de ter emprego por conta
própria, quando determinamos deduções nos seus
benefícios por causa do seu trabalho. Mas, os seus
rendimentos aparecem na sua declaração de rendimentos
(tax returns), se o seu rendimento total  (Modified Adjusted
Gross Income) para o ano exceder um certo montante -
pode afetar o montante que paga para o seu prémio mensal
do Medicare parte B e parte D.  Se for um indíviduo a
declarar os seus rendimentos como “single”-se tiver
rendimentos totais (modified adjusted gross income -
como aparece na declaração) em excesso de $85,000 pode
pagar mais para os prémios do Medicare. Se preparar a sua
declaração como casado (filing jointly) e tiverem
rendimentos acima de $170,000 podem pagar mais para os
prémios do Medicare.  Para mais informação sobre isto
aconselho que peça  para ver o boletim no sítio da internet
“Medicare Premiums: Rules for Higher Income Beneficia-
ries”.

P. —  Tenho um vizinho que recebe benefícios de
Seguro Suplemtar (SSI) que está preso há três meses e
continua a receber cheques. Isto é correto?

R. — Não.  Se esse indivíduo está na prisão, alguém
devia avisar a Adminstração de Seguro Social. Qualquer
beneficiário de Seguro Social ou ainda de Seguro
Suplementar que está encarcerado perde direito aos
benefícios durante o período de encarceramento, na maioria
dos casos.  Temos em vigor um processo em que as
instituições notificam a Administração de Seguro Social
imediatamente.

P. —  Trabalhei durante os últimos dez anos e já tenho
os 40 créditos necessários para qualificar para benefícios
do Seguro Social. Isto quer dizer que posso receber o
máximo benefício de reforma?

R. —  Os quarenta (40) créditos é o mínimo necessário
para qualificar para uma reforma do Seguro Social.  Todavia,
o montante que recebe não é baseado nesses créditos. O
montante é baseado no que ganhou em salários durante a
sua vida.  Outros fatores considerados são  quando decidir
receber os seus benefícios e se houve anos em que não
trabalhou. Para mais detalhes visite www.socialsecurity.gov
ou ligue para o número gratis 1-800-772-1213.

P. — Um indivíduo dono duma casa pode ter eligibilidade
para benefícios do Seguro Suplementar (SSI)?

R. —  Sim, um indivíduo que é dono de sua casa e está
a viver lá, pode ter eligibilidade a benefícios do programa
do Seguro Suplementar (SSI).  Para ter direito, um indivíduo
não pode ter mais do que $2,000 em recursos ($3,000 para
um casal).  Não contamos a casa onde vive, nem os seus
artigos particulares, certos apólices de seguro de vida
(conforme o valor) e o seu carro.  Para mais informações
sobre os tipos de recursos que não contam peça o boletim
“Supplemental Security Income”, ligando para 1-800-
772-1213 ou pela net: www.socialsecurity.gov/pubs/.

Mário Borges, 54, Bristol; dia 22. Natural da Povoação,
S. Miguel, deixa a mãe Esmeralda Câmara (Loras) Borges,
filhas Nicole e Stephanie Borges; e irmãos.

Aura Maria (Noia) Cabana, 67, Bristol; dia 22. Natural
de Vila Franca do Campo, S. Miguel, era casada com Leo
C. Cabana. Deixa, ainda, os filhos Marc, Jason, Donna
Lee, Don e Michael Paul Cabana e netos.

Alvaro C. Silva, 77, Lowell; dia 22. Natural da Graciosa,
era casado com Maria L. (Santos) Silva. Deixa, ainda, os
filhos João, Manuel, Manuel Norberto, Álvaro, Michael e
Maria Felecidade Silva e Elza Letourneau, Mary Jo Borges
e Cilena Daigle; netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos.

Trindade L. Fernando, 80, New Bedford; dia 23.
Natural do Bombarral, era viúva de António J. Fernando.
Deixa o filho Rogério L. Fernandes; neto; irmãos e
sobrinhos.

Manuel Pereira DaSilva, 64, Somerset; dia 23. Natural
do Faial da Terra, S. Miguel, era casado com Maria Lurdes
(Melo) DaSilva. Deixa, ainda, as filhas Susan DaSilva e
Nelly Floriano e netos.

Maria Joanna (Silva) Craveiro, 85, Somerset; dia 23.
Natural de Farrope, Fenais da Luz, S. Miguel, era viúva de
Américo Craveiro. Deixa os filhos Donna Marie Medeiros
e Americo Craveiro Jr.; netos e irmãs.

Manuel D. Câmara, 73, Fall River; dia 23. Natural das
Capelas, S. Miguel, era viúvo de Maria Da Gloria
(Medeiros) Câmara. Deixa a irmã Maria Conceição Dias;
cunhadas e sobrinhos.

Virginia daSilva, 89, New Bedford; dia 23. Natural da
Graciosa, era viúva de Manuel DaSilva. Deixa os filhos
Lucia Gil, Teresa Furtado, Paul Jorge, Duarte e Gabriole
Silva; netos; bisnetas e trisneto.

António Forte, 81; dia 25. Natural de Casal Vasco, era
casado com Perpétua (Costa) Forte. Deixa, ainda, os filhos
Francis, Sue e Michael; enteados Steven, Tina, e Kyle;
netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos.



QUINTA-FEIRA, 03 ABRIL

18:00 -TELEJORNAL

18:30 - TELENOVELA

19:30 - ESPAÇO MUSICAL

20:00 - VARIEDADES

20:30 - FINA ESTAMPA

21:30 - BOA NOVA VIDA

22:00 - AGENDA

22:10 - TELEJORNAL (R)

SEXTA-FEIRA, 04 ABRIL

18:00 - TELEJORNAL

18:30 - TELENOVELA

19:30 - VARIEDADES

20:30 - FINA ESTAMPA

21:30 - BOA NOVA VIDA

22:00 - AGENDA

22:10 - TELEJORNAL

SÁBADO, 05 ABRIL

19:00 - FIM DE SEMANA

20:00 - TELEDISCO

21:00 - COMUNIDADE

           EM FOCO

22:00 - VARIEDADES

DOMINGO, 06 ABRIL

14:00 - FINA ESTAMPA

OS EPISÓDIOS DA SEMANA

19:00 - MISSA DOMINICAL

20:00 - TELEDESPORTO

20:45 - VARIEDADES

Programação do Portuguese Channel

SEGUNDA, 07 ABRIL

18:00 - TELEJORNAL

18:30 - TELENOVELA

20:00 - VARIEDADES

20:30 - FINA ESTAMPA

21:30 - CAMINHOS DA PÁSCOA

22:00 - TELEJORNAL (R)

TERÇA-FEIRA, 08ABRIL

18:00 - TELEJORNAL

18:30  TELENOVELA

19:30 - TELEDISCO

20:30 - FINA ESTAMPA

21:30 - CAMINHOS DA PÁSCOA

22:00 - AGENDA

22:05 - TELEJORNAL

QUARTA-FEIRA, 09 ABRIL

18:00 - TELEJORNAL

18:30 -  TELENOVELA

19:30 - VOCÊ E A LEI/

           DAQUI E DA GENTE

20:00 - VARIEDADES

20:30 - FINA ESTAMPA

21:30 - CAMINHOS DA PÁSCOA

22:00 -  AGENDA

22:10- TELEJORNAL (R).

Toda a programação

é repetida depois da

meia-noite e na manhã

do dia seguinte.
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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 Alzira Salsinha ...................  Sonhei Contigo

2.º Catarina Avelar ... Há Sempre uma Lágrima

3.º Jeremias Macedo ..... Mãos Cheias de Amor

4.º Jorge Silva ....... Diga-me por Amor de Deus

5.º Nelia .................................................. Sangria

6.º David Loureiro ............................. Vou Voltar

7.º Tony Borges ........................... Amor Perfeito

8.º Jorge Ferreira .................................... Tiroliro

9.º Starlight ................................. Adeus Solidão

10.º Irmãos Justino ........... Beijinhos Salgados

Kennedy Center em Washington dedica festival a Portugal
O Kennedy Center em Washington, um das mais

prestigiados centros de artes norte-americanos, anunciou
que vai dedicar o festival mais importante da sua próxima
temporada a Portugal e Espanha.

O festival anual organizado pelo centro - que em anos
passados centrou-se no Japão, Mundo árabe e nórdico -
acontece em março do próximo ano, vai chamar-se
“Iberian Suite: Arts Remix Across Continents” e terá a
duração de três semanas.

Segundo o seu presidente, Michael Kaiser, o festival vai
contar com a participação dos melhores artistas
portugueses e espanhóis, assim como do Brasil, México e
outros países influenciados pela cultura ibérica.

“Há arte realmente fantástica a emergir em Portugal e
Espanha, mas, mais importante do que isso, essa arte
influenciou uma grande parte do mundo. É arte que vai
além das suas fronteiras e atravessa muitos continentes”,
disse Michael Kaiser.

Além das artes performativas, o evento vai incluir
exposições de arte, f ilmes, literatura, arquitetura e
gastronomia da península ibérica, com o objetivo de

mostrar a influência que Portugal e Espanha tiveram no
resto do mundo.

De Portugal, vão participar as companhias de bailado
Sofia Dias e Vítor Roriz, a Companhia Portuguesa de
Bailado Contemporâneo e as companhias de teatro Mala
Voadora, Mundo Perfeito e Teatro Meridional. Os fadistas
Camané e Carminho também têm atuações previstas.

Numa visita aos EUA em janeiro, o secretário de Estado
da Cultura, Jorge Barreto Xavier, já se tinha reunido com
responsáveis do centro e confirmara à Lusa que tinham
sido “abertas possibilidades de colaboração além do que
estava previsto”.

O centro anunciou toda a sua programação para 2014-
2015, confirmando uma temporada de teatro, música e
dança que começa no Outono e inclui mais de dois mil
artistas.

Em outubro, o centro estreia o seu primeiro musical,
“Little Dancer”, inspirado numa escultura de Edgar Degas,
com textos de Lynn Ahrens e música de Stephen Flaherty.

O Kennedy Center tem um orçamento anual de 200
milhões de dólares (cerca de 145 milhões de euros).

Trio 3 Marias apresenta
novo álbum, “Bipolar”

O trio de tango 3 Marias apresentaram, a semana passa-
da, o seu segundo álbum, “Bipolar”, que um dos elementos
do grupo, Cristina Bacelar, definiu como “fortemente
identitário” e do qual se destaca o tema “Maryjoana”.

O trio, constituído por Cristina Bacelar, na voz e guitarra,
Fátima Santos, no acordeão, e Ianina Khmelik, no violino,
conta neste novo álbum com a participação de Alberto
Almeida, dos Cabaret Fortuna, no tema “Maryjoana”.

“Bipolar” sucede ao álbum de estreia “Quase a primeira
vez”, editado em 2009, e inclui, entre outros temas,
instrumentais e cantados, “Tango dos desesperados”, “La
Jolie”, “Deitei já fora as palavras”, “Corpete vermelho”,
“Musa” e “Tango Maria”, todos da autoria do grupo.

António Silva (“Zé da Chica”)
homenageado pela AUA

António Silva recebendo de José Aguiar, presidente da
AUA, o Prémio Carreira.

Muito obrigado à AUA

Primeiro, eu louvo a Deus
Por ainda eu viver
Para  poder receber
Esta bonita homenagem.
Mas também eu louvo aos céus
Por minha família toda,
Qu’ está sempre à minha roda,
Cuidando-me, dando coragem!

E, do fundo do coração
Meus desejos comovidos,
Vão p’ rós Artistas Unidos,
Com o meu muito obrigado.
P’ra esta agremiação.
Vai um bem haja escorreito,
Verdadeiro, vindo do peito,
 Com um abraço apertado!

Agradeço a vós, bom  povo,
As tuas tónicas palmas,
Tão puras, de puras almas
Que ficam nos meus ouvidos,
Tornou-me até mais novo,
Deixando eternamente
Um nome na minha mente,
O dos ARTISTAS UNIDOS!...

António de Medeiros Silva (Zé da Chica)

No âmbito da VII Gala dos Prémios Lusíada da AUA,
que teve lugar no sábado, 22 de março, em Fall River, a
direção presidida por José Aguiar optou em boa hora por
prestar homenagem ao nosso colaborador António Silva
(“Zé da Chica”) que há mais de três décadas assina a
secção Gazetilha do PT. Silva, que tem escrito vários
poemas para artistas portugueses da diáspora, foi
distinguido com o “Prémio Carreira”, simbolizando um
percurso rico no mundo das artes.

É um dos mais conceituados poetas populares na Nova
Inglaterra, com uma vida inteira dedicada ao mundo das
artes, do teatro e da poesia.

António Silva, assíduo colaborador da imprensa
portuguesa local, nomeadamente nas páginas do sema-
nário Portuguese Times, onde publica uma apreciada
secção denominada Gazetilha com o pseudónimo Zé da
Chica, há mais de 60 anos se dedica a esta paixão, a poesia
e o teatro. Descobriu essa apetência ainda na sua terra
natal, quando ainda em plena flor da sua juventude.

Com cerca de 14 anos de idade aderiu a um grupo de
teatro na ilha de São Miguel. A partir daqui começou a
dar espetáculos em algumas ilhas do arquipélago dos
Açores.

Impossiblitado pela família de deslocar-se a Lisboa para
frequentar um curso, António Silva foi aprendendo e
desenvolvendo por si próprio a arte de fazer teatro no
meio onde vivia. Alguns nomes famosos do teatro da
actualidade nos Açores aprenderam com António Silva.

Pouco tempo depois, António Silva foi desenvolvendo
e cultivando este seu talento natural tendo criado algumas
peças que ainda hoje guarda religiosamente. Escreveu
duas revistas denominadas “Águas Passadas” e “Coisas
do Arco da Velha”, que alcançaram sucesso.

Mais tarde e ainda antes de dar o salto para uma nova
aventura nos EUA, António Silva começou por colaborar
na imprensa regional com os seus apreciados poemas e
já nos Estados Unidos no semanário de língua portuguesa
Portuguese Times, que se publica em New Bedford, onde
ainda hoje mantém a sua apreciada coluna denominada
Gazetilha com o pseudónimo de Zé da Chica.

O homem imigrou trazendo consigo na bagagem uma
enorme vontade de dar prosseguimento ao seu hobby, o
teatro e a poesia, o que acabou por acontecer momentos
depois de aqui ter chegado.

A figura de Zé da Chica nasceu ainda em Portugal e
caiu bem no público.

Considerado na comunidade portuguesa local como um
dos mais apreciados poetas populares, Zé da Chica, como
é mais popularmente conhecido, colaborou também em
outras publicações portuguesas da Nova Inglaterra, todas
elas já extintas.

Para além do teatro e da poesia, António Silva tem dado
o seu contributo a alguns projectos musicais com artistas
da diáspora, com os seus apreciados poemas.

Para António Silva ser poeta é algo que nasce com a
pessoa e que se desenvolve na escola da vida. O poeta é
uma pessoa diferente.

Das suas experiências e memórias, tanto no teatro como
na poesia, guarda religiosamente no arquivo da saudade
num quarto da sua casa os seus livros e manuscritos.

Com um percurso rico no mundo do teatro e da poesia,
com etapas verdadeiramente marcantes, António Silva é
um dos nossos grandes valores artísticos que muito
dignifica a comunidade de língua portuguesa e esta
homenagem por parte da AUA é sem dúvida o reconhe-
cimento desse legado e do grande contributo que tem
dado ao longo destes anos ao meio artístico local.

Abaixo publicamos uma nota de agradecimento do
homenageado.
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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: 8 de
Paus: Rapidez.

Amor: Arranje mais
tempo para si mesmo. Vai ver
que valerá a pena. Permita-se a
si próprio viver com alegria e
cultive-a diariamente.

Saúde: Tome vitaminas para
fortalecer o cérebro.

Dinheiro: Período favorável a
investimentos de maior ampli-
tude.

Números da Sorte: 8, 22, 39,
41, 48, 49

Pensamento positivo: Vivo
com alegria os desafios da vida.

Carta Dominante: os
Enamorados, que signi-
fica Escolha.

Amor: Poderá surgir um mal
entendido na sua relação, mas
com calma tudo se resolverá.
Viva alegre e otimista, não se
irrite!

Saúde: Este será um período
favorável a este nível, aproveite
para descansar.

Dinheiro: Pouco propício para
grandes investimentos.

Números da Sorte: 2, 14, 19,
23, 25, 29

Pensamento positivo: Escolho
com a voz da minha intuição!

Carta Dominante:
Rainha de Ouros: Am-
bição, Poder.

Amor: Poderá viver uma
aventura de grande importância
para si. Que o Amor seja uma
constante na sua vida!

Saúde: Dê mais atenção às
dores de cabeça.

Dinheiro: Não seja tão mate-
rialista, pois só tem a perder com
isso.

Números da Sorte: 7, 11, 23,
25, 29, 45

Pensamento positivo: A
minha maior ambição é ser feliz.

Carta Dominante: a
Papisa: Estabilidade,
Estudo e Mistério.

Amor: Tenha cuidado
pois pode perder aquilo que
tanto trabalho lhe deu a
conquistar.

Saúde: Não sobrecarregue o
seu corpo.

Dinheiro: Trabalhe mais e
confie no seu sucesso.

Números da Sorte: 1, 3, 20,
39, 44, 45

Pensamento positivo: Cultivo
a estabilidade e a paz no meu
coração.

Carta Dominante: Rei
de Copas: Poder de Con-
cretização, Respeito.

Amor: Seja mais generoso
com a sua cara-metade. Não pre-
judique a sua relação devido à
sua teimosia.

Saúde: Modere o consumo de
doces.

Dinheiro: Não gaste mais do
que tem projetado.

Números da Sorte: 11, 22, 29,
35, 36, 42

Pensamento positivo: Tenho o
poder de concretizar os meus
sonhos.

Carta Dominante: Va-
lete de Paus:Amigo,
Notícias Inesperadas.

Amor: Os seus amigos
poderão fazer-lhe um convite
irrecusável. Que a alegria de
viver esteja sempre na sua vida!

Saúde: Cuidado com a
alimentação, não coma gorduras.

Dinheiro: Favorável sob o
aspeto financeiro, aproveite-o.

Números da Sorte: 14, 20, 36,
38, 42, 43

Pensamento positivo: Valori-
zo os meus amigos como um
tesouro precioso.

Carta Dominante: 4 de
Ouros, que significa Pro-
jetos.

Amor: Poderá dar um passo
mais sério na sua relação
amorosa. Que o amor esteja
sempre no seu coração!

Saúde: Relaxe um pouco
mais, anda muito tenso.

Dinheiro: Estabilidade finan-
ceira.

Números da Sorte: 2, 13, 20,
24, 39, 42

Pensamento positivo:
Acredito nos meus projetos!

Carta Dominante: O
Mágico, que significa
Habilidade.

Amor: Poderá zangar-se com
um familiar, mas se colocar de
lado o orgulho sairá vitorioso.
Uma personalidade forte sabe
ser suave e leve como uma pena!

Saúde: Pode vir a ter uma dor
ligeira de dentes.

Dinheiro: Tenha cuidado,
avizinham-se gastos extra.

Números da Sorte: 1, 5, 9, 11,
18, 23

Pensamento positivo: Sou
capaz de lidar com todos os
desafios!

Carta Dominante: 10
de Paus: Sucessos
Temporários, Ilusão.

Amor: Estará tão feliz com a
sua relação que todos irão notar
tamanha satisfação. Que a sua
Estrela-Guia brilhe eternamente!

Saúde: Faça um Check-up.
Dinheiro: Tenha mais atenção

ao seu mealheiro, pois ele está a
ficar vazio.

Números da Sorte: 8, 19, 22,
39, 45, 49

Pensamento positivo: Cons-
truo o meu sucesso passo a
passo!

Carta Dominante: 10
de Copas: Felicidade.

Amor: Seja justo
consigo mesmo e pense

na sua felicidade. Que tudo o
que é belo seja atraído para junto
de si!

Saúde: Tome atenção à higie-
ne dos seus pés; pode ocorrer o
aparecimento de fungos.

Dinheiro: Com muito trabalho
conseguirá alcançar o sucesso.

Números da Sorte: 14, 25, 26,
38, 40, 44

Pensamento positivo: A
felicidade espera por mim,
porque eu mereço ser feliz!

Carta Dominante: 9 de
Espadas: Mau Pressenti-
mento, Angústia.

Amor: Não sobrevalorize o
aspeto físico, procure ver pri-
meiro o que realmente as pes-
soas são por dentro.

Saúde: Poderá sofrer de
alguma retenção de líquidos.

Dinheiro: Não seja irrespon-
sável e pense bem no seu futuro.

Números da Sorte: 2, 6, 9, 10,
15, 19

Pensamento positivo: Afasto
a tristeza com confiança e
pensamentos positivos.

Carta Dominante: O
Diabo: Energias Negati-
vas.

Amor: Poderá sentir-se um
pouco desanimado se está só.

 Saúde: Andará um pouco em
baixo de forma, faça ginástica.

Dinheiro: Se pretende adqui-
rir algo de que gosta muito, este
é o momento ideal.

Números da Sorte: 25, 29, 30,
39, 45, 49

Pensamento positivo: O
poder do Bem afasta as energias
menos positivas.

CAPÍTULO Nº. 111 – 07 de abril

Crô e Baltazar levam Tereza Cristina amarrada para
casa e libertam a patroa. Patrícia troca de celular para
que o Alexandre não consiga falar com ela. Íris fica
desesperada quando Álvaro diz que sabe do
verdadeiro segredo de Tereza Cristina e que envolve
Íris. Daniel escuta a conversa e conta para Antenor
que existe outro segredo sobre Tereza Cristina. Daniel
busca Antenor no condomínio para irem para a
faculdade e encontram Patrícia. Patrícia aproveita para
passar seu número de celular para Antenor. Antenor
e Daniel são surpreendidos por quatro homens
armados. Antenor é sequestrado. Daniel conta para
Griselda o que houve. Pedro Jorge pede que Danielle
peça ao juiz para que ele o autorize a morar com ela.
Antenor é preso num cativeiro. Tereza Cristina vai até
a casa de Pereirinha interessada em seus robalos.
Danielle conta para Esther que Vitória é,
biologicamente, filha de seu irmão com Beatriz. Esther
discute com Danielle e a expulsa de sua casa. Teodora
recebe a notícia que o juiz autorizou Quinzinho a
dormir com ela. Esther fica desesperada e com medo
de que Bia tire Vitória dela.

CAPÍTULO Nº. 112 – 08 de abril

Griselda reza por Antenor, e sente que algo de muito
ruim está acontecendo com seu filho. Neste momento,
os homens que o seqüestraram o leva para a mata e
dispara vários tiros nele a comando de Ferdinand.
Ferdinand conta a Tereza Cristina que o serviço foi
feito e ela pede como prova a cabeça de Antenor, mas
Ferdinand diz ser impossível, já que deixou o corpo
jogado na mata, mas tem como provas os documentos
do rapaz.  Dois caçadores ouvem os tiros e vão até o
local ver o que está acontecendo e encontram Antenor.
Eles percebem que Antenor ainda está vivo, mas sem
nenhuma identificação. Observam que há um numero
de telefone anotado na palma da mão do rapaz e
ligam, falam com Patrícia e Antenor é socorrido.
Patrícia avisa Griselda, que no hospital, desconfia que
tudo foi armado por Tereza Cristina. Ela liga para
Tereza Cristina e promete colocá-la na cadeia. Tereza
Cristina exige que Ferdinand vá ao hospital e finalize
o serviço de matar Antenor. Danielle está abalada com
a discussão que teve com Esther. Esther teme perder
Vitória. Celina procura Beatriz querendo saber sobre
a filha que Pedro Jorge ouviu numa conversa dela
com Danielle. Beatriz conta tudo pra Celina que
promete ajudá-la. Monica avisa Danielle que
provavelmente ganhe a tutela de Pedro Jorge por
conta da doença do avô; Danielle não quer que a
saúde de Henrique seja o motivo de ganhar a tutela
de Pedro Jorge. Celina conta a Henrique que contará
tudo sobre os erros de Danielle pra não perder a tutela
do neto. Beatriz vai atrás de Esther no Fio Carioca, e
Esther se esconde. Zuleika conta a Wallace que sua
lesão regrediu e que ele poderá voltar a lutar.

CAPÍTULO Nº. 113 – 09 de abril

Antenor é internado e se recupera. Juan se
compromete em ser o novo patrocinador de Wallace.
E Zuleika acredita que o lutador agora ficará com ela
por gratidão. Wallace conta a Dagmar, que fica feliz.
Teodora observa o ex-marido correndo a praia e vai
até Dagmar confirmar sobre sua volta ao octógono,
mas confirma pra Pereirinha que seu alvo continua
sendo Quinzé. Danielle está aflita com a situação de
Esther e Beatriz e Enzo tenta consolá-la. Paulo
percebe que a ida de Beatriz até a Fio Carioca atrás
de Esther não é uma simples briga comercial, e pede
satisfação a ex-mulher, que disfarça e não conta o
verdadeiro problema que está passando. Beatriz

aborda novamente Esther na rua, e Esther pede ajuda
ao taxista, que expulsa Beatriz. Patrícia e Antenor
fazem as pazes no hospital. Ferdinand contrata mais
uma vez um matador de aluguel para que mate
Antenor no hospital. O sujeito entra no hospital, ataca
Antenor, mas é flagrado por Griselda, que pede por
socorro. Seguranças do hospital e Griselda perseguem
o matador, que acaba de jogando do prédio e
morrendo. Celina diz a Danielle que nunca mais
deixará se aproximar de Pedro Jorge. Crô fica
assustado com a presença de Joana. Tereza Cristina
se assusta com a semelhança de Joana e Marcela.
Joana conta a Tereza Cristina que Marcela foi
assassinada dentro do hospital por uma mulher e
mostra a foto da assassina.

CAPÍTULO Nº. 114 – 10 de abril

Em sua visita, Joana deixa entendido a Tereza
Cristina que desconfia dela pela morte da irmã. Tereza
Cristina revolta-se com a notícia que o homem que
mandou pra matar Antenor morreu no hospital.
Guaracy está aflito e procura Beatriz pra conversar
sobre a situação de Esther, mas não a encontra.
Desesperada, Esther foge com Vitória. Beatriz explica
a Pedro Jorge sobre a gestação de sua irmã; Ela e
Celina encontram-se com o advogado e o jornalista
para expor a história de Bia. Desesperada, Danielle
sofre com o problema que causou a Esther e a Beatriz,
e que pode destruir sua carreira. Enzo tenta consolá-
la e a leva para sua casa. Griselda fica preocupada
com a segurança de Quinzinho e resolve contratar
seguranças. Tereza Cristina tenta seduzir René, mas
é dispensada por ele. Ela vai atrás de Pereirinha, que
também a repudia. Sem saber o que fazer, Guaracy
conta a Griselda o problema de Esther, e o quanto se
sente culpado por não conseguir ajudá-la. Griselda o
consola e eles se beijam.

CAPÍTULO Nº. 115 – 11 de abril

Esther se esconde com Vitória em uma casa de
campo de sua família. Após se beijarem, Guaracy e
Griselda ficam constrangidos com a situação, e
reafirmam sua amizade. Wallace treina com rigor pra
voltar a lutar. Griselda busca Antenor no hospital.
Guaracy conta todo o drama de Esther a Paulo, que
surta, mas tenta localizar Esther com Guaracy. Márcia
recebe todos os croquis que Esther fez pra nova
coleção da Fio Carioca, deixando Paulo mais tranquilo
em relação à empresa. Griselda contrata seguranças
para Quinzinho. Teodora fica contrariada de ter a
companhia de seguranças enquanto fica com o filho,
mas aceita. Letícia confessa a Juan que seu
relacionamento está sendo afetado com a presença
de Chiara. Juan promete a Letícia que Chiara fará os
novos exames. Carol conta a Fabio que sua mãe é
culpada por o casamento de Letícia e Juan ter sido
adiado. Fabio e Carol discutem. Tereza Cristina
provoca René, que garante que sairá da casa dela,
mas levará seus filhos. Joana conta ao diretor do
hospital que tem quase certeza de quem é responsável
pela morte de sua irmã, e que contará suas
desconfianças ao policial que investiga o caso.  Crô
aconselha Baltazar a inserir um bom vídeo de sua filha
cantando na internet para divulgação de seu trabalho
como cantora. Beto Junior coloca no site do jornal a
matéria sobre Danielle, Esther e Beatriz, questionando
a maternidade de Vitória. Beatriz percebe que Esther
fugiu, e fica preocupada. Celina a aconselha a
denunciar o desaparecimento como sendo seqüestro.
Enzo acompanha Danielle ao consultório, e Danielle
descobre que a história já foi divulgada pela mídia.
Enzo conversa com os jornalistas, alegando ser o
motorista de Danielle, e dizendo que a doutora não
está no consultório, mas é desacreditado. Gloria chega
ao consultório e tenta ajudar Danielle. Enzo pede ajuda
pra Pereirinha pra tirar Danielle do prédio cercado por
jornalistas.

Folar de Páscoa
(Coimbrão - Leiria)

Ingredientes: * 1 kg farinha *30 gr fermento  pa-
deiro *1 dl água morna *400 gr açúcar *2 ovos
*2,5 dl leite quente * 50 gr manteiga * sal * raspa
da casca de 2 limões *ovos cozidos c/ casca de
cebola.

Confeção: Peneira-se a farinha para uma tigela,
faz-se uma cova no meio e deita-se o fermento esfa-
relado, que se rega com água morna. Cobre-se o
fermento com um pouco de farinha, envolve-se a
tigela num pano de flanela ou cobertor e deixa-se

levedar cerca de 15 minutos. Depois, mistura-se a
farinha com o fermento, juntam-se o açúcar, os
ovos, um a um, mexendo sempre, e o leite morno,
no qual se derreteu a manteiga, o sal e a raspa dos
limões. Amassa-se tudo vigorosa e longamente.
Abafa-se a massa novamente e deixa-se levedar
perto de uma fonte de calor pelo o menos 2 horas.
Retira-se a massa em bocados, a que se dá uma
forma redonda, dobra-se ao meio e, com os dedos
passados por azeite, molda-se em forma de fer-
radura. À medida que se vão tendendo, dispõem-
se em tabuleiros, deixando os folares crescerem.
Na altura de irem ao forno, enterram-se os ovos
cozidos na massa (um, dois, ou três por folar).
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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 - 25ª JORNADA

J V E D           Gm-Gs P
01 BENFICA 25 20 04 01  48-15 64

02 SPORTING 25 17 06 02  47-17 57

03 FC PORTO 25 15 04 06  45-20 49

04 ESTORIL 25 12 07 06  36-24 43

05 NACIONAL 25 09 11 05  35-28 38

06 SP. BRAGA 25 09 05 11  34-31 32

07 ACADÉMICA 25 08 08 09  18-26 32

08 V. GUIMARÃES 25 09 04 12  25-26 31

09 RIO AVE 25 08 07 10  20-25 31

10 MARÍTIMO 25 08 07 10  34-40 31

11 V. SETÚBAL 25 08 06 11  32-37 30

12 GIL VICENTE 25 07 06 12  22-33 27

13 AROUCA 25 06 07 12  24-36 25

14 P. FERREIRA 25 06 05 14              25-46 23

15 OLHANENSE 25 04 04 15  16-40 18

16 BELENENSES 25 03 09 13  13-30 18

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

PRÓXIMA JORNADA (26ª)
Sexta-feira, 04 de abril

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

Sábado, 05 de abril
Olhanense-Sp. Braga (1:00 PM, SportTV)

Paços Ferreira-Sporting (3:15 PM, SporTV)

Domingo, 06 de abril
Marítimo-Arouca (11:00 AM)

Gil Vicente-Belenenses (11:00 AM)
V. Setúbal-Nacional (Meio-dia, SporTV)
FC Porto-Académica (2:15 PM, SporTV)

Segunda-feira, 07 de abril
Benfica-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 FC PORTO B 36 20 07 09 47-33 67
2 MOREIRENSE 36 17 15 04 59-23 66
3 BENFICA B 36 18 09 09 71-45 63
4 PENAFIEL 36 15 17 04 37-20 62
5 PORTIMON. 36 17 08 11 49-40 59
6 DESP. AVES 36 16 10 10 34-27 58
7 SPORTING B 36 17 07 12 48-41 58
8 TONDELA 36 15 10 11 37-29 55
9 CHAVES 36 15 08 13 47-50 53
10 AC. VISEU 36 15 06 15 39-30 51
11 U. MADEIRA 36 13 07 16 45-42 46
12 FARENSE 36 12 10 14 36-38 46
13 BEIRA-MAR 36 12 09 15 36-41 45
14 FEIRENSE 36 09 17 10 35-40 44
15 SP. COVILHÃ 36 12 06 18 31-44 42
16 MARÍTIMO B 36 11 08 17 30-42 41
17 BRAGA B 36 11 08 17 40-50 41
18 LEIXÕES 36 11 07 18 39-51 40
19 SANTA CLARA 36 10 08 18 31-40 38
20 OLIVEIRENSE 36 10 08 18 47-66 38
21 TROFENSE 36 08 12 16 31-60 36
22 ATLÉTICO 36 08 11 17 29-46 35

LIGA DE HONRA
(36.ª jornada)

37.ª jornada
Sábado, 05 de abril

Oliveirense-Benfica B (11:00 AM, SporTV)
Domingo, 06 de abril

Marítimo B-Desp. Aves (6:00 AM)
Feirense-Sporting B (6:15 AM, SporTV)

Farense-FC Porto B (10:00 AM)
Sp. Covilhã-Portimonense (11:00 AM)
Sp. Braga B-Santa Clara (11:00 AM)

Ac. Viseu-Trofense (11:00 AM)
Moreirense-Leixões (11:00 AM)
U. Madeira-Atlético (11:00 AM)

Desp. Chaves-Beira Mar (11:00 AM)
Tondela-Penafiel (11:00 AM)

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

I LIGA

Benfica mais perto do título
FC Porto mais longe do Sporting

Na foto acima, o médio atacante benfiquista Lazar
Markovic ultrapassa um adversário lançando uma vez
mais perigo à baliza do Sp. Braga.
Na foto abaixo, Ricardo Quaresma, do FC Porto, em luta
pela posse do esférico, perante a oposição de um defesa
do Nacional.

O defesa Marcos Rojo é saudado pelos companheiros
após o tento que ditou o triunfo do Sporting sobre o
Vitória Guimarães.

O Benfica repôs domingo a vantagem de sete pontos
sobre o Sporting e reforçou o comando da I Liga de
futebol, passando a necessitar de apenas oito pontos
nas últimas cinco jornadas que faltam disputar.

Com a vitória no terreno do Sporting de Braga, com
um golo solitário de Lima (12.º na prova), os “encarna-
dos” têm a meta mais perto e o campeão do ano passado
mais longe, já que o FC Porto, derrotado pelo Nacional
por 2-1, está agora a 15 pontos de distância, no 3.º posto.

A derrota bracarense e a do Vitória de Guimarães,
sábado, no terreno do Sporting, segundo classificado,
permitiram aos funchalenses “cimentar” o estatuto de
candidatos à qualificação à Liga Europa.

A equipa de Manuel Machado, com 38 pontos, parece
seguir firme rumo à Liga Europa, agarrada à vantagem
de seis sobre os bracarenses e a Académica, e sete sobre
os vimaranenses, Rio Ave e Marítimo, sendo que
também se aproximou do quarto classificado, estando
agora a cinco do Estoril (43), batido em casa pelo Rio
Ave (nono), por 1-0.

Com o FC Porto a oito pontos, os “leões” também
viram beneficiados os seus objetivos europeus, já que
começa a ser quase impossível os “dragões” recupe-
rarem de forma a qualificarem-se diretamente para a
fase de grupos da Liga dos Campeões.

Se no topo começa tudo a ficar muito definido, já na
“cauda” da tabela o destaque vai para o Arouca, que, ao
vencer em casa o Vitória de Setúbal, por 1-0, subiu um
posto, sendo agora 13.º, com 25 pontos.

Os durienses ultrapassaram o Paços de Ferreira, que
sexta-feira empatou (1-1) no terreno de outro aflito, o
Belenenses, penúltimo (18 pontos), ainda assim um

posto acima daquele com que iniciou a 25.ª ronda.
O Olhanense é agora o último, com os mesmos pontos

que a turma de Belém, depois de averbar nova derrota,
desta vez no terreno da Académica, onde perdeu 2-1.

Por fim, o Gil Vicente (12.º) empatou em casa com o
Marítimo (10.º), desfecho que “travou” os ímpetos
europeus da equipa madeirense, que em caso de vitória
poderia ter subido ao sexto lugar.

Uma última nota, para destacar sete grandes penali-
dades em cinco das oito partidas da jornada, todas nos
jogos de domingo, quatro dos quais não foram conver-
tidos, por comparação com os três concretizados.

Marcos Paulo, da Académica, teve êxito em dois (os
únicos assinalados a favor dos “estudantes” esta tem-
porada) e Derley “assinou” o do Marítimo. Falharam
Ricardo Quaresma (FC Porto), Rodrigo (Benfica), João
Pedro Galvão (Estoril) e Hugo Vieira (Gil Vicente).

II LIGA

FC Porto B volta ao comando e Moreirense em vantagem para subir
O FC Porto B regressou ao comando da II Liga de futebol,

graças à vitória por 2-1 sobre o União da Madeira e ao
empate do Moreirense em Penafiel (1-1), na conclusão da
36.ª jornada da prova. Trata-se do primeiro comando de
José Guilherme enquanto treinador dos “dragões”, após ter
substituído Luís Castro no cargo, no início de março, e
ficou a devê-lo aos dois golos apontados pelo médio Tozé,
que já leva 13 com a sua assinatura.

Os portistas somam agora 67 pontos, seguidos pelo
Moreirense (66), Benfica B (63), Penafiel (62), Portimonense
(59) e Desportivo das Aves (58), o que deixa ao rubro a luta
pelo título e pela promoção à I Liga (sobem os primeiros
dois e o terceiro disputa uma liguilha com o penúltimo da
primeira divisão).

Quanto à equipa de Moreira de Cónegos, apesar de
ultrapassada na liderança, continua a ser a primeira entre
as que estão habilitadas à subida de divisão (as equipas B
estão impedidas) e o empate em Penafiel, frente a um adver-
sário direto nesse objetivo, acaba por ser um bom resultado.

A seis jornadas do final da prova, há apenas quatro pontos
de diferença entre o Moreirense (segundo) e o Penafiel
(quarto), além do Benfica B (que venceu o Desportivo de
Chaves por 2-1, no sábado). O Portimonense, quinto

classificado, cedeu dois pontos em casa, frente ao Sport-
ing de Braga B, jogo em que os algarvios jogaram pratica-
mente toda a segunda parte com 10 elementos, tendo os
golos surgido após a expulsão de Nelsinho, por acumulação
de amarelos. Um posto e um ponto abaixo (58) está o
Desportivo das Aves, que, com um golo solitário de Fábio
Martins, venceu o Santa Clara (19.º, 38 pontos). Na outra
partida realizada domingo, o Feirense visitou e venceu o
Farense por 2-1, num encontro entre equipas no meio da
tabela e apenas a “cumprir calendário”, e que permitiu aos
de Santa Maria da Feira subirem um lugar, passando a
ocupar o 14.º. Destaque para o Leixões, que à custa da
vitória de sábado, frente ao Marítimo B, por 3-2, subiu dois
lugares e fugiu à cauda da tabela, estando agora no 18.º
posto, com 40 pontos, embora apenas diste cinco do último,
o Atlético, que venceu em casa o Académico de Viseu (10.º).

A propósito desta refrega pela permanência, o Trofense,
penúltimo (36 pontos) também conseguiu três pontos, mas
“arrancados” diante de oito adversários, o número de joga-
dores com que o Sporting da Covilhã sofreu o golo da
derrota na Trofa, a cinco minutos do fim, marcado por
Hélder Sousa, de grande penalidade. Manuel Mota
expulsou três.
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SÉRIE A
Santa Maria-Vianense..... 0-2
Mirandela-P. Salgadas .... 3-0
Fafe-Vilaverdense ........... 2-0
Valenciano-Ninense ........ 5-1

CLASSIFICAÇÃO
1 FAFE ............................. 29
2 MIRANDELA ................. 27
3 VILAVERDENSE ........... 25
4 VIANENSE .................... 25
5 SANTA MARIA .............. 19
6 PEDRAS SALGADAS ... 17
7 VALENCIANO ............... 14
8 NINENSE ...................... 09

8ª JORNADA (06 abril)
Fafe-Valenciano

Mirandela-Vilaverdense
Santa Maria-P. Salgadas

Vianense-Ninense

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

CLASSIFICAÇÃO
1 FELGUEIRAS ............... 25
2 FAMALICÃO ................. 24
3 OLIVEIRENSE .............. 23
4 TIRSENSE .................... 22
5 RIBEIRÃO ..................... 21
6 JOANE .......................... 20
7 VARZIM ......................... 18
8 LIXA .............................. 15

8ª JORNADA (06 abril)
Joane-Ribeirão

Tirsense-Oliveirense
Famalicão-Lixa

Varzim-Felgueiras

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

CLASSIFICAÇÃO
1 GONDOMAR ................ 27
2 SALGUEIROS 08 .......... 26
3 AMARANTE .................. 22
4 CAMACHA .................... 19
5 SOUSENSE .................. 19
6 COIMBRÕES ................ 18
7 VILA FLOR .................... 16
8 PERAFITA ..................... 12

8ª JORNADA (06 abril)
Amarante-Sousense
Vila Flor-Coimbrões

Salgueiros 08-Perafita
Camacha-Gondomar

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

CLASSIFICAÇÃO
1 L. LOUROSA ................ 26
2 ANADIA ......................... 25
3 GRIJÓ ........................... 22
4 CINFÃES ...................... 22
5 VILDEMOINHOS .......... 21
6 BUSTELO ..................... 18
7 SP. ESPINHO................ 15
8 ESTARREJA ................. 15

8ª JORNADA (06 abril)
Anadia-Grijó

Cinfães-Vildemoinhos
Espinho-Bustelo

Estarreja-Lourosa

CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES
FASE DE MANUTENÇÃO — 7ª Jornada

SÉRIE E
Tourizense-Nogueirense . 1-1
A. Moradal-Sourense ...... 3-1
Carapinheir.-Pampilhosa . 1-3
Manteigas-Naval ............. 1-2

CLASSIFICAÇÃO
1 PAMPILHOSA ............... 26
2 TOURIZENSE ............... 22
3 NAVAL ........................... 22
4 A. MORADAL ................ 22
5 SOURENSE .................. 21
6 NOGUEIRENSE ........... 19
7 CARAPINHEIRENSE .... 16
8 MANTEIGAS ................. 12

8ª JORNADA (06 abril)
Carapinheirense-Manteigas

A. Moradal-Pampilhosa
Tourizense-Sourense
Nogueirense-Naval

SÉRIE F
Fátima-Caldas ................. 1-1
Torreense-Alcanenense .. 2-2
Lourinhanense-Riachense1-1
Portomosense-Carregado1-0

   CLASSIFICAÇÃO
1 CALDAS ........................ 29
2 ALCANENENSE ........... 25
3 FÁTIMA ......................... 25
4 TORREENSE ................ 24
5 LOURINHANENSE ....... 21
6 CARREGADO ............... 15
7 RIACHENSE ................. 14
8 PORTOMOSENSE ....... 10

8ª JORNADA (06 abril)
Lourinhanense-Portomos.

Torreense-Riachense
Fátima-Alcanenense
Caldas-Carregado

SÉRIE G
Casa Pia-Operário .......... 2-1
Praiense-Sintrense ......... 3-1
Elvas-1º Dezembro ......... 0-1
Fut. Benfica-Ideal ............ 3-1

   CLASSIFICAÇÃO
1 CASA PIA ...................... 31
2 1º DEZEMBRO ............. 27
3 SINTRENSE ................. 26
4 OPERÁRIO ................... 26
5 PRAIENSE .................... 20
6 IDEAL ............................ 18
7 ELVAS ........................... 15
8 FUT. BENFICA .............. 07

8ª JORNADA (06 abril)
Elvas-Fut. Benfica

Praiense-1º Dezembro
Casa Pia-Sintrense

Operário-Ideal

SÉRIE H
Almodovar-Moura ........... 0-2
E. Lagos-Quarteirense .... 1-6
U. Montemor-Barreirense 1-1
C. Piedade-Louletano ..... 2-3

   CLASSIFICAÇÃO
1 U. MONTEMOR ............ 27
2 MOURA ......................... 27
3 LOULETANO................. 25
4 COVA PIEDADE............ 23
5 QUARTEIRENSE .......... 23
6 BARREIRENSE ............ 19
7 E. LAGOS ..................... 11
8 ALMODOVAR................ 08

8ª JORNADA (06 abril)
U. Montemor-C. Piedade

E. Lagos-Barreirense
Almodovar-Quarteirense

Moura-Louletano

CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES
FASE DE SUBIDA — 7ª Jornada

ZONA NORTE

Cesarense-Boavista .......... 1-0
Vizela-Bragança ................ 5-1
S. João Ver-Freamunde .... 0-2
Limianos-Guimarães B ..... 2-2

CLASSIFICAÇÃO
1 FREAMUNDE ............ 17
2 VIZELA ....................... 13
3 V. GUIMARÃES B ....... 11
4 BRAGANÇA ................ 11
5 BOAVISTA .................. 10
6 CESARENSE ............. 08
7 S. JOÃO VER ............ 06
8 LIMIANOS .................. 02

8ª JORNADA
(06 abril)

S. João Ver-Limianos
Vizela-Freamunde

Cesarense-Bragança
Boavista-V. Guimarães B

ZONA SUL

U. Leiria-Mafra .................. 0-0
Sertanense-Loures ........... 3-1
Oriental-Ferreiras .............. 0-2
Pinhalnovense-Bf.C.Branco1-3

CLASSIFICAÇÃO
1 ORIENTAL ................. 14
2 SERTANENSE ........... 12
3 BF.C. BRANCO ........... 11
4 MAFRA ...................... 10
5 U. LEIRIA ................... 10
6 FERREIRAS .............. 10
7 LOURES .................... 06
8 PINHALNOVENSE .... 04

8ª JORNADA
(06 abril)

Oriental-Pinhalnovense
Sertanense-Ferreiras

U. Leiria-Loures
Mafra-Bf.C. Branco
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Rogério Oliveira

O antigo e “aristocrático” Campo
de Jogos Marquês de Jácome Correia

Das diversas instalações que estiveram ao serviço
do futebol micaelense desde o inicio da sua prática
até á “implantação” da Autonomia em 1974, apenas
se mantém em atividade, o “aristocrático” Marquês
de Jácome Correia “implantado” à sombra das fron-
dosas árvores do velho Relvão que, sempre
apadrinhou a sua atividade “oferecendo-se” para
parque de viaturas em dias de grandes assistências.
O hoje, já antigo, Jácome Correia, está acen-
tuadamente modificado, passando, durante a sua
já longa existência (68 anos) - campo emblemático
de várias gerações – por diversos melhoramentos,
de acordo com as exigências dos novos tempos.

Outras instalações foram utilizadas nos
primórdios da modalidade e que hoje estão no
“catálogo” onde a saudade vai beber recordações
antigas.

Estiveram, durante alguns anos ao serviço do
futebol em Ponta Delgada, o Campo do Liceu,
localizado no atual Campo de Jogos da Escola
Secundária Antero de Quental e o inesquecível
Campo Açores, de saudosa memória, construído nas
pedreiras da Mata da Doca (Parque Diniz da Motta).
Palcos de inesquecíveis jogos “oferecidos” à
população micaelense por executantes de alta
craveira técnica, passando, por aqueles velhos
recintos grandes equipas do futebol nacional, quer
do continente, quer da Madeira ou restantes Ilhas
do arquipélago. É bom não esquecer – para memória
futura – que os primeiros passos do futebol
micaelense na realidade foram dados no “Campo
dos Porcos” em São Gonçalo, onde hoje estão alguns
serviços da Universidade dos Açores, num
improvisado recinto. Basta dizer e lembrar que uma
das balizas era uma das portas de uma arribana lá
existente para guarda de animais. Isto em 1897. Em
boa verdade, não podemos considerar como
instalação desportiva, mas apenas como registo
histórico.

Foi no início da década de 40 do século anterior
que o futebol micaelense teve uma das suas maiores
crises que chegou à paralisação total, durante dois
ou três anos, em plena II Guerra Mundial. Em vez
da paragem definitiva, verificou-se o contrário, visto
que no período da não realização de jogos oficiais,
a juventude, sedenta de futebol, que o não poderia
praticar oficialmente, dava largas ao seu entusiasmo
e ao desejo de praticar o seu desporto favorito, nos
largos, nos baldios, nas canadas, nas “paradas” com
militares continentais em serviço na ilha. Havia
necessidade de dar um safanão na “mornaça”,
devolvendo o futebol à juventude e à população.

A primeira visita da R.A.F. (elementos das forças
militares inglesas estacionadas na Base das Lajes
em 1945, foi o “toque de alvorada” que espicaçou
toda a gente. Dado o interesse incentivado pela
vinda e sucesso dos jogos da RAF, em 27/01/1946,
- faz, hoje, dia em que escrevo este artigo, precisa-
mente 68 anos – que foi oferecido à cidade e à
modalidade, um campo para a sua prática, pelo
prestante e ilustre cidadão, Senhor Albano Freitas
da Silva Oliveira que, num gesto digno de registo
quis por ao dispor dos seus concidadãos a possibi-
lidade de praticar e assistir a jogos de futebol em
condições dignas e ao qual foi dado o nome de
“Campos de Jogos Marquês de Jácome Correia” –
sogro do doador, Senhor Albano Oliveira. Convém
registar que o Marquês de Jácome Correia, foi um
dos elementos que constituiram as primeiras
equipas de futebol na ilha em 1897 -. Na altura tinha
as dimensões mínimas de 90x45 metros, sendo, por
isso, apelidado de “caixinha de fósforos”.

Com o passar dos tempos, as instalações foram-
se degradando, sendo necessário proceder a pe-
quenas obras. A vedação do terreno do jogo era de
madeira, por isso, anualmente, parte da mesma
tinha que ser substituída. Os melhoramentos

levados a efeito, mesmo que de pequenas di-
mensões, eram sempre uma preocupação para os
dirigentes da Associação de Futebol, dadas os fracos
valores financeiros que a sua tesouraria gerava. As
entidades oficiais ficavam alheias a estes benefícios,
limitando-se, apenas, em saberem se as licenças
para obras, tinham sido liquidadas!!!!

No início da década de 70 e, como sempre, por
iniciativa da associação, procedeu-se à eletrificação
do recinto, possibilitando, assim, jogos e treinos
noturnos. Obra que custou na altura 340 contos.
Com sacrifícios, suor e … muita ginástica, o
melhoramento foi pago na sua totalidade.

Por volta do fim da época de 80, princípios de
90, o “velho Marquês”, passou por grandes e
acentuadas transformações, beneficiando, na altura,
de alguns metros de terreno “roubados” ao Relvão.
Melhoramentos levados a efeito já em plena
“Autonomia”.

Obras de grande vulto, com alterações no piso,
com nova drenagem, aumento das dimensões para
100x64 metros, construção de uma nova bancada
no topo sul sob a qual foram construídas arreca-
dações para todos os clubes citadinos, construção
de novos balneários, sanitários modernos e nova
eletrificação. Desta vez a volumosa despesa foi
custeada, na totalidade, pela Secretaria Regional das
Obras Públicas quando, na altura, era responsável
pela mesma secretaria, Américo Natalino de
Viveiros.

Em Dezembro de 2005, foi posto em fun-
cionamento um arrelvamento sintético com o custo
de cerca de 400 mil euros, tendo o campo, na altura,
alterado as suas dimensões para 106x67,9 metros.
Na habitual “festa de inauguração”, com folclore e
fogo de artifício” do novo melhoramento, esteve
presente a abrilhantar o acontecimento, a Banda
Filarmónica de Nossa Senhora das Neves da
freguesia da Relva – pouco ou nada se faz sem os
indispensáveis foguetes!! - Recorde-se que a
intervenção no arrelvamento sintético do “Jácome
Correia” foi obra da Câmara Municipal de Ponta
Delgada. Por isso, o recinto alterou o nome. Da
inicial designação de “Campo de Jogos Marquês de
Jácome Correia” passou a ser oficialmente
conhecido por “Estádio Municipal Jácome Correia”.

Como se verifica, depois de diversos e indispen-
sáveis melhoramentos, alterações e correções, o
“Jácome Correia” continua, na sua já longa existên-
cia de 68 anos, ao serviço do futebol micaelense.
Nos tempos áureos da sua prolongada vida, com
dimensões reduzidas, é certo, foi palco de grandes
jogos de futebol proporcionados por grandes
equipas locais, bem como, por clubes de fora da
ilha, como o Marítimo da Madeira dos bons velhos
tempos, o prestigioso Lusitânia de Angra e pelas
equipas continentais do Belenenses, Benfica, FC
Porto, Sporting, Académica, CUF do Barreiro, União
de Tomar e Atlético, não esquecendo a famosa
equipa da RAF (onde vinham integrados alguns
internacionais do futebol inglês) em serviço militar
nas Lajes. O campo transbordava de público que
enchia o limitado espaço que lhe era reservado,
empoleirando-se nos muros e nas árvores e esgo-
tando a “Bancada Superior” existente no Adro da
Ermida da Mãe de Deus que apenas possibilitava
ver meio campo. Hoje, com instalações modificadas
e valorizadas, com recinto dotado de arrelvamento
sintético, com luz artificial, os clubes vão desapa-
recendo, o entusiasmo diminuindo e o público
afastando-se. Quem diria, compadre amigo!! Sinais
dos tempos!!
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PALPITES - 11ª Edição
I LIGA

P. Ferreira
x

Sporting

Guimarães
x

Estoril

1-2 1-1

1-2 2-1

1-2 1-0

1-2 1-1

1-1 2-0

2-1 2-2

1-2 1-0

118

110

110

108

108

106

103

104

97

89

Classi-
fica-
ção

Daniel
da Ponte

Senador

Luís
Carreiro

Chefe

Dina
Pires

Ag, Seguros

0-2 1-1

88 0-2

1-0

1-0

1-0

1-0

0-0

0-1

Gil Vicente
X

Belenenses

Olhanense
x

Sp. Braga

0-1

1-1

1-1

0-1

0-1

1-10-1

2-1 0-2

Fernando
Benevides

Industrial

1-2 1-0 1-2

1-2 1-1 2-1 1-2

1-2 1-1 2-1 1-2

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

2-01-293 0-22-1

79

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

2-1

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

I LIGA (27ª JORNADA) - II LIGA (38ª JORNADA)

✁

CONCURSO TOTOCHUTO - Nº 39

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

Prazo de
entrega:

11ABR 11AM

Nome

Endereço

Localidade

Estado Zip Code Tel

Não
escreva

aqui

Favor
cortar pelo
tracejado

✁✁

1. Estoril - Paços Ferreira
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

2. Belenenses - V. Guimarães
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

3. Sp. Braga - FC Porto
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

4. Arouca - Benfica
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

5. Académica - V. Setúbal
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

6. Nacional - Marítimo
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

7. Sporting - Gil Vicente
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

8. Rio Ave - Olhanense
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

9. Portimonense - Tondela
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

10. Desp. Aves - Moreirense
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

11. Atlético - Desp. Chaves
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

COZINHEIRO
Precisa-se

Restaurante português na
área de Fall River precisa de
cozinheiro. Bom ordenado e
boas regalias. Ligar e deixar
recado:

508-324-5183

CIDADE’S
SERVICE
STATION

Reparações mecânicas em
todas as marcas de carros
• Serviço permanente de
alinhamento de direcções
• Estação de serviço

508-979-5805
57 Rodney French Blvd.

New Bedford, MA

Palpites da Semana
Dina Pires firme na liderança

Dina Pires continua a dar cartas aos demais
concorrentes do concurso “Palpites da Semana”,
mantendo-se firme na liderança, com uma vantagem
de oito pontos (118 pontos) sobre o segundo clas-
sificado, João Barbosa, com 110 pontos, os mesmos
que tem Victor Mendes, mas Herman Melo e Fernando
Benevides, cada um com 108 pontos, têm ainda uma
palavra a dizer no desfecho final deste animado con-
curso.

Ao conseguir oito pontos, o concorrente João Lopes
foi o vencedor semanal, tendo assim direito a uma
galinha, oferta da Mr. Chicken, em Fall River.

No último lugar, com 79 pontos e praticamente
despromovida, está Patrícia Cabral.

Jessica Augusto ganhou Troféu
Ibérico de 10.000 metros

Jessica Augusto ganhou sábado o Troféu Ibérico de 10.000
metros, realizado no Estádio 1.º de Maio, em Lisboa, e que
proporcionou vitórias coletivas à Espanha, tanto no setor
masculino como no feminino. A atleta portuguesa con-
seguiu 31.57,02 minutos, marca que constitui mínimo para
o Campeonato da Europa de Zurique, em agosto.

A prova masculina foi ganha pelo espanhol Alemayehu
Bezabeh, com 28.12,85 minutos. Manuel Damião, sexto
classificado, foi o melhor português, com 28.50,70, marca
que constitui mínimo B para o Europeu. A prova feminina
foi dominada por Jessica Augusto, que ficou isolada quando
a “lebre” abandonou, sensivelmente a meio da prova, vindo
a terminar com uma boa vantagem sobre Salomé Rocha,
que obteve 32.19,98 minutos, derrotando a melhor
espanhola, Dolores Checa, que gastou 32.22,21.

Catarina Ribeiro, oitava, com 32.54,60 minutos, e Cláudia
Pereira, 10.ª, com 33.10,12, também conseguiram superar
o mínimo para o Europeu de Zurique, embora apenas
possam estar presentes três atletas de cada país.

Futebol da MLS
NE Revolution vence San Jose
Earthquakes, de Yannick Djaló

Não teve estreia feliz o
português Yannick Djaló,
cedido pelo Benfica por
empréstimo ao San Jose
Earthquakes, ao perder 1-
2 com o New England
Revolution, em jogo da
quarta jornada do
campeonato de futebol da
Major League Soccer
(MLS) e que se disputou
na Califórnia.

Para a equipa da Nova
Inglaterra, tratou-se da
primeira vitória na prova.
Os tentos do Revolution
foram apontados por Lee
Nguyen (93 minutos) e por
Victor Bernardez (na
própria baliza, aos 35
minutos). Para os Earth-
quakes marcou Chris

Wondolowski, aos 69
minutos. Yannick Djaló
entrou aos 79 minutos de
jogo.

Na próxima jornada, o
New England Revolution
defronta o DC United, em
Washington, DC, jogo
marcado para sábado, 05
de abril, pelas 7:00 da
noite.

Braga, Joseph .............. 289
Almeida, Pedro .......... 285
Baptista, João .............. 279
Lourenço, Luis ........... 279
Pereira, Felisberto ...... 274
Rocha, José M. ............ 268
Moço, Dalia ................ 265
Simões, Emanuel........ 265
Justa, António F. ......... 263
Moço, Marco............... 261
Travassos, Mário ........ 261
Jesus, Paulo de ........... 259
Braga, Norberto .......... 257
Ferreira, Gilda ............ 257
Quirino, Alex ............. 256
Oliveira, António ....... 254
Lima, Dennis .............. 253
Ferreira, Odilardo ...... 252
Peixoto, Daniel C. ....... 252
Moniz, Alfredo ........... 247
Ferreira, Natacha ........ 244
Terra, John .................. 244
Sousa, Fernando L. .... 238
Ferreira, Ana .............. 236
Moniz, Maria .............. 236
Couto, John ................. 234
Alves, Amaro.............. 233
Leandres, José............. 231
Cruz, Manuel .............. 230

Ferreira, Alexandra .... 227
Romano, Mariana ....... 224
Fragata, Hilário ........... 221
Medeiros, José M. ....... 219
Melo, Carlos M. .......... 219
Raposo, Élio ................ 219
Lourenço, José A. ....... 217
Quirino, Maria L. ....... 215
Serodeo, Carlos .......... 213
Ferreira, José C. .......... 210
Costa, Domingos G. .... 209
Cabral, António B. ...... 208
Vasco, José .................. 203
Romano, Fernando ..... 202
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

Classificação GeralConcurso 37 do Totochuto

Líder aumenta vantagem
sobre segundo
classificado

Na edição 37 do totochuto referente à I Liga (25ª jornada)
e II Liga (36ª jornada), o concorrente Joseph Braga, que se
mantém na primeira posição, com 289 pontos, aumentou
a vantagem sobre o segundo classificado, Pedro Almeida,
agora com 285 pontos. A novidade no pódio é a subida ao
terceiro lugar do concorrente João Baptista, com 279 pontos.

Vencedor Semanal

Uma vez mais o vencedor semanal foi encontrado por
sorteio, dado que os concorrentes Mariana Romano e Marco
Moço conseguiram ambos 16 pontos.

A sorte sorriu à concorrente Mariana Romano que ganhou
uma refeição grátis no Inner Bay Restaurant em New
Bedford - 1229 Cove Rd..



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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