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Maria’s 
Portuguese Table
de Maria Lawton
nomeado para 
Emmy da New 
England National 
Academy of 
Television Arts 
and Science

• 04

Celebrar Portugal em tempo de pandemia

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades foi 
celebrado este ano sem o aglomerado de público nas 
paradas e arraiais, cingindo-se apenas a simbólicas ce-
rimónias do içar da bandeira portuguesa em várias lo-
calidades de Massachusetts e Rhode Island (das quais 
daremos conta na próxima edição, uma vez que à hora do 
fecho desta edição decorriam várias dessas cerimónias) 
mediante algumas restrições face à atual situação de pan-
demia que se vive em todo o mundo. Na foto acima, Ma-
nuel Pedroso e esposa exibem a bandeira portuguesa na 
sua residência em Providence, e na foto à direita, José 
Ribeiro, de Cumberland, exterioriza o seu patriotismo 
através da máscara de proteção.                                     • 09

Mensagens do Dia de Portugal da 
Secretária de Estado das Comunidades 
e dos cônsules desta região

• 06-07

Dia dos Açores celebrado 
em East Providence

A Câmara Municipal de East Providence assinalou na 
passada quarta-feira, o Dia dos Açores, com o içar da 
bandeira da Região Autónoma dos Açores, cerimónia 
conduzida por Robert da Silva, mayor lusodescen-
dente daquela cidade de RI, e João Pacheco, conse-
lheiro das Comunidades Portuguesas.                      • 08 

I LIGA PORTUGUESA

Quarteto da frente sem vitórias
Pinto da Costa eleito para 
15.º mandato no FC Porto



2/$32/$3

Pork
Chops

Coxas
de galinha

Bacalhau
sem espinha

Queijo
Milhafre

SUMOL
Caixa

Powerade
Atum 
Bom 

Petisco

Vinho
Mateus

Cerveja
Beck’s

Cerveja 
Bud Light ou
Budweiser

2/$10

$2299

$479

$179
lata

$2199

$199
lb lb lb

cx 24 cx 30

3/$12

$1099

$649

$499$649

2/$899 3/$12
+dep +dep

96 oz.

69¢
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Vinho
Aveleda

Vinho
Mateus2/$899

LB.

Azeite
Andorinha

garrafa
de 1 litro

24 garrafas

Óleo
La

Spagnola

32 oz.

A família Amaral, proprietária do Amaral Central Market
agradece publicamente as diversas manifestações de pesar 

e gestos de solidariedade por este momento doloroso
em que atravessamos!

Saudamos a comunidade por ocasião do Dia 
de Portugal, de Camões e das Comunidades!
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GILBERT J. COSTA
INSURANCE AGENCY

Desejamos a todos os nossos clientes
amigos e seus familiares

Boas Festas e Feliz Ano Novo

Tel. 508-995-6492
811 Ashley Blvd., New Bedford, MA

Mais de 50 anos de serviço

Feliz Dia de Portugal
de Camões e das 

Comunidades a toda a 
comunidade portuguesa!

Knight’s Quality
Auto Repair, Inc.

260 Linden St. (esquina das ruas Locust e Linden)

Fall River, MA 02720
Consertos eléctricos completos em automóveis

e camiões e ar condicionado

508-676-9609 • 508-676-9826
MASS. INSPECTION STATION #4840

John H. Knight Jr. e a sua equipa de
técnicos estão completamente

treinados e aprovados pela ASE &
AAA Auto Repair and Road Service

CODY & TOBIN
FELIZ PÁSCOA

a todos os nossos clientes
e seus familiares!

(508) 999-6711
516 Belleville Avenue

 New Bedford, MA

Saudamos a comunidade 
portuguesa por ocasião das celebrações 

do Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades!

Sucata de ferro e metais • Compra e Venda

516 Belleville Ave., New Bedford, MA

Tel. 508-999-6711

Começou a época dos furacões 
atlânticos e as pessoas devem 
preparar-se desde já

Começou a semana passada a temporada de furacões no 
Atlântico, que termina em 30 de novembro e, embora a 
maioria das tempestades tropicais e furacões que afetam a 
Nova Inglaterra ocorram durante os meses de agosto e se-
tembro, é a hora de começar já a preparar a sua família, a sua 
casa e os seus negócios para o que der e vier. 

Durante a temporada de furacões, a Massachusetts Emer-
gency Management Agency (MEMA) compartilhará infor-
mações de preparação para ajudar os residentes a preparar-
-se para tempestades que poderão surgir.

A perspetiva sazonal da National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration (NOAA) prevê um número acima do nor-
mal de furacões nesta temporada, mas às vezes basta apenas 
uma tempestade para causar grandes danos. A tempestade 
tropical Irene, que causou inundações devastadoras no cen-
tro e oeste de Massachusetts em 2011, é um lembrete de que 
furacões e tempestades tropicais podem afetar muitas áreas 
e não apenas as regiões costeiras.

Para saber mais sobre os riscos associados a furacões 
e tempestades tropicais, visite a página de furacões da 
MEMA: www.mass.gov/mema/hurricanes.

O MEMA está trabalhando em colaboração com o Depar-
tamento de Saúde Pública e o recém-criado Massachusetts 
Emergency Management Agency Grupo para desenvolver 
orientações para evacuações e cuidados em massa durante 
o COVID-19. 

Massachusetts de�niu três zonas de evacuação de fura-
cões, designadas como Zona A, Zona B e Zona C, para áreas 
do estado em risco de inundações causadas por tempestades 
associadas a tempestades ou furacões tropicais. Descubra se 
mora, trabalha ou passa férias em uma zona de evacuação de 
furacões visitando o mapa interativo “Conheça sua zona”, 
localizado no site da MEMA em www.mass.gov/knowyour-
zone.

Caesar DePaço pediu exoneração do cargo de cônsul 
honorário em Palm Coast, alegando incompatibilidade  
com o embaixador de Portugal em Washington

O empresário Caesar De-
Paço, que desde 3 de outu-
bro de 2014, era cônsul ho-
norário de Portugal em Palm 
Coast, Florida, renunciou ao 
cargo alegando “perspetivas 
irreconciliáveis   e incom-
patíveis que eu tive com o 
embaixador de Portugal nos 
Estados Unidos”.

DePaço não entrou em 
detalhes sobre as suas dife-
renças com o embaixador 
Domingos Fezas Vital, mas 
considerou que  “impacta-
rão negativamente o interes-
se nacional de Portugal”. 

“Como essas diferenças 
irreconciliáveis   eram subs-
tanciais, solicitei que a mi-
nha demissão fosse aceite 
imediata e irreversivelmen-
te”, acrescentou.

DePaço divulgou um co-
municado em português e 
inglês na sua página pes-
soal no Facebook revelando 
que, exceto o salário de um 
funcionário da embaixada 
(pago pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros de 
Portugal), assumiu todas as 
despesas do consulado, que 
ascenderiam a meio milhão 
de dólares por ano.

O consulado, no edifí-
cio Chiumento no centro 
da cidade de Palm Coast, 
foi inaugurado em agosto 
de 2015 pelo deputado do 
PSD José Cesário, ao tempo 
secretário de Estado de Co-
munidades Portuguesas.

Caesar DePaço, nasci-
do em 21 de setembro de 
1965 na Madalena, ilha do 
Pico, é �lho de um chefe 
das repartições das Finan-
ças dos Açores. Os primei-
ros anos de vida passou-os 
entre ilhas, até que os pais 
se divorciaram, tinha ele 11 

anos, e foi com o pai, quan-
do este emigrou para os Es-
tados Unidos. 

Estudou Psicologia em 
Inglaterra, depois decidiu 
conhecer a Europa viajando 
de carro e trabalhando no 
que aparecia. Parou quatro 
anos na Austrália a vender 
enciclopédias, depois pas-
sou uma longa temporada 
na Tailândia, onde ensinou 
Psicologia a professores 
do ensino secundário, e foi 
quando o avô materno o 
convenceu a voltar aos Esta-
dos Unidos, em 1994. 

DePaço �xou-se em New 
Jersey e, em 1997, com um 
amigo que trabalhava na 
área da nutrição, teve a ideia 
de abrir a Summit Nutritio-
nals International, empresa 
de produtos farmacêuticos 
e nutricionais, ou seja nutra-
cêuticos, 

termo que resulta da com-
binação de nutrição e far-
macêutica. Da sua lista de 
comercialização consta o 
sulfato de coindroitina, um 
produto à base de extrato de 
cartilagem animal que ajuda 
em problemas de tendões, 
ligamentos e a�ns, e que 
a a fábrica de DePaço em 

Buffalo produz a partir das 
traqueias de bovinos e que 
fornece a empresas farma-
cêuticas de todo o mundo.

A Summit Nutritionals In-
ternational tem hoje mais de 
uma centena de trabalhado-
res e sedes no Líbano e em 
New Jersey, mas é a partir 
de Cascais que controla as 
exportações para o mundo 
inteiro. DePaço desloca-se 
com frequência a Portugal, 
onde é proprietário de uma 
equipa de futebol da terceira 
divisãio, CF Canelas.

DePaço é, ainda, conhe-

cido pelos seus esforços 
�lantrópicos em relação às 
forças policiais nos Estados 
Unidos, designadamente a 
oferta de 47 cães às unida-
des K9 da polícia local.

Além do consulado em 
Palm Beach, o estado da 
Florida, onde se estima que 
vivam perto de 80 mil portu-
gueses e luso-descendentes, 
tem ainda mais um consula-
do, mas distante quase 500 
quilómetros. Trata-se do 
consulado de Miami, che-
�ado pela cônsul honorária 
Carolina Rendeiro.

Grupos hospitalares de Rhode 
Island podem fundir-se 

Dois dos maiores grupos hospitalares de Rhode Island - 
Lifespan e Care New England - estão mais uma vez a falar 
em parcerias e poderão anunciar num futuro próximo algu-
ma forma de colaboração ou até mesmo uma fusão.

De acordo com um comunicado divulgado dia 2 de junho, 
os últimos meses da pandemia do Covid-19 implicaram 
maior cooperação para combater a crise da saúde e os dois 
grupos concordaram aumentar essa cooperação com vista a 
uma fusão o�cial no futuro.

O processo provavelmente levará meses para ser desen-
volvido e serão fornecidas atualizações periódicas quanto 
ao resultado desse processo exploratório.

A Lifespam possui os seguintes hospitais: RI Hospital, 
Hasbro Children’s Hospital, Miriam Hospital, Bradley Hos-
pital e Newport Hospital. Hospitais do grupo Care New En-
gland: Women and Infants Hospital, Kent Hospital e Butler 
Hospital.

Conselho Municipal 
de New York 
proíbe o uso do 
termo “alien”

O Conselho Municipal de 
New York (New votou no 
dia 28 de maio a proibição 
das autoridades municipais 
e agentes responsáveis pela 
aplicação da lei de usar os 
termos “alien” e “illegal 
alien” quando se referirem a 
imigrantes indocumentados.

“Essas palavras estão de-
satualizadas, são pesadas, 
e usadas para desumanizar 
as pessoas. É hora de se 
aposentar”, disse o autarca 
Francisco Moya. As pa-
lavras serão proibidas de 
usar em relatórios policiais, 
processos judiciais, leis e 
documentos locais. Devem 
ser substituídas por “não-
-cidadãos”. No ano passa-
do, a Comissão de Direitos 
Humanos criou uma regra 
que proibia o uso dos ter-
mos “illegal immigrant” ou 
“illegal”.
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O advogado que luta pelos seus direitos

Maria Lawton nomeada para os Emmy
Maria Lawton, apresen-

tadora do programa de tele-
visão “Maria’s Portuguese 
Table”, está nomeada para o 
prémio Emmy da New En-
gland National Academy of 
Television Arts and Scien-
ses.

A nomeação é regional e 
referente à Nova Inglaterra 
e o prémio é considerado o 
Óscar da indústria televisi-
va. 

Os vencedores são co-
nhecidos dia 13 de Junho e, 
dada a situação de pandemia 
em que o país está mergu-
lhado, serão anunciados vir-
tualmente.

Lawton concorre na cate-
goria ‘Program Host/Mode-
rator’ com a primeira tem-
porada da série de culinária 
‘Maria’s Portuguese Table’.

Ainda mais surpreenden-
te para Lawton é que ela 
enfrenta um dos seus an�-
triões favoritos, Jim Braude, 
da PBS, apresentador do 
programa WGBH “Greater 
Boston” e co-apresentador 
da Rádio Pública de Boston 
com Margery Eagan, natural 
de Fall River.

Embora esteja emociona-
da por ser nomeada  como 
apresentadora, Lawton disse 
que a nomeação é o resulta-
do de muito trabalho de toda 
a equipa de produção com a 
qual trabalhou para trazer a 
“Maria’s Portuguese Table” 
para a tela da TV.

“Há um grupo enorme de 
pessoas que fez isso aconte-
cer”, disse ela sobre o pro-
grama, �lmado pela Cineas-
ta Digital Productions.

A luso-americana, que 
nasceu na ilha de São Mi-
guel e se mudou com os 
pais para os Estados Unidos 
com seis anos, começou a 
cozinhar depois de a mãe 
morrer, para que o pai conti-
nuasse a comer os seus pra-
tos preferidos.

“A minha mãe era uma 
grande cozinheira e ele sem-
pre adorou a sua comida. 
Cozinhar foi a maneira que 

encontrei de tentar compen-
sar a sua ausência. O meu 
pai ia dizendo que estava 
tudo muito bom, mas eu 
sabia que não estava como 
a comida da minha mãe”, 
lembrou Maria Lawton.

Depois de o pai morrer, 
Lawton encontrou um ca-
derno da mãe com muitas 
listas de ingredientes, mas 
nenhuma receita completa.

“Durante anos, tentei re-
constituir as receitas, mas a 
determinada altura percebi 
que tinha de fazer mais do 
que experiências na cozi-
nha”, explicou.

Fez, então, uma lista de 
todos os pratos que queria 
aprender a cozinhar e em-
barcou para os Açores, onde 
a família lhe ensinou todos 
os segredos da cozinha aço-
riana.

Lawton, nascida em São 
Miguiel, mudou-se para 
New Bedford quando crian-
ça com os pais e sempre de 
interessou pela culunária 
e é também conhecida em 
Massachusetts como a auto-
ra do blog “Azorean Green 
Bean”.

O livro intitulou-se “Azo-
rean Cooking: From My 
Family Table to Yours” e co-
meçou por ser apenas uma 
edição particular para a fa-
mília. Escrito em inglês, foi 
lançado em 2014. A autora 
prepara um segundo livro, 
desta vez dedicado às sobre-
mesas do arquipélago.

Entretanto, enquanto es-
crevia o livro, Maria criou 
uma página no Facebook, 
“Azorean Green Bean” e 
apercebeu-se de que não 
havia nada na televisão dos 
EUA nada a mostrar a comi-
da do seu país natal e nasceu 
a série “Maria’s Portuguese 
Table”.

A série começou por 
ser aprovada pela estação 
de Rhode Island da Pu-
blic Broadcasting Service 
(PBS), a WSBE, em janeiro 
de 2019 e desde então foi re-
cebida por outras emissoras 
da PBS, incluindo partes da 
Califórnia e New York, e há 
possibilidades de ser trans-
mitida também no Canadá, 
em Toronto e Montreal. 

A segunda série de “Ma-

ria’s Portuguese Table” já 
estava em andamento, mas 
tudo parou devido à pande-
mia do COVID-19 e as proi-
bições de viagens e o distan-
ciamento social.

A produção e realização 
da segunda continua a cargo 
da Cineasta Digital Produc-
tions.

A personalidade identi-
�cável de Maria  Lawton 
pode levá-la a ganhar um 
Emmy como apresentado-
ra da série em 13 de junho, 
mas se não for prermiada 
ela diz que já �cará feliz 
em ser reconhecida logo na 
primeira temporada do seu 
programa. 

Republicanos contra ajuda 
estadual aos imigrantes 
indocumentados

Parlamentares republicanos apresentaram uma pro-
posta de lei na Câmara dos Reoresentantes e no Senado 
para impedir que os governos estaduais ofereçam ajuda 
�nanceira a imigrantes indocumentados afetados pela 
crise do coronavírus.

A iniciativa “Sem ajuda para estrangeiros ilegais” é 
promovida pelo senador Tom Cotton, do Arkansas, e 
pelo congressista Ken Buck, do Colorado.

Os legisladores propõem reter o envio de dinheiro do 
Governo federal para os estados que emitem cheques de 
estímulo económico para o coronavírus ou que oferecem 
qualquer outro tipo de ajuda �nanceira a imigrantes in-
documentados.

A iniciativa republicana ocorreu uma semana depois 
do governo da Califórnia ter começado a entregar $500 
aos indocumentados e dias depois da cidade de Seatt-
le ter pedido governador de Washington que criasse um 
fundo de ajuda para imigrantes indocumentados nesse 
estado.

“Hoje, apresentei a Lei de Não-Socorro a Estrangei-
ros Ilegais para garantir que os contribuintes não este-
jam socorrendo estados e localidades que estão criando 
programas para enviar pagamentos em dinheiro do CO-
VID-19 a imigrantes ilegais”, disse o senador Cotton em 
comunicado, considerando que “com mais de mais de 40 
milhões de americanos desempregados, é injusto enviar 
dinheiro que os contribuintes ganham arduamente para 
não-cidadãos que entraram ilegalmente neste país.

O que os promotores desta iniciativa não dizem é que 
os imigrantes indocumentados também são contribuintes 
e fazem as suas declarações perante o Serviço de Arreca-
dação de Impostos (IRS) através do número ITIN.

Somente em 2015, os não documentados contribuíram 
com mais de 13,6 biliões de dólares  para os cofres pú-
blicos.
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• Aspiradores centrais
• Máquinas aspiradoras
• Purificação do ar
• Shampoo para alcatifas
• Vendas • Serviço • Peças
• Todas as marcas e modelos

245 State Rd., North Dartmouth, MA - Tel. 508-984-1225 • 95 Morgan St., Fall River, MA • 1276 Bald Hill Rd, Warwick, RI

AERUS Electrolux 
- a solução ideal para viver 

mais saudavelmente
O gerente Jorge Melo aguarda a sua 
visita em Dartmouth para a compra 

de máquinas purificadoras de ar 
e água, desumidificadores
aspiradores e acessórios

Jorge Melo, gerente geral 
da Aerus Electrolux

GRÁTIS:
Estimativas • Entregas...

Testes à água e ar

Serviço 
pro�ssional

competente e a 
experiência de 

mais de 40 anos 
de Jorge Melo!

Três locais 
para melhor 

servir

Celebrar Portugal sempre... mesmo em tempo de pandemia

Esta edição do Portuguese Times coincide com o 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. 

Mesmo em tempo de pandemia, a verdade é que 
nada impede que celebremos este dia de forma ex-
teriorizada, embora sem o aglomerado dos arraiais, 
paradas e convívios. Algumas comissões organiza-
doras nos EUA irão fazê-lo com restrições, mas com 
o mesmo entusiasmo e patriotismo de sempre, cin-
gindo-se às mais simbólicas manifestações de por-
tugalidade e adaptadas às novas realidades da atual 
situação de saúde pública que atravessamos.

Celebramos a nossa cultura, língua e identidade 
de forma orgulhosa e patriótica aqui nos Estados 
Unidos, este grande país que nos acolheu de braços 
abertos, com quem Portugal mantém profundas rela-
ções históricas de amizade e para as quais muito têm 
contribuído os portugueses aqui residentes ao longo 
de mais de duzentos anos.

Efetivamente as comunidades portuguesas nos Es-
tados Unidos têm desempenhado um papel impor-
tante no reforço dessas relações entre os dois países 
como também têm contribuído de forma inequívoca 
para o enriquecimento cultural, social e económico 
deste país e isso manifesta-se através de diversos si-
nais e concretizações dessa presença, de costa a cos-
ta, de tal forma que são publicamente reconhecidas 
tanto a nível municipal, estadual e federal. Há mui-
tos exemplos de individualidades e coletividades que 
têm merecido esse reconhecimento público tanto por 
parte das mais altas entidades deste país como ainda 

da terra de origem, precisamente pela forma como cul-
tivamos e incutimos nos nossos �lhos e netos os mais 
sublimes valores e virtudes que nos elevam a uma di-
mensão humana de realce, para além do contributo em 
várias áreas de atividade: inovação, ensino, investiga-
ção, ciência, arte, desporto, etc. e isso é sem dúvida 
motivo de orgulho para todos nós. 

Celebrar Portugal nos Estados Unidos assume esse 
papel de responsabilidade para as comunidades lusas, 
na sua missão dupla de a�rmação e identidade cultu-
ral, preservando consequentemente as suas raízes e ao 
mesmo tempo assimilando os costumes e a cultura do 
país de acolhimento.

A mais útil e importante ferramenta para o desenvol-
vimento de Portugal tem sido, sem dúvida, a língua, 
hoje considerada uma das quatro línguas europeias de 
expressão mundial e aqui, para além do papel decisivo 
dos vários agentes culturais e de um reconhecido es-
forço neste sentido por parte dos sucessivos governos 
portugueses, há que salientar outros agentes impor-
tantes na divulgação e promoção da língua e cultura 
nos EUA, a começar pelos centros, institutos e depar-
tamentos de estudos portugueses dos vários estabele-
cimentos de ensino superior, com o apoio incondicio-
nal do Camões I.P. e da Coordenação do Ensino de 
Português nos EUA, através da realização de diversas 
iniciativas direcionadas à promoção e expansão do en-
sino da língua de Camões a todos os níveis. Há uma 
maior consciencialização da importância de se falar 
português, com largas vantagens económicas, como 
língua de futuro e de herança cultural.

Já por diversas vezes aqui referimos o papel não me-
nos importante das estruturas associativas portuguesas 
de costa a costa e da comunicação social, ambos com-
prometidos nesse papel de preservação e de reforço da 
identidade cultural, conscientes de que é necessário, 
embora não seja tarefa fácil, o rejuvenescimento des-

ses sinais. Há associações que são autênticos viveiros 
de juventude que cultiva as tradições, designadamen-
te na vertente popular.

No que se refere à comunicação social lusa dos 
EUA, podemos a�rmar, com base num conhecimen-
to profundo (já andamos nisto há mais de quatro 
décadas) que estes órgãos funcionam e sobrevivem 
fundamentalmente com o apoio do tecido empresa-
rial, que vê neles não apenas veículos importantes 
na expansão e promoção da sua atividade e produtos 
como também arautos da vivência comunitária e ins-
trumentos de divulgação das tradições lusas por estas 
paragens.

É ainda neste contexto de dupla cidadania que de-
vemo-nos sentir orgulhosos das nossas concretiza-
ções, do nosso contributo para o desenvolvimento, 
em todas as suas componentes, dos dois países e para 
o reforço das relações bilaterais.

Foto PT/Augusto Pessoa
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Manuel Rogers 
& Sons 

Funeral Home
Planos funerários pré-combinados!

Nesta data de 10 de Junho
Dia de Portugal, de Camões 

e das Comunidades, saudamos 
os portugueses e lusodescendentes!

1521 North Main Street, Fall River, MA
Tel. 508-672-3101

G AY L E  A.  deM E L L O  M AD E I R A
Adv ogada

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

*Consulta inicial grátis

Taunton
508-828-2992

Providence
401-861-2444

516  Bellev ille Av e. - NB

COD Y& TOBIN
S U C A T A  D E  F E R R O

E  M E T A IS
Canos de aço usados

— Compra e Venda —

999-6711

Feliz
Páscoa

Feliz Dia de 
Portugal

Mantenha-se
saudável!

Mayor DaSilva cria conselho 
consultivo das comunidades 
de East Providence

O mayor de East Providence, Bob DaSilva, anunciou dia 
3 de junho ter criado o Mayor’s Community Advisor Board, 
ou seja o Conselho Consultivo da Comunidade do mayor.

DaSilva disse que o conselho foi formado para aumentar a 
comunicação entre as comunidades, promover a diversidade 
e a inclusão e “reduzir o racismo e o fanatismo sistémicos”.

“O que espero é que teremos um grande grupo de pessoas 
de toda a comunidade que nos podem trazer problemas, sen-
tar-se à mesa e discutir maneiras de resolver esses proble-
mas”, disse o mayor.

O conselho reunirá mensalmente e incluirá 15 residentes 
de East Providence de diferentes origens. 

Elmer Carvalho Pina, que che�a o East Providence Af�r-
mative Action/Equal Employment Opportunity, foi também 
nomeado para a integração municipal será o ponto de con-
tato para qualquer reclamação dos residentes de “injustiça 
social, racismo sistémico na comunidade e quaisquer outras 
reclamações relacionadas com as operações da cidade”.

Os residentes de East Providence interessados   em ingres-
sar no conselho consultivo da comunidade podem entrar em 
contato com Pina em epina@eastprovidenceri.gov.

Brasileiro eleito para a 
Legislatura de Massachusetts  

O brasileiro Danillo Sena, mais conhecido como Dan 
Sena, venceu a eleição especial do dia 2 de junho para o 37º 
deputado estadual do Distrito de Middlesex.

O democrata de Acton derrotou a sua oponente republi-
cana, Cathy Clark, de Lunenburg, por 4.226 votos contra 
1.471.

Sena completará o mandato da ex-deputada distrital Jen-
nifer Benson, que renunciou em janeiro para se tornar a 
nova presidente da Aliança para Liderança Empresarial, e 
terá que concorrer à reeleição em novembro para o seu pri-
meiro mandato de dois anos.

Senna (natural da Paraíba) é o primeiro imigrante brasi-
leiro eleito deputado em Massachusetts. 

Sena mora em Massachusetts há mais de 20 anos e já 
atua nos bastidores da política há muito tempo. É bacharel 
em Ciências Políticas e mudou-se para os Estados Unidos 
quando tinha 14 anos. É casado com uma refugiada cambo-
jana,  pai de dois �lhos e vive em Acton.

Mensagem da Secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas por ocasião do Dia 
de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, 10 de junho de 2020

Neste Dia de Portugal, 
de Camões e das Co-
munidades Portuguesas, 
quero saudar todos os 
portugueses e lusodes-
cendentes que vivem nos 
mais de 190 países onde 
existe registo da presença 
de cidadãos nacionais. 

Sendo uma celebração 
conjunta do nosso país, 
de todos os portugueses 
e lusodescendentes, da 
nossa cultura e da nossa 
língua, permitir-me-ão, 
caros compatriotas, uma 
saudação especial à nossa 
Comunidade na África do 
Sul, país no qual, a par da 
Região Autónoma da Ma-
deira, estava previsto rea-
lizarem-se as cerimónias 
do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunida-
des Portuguesas este ano.

 Juntamos, em Portugal, 
por ocasião da comemo-
ração do Dia Nacional, 
a evocação de um dos 
nossos maiores poetas, 
que “cantou”, com arte 
e engenho, os primeiros 
passos da Globalização 
dados pelos nossos nave-
gadores há mais de cinco 
séculos. Feitos que perdu-
ram na memória coletiva 
e que recordamos, entre 
2019 e 2022, nas come-
morações da primeira 
viagem de circumnavega-
ção. 

A partir de 1978 as “co-
munidades portuguesas” 
foram associadas ao Dia 
de Portugal, num justo 
reconhecimento do seu 
signi�cado para o nosso 
país, da valorização da 
sua ligação a Portugal 
e do contributo que dão 
para a a�rmação do Por-
tugal no mundo. A a�r-
mação de um Portugal 
competente, con�ável, 
resiliente, vinculado aos 
valores europeus, huma-
nista, empreendedor, ino-
vador e solidário.

Como escreveu Ferrei-
ra de Castro, “os homens 
transitam do Norte para 
o Sul, de Leste para Oes-
te, de país para país, em 
busca de (…) um futuro 
melhor”. Nós, Portugue-
ses, também o �zemos. 
Somos globais. Nunca 
nos bastámos: enquanto 
país, enquanto Estado, 

sobretudo enquanto gen-
te. Fomos, saímos, des-
bravámos, prosperámos, 
mas sempre mantendo a 
ligação a Portugal e à cul-
tura portuguesa. 

À data de hoje, esti-
ma-se que cerca de um 
terço da população com 
nacionalidade portuguesa 
– 5,3 milhões – vive fora 
de Portugal. Portugal tem 
comunidades com mais 
de 75 mil pessoas, espa-
lhadas por quatro conti-
nentes (Europa, América, 
África e Ásia) para além 
de núcleos relevantes na 
Oceânia. Temos perto de 
700 cidadãos portugue-
ses e lusodescendentes 
eleitos, a desempenhar 
funções politicamente re-
levantes. Existem cerca 
de 2.000 associações de 
matriz portuguesa pelo 
Mundo, a cumprir uma 
importante missão de 
promoção cultural e de 
natureza �lantrópica e 
social, que deve ser reco-
nhecida. 

Vivemos, por estes dias, 
um momento de exceção, 
mas unidos, conseguire-
mos ultrapassar as di�-
culdades. 

Quero deixar uma pa-
lavra de conforto para as 
famílias dos nossos con-
terrâneos que, em Por-
tugal ou no estrangeiro, 
foram vitimados pela 
pandemia bem como para 
aqueles que estão a sentir 
os seus efeitos negativos 
nas suas vidas. Juntos, 
com o trabalho louvável 
do pessoal de saúde, das 
forças de segurança, dos 
professores, entre tantos 
outros pro�ssionais valio-
sos, nos quais se incluem 
também os portugueses 
que vivem e trabalham no 
exterior, estamos a come-
çar a retomar, com adap-
tações, o nosso dia-a-dia. 

Ao longo dos últimos 
sete meses, tive já o pri-
vilégio de ter estado em 
contacto com algumas 

das nossas Comunidades. 
Visitei o Brasil, França, 
Luxemburgo e a Vene-
zuela. Planeio retomar 
essa interação com todos 
vós no estrangeiro, assim 
que as condições o permi-
tam. 

É nosso objetivo, no 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e na Secre-
taria de Estado, continuar 
a estreitar a proximidade 
entre Portugal e as Co-
munidades Portuguesas. 
Ao mesmo tempo, ga-
rantir que os nossos na-
cionais no estrangeiro 
têm a proteção e o apoio 
adequados, quando dele 
necessitam. Procurar que 
o atendimento seja pró-
ximo, o mais abrangente 
possível, célere e adapta-
do aos dias de hoje, sem-
pre que as circunstâncias 
o permitam. 

Para tanto, são disso 
exemplo o Novo Modelo 
de Gestão Consular, cujas 
primeiras medidas estão 
já a ser implementadas, 
as melhorias ao Progra-
ma Regressar, a atenção 
permanente ao Ensino do 
Português no Estrangeiro, 
a reformulação dos meca-
nismos de Apoio Social, 
a aprovação para breve, 
do Programa Nacional de 
Apoio ao Investimento da 
Diáspora (PNAID) ou a 

melhoria das condições 
técnicas, tecnológicas e 
de recursos humanos dos 
Postos Consulares, entre 
outras medidas. 

No dia de Portugal, 
quero ainda enaltecer o 
importante trabalho de 
toda a Rede Diplomáti-
ca e Consular, diferentes 
Serviços do Estado, As-
sociações e Organizações 
Comunitárias, Conselhei-
ros das Comunidades e 
de todos aqueles que, nas 
mais variadas áreas, con-
tribuem para digni�car o 
nome do nosso país no 
estrangeiro. 

Porque sei que muitos 
portugueses no estrangei-
ro querem vir de férias a 
Portugal, repito que são 
muito bem-vindos e tudo 
faremos para que possam 
reencontrar a família e 
amigos neste Verão. 

Portugal é o somatório 
de todos os portugueses, 
sem distinções. 

As comunidades por-
tuguesas espalhadas pelo 
mundo são dos melhores 
representantes do nosso 
país, da sua cultura e da 
sua história! 

Obrigada em nome de 
Portugal. 

Berta Nunes 
Secretária de Estado 

das Comunidades 
Portuguesas

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades 
Portuguesas.
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Mensagens do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades!

Queridas portuguesas, portugueses e lusodescendentes 
na Nova Inglaterra,

O dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas �ca, este ano, assinalado pela 
terrível pandemia de Covid-19, que marca, para sempre, 
todas as gerações vivas, nomeadamente aquelas que, ten-
do no passado atravessado muitas di�culdades, incluindo 
as da emigração, não imaginariam alguma vez verem-se 
confrontadas com tamanha adversidade.

Mas, este mês de junho assinala, também, o início do 
descon�namento, num movimento, gradual e cuidadoso 
de toda a sociedade, em direção à retoma da atividade 
e da economia, naquilo a que já aprendemos chamar o 
“novo normal”.

Por difíceis que tenham sido os meses passados e por 
grandes que sejam os desa�os nos meses que temos por 
diante, o modo como os portugueses têm sabido lidar 
com as di�culdades resultantes da pandemia tem sido 
justamente reconhecido como exemplar. Por todo o mun-
do têm sido notados os bons resultados que Portugal tem 
registado no combate à pandemia, designadamente na 
sua contenção, mitigação, pleno funcionamento do Sis-
tema Nacional de Saúde e consequente salvaguarda de 
vidas humanas. Estes resultados foram obtidos pela von-
tade determinada e disciplinada dos portugueses, aliás, a 
mesma vontade e determinação de que os portugueses da 
diáspora dão provas mundo fora, incluindo os que vivem 
na Nova Inglaterra. Por isso, queria, desde logo, deixar 
aqui uma palavra de grande apreço e agradecimento pela 
resiliência e sentido de dever cívico de toda a Comunida-
de Portuguesa e Lusodescendente, incluindo o movimen-
to associativo e os órgãos de comunicação social, que 
fazem parte do próprio cimento que nos une, no orgulho, 
na saudade e no amor que nutrimos por Portugal.

Junho é, também, o momento ansiado em que posso 
�nalmente dizer-vos que vai ser retomado o atendimento 
ao público no Consulado-Geral de Portugal em Boston. 
Esta será uma abertura faseada, com novas regras – para 
as quais recomendo leitura atenta no website do Consu-
lado www.cgportugalboston.com - e seguindo escrupu-
losamente as normas especiais que se aplicam durante a 
fase de descon�namento em que nos encontramos, de-
signadamente as ditadas pelos poderes federal, estadual 
e municipal americanos, assim como as que vigoram na 
República Portuguesa. Há, pois, grandes alterações no 
que se refere ao trabalho consular. Se, por um lado, o 
atendimento presencial passou a ser limitado, durante a 
fase atual, a um número mais restrito de utentes e à obri-
gatoriedade de marcação prévia, por outro lado, as novas 
tecnologias vêm permitir que muitos dos atos consulares 
deixem, a partir de agora, de requerer a presença física 
dos utentes no Consulado-Geral, passando a ser proces-
sados à distância, incluindo por e-mail e por telefone, 
sempre que possível.

Há um velho ditado português que diz que há males 
que vêm por bem e que se aplica inteiramente ao momen-
to que vivemos, tirando partido das di�culdades presen-
tes, com vista a melhorar as condições de funcionamento 
futuras, prestando um melhor, mais rápido e mais próxi-

mo serviço à Comunidade Portuguesa e a todo o público 
que a nós recorre.

O ano de 2020 abriu com muitos e importantes projetos 
no Consulado-Geral em Boston, incluindo no plano cul-
tural. Quem não se lembra do enorme sucesso que cons-
tituiu a abertura da exposição de Joana Vasconcelos no 
MassArt, em fevereiro passado, e do grande prestígio que 
o evento (que, foi entretanto decidido, se irá prolongar até 
ao �m do ano) trouxe para toda a Comunidade Portuguesa 
desta região? Este, como muitos outros projetos e iniciati-
vas não foram cancelados, foram suspensos, por força das 
circunstâncias, ou então foram adaptados às novas formas 
de comunicação e informação que hoje felizmente estão 
disponíveis. Assim teve de suceder, também, com os even-
tos relacionados com o 10 de junho, porque não há pande-
mia, por terrível que seja, que faça vacilar o orgulho que 
temos perante a nossa bandeira nacional, especialmente 
no dia em que a queremos elevar bem alto, nas nossas 
vidas e perante o mundo inteiro. Assim, chamo a vossa 
atenção para o programa comemorativo especial do dia 10 
de junho, que a RTP I irá transmitir e que conta, nas suas 
mais de 5 horas de emissão, com mensagens importantes, 
assim como momentos de testemunho e de entretenimento 
vindos de toda a diáspora portuguesa, incluindo de portu-
gueses e lusodescendentes da Nova Inglaterra.

Portuguesas e portugueses,

Entreajuda, persistência, resiliência, compaixão, solida-
riedade e vontade determinada de vencer, mesmo perante 
a adversidade, são aquilo que mais nos caracteriza e que 
o mundo vê em nós. Este ano, em particular e por força 
das circunstâncias, �cou mais uma vez provado que assim 
somos, realmente. Por isso, é com especial orgulho que 
vos felicito e vos convido a comemorar, com toda a alma 
e coração, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas, o vosso Dia!

Bem-hajam!

João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago
Cônsul-Geral de Portugal em Boston

Há muito que as comemorações do Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portuguesas nesta área consular mar-
cam o início da época de Verão e abrem um intenso calendário 
de iniciativas organizadas em torno de várias e importantes tra-
dições culturais.

Este ano, por força das regras de segurança estipuladas para 
garantia da saúde publica no âmbito das medidas de contenção 
da pandemia COVID 19, não nos será possível celebrar, lado a 
lado, entre paradas, cerimónias de içar da bandeira, espetáculos 
musicais, danças tradicionais, mostras de artesanato para além 
de outras expressões da alma lusa.

Embora esta limitação nos deixe saudosos, estou certa que, 
seja nas nossas casas, nos locais de trabalho ou nas redes so-
ciais, nos sentiremos unidos pelo orgulho na nossa história e 
cultura, na inovação e qualidade “made in Portugal”, na exce-
lência dos nossos pro�ssionais, na universalidade de valores, 
na dimensão global da nossa presença e língua, projetadas pela 
diáspora portuguesa e pela diversidade que caracteriza a Comu-
nidade de Países de Língua Portuguesa.

Gostaria de agradecer aos comités organizadores das co-
memorações do Dia de Portugal de New Bedford, Fall River, 
Taunton, Falmouth e Provincetown e respetivos voluntários 
pelo seu trabalho e dedicação apesar de cancelada a progra-
mação prevista para 2020. O  seu empenho e entusiasmo são 
a chama que mantém viva esta celebração que tanto honra o 
nome de Portugal na região sul de Massachusetts.

Deixo uma saudação muito especial aos pro�ssionais dos 
serviços de saúde, de emergência e de apoio social, que com 
grande coragem, tenacidade e pro�ssionalismo garantem os 
cuidados médicos e assistência necessários para salvar vidas e 
no apoio das famílias afetadas pelas consequências económicas 
e emocionais geradas por esta terrível pandemia.

Os últimos três meses trouxeram desa�os complexos e gra-
dualmente somos chamados a re�etir sobre a melhor forma de 
ultrapassar as perdas sofridas. Acredito que a capacidade ex-
traordinária de adaptação do espírito português, a sua criativi-
dade única e o seu forte sentimento de pertença, mais uma vez 
valorizarão o espaço conquistado por esta comunidade.

Nesta fase de abrandamento das habituais manifestações cul-
turais, o papel dos programas de português nas suas diversas 
dimensões - universitária, ensino primário e secundário e por 
meio das escolas comunitárias - é mais importante do que nun-
ca. Graças à sua ação é preservada a interação com as gerações 
mais jovens, promovendo e aprofundando o seu contacto com a 
cultura e a língua portuguesa.

Aguardo com expectativa a oportunidade de reencontrar ros-
tos conhecidos e de celebrar nas ruas e avenidas de sempre, o 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

 VIVA PORTUGAL!
 

Shelley Pires - Cônsul de Portugal em New Bedford

Muito estimados Compatriotas,

Este Ano 2020,  o 10 de Junho, o nosso Dia Nacional em honra 
de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, será 
comemorado de forma diferente, em formato virtual. 

Não será possível celebrá-lo com a habitual exuberância, com 
longas paradas, cortejos simbólicos e feiras coloridas, apreciados 
por Portugueses e Americanos.

Mas outro valor mais alto se levantou, a epidemia de CO-
VID-19, forçando-nos ao con�namento e mobilizando o sistema 
de saúde pública.   Torna-se imperativo, para a salvaguarda da 
saúde de todos e de cada um de nós, o distanciamento físico, o 
uso de máscaras e constantes desinfeções ambientais.         

Essas circunstâncias impossibilitam a realização das festivi-
dades assinalando o nosso Dia Nacional, que implicam grandes 
ajuntamentos. Essa duras medidas entristecem-nos a todos, mas 
tenhamos em conta que a proteção da nossa saúde é a prioridade 
máxima. A maioria dos nossos compatriotas está ciente que o 
perigo real do CIVID-19 se sobrepõe às comemorações públi-
cas que têm lugar habitualmente em Junho e Julho no Estado de 
Rhode Island. Essa política é aconselhada e seguida pelos países 
vizinhos, pelas organizações internacionais, pelos dirigentes po-
líticos de todo o mundo.    

As cerimónias anteriormente previstas pela Presidência da Re-

pública Portuguesa, que se deveriam realizar na ilha da Madeira e 
na África do Sul foram adiadas para 2021. Teremos de seguir um 
modelo similar, e, realizar cerimónias simbólicas diante dos ilus-
tres Clubes Portugueses do Estado de Rhode Island, que nos anos 
transactos celebraram o Dia de Portugal.

Não �cam esquecidos os projectos festivos previstos pela Co-
munidade Portuguesa para 2020, somar-se-ão aos do ano de 2021, 
transformando-o num ano inesquecível, redobradamente celebra-
do.

2021, é o ano em que Portugal assumirá, pela quarta vez a Pre-
sidência do Conselho da União Europeia, é a ocasião privilegiada 
para revelar em Rhode Island, como em todos os lugares do mun-
do onde existem comunidades portuguesas, os talentos da nossa 
gente e a qualidade dos nossos produtos. Depois das longas peni-
tências impostas pelo COVID-19, celebraremos com maior alento 
o nosso Dia Nacional de 2021. 

No actual 10 de Junho, apelo ao vosso patriotismo, ao vosso 
sentido de responsabilidades, à vossa coragem para que juntos 
vençamos essa epidemia, que fere o planeta inteiro. Cada um de 
nós é responsável pela sua segurança e pela segurança de todos, 
e como tal deve precaver-se contra o altamente contagioso vírus 
COVID-19. A negligência de uma só pessoa, atinge, inevitavel-
mente os seus familiares, e os seus vizinhos imediatos.  Cabe-nos 
cumprir rigorosamente as directrizes do Departamento de Saúde 

deste Estado e demonstrar, mais uma vez,  aos nossos an�triões, 
o profundo civismo do povo português.  

Filipa Menezes Cordeiro
Encarregada do Vice-Consulado em Providence
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Augusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto Pessoa
Repórter / Fotógrafo

T. 401.728.4991 •  C. 401.837.7170
E mail:  pessoaptimes@ gmail. c om

Antó nio P edro Cos ta, na al tura p res idente da Câ m ara M u-
nic ip al  da Ribeira G rande, junto à  p l ac a top oní m ic a Ribei-
ra G rande Av enue, em  198 2.

Saudamos e convidamos a comunidade a tomar parte
nas celebrações do Dia de Portugal

de Camões e das Comunidades!

Dia dos Açores celebrado em East Providence 

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

A cidade de East Provi-
dence, que tem honras de 
ter o lusodescente Roberto 
daSilva como mayor, o pri-
meiro eleito naquela cidade, 
celebrou na passada quarta-
-feira o Dia dos Açores. 

A ideia partiu de Victor 
Santos que a�rmuo ao PT: 
“Não �z na segunda feira, 
01 de junho, Dia do Espírito 
Santo, Dia dos Açores, por 
motivos de saúde”. 

Os portugueses começa-
ram a radicar-se por East 
Providence no ano de 1900 
e continuaram até 1930 no 
ano da depressão. 

A cidade de East Provi-
dence está recheada de pre-
senças lusas, na sua grande 
maioria originárias da região 
Açores: os centenários Phil-
lip Street Hall, Brightridge 
Club, Centro Culural de 
Santa Maria e ainda a ban-
da de São Francisco Xavier 
e a centenária Igreja de São 
Franscisco Xavier. 

E tudo isto ladeado das 
mais diversas iniciativas 
comerciais. Restaurantes, 
supermercados, barbeiros, 
padarias de excelente qua-
lidade.

Esteve ainda presente à 
cerimónia João Pacheco, 
conselheiro das Comunida-
des, que tem feito os possí-
veis por ser um elo de liga-
ção, comunidades/Portugal 
Continental e Açores.

Foi esta a região em festa 
na passada quarta-feira, sob 
um clima de máscaras, dis-
tância social e saudações a 
seis pés, evitando o contágio 
do vírus.

“A Ribeira Grande Ave-
nue (Taunton Avenue) rece-
be esta cerimónia em forma 
de homenagem à numerosa 
comunidade açoriana, aqui 

radicada e que ao longo dos 
tempos tem sabido manter 
vivos os costumes e tradi-
ções dos Açores que visitei 
e onde fui recebido pelas 
entidades locais”, sublinhou 
Bob DaSilva, rodeado pelos 
presidentes e adjuntos do as-
sociativismo que faz de East 
Providence uma relevante 
presença lusa nos EUA. 

Na foto à direita, João Pa-
checo, conselheiro das Co-
munidades e Robert Silva, 
mayor de East Providence, 
procedem à cerimónia do 
içar da bandeira da Região 
Autónomo dos Açores.

Igreja de Nossa Senhora de Fátima em 
Cumberland festeja o Dia do Corpo 
de Deus com a abertura das missas 
dominicais no Santuário 

 A igreja de Nossa Senhora de Fátima em Cumberland, 
festeja domingo a festa do Corpo de Deus. E para assinalar 
esta data religiosa, a missa dominical passa a ser celebrada 
no Santuário. 

A celebração será às 9:00 horas da manhã, domingo, 14 
de junho. O santuário vai ser devidamente assinalado de for-
ma a manter-se a distância social. O padre Fernando Cabral, 
vai desta forma ao encontro das necessidades espirituais dos 
paroquianos, cuja primeira missa, após  con�namento, foi 
celebrada na igreja, com lotação limitada, com o salão a 
receber os que não cabiam no templo.  
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Açores Bakery
19 Norfolk Street

Fall River, MA
Tel. 508-677-3223

Pão fresco diariamente
Pastelaria variada

Saudamos a comunidade 
portuguesa por ocasião 

da celebração do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades!

Duarte Câmara, presidente 
das Grandes Festas do 
Espírito Santo da Nova 
Inglaterra e exemplo de 
solidariedade e voluntariado

No ano de 1980, com a idade de 19 anos, Duarte Mi-
guel Câmara deixou as Capelas, ilha de São Miguel, para 
os EUA e radicou-se em Fall River.

No mesmo ano casou com o amor dos tempos de in-
fância, Venili. Depois de 10 anos da chegada aos EUA 
comprou a Açores Bakery.

 É paroquiano da igreja de São Miguel onde tem feito 
parte dos mais diversos comités junto da paróquia.

Tem-se voluntariado para o desempenho das mais va-
riadas iniciativas junto da igreja especialmente na confe-
ção das malassadas.

Por altura da Páscoa e numa demonstração de grande 
amor ao próximo, Duarte Câmara distribui massa sova-
da pelos reclusos da Bristol County House of Correction. 
Aliado a isto tem apoiado no serviço de refeições a neces-
sitados, doando pão e pastelaria.

No ano de 2006, o irmão mais novo, que ele tinha cria-
do, morre de acidente de automóvel. Esta situação des-
perta em Duarte Câmara um ainda maior sentimento de 
apoio aos mais necessitados.

Em 2007 Duarte Camara e um grupo de amigos for-
mam os Amigos Unidos, com a �nalidade de angariação 
de fundos para famílias necessitadas. 

Esta organização tem angariado largas centenas de dó-
lares para apoio a pessoas atingidas por grandes tragédias, 
doenças crónicas e perda de trabalho. Mais recentemente 
Duarte Câmara deslocou-se às Capelas, onde fez entrega 
de uma carrinha equipada para transporte de uma mãe e 
�lha com a doeça do Joseph Machado.

Mais de 60 anos a levar a Bandeira 
Portuguesa aos píncaros da glória 
em celebração do Dia de Portugal 
Rhode Island foi berço das celebrações do Dia de Portugal (1958) numa segunda fase 
(1978), numa terceira fase (2007), numa fase de ouro (2018) com a presença 
do Presidente da República
- O Phillip Street Hall em East Providence, com 120 anos, foi a primeira organização a 
festejar o Dia de Portugal nos Estados Unidos.

Este ano de 2020 passa à história pela série de condi-
cionalismos do coronavírus, que obrigaram a um cance-
lamento das atividades que fazem Rhode Island único em 
programa de celebrações do Dia de Portugal.

Mas se não podemos vir para a rua gritar bem alto a 
nossa portugalidade temos muito a que nos possamos 
agarrar para festejar.

E se não podemos vir para a rua agarramos o longo e 
único historial de mais de 60 anos recheados dos maiores 
êxitos. 

E se estamos na segunda fase do descon�namento, da 
crise do coronavírus, tal como referiamos em 2019, já 
atingimos a fase de ouro (2018) nas celebrações em Rho-
de Island, com a presença em Providence do Presidente 
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. 

E como se isto já não fosse su�ciente, estava acom-
panhado pelo primeiro-ministro, António Costa e pelo 
presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cor-
deiro. E não nos venham dizer que esta decisão foi por 
acaso. Rhode Island foi berço das celebrações do Dia de 
Portugal em 1958, com o então governador Dennis Ro-
berts a proclamar o Dia de Portugal em Rhode Island.

E para justi�car, publicamos a proclamação o�cial que 
nos foi facilitada pelo então senador William Castro.

Mas Rhode Island, se desde há longa data é único em 
atividades das celebraçõs, é o maior em lusoeleitos.

Estamos em 1978, Rogério Media, então vice-cônsul 
de Portugal em Providence, que havia chegado do Ca-
nadá, com o sangue da portugalidade a ferver nas veias, 
avança com o projeto da primeira parada pelas ruas de 
Providence e arraial nos jardins da State House. 

Foi o primeiro grande êxito das celebrações do Dia de 
Portugal no mundo luso dos EUA. Foram os primeiros 
passos numa integração que hoje se re�ete nos mais va-
riados quadrantes.

Foi em Rhode Island que geminou a semente para cele-
brações semelhantes. Mas aqui as celebrações, são muito 
mais do que um simples arraial. 

E foi por isto e muito mais que Rhode Island teve pre-
ferência presidencial.

Se bem que Rogério Medina se mantivesse como vi-
ce-cônsul e como tal, sempre muito próximo da comuni-
dade, surge a cônsul, Anabela Cardoso, que tira as cele-

brações de Providence e entram no sistema rotativo pelas 
organizações. 

Como o sistema não desse resultado, surge António 
Costa e António Rodrigues e levam as celebrações para a 
Broad Street em Cumberland. 

Ali conheceram-se grandes êxitos. Mas faltava algo. 
Precisávamos de mais visibilidade. Há males que vêm 
por bem.

Com a passagem à reforma de Rogério Medina, o con-
sulado perde o diplomata mais conceituado que por ali 
passou e a comunidade passa a ter a tempo inteiro um 
excelente elemento. Tal como havia prometido, assume a 
presidência das celebrações. 

Entre uma certa controvérsia, aposta e concretiza o re-
gresso das celebrações a Providence. 

O “State Room” da State House abre-se às celebrações. 
Vivemos o êxito das celebrações 2007.
Além do Portuguese Times, a comunicação social ame-

ricana, rádio, jornais, televisão falam das celebrações e 
de Portugal. O êxito das celebrações encontra eco em ou-
tras comunidades, onde se realça Boston, com o Boston 
Portuguese Festival, com um programa idêntico.

E quando nada o fazia crer, as celebrações do Dia de 
Portugal/RI, atingem os píncaros da glória, quando o 
Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, acende a chama da portugalidade em Providence, 
perante um mar de gente. 

A comunidade de Rhode Island, acabava de registar 
a VITÓRIA DO SÉCULO. O dia 10 de junho de 2018 
entre nos anais das celebrações, com a preferência do 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para 
festejar Portugal fora de Portugal, comemorações que ha-
viam começado em Ponta Delgada, passaram por Boston 
e culminaram em Providence.

Mas se foi assim em 2018 e se o 2020 teve de ser can-
celado, teve a bandeira portuguesa a ser içada no Town 
Hall em Bristol. Manuel Pedroso, o Homem de um Sé-
culo, mostrou o seu patriotismo de máscara e bandeira 
portuguesa. 

Rogério Medina, o grande obreiro das celebrações, não 
esqueceu o escudo na máscara. Al Medina e Connie Fur-
tado entre a bandeira portuguesa e da região Açores. 

José Ribeiro passeou o seu patriotismo na máscara.
 

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, com a governadora de RI, Gina Raimondo e o primeiro-
-ministro português António Costa, durante as celebrações do Dia de Portugal em RI 2018.
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DIA DE PORTUGAL E OS PORTUGUESES

Ildeberto “Al” Medina, o exemplo da conquista 
e sucesso empresarial luso nos Estados Unidos

• Texto de Augusto Pessoa

Al Medina é o exemplo dos muitos que escolheram os Estados Unidos da América para viver
Muitos o sonham, mas poucos o concretizam
Tal como já o referiu, mais 

do que uma vez ao Portu-
guese Times, “ter força de 
vontade, fé e trabalho duro 
são os ingredientes para o 
sucesso”, sublinha.

Deixou a Graciosa, no que 
considera “a viagem do su-
cesso”. E acrescenta: “Vim 
em procura do desconhe-
cido. Uma aventura. Entre 
dias tempestuosos, o Sol 
brilhou. A luta era diária. Era 
constante. Porque o destino 
foram os EUA. Uma terra, 
onde se pode sonhar. “Eu 
sonhei e realizei”. Foi Por-
tuguese Times o primeiro a 
descobrir Al Medina. E o pri-
meiro a dizer quem é aquele 
empresário.  

O destino foi os EUA, onde 
conseguiu construir o seu 
próprio império. Faz parte 
do grupo dos bem sucedi-
dos empresários lusos radi-
cados por estas paragens. 
Foi a ilha Graciosa que o viu 
partir. Uma aventura que co-
nheceu o êxito.

“Em 1900, a minha avó 
paterna deixou a Graciosa 
num barco baleeiro em di-
reção aos EUA, com apenas 
16 anos de idade. Regressa 
16 anos depois devido à de-
pressão. Contava histórias 
que me encantaram e agu-
çaram o desejo de as poder 
viver pessoalmente”, confi-
dencia-nos Al Medina, para 
acrescentar:  

“Ainda na Graciosa sem-
pre dei asas aos meus pen-
samentos. Sempre fui muito 
ambicioso. Nos meus so-
nhos. Via grandes edifícios. 
Estradas enormes. Bons 
carros. Casas lindas. Que-
ria subir na vida. E isto só 
a América me podia dar. Se 
melhor o idealizei melhor o 
concretizei”.

Mas as rosas também 
têm espinhos.

A América é uma terra de 

extremos. Um desses é o 
frio. “Cheguei em 1977. Em 
pleno inverno. A casa não 
tinha aquecimento central”.

Os EUA são uma terra 
plena de desafios. Os que 
os conseguiram ultrapassar 
juntam essas passagens à 
vitória final. Há quem tenha 
orgulho em repartir a sua 
bem sucedida aventura com 
as novas gerações como 
exemplo do que poderá 
também ser o seu sucesso.

“Comecei a trabalhar no 
dia seguinte ao ter chegado 
aos EUA. Foi numa empresa 
de construção. O ordenado 
superava o que se ganha-
va nos Açores. Estava no 
princípio de uma longa ca-
minhada. Comecei a fazer 
a manutenção de casas e 
apartamentos. E aqui fez-se 
luz.”

Ildeberto Medina come-
çou a ver-se a despertar 
para algo que gostava de 
fazer. Remodelação de inte-
riores.

“Em 1979 faço o primeiro 
trabalho sob a minha intei-
ra responsabilidade, como 
empresário. Deus quiz que 
fosse êxito. Os primeiros 
cinco anos ia fazendo traba-
lhos sozinho em regime de 
part-time”.

Por aqui se depreende 
que Al Medina foi analisan-
do o mercado, cuidadosa-
mente. Sem tomar riscos 
excessivos, viu os prós e os 
contras. “A certa altura pen-
sei: agora ou nunca, como 
diz o velho ditado “quem 
não arrisca não petisca”.

Se já tinha arriscado a 
“descoberta” dos EUA, va-
mos agora aproveitar o que 
a maior e mais poderosa 
nação do mundo nos dá em 
termos de oportunidades.

O seu êxito exterioriza-se 
na sua forma alegre, bem 
disposta de estar na vida 

que se reflete na sua vasta 
clientela.

Deixou os Açores em 
1977 na descoberta da terra 
prometida, que lhe tem pro-
porcionado o tão esperado 
êxito que todos sonham en-
contrar pelos States.

Bem relacionado com a 
comunidade é uma presen-
ça habitual nas atividades 
da comunidade.

Uma nota que realça é 
a forma impecável como 
sempre se apresentam.

Três anos após a sua che-
gada iniciou-se em “part 
time”, no que se transfor-
maria numa companhia de 
sucesso em 1985.

“Acredito que quando se 
tem a convicção de que se 
pode vencer, sem esquecer 
a dedicação necessária e 
forte empenhamento na 
concretização do sonho 
este acaba por acontecer”, 
salienta Ildeberto Medina, 
que após ter finalizado o 
High School, trabalhava de 
dia e frequentava o colégio 
à noite.

A companhia dedica-se à 
remodelação interior e exte-
rior de moradias.  

A Medina Painting and 
Remodeling tem uma força 
diária, número que aumenta 

durante os meses de verão.
Eis uns seus conselhos:
. Procure o construtor 

através de amigos e fami-
liares.

. Fale com dois ou três 
construtores, fique a par do 
seu preço, experiência, co-
nhecimento e honestidade.

. Não se deixe embalar 
pelo preço mais baixo. Fi-
que-se pelo preço entre o 
mais alto e mais baixo.

. Não adiante dinheiro 
muito cedo. Faça-o após o 
trabalho ser começado, que 
deverá ser na ordem dos 30 
por cento do total do traba-
lho,

. Permita que o construtor 
compre os materiais, desde 
que seja do melhor existen-
te no mercado.

Medina recomenda pro-
dutos da Benjamin Moore, 
Sherwin William e Adler 
Hardware C2. Tintas de alta 
qualidade.

. Tenha a certeza de que 
o construtor é devidamente 
licenciado e todos os seus 
empregados estão devida-
mente seguros.

. Se o trabalho for desen-
volvido numa casa antiga 
o construtor deverá ser li-
cenciado pelo Environme-
nal Protection Agency do 

Rhode Island Department of 
Enviromental Management 
(DEM).

. Contacte o DEM e tenha 
a certeza de que o constru-
tor não tem violações na 
limpeza de tinta de chumbo.

. Tenha a certeza de que 
no contrato fica assente 
quem compra os materiais.

. O construtor deverá co-
locar em sítio bem visível as 
licenças necessárias para a 
autorização do trabalho.

. A pintura exterior é um 
processo que se estende 
entre os meados de abril e 
os meados de novembro, 
não é um processo rápido.

. Antes de se proceder à 
pintura tem a lavagem com 
água sobre pressão que 
leva uma semana a secar.

No meio destes tópicos 
oportunos e que podem 
evitar grandes dores de ca-

beça, Medina, acrescenta: 
“Não há trabalho pequeno 
ou grande. Todos são fei-
tos com a honestidade de 
uma grande companhia”, 
sublinha Medina, cuja ex-
periência e honestidade o 
colocam como um dos mais 
bem aceites no seu campo 
de trabalho, onde não é indi-
ferente a sua forma amável 
e profissional de lidar com 
os seus clientes.

Medina tem ainda pes-
soal especializado na lim-
peza de caves, assim como 
as caleiras de escoamento 
de águas da chuva.

“Não tenha receio em fa-
zer perguntas no referente 
à experiência do construtor.

Bons materiais são sinó-
nimo de trabalho duradou-
ro”, concluiu Ildeberto Me-
dina.

Al Medina e Connie Furtado

1339 Cove Road, New Bedford, MA — Tel. 508-984-0489

INNER BAY CAFÉ & GRILL
• Especiais diários
• Os melhores pratos da cozinha portuguesa • Ambiente requintado

Agradecemos a todos que contribuiram para o sucesso do 27.º Convívio
Nordestense. Saudações extensivas ao presidente da CM do Nordeste, António

Miguel Soares, que nos honrou com a sua presença!

A nossa esplanda está aberta!
Reserve já!

Oferecemos serviço de “take out”

Feliz Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades a toda 
a comunidade portuguesa!

No coração do norte de New Bedford

BOULEVARD
FUNERAL HOME

deseja a si e a toda a sua
família Feliz e Santa Páscoa

Servindo a comunidade
portuguesa há

mais de 70 anos

Michael J . da Silv a
Andrew M. da Silv a

E M B A L S A M A D OR E S  E  D IR E C T OR E S
F U NE R Á R IOS  L IC E NC IA D OS

Tel. (508) 994-6272
223 Ashley Boulevard, New Bedford

Saudamos a comunidade portuguesa por 
ocasião das celebrações do Dia de 

Portugal, de Camões e das Comunidades!
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Lusodescendente é a terceira figura na administração na capital de hode Island

Theresa Agonia, vice chefe de gabinete 
do mayor de Providence, Jorge Elorza
• Fotos e texto de Augusto Pessoa

heresa Agonia é Vice- hefe de Gabinete do ma or de Providen-
ce. Fluente em português, é fruto da escola do lube uventude 
Lusitana, umberland, I e da professora Fernanda ilva. Além do 
Português, heresa Agonia fala spanhol e Francês. otada de 
grande e periência tem capacidade para atingir a conclusão de 
projetos limitados em tempo. rabalhando em departamentos go-
vernamentais, adquiriu grande e periência na liderança e assistên-
cia na certeza de que as finalidades são atingidas.

Aliado à educação universitária, é dotada de grande simpatia e 
beleza, o que já lhe valeu  títulos de iss ia de Portugal I, iss 

hode Island e, como tal, presença no certame iss América. 
Foi distinguida pela PAL  como oung Portuguese American 

P O A” A ard. 
Avistou-se com o então Presidente da ep blica Portuguesa, 

avaco ilva, aquando da sua despedida em Ne ar , N  e acom-
panhou o a or de Providence, orge lorza, na entrega das ha-
ves da idade, ao Presidente da ep blica Portuguesa, arcelo 

ebelo de ousa, durante a sua memorável visita, no mbito das 
celebrações do ia de Portugal I . ma jovem que se dis-
tingue pela força de vencer, apostou na educação académica, não 
obstante ter perdido o pai ainda muito jovem.

Educação Universitária
Bachelor of Arts, edia omunications and Public elations, o-

ger illiam niversit , (maio, ).
enior ecutives in tate and Local Government ertificate Pro-

gram, arvard enned  chool, (julho, )
Ocupação profissional
Gabinete do a or orge lorza, Providence, I
Vice- hefe énior de Gabinete (julho  até ao presente). Vi-

ce- hefe de Gabinete (janeiro  até julho ) 
arefas incluem

. esponsável principal perante o a or lorza, de orientar o ca-
lendário anual dos acontecimentos na cidade, incluindo o PV Fest, 
um festival de arte internacional com um orçamento de mais de 

 mil d lares. 
. ontrolar as mais de  obrigações profissionais do ma or, 

que inclui, entre outras, mais de  reuniões em hode Island e o 

programa anual de  apoios destinados a organizações sem fins 
lucrativos para os residentes de Providence.

. oordenar mais de  acontecimentos anuais, organizados 
pela cidade de Providence, procurando parcerias junto de O s e 
líderes comunitários.

. Orientar programa de  semanas do a or lorza. ete mem-
bros do seu gabinete e outro ao nível de diretor de acordo com o 
projeto do ma or.

. Orientar e apoiar a operação diária e todos os problemas que 
surjam. 

Organização da iss niverse em I
iss hode Island  
A  - agosto  a setembro 

. epresentar a iss A e o estado de hode Island como porta 
voz e fazendo todos os contactos com os media, com deslocações 
através do estado e da nação, trabalhando de acordo com a orga-
nização iss niverso

Gabinete do a or ames iossa, entral Falls, I.
- elações P blicas, novembro  a dezembro  
. Orientar os contactos com os media, incluindo as redes so-

ciais  faceboo , t itter e o ebsite da cidade.

. screver pontos sujestivos de interesse para os discursos do 
ma or iossa e notas p blicas com pontos chaves para entral 
Falls, para a televisão, rádio e jornais.

. oordenar acontecimentos em entral Falls, incluindo, primeira 
semana dos restaurantes, içar da bandeira, cerim nias de corte de 
fita de inauguração, conferências de imprensa e acontecimentos 
anuais. 

. ervir de ligação entre Planning epartment e it  Planning e 
oning Boards.

ommunications Assistant Latino Polic  Institute at oger il-
liams niversit , junho a novembro de 

Distinções
. Board of irectors, Providence Performing Arts enter
. Board ember and Founder, entral Falls Alumni Association
. Vice-chair oman, Providence Business Loan Fund
. hair oman e ter onation ommission
. irector, a  of Portugal hode Island, 

Theresa Agonia com o mayor Jorge Elorza, na altu-
ra da entrega das chaves da cidade ao Presidente da 
República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Senior Whole Health está em conformidade com todas as leis de   direitos civis 
federais aplicáveis e não discrimina com base em raça, cor, nacionalidade, idade, 
de�ciência ou sexo. O Senior Whole Health (HMO SNP) e o Senior Whole Health NHC 
(HMO SNP) são planos de cuidado coordenados que possuem um contrato com o 
programa Medicare Advantage e o programa Commonwealth of Massachusetts/
EOHHS MassHealth (Medicaid). A inscrição depende da renovação anual do contrato. 
H2224-2020-84533 _M PRT Approved 2/11/2020 

Falamos a sua língua
Falamos mais de 40 línguas e iremos 
ajudá-lo(a) a obter os cuidados de 
profissionais que te compreendam!

Ligue para 1-888-566-3526 (TTY 711).
www.seniorwholehealth.com

Um plano de saúde 
para idosos que têm 

MassHealth.

Obrigado pelo vosso patrocínio e lealdade!
Honestamente,

Rosemary, Manuel, Stephen Neto e funcionários

Saudamos as danças de Carnaval
pela forma como preservam

esta tradição popular
por terras americanas

Saudamos todas as comunidades 
lusas dos EUA neste Dia de Portugal

de Camões e das Comunidades!
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194 WARREN AVENUE, EAST PROVIDENCE, RI

(401) 438-0111

• Casa • Carro • Saúde • Motos
• Barcos • RV’s • Negócios

Nós temos e oferecemos:

• Os melhores preços • As melhores companhias • O melhor serviço

THE AG ENCY PAIVA
Insurance & Real Estate

SEG URO D E TOD O O TIPO

• RESIDENCIAL
• COMERCIAL

32
ANOSJ oseph Paiv a com a esposa Odília

Paiv a e os filhos Alex andre e
Nicholas Paiv a.

Saudamos os paroquianos da igreja
de São Francisco Xavier em E.
Providence pela celebração dos

105 anos de paróquia!

Saudamos a comunidade portuguesa 
por ocasião do Dia de Portugal, de 

Camões e das Comunidades!

Alexandre e Nicholas Paiva dão seguimento à Paiva’s Agency
• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Joseph Paiva com a esposa Odília Paiva e os �lhos Alexandre e Nicholas Paiva.

As segundas gerações, para satisfação 
dos pais, estão a dar seguimento às suas 
iniciativas empresariais. Formam-se. 
Tentam sair do chapéu de proteção. Vão 
em procura de trabalho. Não tarda mui-
to para que os venhamos a encontrar a 
trabalhar com os pais.

Alexandre Paiva é disto um exemplo, 
tal como seu irmão Nicholas Paiva. Am-
bos frequentaram a St. Elizabeth School 
em Bristol até 2005 quando este estabe-
lecimento de ensino encerrou. Passaram 
para o Sacred Heart School em East 
Providence. Não deixa de ser curioso 
de ambos concluirem o Bishop Connoly 
High School em 2010 e 2012.

Alexandre Paiva frequentou o Bristol 
Community College e a University of 
Hartford, onde concluiu o curso de Bu-
siness Administration. 

Nicholas tirou o curso também em bu-
siness do Bristol Community College. 
Nos anos 2016 - 2017.

Concluiram os exames que e os dei-
xam aptos a prosseguir na venda de se-
guros em Rhode Island. 

“Estou radiante por ver que o meu 
trabalho vai ter continuidade. Já temos 
visto negócios desaparecer pelo desin-
teresse dos �lhos. Se as coisas se manti-
ve ram como estão a Paiva Agency tem 
futuro”, disse Joe Paiva.  

Joseph Paiva é um reco nhecido 
pro�s sional no ramo de seguros. Com 
escritó rios em East Providence (War-
ren Ave nue), criou ao longo dos tempos 
uma vasta clientela, fruto do trabalho 
aten cioso e cui dados que vem desen-
vol vendo ao longo dos anos.  Sendo 
um elemento ativo da comunidade tem 
recebido a preferência do nosso grupo 
étnico que pode receber todas as infor-
mações na língua de Ca mões.

“Começámos em 1983 junto da Me-
tropolitan onde estive pelo período de 
cinco anos e meio. Após este início e 
em conjunto com a experi ência que ti-
nha de real estate, abri a Paiva Insuran-
ce Agen cy, um ramo que se compli cou 

burocrati camente e em termos �nan-
ceiros. Quan do comecei as coisas eram 
muito mais simples. Por exemplo o se-
guro de pro priedades era fácil de fazer. 
Preços razoá veis. Estamos a falar entre 
$250 a 300 dólares. O mesmo seguro 
nos dias de hoje ronda as $800. 

Estes aumentos re�etem-se quer no 
estado de RI, quer em MA, pela sua 
proximidade ao mar. Esta mudança veio 
como que por contágio com os furacões 
registados nos estados do sul. 

Desde o furacão Bob que estas áreas 
não têm sido atingidas por grandes tem-
porais, a não ser chuva e vento com raja-
das um pouco acima do normal, assim 
como inundações em áreas mais baixas 
junto a rios e ao mar. Acontece que as 
com panhias de seguros vêm vaticinan-
do que dado o longo período de tempo 
em que não somos fusti gados por gran-
des tempo rais, estes podem aconte cer. 
Como os furacões ganham muita força 
sobre o mar e como temos uma longa 
faixa costeira, as proprie dades junto ao 
mar podem ser fortemente atin gidas. No 
caso de sermos fustigados por algum 
temporal, os pré mios que as compa-
nhias de seguros irão pagar aos supostos 
atin gidos, levará ao �m das mesmas. As 
atuais apólices têm duas deduções, onde 
não consta temporal. Exis tem apólices 
que chega a atingir os cinco por cento 
do valor da casa. Uma pro priedade com 
uma apólice de seguros na ordem das 
200 a 250 mil dólares, cinco por cento 
são 10 mil dólares, o que signi�ca que 
os pri meiras 10 mil dólares de prejuízo 
são da responsa bilidade do proprietário. 

Lanço um alerta à comu nidade para 
esta situação, que pode ser uma surpre-
sa desa gradavel”, diz Joseph Paiva, que 
faz equipa com sua esposa, Odília Paiva 
e ago ra com os �lhos Alexandre e Ni-
cholas. 

“Estamos aqui para infor mar pelo que 
basta consultar o nosso anúncio nes-
ta página. Telefone ou venha pessoal-
mente. E não deixe para amanhã o que 

pode fazer hoje. Não se deixe surpreen-
der. Não vá na velha teoria do mais bai-
xo, que pode acabar por ser muito mais 
caro. 

Faça uma análise à sua apólice de se-
guros. Se está confuso, ou se tem dú-
vidas, cá estamos para informar”, subli-
nhou Joseph Paiva, que a comunidade 
conhece gra ças ao pro�ssionalismo no 
ramo de seguros e pelo seu envolvi-
mento comu nitário junto dos Amigos 
de Rabo de Peixe, organização a que já 
presidiu, tendo sido um dos convidados 
aquan do da elevação a vila, daquela fre-
guesia do concelho da Ribeira Gran de, 
da ilha de São Miguel.

No ramos dos seguros, de referenciar 
o seguro auto mó vel que não apresenta 
gran des modi�cações “o seguro do car-
ro quer seja contra terceiros ou contra 
todos os riscos, pouco modi�ou. As 
compa nhias no momento atual estão 
mais preo cupa dos com os seguro das 
casas. Por vezes faz-se muito barulho 
em que o seguro casa/carro na mesma 
companhia da facilidade ao cliente. Na 

verdade nem sempre é assim. É uma 
ilu são. Não podemos esquecer que te-
mos compa nhias de segu ros, mais voca-
cionadas ou para o ramo automóvel ou 
para a pro priedade.

Temos mais de uma dúzia de compa-
nhias e todas elas com diversas voca-
ções. Convém no entan to subli nhar que 
sou um agente independente e como tal 
em condições de oferecer ao cliente o 
que melhor satisfaz as suas exigências 
e neces sidades”, alertou Paiva, que não 
deixa de sublinhar as regalias de uma 
apólice familar em seguro auto móvel. 

“A partir do primeiro carro, os que 
se seguirem têm mais ou menos 20 por 
cento de desconto. Os �lhos podem fa-
zer parte da mesma apólice, se bem que 
os carros têm de estar registados sob o 
nome do pai ou da mãe”, concluiu Jo-
seph Paiva, que mantém vasta clientela, 
sinónimo de pro�ssio nalismo e aceita-
ção da clien tela. “O seguro não é um 
luxo mas uma necessi dade”, a�r ma, Joe 
Paiva ladeado pela esposa Odília e os �-
lhos Alecandre e Nicholas Paiva.
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No âmbito das celebrações do Dia de Portugal  

Lizett Frias recebeu das mãos 
do Presidente da República
o “Portuguese Heritage Award” 
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

Lizett Frias recebeu das mãos do 
Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa a “Portuguese Heritage 
Award” no decorrer da 34th Heritage 
Day of Portugal que teve lugar dia 11 de 
junho de 2018 na State House em Bos-
ton. Lizett Frias é natural de Hudson 
e é �lha do bem sucedido empresário 
António Frias, natural de Santa Maria 
e Manuela Frias natural de São Miguel, 
Açores. Tem duas �lhas Stephanie e Ni-
cole e dois netos Lucas e Jonathan.  Li-
zett Frias tem sido muito ativa junto do 
Hudson Portuguese Club, que detém as 
mais modernas e funcionais instalações 
ao nivel de comunidade lusa nos EUA. 
Tem feito parte dos corpos diretivos, 
assim como das mais relevantes inicia-
tivas ali realizadas. Foi fundadora e tem 
presidido ao S&F Annual Golf Classic 
que tem conseguido angariar centenas 
de dólares para a organização. Tem tido 
papel preponderante na preservação e 
promoção da herança portuguesa no 
seio das novas gerações. 

A sua experiência administrativa tem 
sido primordial no dia a dia do Hud-

son Portuguese Club. Desempenha as 
funções de Executive Director of Mar-
keting and Business Development da 
S&F Concrete Contractors a maior 
companhia a nivel português nos EUA 
e a terceira maior a nivel dos EUA.  É 
formada em Building Technology da 
Wentworth Institute of Techonogy e 
detém a Unrestricted Construction 
Supervisors License. Nos seus 30 anos 
de experiência iniciou-se na divisão de 
carpintaria onde prosseguiu na secção 
de engenharia e diretora de projetos. 
Foi recentemente reconhecida no New 
England Real Estate Journal no “2018 
Women in Construction”.  Lizett tem-se 
distinguido pelo seu envolvimento em 
grandes empreendimentos e iniciativas 
pro�ssionais sem esquecer o seu contri-
buto junto da comunidade portuguesa 
em Hudson. O pai António Frias não 
esquece de a lembrar entre a vida pro-
�ssional e familiar “ Be the best you can 
be” e “You can achieve your dreams, 
but never forget your roots”.

A medalha atribuida por proposta 
pela deputada Kate Hogan.    

16 6  Central Street, P.O. Box  427, Hudson, MA 01749

Tel. (978) 56 2-3495

Rodney Frias, Lizett Frias e Anthony Frias ladeiam a vice-governadora de Massa-
chusetts, Karyn Polito.

O empresário António Frias com o governador de Massachusetts, Charles Baker

Rodney Frias e seu pai António Frias ladeiam o antigo jogador do Boston Red Sox, 
David Ortiz. 
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DIA DE PORTUGAL E OS PORTUGUESES
Anthony Pio, diretor de Serviços Fraternais e Relações 
Públicas da Luso American Financial na Costa Leste 
dos EUA, com sede em New Bedford

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Anthony Pio é o diretor de Serviços Fraternais e 
Relações Públicas da Luso American Financial na 
Costa Leste dos EUA, com sede em New Bedford, 
Mass..

A Luso-American Financial está situada no De 
Mello Internacional Center no centro da cidade de 
New Bedford.

Fica situada entre o porto de pesca com mais mo-
vimento de pescado nos EUA. O Zeiterian Theatre, 
onde vão à cena os maiores espetáculos artísticos 
que passam por esta região. O Museu da Baleação, 
que reúne uma das mais ricas histórias da baleação 
entre os Açores e os EUA.

Anthon  Pio prima pela sua postura e profissiona-
lismo no trato com a comunidade. 

Anthony Pio trabalha muito de perto com os pre-
sidentes das sucursais locais da União Portuguesa 
Continental, como ajudando no seu crescimento, 
compreensão da herança portuguesa, cultura e lín-
gua, como também ajudar a promover esta causa 
junto das comunidades de Massachusetts, Rho-
de Island, Connecticut, New Jersey, New York e 
Pennsylvania.

Mas continua a ser uma organização vocaciona-
da ao apoio dos associados. 

Oferece
Life Insurance Plans

- Single Premium
- implified Issued

- 10-Pay Life
- 20-Pay Life

Final Expense
Term Insurance

Savings Plans
- Annulties

- IRA Rollovers
- Tradicional IRA’s 

- Roth IRA’s 
- Educational Savings

(coverdell acount)

Anthon  Pio nasceu em an Pablo, alif rnia, fi-
lho de José Luís e Leonor Pio. É o irmão mais velho
de Ricky Pio e tio de Nathan e Joseph. Desde mui-
to jovem que Anthony Pio desenvolveu a sua vida 
junto da cultura portuguesa e raízes familiares. Fez 
parte do Rancho Folclórico Portugal na Califórnia, 
tendo sido presidente e diretor do San Pablo Holy 
Ghost Association. 

Gosta de dançar, cozinhar, viajar e passar tempo 
com a família e amigos.

endo uma primeira geração luso-americana, fi-
lho de pais oriundos de Portugal, Pio tem estado 
envolvido junto da Luso-American Financial, prati-
camente toda a sua vida, dado ter passado a fazer 
da parte desta sociedade logo após o nascimento. 

Começou a sua jornada com a Sucursal Jovem 
nº. 16 de Contra Costa, Califórnia, onde assumiu vá-
rias posições, até 2006, quando assumiu a posição 
de diretor de atividades do State 20-30’s Board, mas 
mantendo-se ativo junto da Youth Council como 
seu coreógrafo.

Em 2010, foi eleito presidente da State 20-30’s e 
restabeleceu a Region n.º 2 de São José. Em 2012 
foi promovido a Chair of Youth Directors na West 
Coast, posição que ainda hoje mantém. 

Adicionando à sua longa experiência junto desta 
ociedade, Pio tem uma longa e periência financei-

ra e um inigualável cuidado na satisfação do clien-
te.

Anthon  Pio trabalhou na ind stria financeira 
por nove anos onde começou como “Customer 
Services Representative” e com a sua dedicação 

Na foto acima, Anthony Pio com Francisco Mendonça, 
ativo elemento da comunidade portugueas do norte de 
Massachusetts e antigo diretor da União Portuguesa 
Continental.
Na foto abaixo, Anthony Pio com Duarte Carreiro, 
administrador da SATA nos EUA e Leslie Ribeiro 
Vicente, diretora executiva da Discovery Language 
Academy em New Bedford.

 

Single Premium  
Simplified Issued  

10-Pay Life 
20-Pay Life 

Final Expense 
Term Insurance 

 

Annuities 
IRA Rollovers 

Traditional IRA’s 
Roth IRA’s 

Education Savings 
(Coverdell Account) 

ao trabalho conseguiu através dos seus esforços 
guindar-se a posições sucessivas de Custom Servi-
ce Manager, Operations Manager, Assistant Branch 
Manager e Branch Manager. Depois dos seus nove 
anos na ind stria financeira foi trabalhar como Pa-
ralegal” com uma firma destinada ao serviço a pes-
soas fisicamente incapacitadas. 

Anthony Pio tem sido uma lufada de ar fresco e 
uma bem vinda adição para a operação na costa 
leste dos EUA.

Anthony Pio tem sido uma vida de dedicação à 
sociedade e à cultura e serve atualmente a vibrante 
comunidade portuguesa na Nova Inglaterra. 

O seu entusiasmo contagiante tem levado a um 
maior envolvimento na causa fraternal e um conse-
quente aumento de membros.

Sendo relativamente novos nas comunidades da 
costa leste, muitos não sabem que a Luso American 
Financial é a única companhia de seguros proprie-
dade de portugueses autorizada a fazer negócio na 
costa leste dos EUA e não apenas pode facilitar pro-
teção financeira para a sua família como também 
facilitar benefícios extra para preservação e apoio 
da nossa cultura e gerações futuras.

Originalmente fundada em 1868 como Portugue-
se Protective and Benevolent Association, a Luso 
American Financial é uma associação fraternal 
com cerca de 20.000 membros. Sediada em Dublin, 
Califórnia, com escritórios em New Bedford, Mas-
sachusetts, a Luso American é uma organização 
dedicada a preservar e promover a cultura e heran-
ça portuguesas, tradições e valores enquanto vela 
pelo bem estar dos seus membros e comunidade 
portuguesa num só todo. 

O seu propósito pode ser descrito nesta declara-
ção. “Ter como principal prioridade facilitar seguro 
de vida, financiamento e serviços fraternais, indivi-
duais e familiares na comunidade luso americana”. 
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599 Cambridge St. Cambridge, MA • Tel. 617-494-0501
Aberta de Seg.-Qua.: 9 AM-6 PM - Qui.: 9 AM-7 PM - Sexta-Sáb.: 9 AM-6 PM

www.pachecoj ewelers.com

Especializ amo-nos em ouro europeu
de 19 q uilates

Linha completa de reló gios, pé rolas, platina
e diamantes!

Saudamos os naturais do
concelho da Ribeira Grande

pelo sucesso do 27.º convívio!

Saudações extensivas à comitiva
vinda da terra de origem!

Saudamos a comunidade por-
tuguesa por ocasião 

do Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades!

Natural da Ribeira Grande

Gilda Nogueira assume a presidência do conselho
consultivo da Reserva Federal
A presidente e diretora executiva do East
Cambridge Savings Bank, a luso-
americana Gilda Nogueira, foi nomeada
para a presidência em 2018 do Conselho
Consultivo sobre Instituições Depositárias
do sistema da Reserva Federal dos EUA.
Gilda Nogueira prossegue assim uma
carreira bancária recheada das mais altas
posições, fruto do conhecimento e
profissionalismo demonstrado.
Foi nomeada conselheira da Reserva
Federal (Fed) dos Estados Unidos em
outubro de 2015.
Entre 2016 e 2018, Gilda Nogueira
pertence ao grupo de 12 especialistas que
aconselha a Fed em assuntos de bancos
comunitários e uniões de crédito, num
organismo chamado Conselho Consultivo
sobre Instituições Depositárias
Comunitárias nacional (CDIAC). Nasceu
na Ribeira Grande, São Miguel   e veio
com os pais para os Estados Unidos da
América quando tinha oito anos.

O banco que hoje dirige tem ligações
fortes à comunidade lusófona da Nova
Inglaterra, disponibilizando mesmo
informação no seu site em português e
estando entre os patrocinadores das
celebrações do Dia de Portugal ou da
Massachusetts Alliance of Portuguese
Speakers (MAPS).
O conselho de que a luso-americana faz
agora parte foi selecionado de entre os
representantes de bancos comerciais e
uniões de crédito junto dos comités
regionais conselheiros da Fed e vai
reunir-se duas vezes por ano em Wash-
ington.
Gilda Nogueira vai representar
instituições depositárias comunitárias
localizadas em Connecticut, Massachu-
setts, Maine, New Hampshire, Rhode
Island e Vermont.
Gilda Nogueira é ainda vice-presidente da
Associação de Banqueiros de
Massachusetts.

G ilda Nogueira, presidente e diretora
ex ecutiv a do East Camb ridge Sav ings Bank ,

assume a presidê ncia do conselho
consultiv o da Reserv a Federal

G ilda Nogueira com o marido e o casal Pacheco durante um b anq uete de gala da
Massachusetts Alliance of Portuguese Speak ers (MAPS) em Camb ridge.

G ilda Nogueira, presidente da East Camb ridge Sav ings Bank , com o casal Pacheco e
Rui D omingos, CEO do NAVEO Credit Union, com a esposa.

Na foto ab aix o, os casais G ilda Nogueira e Pacheco, com o cô nsul de Portugal em
Boston, J osé  Velez Caroço.



Dia de Portugal/ RI/ 2019
Cerimónias oficiais do Dia de Portugal/RI/2019 no State Room da State 
House em Providence presididas pelo senador Jack Reed

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

 ce im nia  ficiai  d  
Dia de Portugal/ RI/ 2019 
realiz aram-se na sext a-fei-
ra, na noite de 07 de j unho, 
no “ S tate Room”  da S tate 
H ouse em Providence. 

Esta grandiosa demons-
traç ã o de integraç ã o e pre-
sidida pelo senador Jack 
Reed, onde se destacava 
uma comissã o constituí -
da por 14 lusoeleitos, ao 
que se acrescenta mayo rs 
e conselheiros municipais 
constituindo o estado com 
mais polí ticos portugueses 
nas posiç õe s de senadores 
e deputados.

Mas alé m destes luso-
-eleitos, podemos acres-

centar o procurador geral 
de RI, Peter Noronha e 
ainda B ob S ilva, eleito o 
primeiro mayor  de East 
Providence.

As celebraç õe s do Dia de 
Portugal/ RI/ 2019 voltaram 
a ser uma grandiosa mani-
festaç ã o de integraç ã o.

Durante as cerimóni as 
ficiai  da a e u e i 

distinguido o “ H omem do 
S é culo”  na pessoa de Ma-
nuel Pedroso, que com-
pleta este ano 100 anos de 
idade.

A comissã o dos luso 
eleitos era constituí da por: 
presidente do S enado, Do-
minick J. Ruggerio;  se-

nador W illiam J. Conley , 
Jr;  senadora Jessica de la 
Cruz , senador Adam J. 
S atchell;  deputados Jean 
Phillips B arros, Dennis 
M.Caná rio, Deborah A. 
Fellela, Raym ond A. H ull, 
K atherine S . K az arian, 
Charlene M. Lima, Robert 
J. Quattrocchi, Joseph J. 
S olomon, Jr;  Joe S erôdi o.

Durante as cerimóni as 
foram entregues diplomas 
aos estudantes de Portu-
guê  cu  a al  fi e-
ram parte do calendá rio lu-
sóf ono, numa iniciativa do 
Instituto Lusóf ono de Lí n-
gua Portuguesa do Rhode 
Island College, presidido 
por S í lvia Oliveira.

O s enador J ac k  Reed c om  M anuel  P edros o, o “ hom em  do s é c ul o” , e es p os a M aria P e-
dros o.

O  M   M  P       

O  M   J        D   P
Rhode Is l and 2019 e es p os a.

R    M     M   M  P

M  P          
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HORÁCIO TAVARES
Proprietá rio

DESIGN • PRODUCTION • INSTALLATION • CUSTOM WORK
SHEET METAL FABRICATING

CUSTOM WORK • RESTAURANT EQUIPMENT • HOODS • DUCTS

H.V.A.C. COMMERCIAL & RESIDENTIAL
WELDING SERVICE

STAINLESS • MARINE • ARC • HELIARC • IRON WORK
MACHINE SHOP SERVICE

Agora em novas e modernas instalações

no Parque Industrial de New Bedford

64 John Vertente Blvd., New Bedford, MA 02745
508-985-9940 • 508-990-9112

Boas Festas
e Feliz Ano Novo

Horacio’s Welding e Michael Tavares fazem história em tempos de pandemia

Desenhados e fabricados sistemas de abertura de portas 
com o cotovelo e separadores plásticos para proteção

Michael Tavares e a Ho-
racio’s Welding têm sido 
ao longos dos anos um ma-
nancial de concretização 
de projetos. A sua entrada 
para a Horacio’s Welding, 
à sombra da qual foi criado, 
trouxe uma lufada de novas 
tecnologias, que se manifes-
taram uma vez mais e desta 
em tempo de pandemia. 

Colocou o seu talento à 
prova, desenhou e construiu 
um sistema de abertura de 
portas (ICU) com o cotove-
lo. O sistema já se encontra 
a funcionar, em mais uma 
importante ajuda aos pro�s-
sionais da linha da frente.

Michael Tavares, cuja car-
reira tem sido acompanhada 
pelo Portuguese Times.

“Temos fabricado Intuba-
tion Boxes para os hospitais 
que são nossos clientes e que 
recebem pacientes do Covid 
19”, sublinhou Michael Ta-
vares, que disponibiliza esta 
e mais informação no face-
book da companhia.  

Michael Tavares CEO da 
Horacio’s Welding. Presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração do Zeiterion. 
Galardoado com Portuguese 
Heritage Award em 2017. 
Galardoado com a placa do 
Navio Escola Sagres em, 
2015. Co-fundador do festi-
val Viva Portugal, 2017.  

Michael Tavares com o pai, Horácio Tavares junto ao 
Monumento do Infante D. Henrique em New Bedford.

A nossa comunidade é 
fértil em valores, nos mais 
diversos quadrantes de ação. 
São jovens. Uma segunda 
geração a falar português, 
como forma de manter a sua 
e nossa identidade. 

Mas não são descobertas. 
É sim uma forma de acom-
panhar a evolução de gran-
des empresários, que são 
o orgulho da comunidade. 
Voltamos a registar o seu 
valor, para que se mante-
nham bem presentes no seio 
das nossas gentes, numa al-
tura em que se encontra em 
marcha  a campanha Censo 
2020, para mostrar quantos 
somos. 

Michael Tavares é um jo-
vem, empresário.  Filho de 
Horácio Tavares. Um dig-
ni�cante empresário, que 
apostou no êxito, sem nunca 
esquecer a sua identidade. O 
seu envolvimento comunitá-
rio. A  Sociedade do Senhor 
da Pedra, que com ele co-
nheceu os tempos aureos da 
sua existência. 

Surge o �lho, Michael Ta-
vares que herdou do pai os 
principios, que o levaram 
ao êxito que ainda prome-
te continuidade. Pai e �lho 
sustentam anualmente, a 
fé da comunidade, quando 
carregam sobre os ombros o 
andor do Senhor Santo Cris-

to dos Milagres pelas ruas 
de Ponta Delgada. Michael 
Tavares nasceu e cresceu em 
New Bedford. A família é 
originária de São Miguel e 
que veio para os EUA nos 
anos 70. Michael desde 
muito cedo começou a de-
monstrar grande inclinação 
para a formação académi-
ca. Passando pelo Vocation 
High School, foram surgin-
do as aptidões para a enge-
nharia. 

E sendo assim obteve o 
bacharel em Ciências na 
formatura em Engenha-
ria Mecânica na Northeast 
University. E o mestrado 
em Ciência na formatura 
em Obras de Engenharia na 
Northeastern University. 

Michael is the Chief Exe-
cutive Of�ces (CEO) na 
Horacio’s Inc. uma moder-
na e so�sticada empresa de 
fabricação de unidades em 
metal, com uma vasta clien-
tela pelos EUA.

A Horacio’s Inc. foi fun-
dada em 1980 por Horácio 
Tavares e trazida ao seio da 
comunidade através do Por-
tuguese Times. O que tem 
surgido futuramente têm 
sido cópias do original. 

A Horacio’s Inc é uma 
empresa dotada das mais 
modernas evoluções tecno-

lógicas que a coloca num 
patamar de superioridade na 
fabricação de componentes 
para a industria alimentare e 
muitos outros incluindo de-
senhos e instalação HVAC. 
A companhia está apetre-
chada para grandes projetos 
dentro das suas instalações e 
trabalhos de acordo com os 
projetos dos clientes. 

Depois de 8 anos de vá-
rias posições na DePuy 
Orthopedics e na Johnson 
and Johnson Comp.Michael 
Tavres, tomou a decisão de 
assumir a responsabilidade 
da companhia de seu pai,  
na continuação do trabalho 
que vinha desempenhando 
nos últimos oito anos, em 
outras companhias. Não 

obstantes a alta posição que 
ocupa, assim como as ante-
riores ao serviço de outras 
companhias, Michael Tava-
res é o exemplo de um luso 
descendente que tem sem-
pre bem presente a sua ét-
nia. Foi presidente da Princ 
Henry Society e che�ou a 
delegação aquando da visi-
ta de um pelotão do Navio 
Escola Sagres, ancorado no 
porto de New Bedford, ao 
monumento ao Infante D. 
Henrique. 

Pertence à administração 
do Zeiterion Theater, New 
Bedford,onde a familia tem 
apoiado grandes iniciativas 
culturais. Foi um dos fun-
dadores, do festival “Viva 

Portugal” no centro da ci-
dade de New Bedford, que 
mostrou as potencialida-
des do nosso grupo étnico, 
numa forma integrada. Foi 
um dos responsavéis pela 
vinda de Carlos do Carmo 
com concerto no Zeiterion 
Theater em New Bedford. 
As mais diversões distin-
ções, junta-se o Portuguese 
Heritage Award que recebeu 
em 2017. 

Placa do Viva Portugal em 
2017.

Placa do Navio Escola Sa-
gres em 2015. 

Michael Tavares reside 
em Freetown, Ma. com a es-
posa Cláudia e �lhos Laura 
e Logan.

Horácio Tavares e esposa com o Presidente da República Portuguesa, Marcelo R. 
Sousa, vendo-se ainda na foto Cláudia Tavares e Al Medina.
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Em tarde de portugalidade 

“Orgulhosos da nossa herança portuguesa celebramos Portugal”
– Rogério Medina, orador principal na homenagem aos 40 presidentes

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Numa brilhante iniciativa 
de Márcia Sousa, vice-côn-
sul de Portugal em Provi-
dence, teve lugar no dia 01 
de junho de 2017, no belo 
restaurante Madeira by the 
Water, em East Providence, 
uma sentida e signi�cativa 
homenagem aos 40 presi-
dentes das celebrações do 
Dia de Portugal em Rhode 
Island. 

Dotado de eloquentes do-
tes oratórios, usaria da pala-
vra na qualidade de orador 
principal, Rogério Medina, 
que foi igual a si mesmo, 
numa brilhante intervenção, 
perante uma sala cheia de 
“heróis” das celebrações do 
Dia de Portugal em Rhode 
Island, começando por di-
zer. 

“Primeiramente desejo 
felicitar a sra. vice-cônsul 
por tão carinhosa inicia-
tiva em reconhecer todos 
aqueles que ao longo de 40 
anos, inin terruptamente, or-
gulhosos da nossa herança 
portuguesa, lideraram as 
celebrações do Dia de Por-
tugal neste estado de Rhode 
Island”. 

E sem esquecer as pri-
meiras manifestações de 
por tugalidade, referiu:

“Antes de me pronun-
ciar como tudo começou, 
não quero esquecer quem, 
anteri or mente, com o mes-
mo sentimento, em dife-
rentes anos, promoveram 
estas comemorações. Lem-
bro aqui os membros do 
Holy Ghost Bene�cial Bro-
therhood of R.I., mais co-
nhecido pelo Phillip Street 
Hall, em East Providence, 
a escola do Club Juventude 
Lusitana, de Cumberland, 
no Rocky Point e outros 
mais que porventura o te-
nham feito no passado e a 
quem, com muita justeza, 
Augusto Pessoa, delegado 
do Portuguese Times, faz 
menção através do espaço 
que ocupa neste semanário, 
quando descreve o historial 
das celebrações do Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades, em Rhode 
Island.”

As primeiras 
manifestações o�ciais

“Estavámos no primei-
ro dia de fevereiro de 1975, 
quando proveniente da Em-
baixada de Portugal em Otta-
wa, Canadá, juntamente com 
o dr. Jose Stichini Vilela, re-
cém nomeado cônsul de Por-
tugal em Providence, viemos 
proceder à instalação do con-
sulado de carreira nesta cida-
de, onde eu �caria a exercer 
as funções na categoria de 
vice-cônsul, para a qual eu 
tinha sido promovido.

Foi uma aventura exci-
tante deixar uma comuni-
dade relativamente pequena 
de cerca de 5 mil pessoas, 
que se começou a formar 
nos anos 50, e só com uma 
ins tituição o Lusitania Por-
tuguese Club of Ottawa, 
para virmos servir uma co-
munidade quase centenária, 
recheada de valores, quer 
patrimoniais quer pessoais, 
com o índice populacional 
de cerca de 12%, em rela-
ção à população do Estado, 
e com um número de clubes 
a associações, a rondar a 
centena, o qual criou em nós 
a indómita vontade de com 
ilimitada dedicação exercer 
as funções para as quais ti-
nhamos sido nomeados pelo 
Governo portugues, cujo 
lema era cumprir a burocra-
cia e servir com zelo a Co-
munidade”.

As primeiras visitas
“Aquando da abertura do 

consulado as primeiras visi-
tas que tivemos foram as do 
advogado luso-americano, 
Fernando Cunha e de sua 
primeira esposa, Rachel, 

professora liceal, natural 
do Algarve, presidente do 
Sub-Comité da Herança 
Portuguesa, para as celebra-
ções do Bi-centenário dos 
E.U.A., com a incumbên-
cia de me convidarem para 
membro do Sub-comité, o 
qual aceitei com muito pra-
zer.

Os projectos delineados 
no programa do Sub-comi-
té portugues, no qual estáva 
incluido a construção de um 
carro alegórico para parti-
cipar na grande parade do 
Bi-centenário, realizada em 
Providence, e o Festival de 
Bandas de Música John Phi-
lip Sousa,  tiveram um su-
cesso extraordinário nas ce-
lebrações desta efeméride, 
que tiveram lugar em 1976, 
dos quais permanece ainda,  
o Coral Herança Portugue-
sa, presentemente ligado a 
quase centenária União Por-
tuguesa Bene�cênte.

Do Sub-comite faziam 
parte, como membros, a 
liderança de praticamente 
todas as Instituições lusas 
de Rhode Island, o que foi 
muito proveitoso para o fu-
turo das celebrações do Dia 
de Portugal”.

A perda temporária da 
importância do 10 de junho, 
como Dia de Portugal

“Com o alvor do 25 de 
Abril, Dia da Liberdade, 
em 1974, e a queda do Es-
tado Novo, o 10 de Junho 
deixou de ter a importância 
como Dia Nacional até no-
vembro de 1976, inclusivé, 
razão pela qual durante este 
periodo a comunidade ob-

servou, com manifestações 
muito débeis, o 25 de Abril 
com dupla celebração, isto é 
Dia da Liberdade e Dia de 
Portugal.

Tudo mudou, entretanto, 
a partir de 1977, em que o 
Dia 10 de Junho foi procla-
mado Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades 
Portuguesas. Para dar devi-
do relevo ao acontecimento 
foi constituído em Portugal, 
um Comissariado presidido 
pelo tenente Coronel Vítor 
Alves, com o �m de promo-
ver junto das embaixadas e 
consulados, as celebrações 
na diáspora”.

Mas Rhode Island já se 
movimentava com vista às 
celebrações. “Simplesmen-
te, aqui em Rhode Island, 
já nós – Consulado e Co-
munidade – nos movimen-
tavámos na formação de 
uma estrutura sólida, sem  
paternalismos, para celebrar 
condignamente o Dia de 
Portugal. Desse movimento 
�zeram parte o saudoso e 
primeiro cônsul de Portugal  
em Rhode Island, Dr. José 
Stichini Vilela, este vosso 
servo Rogério Medina, Ra-
quel Cunha, presidente do 
Sub-Comité Herança Por-
tuguesa, Portuguese Cul-
tural Foundation, Board of 
Regents, o senador William 
Castro, presidente da Co-
missão das Corporações da 
Camâra do Senado, o sau-
doso Eddy Costa, assistente 
do Comissário de Educação 
de R.I., advogado Fernando 
Cunha, o saudoso William 
San Bento, Sr. deputado, 
Joseph Lima, Esméria Me-
deiros, professora do Ensino 
Técnico Pro�ssional e per-
tencente ao grupo “Luso-
philos” do RIC, Virginia da 
Mota, professora do Ensino 
Bi-lingue e mais tarde as-
sessora do Comissariado de 
Educação, o saudoso Paulo 
de Carvalho, da  Associação 
Cultural Portuguesa e Coral 
Herança Portuguesa, Fer-
nando Amaro,  professor no 
High School Central Falls, 
Escola Portuguesa do Club 
Juventude Lusitana, Frede-
rico Pacheco, presidente dos 
Rotários e Grand-Marshall 
da Parada de Bristol, Alfre-
do M. Silverio, fundador e 

diretor do programa de rá-
dio Voz da Colónia, António 
Matos, presidente do  Santo 
Cristo Club e Bristol Sports 
e diretor-proprietário do 
semanário Azorean Times, 
João Moniz, (Moniz Im-
ports), Jose Silva, Manuel 
Dias, Cranston Portuguese 
Club, tantos outros que já 
me fogem da memória”. 

Assim surge a primeira 
comissão das celebrações 
do Dia de Portugal

“Deste movimento surgiu 
o elenco que tomou conta 
da celebração em 1978, da 
primeira edição abrangen-
te a toda a comunidade, do 
Dia de Portugal em Rhode 
Island, que contou como 
seu presidente, por proposta 
da saudosa Raquel (Cunha) 
Baxter, o então jovem Rep. 
Joe Lima e, por minha pro-
posta, para Grand-Marshall 
o saudoso William San Ben-
to, Sr.

A primeira parada
“Do programa consta-

ram actividades desportivas 
(soccer, volleyball e atle-
tismo) e culturais, nomea-
damente uma grandiosa 
parada, sob a minha coor-
denação, iniciada nos terre-
nos anexos a antiga estação 
dos Caminhos de Ferro de 
Providence. A parada tinha 
paragem em frente dos Pa-
ços do Concelho no centro 
de Providence e terminús na 
Praça dos Jardins da facha-
da traseira da State House, 
onde decorreu o Festival de 
Folclóre e Culinária e Expo-
sição de Artesanato, sob a 
coordenação de Celeste Me-
dina. Incorporaram-se no 
des�le praticamente todas 
as instituições das cidades 
de maior concentração de 
luso-americanos, nomeada-
mente:

Providence 
Fox Point Boys Club, 

Knights of Columbus, Spor-
ting Portuguese Social Club, 
Fox Point School, Brown 
Day Care Center, Braga 
Club, Peabody Band, Banda 
de Na. Sra. Do Rosário.

East Providence
4 carros alegóricos (Es-

meria Medeiros), 50 pes-

soas na parade de várias 
Instituições. Destacamento 
da Policia com bandeiras, 
Holy Ghost Bene�cial Bro-
therhood, Holy Ghost Bro-
therhood of Charity, Teophi-
lo Braga Club.

Cumberland
Três carros alegóricos  

Club Juventude Lusitana, 
Escola Portuguesa e Rancho 
Folclórico. Dois Ranchos 
Folclóricos, Club Juventude 
Lusitana, Banda do Club J. 
Lusitana

Pawtucket          
Um carro alegórico Clube 

Social Portugues, Club So-
cial Português, União Portu-
guesa Bene�cente, Rancho 
de St. António, Carro ale-
górico do Algarve (Família 
Canadá).

Cranston
Cranston Portuguese 

Club, Grupo Folclórico do 
Cranston Portuguese Club, 
Senhoras Auxiliares do 
Club, Equipa de futebol in-
fantil do Cranston Portugue-
se Club.

Bristol e Warren
Professores e alunos do 

Programa Bilingue, Desta-
camento do Bristol Train 
Artillery

D. Luis Filipe Club, Bris-
tol Sports, Santo Cristo 
Club. Knights of Corte Real, 
1 carro alegorico, Portugue-
se Independent Band.

West Warwick

Pawtuxet Valley Portu-
guese Cultural Society, 
Portuguese Holly Ghost So-
ciety. 

Estas celebrações do Dia 
de Portugal demonstraram 
a capacidade de organização 
da nossa comunidade, que 
serviu de exemplo nos anos 
sequentes a liderança deste 
evento cujo sucesso a todos 
hoje aqui nos irmana, or-
gulhosos da nossa Herança 
Portuguesa”, concluiu Ro-
gério Medina vendo o seu 
trabalho coroado do maior 
êxito sob uma estrondosa 
salva de palmas dos presen-
tes, constituídos pelos anti-
gos presidentes e familiares.

R  M       
D   P   R  

Tel. 401-438-8771

Os nossos trabalhos
espelham-se nas

sofisticadas
moradias

da área do East Side
em Providence
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1892 - 2018 (126 anos)

Igreja do Senhor Santo Cristo em Fall River

Foi o padre António Gomes da Silva, da
igreja de São João Baptista, de New Bed-
ford, que obteve autorização do bispo de
Providence para voltar a formar a missão
de Fall River. Nos cantos da Columbia
Street e Canal Street, a 4 de maio de 1889
é adquirido um modesto templo de madeira
onde hoje se ergue imponente a igreja do
Senhor Santo Cristo.

Depois das mais diversas contribuições
com que se puderam comprar as cadeiras
e os materiais para a reconstrução,
estávamos nós em 1889 quando tiveram
início os serviços religiosos.

Os padres vinham de New Bedford para
poderem satisfazer as necessidades
espirituais dos católicos de Fall River não
obstante os sacrifícios de uma deslocação
deste tipo. Este trajeto era efetuado pelo
padre Manuel Terra, que foi assistente e
depois vigário da igreja de São Pedro de
Provincetown, no Cape Cod.

A devoção ao Senhor Santo Cristo dos
Milagres, aliada à prosperidade da missão
dá origem a que esta seja elevada a
paróquia, o que acontece a 25 de junho de
1892, sob a responsabilidade do padre
Cândido de Ávila Martins.

Mas como a comunidade portuguesa
maioritariamente oriunda dos Açores
estava espalhada pela cidade, os residentes
de Fall River tinham de percorrer uma

longa caminhada para assistir às
cerimónias religiosas na igreja do Senhor
Santo Cristo.

Esta situação dá origem à criação da
missão do Arcanjo São Miguel, que ficou
à responsabilidade do padre Cândido Mar-
tins por seis anos.

Entretanto o padre Francisco Silveira
Mesquita passa a partir de 13 de junho de
1898 a ser o vigário da igreja do Senhor
Santo Cristo.

Os tempos eram difíceis e manter as
igrejas do Senhor Santo Cristo e a missão
do Arcanjo São Miguel não foi tarefa fácil.

A construção desta igreja deve-se aos
esforços do padre Francisco Silveira
Mesquita, o segundo pároco da paróquia
do Santo Cristo. Em 1906, o Padre
Mesquita obteve autorização do Bispo
William Stang, o primeiro bispo de Fall
River, para construir uma nova igreja para
substituir a que existia e que era demasiado
pequena para acomodar o grande afluxo
de imigrantes. O contrato de construção
foi concedido à companhia JC Walsh Co.
de Providence, ao cuidado dos arquitectos
Murphy e Hindle.

A 5 de Maio de 1905, o Bispo Stang
sagre a cave do edíficio da igreja, onde
iriam ter lugar o serviços religiosos até à
conclusão da parte superior da igreja.
Entretanto, padre Mesquita aposentou-se

e padre Manuel A. Silva foi nomeado como
terceiro pároco de Santo Cristo. O Padre
Silva envolveu-se na construção da
reitoria. Esta conttrução teve início em
1915. Completafa a reitoria. padre Silva
dedicou então o seu tempo e esforço à
construção da igreja. A construção da parte
superior teve início em 1925 e foi
concluida em 1927. Embora incompleta,
a nova igreja foi inaugurada em Maio de
1927, com um amplo programa de
festividades que se prolongaram de 14 a
23 do  mesmo mês.

Em 1928, faleceu o padre Silva e, em
Novembro desse ano, foi nomeado o pa-
dre Francisco Bettencourt como quarto
pároco da igreja do Santo Cristo.

Após vários anos de utilização da cave
da igreja para os serviços do culto, o pa-
dre Bettencourt achou que era chegada a
hora de concluir a parte superior do
edífício da igreja.

Em Agosto de 1940, o Padre Bettencourt
deu ínicio a uma campanha de angariação
de fundos para a Missão que deu origem à
paròquia do Senhor Santo Cristo.



20 Comunidades PORTUGUESE TIMES Quarta-feira, 10 de junho de 2020

(continuação da página anterior)

B oston Portuguese Festival

A excelência do lugar culminando num 
programa recheado do maior êxito e sublinhado 
pela presença de milhares de pessoas

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

O B oston Portuguese 
Festival realiz ado no pas-
sado domingo, 23 de j unho 
de 2019, nas infraestruras 
do B oston City H all, na ci-
dade de B oston, desenha-
do para receber grandes 
eventos, acolheu milhares 
de pessoas, que sob tempe-
raturas maravilhosas cele-
braram o Dia de Portugal.

A comissã o presidida 
por Rui Domingos e de 
que faz iam parte Paulo 
Martins, vice-presidente;  
Daniel Melo, vice-presi-
dente;  Anthony Pio, te-
soureiro;  S tephanie Mello, 
vice-presidente;  Paulo Pin-
to, diretor;  Analise B row n, 
diretora;  Maria da S ilva, 
diretora, Diana Rodrigues, 
bem podem dividir entre 
si os louros, conquistados, 
e à  priori, deix em alguns 
para o Portuguese Times, 
que depois de promoç ã o 
ú nica, por certo o vai ser 
nesta reportagem imorta-
liz adora do acontecimento. 

Temos que ser reais e 
nesta coisa de celebraç õe s 
do Dia de Portugal, que na 
á rea de B oston, foi batiz a-
do por B oston Portuguese 
Festival, tem havido uma 
aposta em locais de exc e-
lê ncia. Nã o foi por acaso 
que o Presidente da Repú -
blica, Marcelo Rebelo de 
S ousa, acompanhado pelo 
primeiro ministro, Antón io 
Costa e presidente do Go-
verno Regional dos Aç o-
res, Vasco Cordeiro, deu 
preferê ncia à s celebraç õ es 
do Dia de Portugal em 
2018, fora de Portugal, em 
Ponta Delgada, B oston, 
culminando em Providen-
ce. 

Foi sim pelos lugares de 
exc elê ncia em que foi re-
cebido.

E o B oston Portuguese 

Festival é  disto um exe m-
plo que concretiz ou no 
passado domingo.

Programa de exc elê ncia 
em lugar de exc elê ncia no 
centro de B oston.

E para os mais atentos, 
um espaç o com dois pal-
cos em atividade simultâ -
nea sem interferê ncia entre 
um rancho folclór ico e um 
artista acompanhado por 
conj unto.

Rui Dom ing os , p res idente da c om is s ã o org aniz adora do 
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INMAN SQUARE
HARDWARE INC.
1337 Camb ridge Street, Camb ridge, MA

(6 17) 491-3405

• Ferramentas • Tintas • Escadotes • Janelas
• Materiais de construção • Eléctrico • Canalização
• Reparações em portas e janelas • Papel decorativo

Saudamos a comissão
organizadora do convívio de

naturais do concelho da Ribeira
Grande, S. Miguel pelo sucesso

do evento!
— Álvaro Pacheco

Feliz Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades 

a toda a comunidade 
portuguesa!

- Álvaro Pacheco
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“ Cesse tudo o que a 
musa antiga canta, que ou-
tros mais altos valores se 
levantam” . 

Temos hoj e lugares de 
excelência que dignificam 
a  realiz aç ã o das celebra-
ç õe s do Dia de Portugal.

B oston e Providence, 
foram bafej ados pela sorte 
de estruturas úni cas, que 
ativas comissõe s souberam 
aproveitar. 
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EX PRESSAMEND ES

Eurico Mendes

Dia de Portugal cancelado e o Santo António adiado
 

A igreja de Santo António junto à Sé de Lisboa, cons-
truída no local onde terá existido a casa onde Santo 
António nasceu em 1195.

Hoje, quarta-feira, 10 de junho de 2020, é Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades Portugue-
sas, mas as celebrações foram canceladas devido à 
pandemia do coronavírus Covid-19, que já matou 
112.000 pessoas nos EUA e mais de 397.000 a nível 
mundial.

Em Portugal, as celebraç es oficiais do  de Ju-
nho que estavam previstas para o Funchal e junto 
das comunidades portuguesas na África do Sul, fo-
ram adiadas para 2021e haverá apenas uma sessão 
no mosteiro dos Jerónimos para meia dúzia de con-
vidados e com os cuidados impostos pelas circuns-
tâncias. 

Quanto às celebrações nas comunidades portu-
guesas no estrangeiro, nomeadamente EUA, limi-
tam-se em muitos casos ao hastear da bandeira por-
tuguesa, e os já tradicionais convívios portugueses 
em cidades como Boston, New Bedford, Providence 
ou Ne ar , não se realizam este ano obedecendo s 
recomendações das autoridades sanitárias.

Portanto, 2020 não foi ano para o Dia de Portugal 
e também não será para Santo António, que tem o 
seu dia no próximo sábado,  de junho, segundo o 
calendário dos santos.

Em Lisboa, é feriado, mas não haverá arraiais nas 
ruas, os noivos de Santo António não casaram na Sé 
e as marchas também não descerão a Avenida da 
Liberdade. Este ano seriam dedicadas a Amália Ro-
drigues, assinalando o centenário do nascimento da 

fadista, que por sinal saiu na marcha de Alcântara 
em 1935. 

As comunidades portuguesas no estrangeiro tam-
bém celebram Santo António e São João nas suas 
associações, mas este ano não há festas.

Até do ponto de vista meramente religioso o Dia 
de Santo António será diferente este ano. Devido ao 
coronavírus, até as missas também estão diferentes: 
foram proibidos os apertos de mão durante a missa 
e a comunhão com o padre a dar a hóstia na boca 
dos fiéis  os padres deixaram de poder de beber o 
vinho do cálice e deixou de haver água benta na en-
trada das igrejas para os fiéis se benzerem.

Convém lembrar que o país onde Santo António 
talvez seja mais conhecido talvez seja o rasil, onde 
o santinho é padroeiro de cinco arquidioceses e 10 
dioceses, titular de 24 catedrais e padroeiro de 13 
municípios, além de responsável por milhares de 
festas em todo o país.

Na frica lusófona, Santo António é também po-
pular e em Cabo Verde realizam-se arraiais em 
todas as ilhas. Em Angola, no século XVII, a notá-
vel Dona eatriz Kimpa Vita criou um movimento 
religioso chamado Antonianismo, mas acabou na 
fogueira da inquisição em 1676. No Metropolitan 
Museum, em Ne  or , existe um peitoral de latão 
dessa época representando um Santo António preto 
que os angolanos veneravam como Toni Malau.

Resultado da missionação portuguesa, na Índia o 
culto de Santo António é forte, nomeadamente em 

oa, onde foi edificada a eal Capela de Santo Antó-
nio e se realiza uma procissão no  de junho. 

Macau também tem uma forte tradição de venera-
ção a Santo António, saindo  rua procissão no dia 

 de junho. A igreja de Santo António em Macau é 
uma das mais antigas da China, tendo sido construí-
da em bambu, em 1565. 

Convém lembrar que nos E A Santo António é 
mais conhecido como sendo de Pádua, porque mor-
reu lá, mas não deixa de ser portugu s, nascido em 
Lisboa.

O seu nome de batismo é Fernando de Bulhões y 
Taveira de Azevedo e era o filho de Martinho de u-
lh es, oficial do exército do rei D. Afonso e de Tereza 
Taveira. 

Nenhuma das biografias primitivas referem o 

nome dos pais e somente no século XIV, a partir de 
tradições orais, é que se começou a atribuir ao pai o 
nome de Martim ou Martinho de Bulhões, e à mãe, 
o de Maria Tereza Taveira. ue seu pai se chamasse 
Martinho ou Martim, parece ser verdade, pois o obi-
tuário de São Vicente de Fora recorda o falecimento 
de uma irmã do taumaturgo que era freira e que aten-
dia pelo nome de Maria, filha de Martinho . 

Fernando de Bulhões terá nascido a 15 de agosto 
de 1195, embora alguns apontem como data de nas-
cimento 1190 ou 1191.

Na Sé de Lisboa ainda está a pia batismal onde 
Santo António foi batizado. Também na Sé, há uma 
cruz numa torre que dizem ter sido feita por Santo 
António quando era criança. oi um milagre, um dos 
primeiros de que há registo. Ele era menino do coro, 
foi atormentado pelo diabo e fez uma cruz na parede.

Foi ao pé de casa e aos sete anos que Fernando de 
ulh es iniciou os estudos com os cónegos da Sé. Aos 

 anos, entrou como noviço da rdem dos Cónegos 
Regrantes de Santo Agostinho para o Mosteiro de São 
Vicente de Fora, em Alfama e onde estão hoje locali-
zados o Panteão eal dos raganças e o Panteão dos 
Patriarcas de Lisboa.

Fernando foi transferido para Coimbra, naquele 
tempo capital de Portugal e aos 25 anos foi ordena-
do sacerdote e revelou grande poder de pregação. Foi 
colocado em Santo António dos livais, onde conhe-
ceu tr s frades franciscanos que iam a caminho de 
Marrocos como missionários e pararam em Coimbra.

 jovem padre ficou seduzido com a simplicida-
de daqueles fradinhos, que seriam martirizados em 
Marrocos e pediu para ser admitido na Ordem dos 
Frades Menores e ir pregar para Marrocos disposto 
a dar também a vida por Jesus Cristo. Mudou nessa 
altura o nome para António, mas durante a viagem 
adoeceu com febres africanas e foi obrigado a voltar 
no mesmo barco. Na viagem, o barco foi atingido por 
forte tempestade que o desviou da rota, e foi parar na 
Sicília, Itália.

rei António viveu alguns meses no convento dos 
franciscanos em Messina, incumbido das funções de 
cozinheiro até que um dia foi convidado a fazer a ho-
milia numa festa do convento e os frades perceberam 
o seu preparo e santidade. rei António foi designado 
para a pregação e o prior levou-o a conhecer pessoal-
mente rancisco de Assis, que também ficou fascina-
do e incumbiu-o de ensinar teologia aos frades fran-
ciscanos e nomeou-o superior provincial do norte da 
Itália.

António era alto e tinha uma voz clara e forte, uma 
apar ncia imponente aliada a uma memória prodi-
giosa e um profundo conhecimento. Francisco de 
Assis mandou-o para o convento de Arcella, a um 
quilómetro dos muros de Pádua e a sua maneira de 
pregar atraía multidões, em grande parte devido aos 
conteúdos sociais como a luta pela justiça e a valori-
zação dos mais humildes. 

Mas a saúde era frágil, frei António pregou os seus 
últimos e mais famosos serm es, que atraiam multi-
dões, durante a Quaresma de 1231. Morreu no con-
vento das clarissas de Arcella, arredores de Pádua, a 
13 de junho de 1231. Tinha 36 anos e era franciscano 

há dez anos.
Foi construída em Pádua uma imponente basílica 

que se tornou lugar de peregrinação. Quando o cor-
po de Santo António foi exumado para ser sepulta-
do na basílica, a língua estava intacta. São Boaven-
tura, frade franciscano que estava presente, disse 
que esse milagre era a prova de que sua pregação 
era inspirada por Deus. A língua está exposta na ba-
sílica de Santo António em Pádua.

Santo António foi canonizado a  de maio de 
, menos de um ano após a morte, pelo Papa 

regório I , que lhe chamou de arca do Testamen-
to . Segundo a lenda, no dia da sua canonização os 
sinos de todas as igrejas da cidade de Lisboa toca-
ram espontaneamente e a população saiu atónita 
para as ruas. 

Apesar de portugu s, terá sido só depois da sua 
morte que o seu culto começou a ganhar adeptos 
em Portugal e para isso terá contribuído o cresci-
mento da ordem dos franciscanos no país, sobretu-
do graças ao apoio da nobreza. m dos mais antigos 
e nobres devotos do santo terá sido o rei D. Sancho 
II (1209-1248), que terá sido sepultado a seu pedi-
do com um traje semelhante ao de António.

Homem de paz, Santo António fez carreira militar 
já depois de falecido e foi patrono dos exércitos de 
Portugal e do Brasil com o posto de tenente-coro-
nel. 

Dá o nome a muitas localidades. Em Portugal, Vila 
eal de Santo António e Santo António Nordestino 

e Santo António Além Capelas na ilha de São Miguel, 
Açores. No Brasil há 40 localidades com o nome de 
Santo António, desde Santo António da Alegria no 
estado de São Paulo a Santo António io Abaixo em 
Minas erais. Em Angola, Santo António do aire 
passou a chamar-se Soio depois da independ ncia. 

Nos E A, San Antonio, no Texas, a sétima mais 
populosa cidade do país (1.327.407 habitantes), 
fundada em  pelos espanhóis, recebeu o nome 
do santo pelo facto de uma expedição espanhola ter 
encontrado uma vila de índios no dia 13 de junho, 
o dia de Santo António, que os norte-americanos 
consideram de Pádua, embora tenha nascido em 
Lisboa. 

Existem tr s mosteiros Cincinatti, hio  Ellicot, 
Maryland e Pittsburg, Pennsylvania), colégios e 
centenas de igrejas consagradas a Santo António, 
a maioria católicas e algumas ortodoxas. Na cida-
de de New York, a primeira igreja dos italianos foi 
a de Santo António de Pádua, que abriu ao culto em 
1856, na Sullivan Street.

A maioria das igrejas nos EUA são de Santo An-
tónio de Pádua, mas em Massachusetts existem 
igrejas de Santo António de Lisboa em Chicopee, 
Lowell, East Falmouth, Cambridge, Somerville, 
Taunton, Fall River e New Bedford. A de New Be-
dford, na Acushnet Avenue, abriu em  e ficou 
com Santo António como patrono por ser ano do 

 centenário do santo portugu s  originalmente, 
os seus paroquianos eram franco-canadenses, hoje 
são sobretudo portugueses.

Santo António é provavelmente o santo mais po-
pular do catolicismo. E o mais prestável: arranja 
marido para jovens casadoiras, abençoa casamen-
tos, protege amputados, animais, idosos, pobres, 
oprimidos, gestantes, barqueiros, pescadores, via-
jantes, colheitas, ajuda a encontrar objetos perdidos 
e serve até para perder barriga. Quanto a isso, basta 
deitarmo-nos no chão com a imagem do santinho a 
nossos pés e depois, tentar tocar na imagem com a 
ponta dos dedos das mãos e dizendo:  meu rico 
Santo António, tire-me esta barriga . Esta operação 
deve ser repetida  vezes por dia até o santinho 
resolver o problema.

Em , Santo António foi proclamado doutor 
da Igreja, um mestre em matérias de ascética e mís-
tica. Talvez o lado intelectual não fosse do seu agra-
do dada a sua simplicidade, mas a verdade é que 
Santo António não são apenas as festas juninas e 
nem ajudar a encontrar a chave do carro. O lisboeta 
Fernando Bulhões foi um dos maiores pregadores e 
teólogos da sua época, e uma das mais importantes 
figuras da eligião Católica.
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CARNEIRO - 21 MAR - 20 ABR

BALANÇA - 23 SET - 22 OUT

TOURO - 21 ABR - 20 MAI

ESCORPIÃO - 23 OUT - 21 NOV

GÉMEOS - 21 MAI - 20 JUN

SAGITÁRIO - 22 NOV - 21 DEZ

CARANGUEJO - 21 JUN - 22 JUL

CAPRICÓRNIO - 22 DEZ -  19 JAN

LEÃO - 23 JUL- 22 AGO

AQUÁRIO - 20 JAN - 18 FEV

VIRGEM - 23 AGO - 22 SET

PEIXES - 19 FEV - 20 MAR

Amor: Aprenda a dar mais 
de si aos outros!
Saúde: O seu corpo precisa 

de descanso, faça o que ele lhe pede. 
Dinheiro: Evite ser precipitado no 
que toca à gestão dos seus rendimen-
tos. 
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Amor: Liberte-se de tudo o 
que o prejudica e que está a 

mais dentro de si.
Saúde: Atravessa uma fase equilibrada 
neste campo.
Dinheiro: As suas capacidades poderão 
trazer-lhe bons resultados no trabalho.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Amor: Faça um jantar espe-
cial e muito romântico para a 
sua cara-metade. 

Saúde: Evite andar muito tenso. Aceite 
os erros dos outros e os seus.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido por 
uma fatura que não esperava.
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Amor: Haverá um clima ro-
mântico intenso na sua rela-
ção afetiva.
Saúde: Atravessa fase de ner-

vosismo e stress. Aprenda a relaxar.
Dinheiro: Não arrisque em negócios 
que não lhe ofereçam garantias. Seja 
prudente.
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Amor: Aproveite bem todos 
os momentos a dois. 

Saúde: Poderá sentir alguma fadiga. De-
scontraia mais!
Dinheiro: Conserve os seus bens mate-
riais com zelo e cuidado.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Amor: Deixe de lado as mágoas 
e perdoe o seu próximo.

Saúde: Tendência para problemas de 
memória. Coma frutos secos, fazem muito 
bem ao cérebro.
Dinheiro: Continue a saber gerir bem o 
dinheiro: não deixe o barco afundar-se.
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Amor: Organize um convívio 
em que possa reencontrar os 

seus amigos, com as devidas distâncias 
e em segurança.
Saúde: Mantenha a calma. Medite.
Dinheiro: Poderá haver mudanças brus-
cas no seu trabalho.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Amor: Quebre a rotina com a 
pessoa amada. 

Saúde: Não se esforce demasiado, pen-
se mais em si.
Dinheiro: Está favorecido e por isso as 
suas ideias serão bem acolhidas.
Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Amor: Dê mais de si aos outros 
e deixe de se preocupar com as 

pequenas atribulações diárias. 
Saúde: Pratique exercício físico para re-
laxar.
Dinheiro: Deixe os seus investimentos da-
rem frutos.
Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Amor: Partilhe problemas com 
alguém em quem confie verá que 
se sentirá bem mais leve.

Saúde: Seja paciente quando o comporta-
mento dos outros não corresponder às suas 
expectativas. Relaxe um pouco mais. 
Dinheiro: Segurança financeira.
Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Amor: Período um pouco con-
turbado. Viva de forma sábia.

Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das 
suas energias pois poderá ficar exausto.
Dinheiro: Partilhe ideias com colegas de 
trabalho e poderão daí advir algumas 
oportunidades que deve aproveitar.
Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Amor: Clima de grande har-
monia familiar e amorosa, 

mas seja mais compreensivo. 
Saúde: Poderá estar sujeito a maior 
pressão. Mantenha a calma. 
Dinheiro: Controle mudanças de humor 
para que não interfiram no seu trabalho.
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Agora mais 
perto de si!

CONSULTAS PRESENCIAIS E POR TELEFONE

(00351) 210 929 030
Av. Praia da Vitória, nº57 4ºDto 1000-246 Lisboa - Portugal

Agora mais 
perto de si!

CONSULTAS PRESENCIAIS E POR TELEFONECONSULTAS PRESENCIAIS E POR TELEFONECONSULTAS PRESENCIAIS E POR TELEFONE Receba em qualquer parte
do mundo amuletos de

proteção contra a
inveja, mau olhado e
energias negativas.

www.mariahelena.pt          www.facebook.com/MariaHelenaTV8 f

energias negativas.

Centro

Sopa do Espírito Santo
(Terceira)

Ingredientes (10 a 12 pessoas)

2 kg de carne de vaca (peito)
1 galinha (ou dois frangos)
500 g de fígado de vaca
250 g de sangue de vaca coalhado 
3 dentes de alho 
2 cebolas 
1 ramo grande de hortelã 
1 pau de canela 
1 colher de sopa de massa de malagueta 
1 repolho médio 
1 colher de sopa de banha ou de manteiga 
1 pão de trigo grande (duro) 
1 concha de molho de alcatra 
sal

Confeção

Faz-se uma boneca deitando num pano os dentes de alho, as cebolas aos quar-
tos, a hortelã, o pau de canela e a massa da malagueta. Ata-se com uma guita 
e mergulha-se na água para a sopa que já está temperada com sal. Leva-se ao 
lume e quando ferver introduz-se a carne e a galinha e deixam-se cozer. (Subs-
tituindo a galinha por frangos, estes devem juntar-se quando a carne estiver 
praticamente cozida.)
Estando as carnes cozidas, junta-se o repolho cortado aos quartos e a banha e 
continua a cozer.
À parte e em recipientes separados cozem-se em água o bocado de fígado in-
teiro e o sangue.
Corta-se o pão ao meio, no sentido horizontal, e depois em quatro ou cinco bo-
cados (cada metade), no sentido vertical. Põe-se este pão (com o miolo voltado 
para cima) numa tigela. Dispõe-se por cima um ramo de hortelã e rega-se com 
uma concha de molho de alcatra. 
Espalham-se ainda por cima o repolho, algumas fatias pequenas de fígado e 
de sangue e rega-se tudo com um pouco de caldo. Tapa-se, e alguns minutos 
depois rega-se com o restante caldo. 
Cobre-se a sopa com uma toalha de linho e abafa-se com cobertores, ficando 
assim durante umas duas a três horas.
Comida a sopa, come-se a carne, a galinha e o que resta do fígado e do sangue.

Esta sopa é sempre servida nas Funções (festas) do Espírito Santo, comendo-se 
a seguir a alcatra com massa sovada ou com pão de mesa, conforme as fregue-
sias.

CAPÍTULO 026 - 15 de junho
Zelito salva Isabela e acha que foi um atentado. Helô enfrenta Tião e Letí-

cia fica a seu lado. Isabela decide não atender o telefonema de Tiago. Misael 
e Yara se preocupam com a dedicação de Aline a Magnólia. Pedro se assusta 
com a visita da madrasta. Ana Luiza percebe uma reação de Fausto e comu-
nica a Bruno. Edu, Tiago e Helô se surpreendem quando Letícia acredita na 
farsa de Tião. Ruty Raquel decide sair com Antônio. Pedro conta para Olavo 
sobre o aposento secreto no escritório de Fausto. Santa estranha uma saída 
noturna de Magnólia. Tiago flagra Letícia mexendo em seu celular. Magnólia 
anuncia a volta de Ciro à tecelagem. Olavo avisa a Celso que possui provas 
para libertar Pedro. Letícia ouve Tião afirmar que não quer que Pedro saia 
da cadeia.

CAPÍTULO 027 - 16 de junho
Tião tenta manipular Letícia. Conrado avisa a Pedro para se manter afas-

tado de Tião. Tião descobre que Magnólia cuidará de Fausto em casa. Jés-
sica difama Salete para Amaro. Ciro se apavora com a chegada da polícia à 
tecelagem. Gledson pede para Mileide se afastar de Augusto. Leila incentiva 
Vitória a deixar Ciro. O delegado informa a Olavo e Helô que Pedro será 
solto. Tião exige que Isabela esteja na equipe que servirá o bufê na festa 
de aniversário de Letícia. Keila fica furiosa com o que Amaro conta sobre 
Salete. Venturini e Nacib são cercados por jornalistas. Tião afirma que não 
deixará Helô se afastar dele. Pedro sai da cadeia.

CAPÍTULO 028 - 17 de junho
Helô viaja com Pedro. Ana Luiza ouve Vitória dizer que foi obrigada por 

Ciro a depor contra Pedro. Antônio pede que Tiago termine seu noivado. 
Edu conta a Letícia que Tião possui um apartamento para encontros amo-
rosos. Magnólia pede um empréstimo a Tião. Ana Luiza divulga o vídeo com 
o depoimento de Isabela no blog de Elio. Venturini e Nacib culpam Fausto 
pelas empresas de fachada. Helô e Pedro chegam ao sítio de Olavo. Valdir 
filma Tiago e Isabela se beijando e avisa a Tião que eles foram a um hotel. 
Magnólia culpa Aline pela presença dos jornalistas em sua casa. Amaro faz 
um vídeo de Jéssica difamando Salete. Tião pressiona Letícia a ligar para 
Helô.

CAPÍTULO 029 - 18 de junho
Letícia enfrenta Tião. Pedro conta a Helô que recebeu uma carta ameaça-

dora na cadeia. Augusto descobre o que Amaro fez contra Salete e o demi-
te. Jéssica se surpreende com o tratamento que recebe da mãe. Magnólia 
expulsa Nacib de sua casa. Camila pede para visitar o túmulo de Carmem. 
Marcão não deixa Vitória se embriagar. Xanaia acompanha Ruty Raquel em 
seus encontros. Magnólia manda Tiago falar com Letícia. Ana Luiza discute 
com Elio por causa de Isabela. Flávia critica Salete por não ter sido dura 
com Jéssica. Letícia acusa Helô de rejeitar Tião. Salete procura Augusto. 
Tião briga com Helô.

CAPÍTULO 030- 19 de junho
Yara cuida de Helô, mas a critica por não contar para Pedro o que aconte-

ceu. Tião vai para o hospital. Salete fica arrasada ao descobrir que Jéssica a 
difamou. Tiago afirma a Isabela que irá se separar de Letícia. Tião sabota a 
bebida de Letícia. Pascoal avisa a Hércules que Salete não pode mais ser sua 
vice-prefeita. Letícia passa mal e Helô desconfia de Tião. Tiago é informado 
da internação da noiva e fala com Isabela. Tião ameaça Helô. Helô avisa a 
Pedro que sua filha foi internada. Ana Luiza consegue se comunicar com 
Fausto. Augusto faz um comício na praça e todos o aplaudem. Hércules pede 
que Magnólia seja sua vice-prefeita. Venturini exige que Luciane encontre 
a garçonete que o denunciou. Pedro chega ao hospital. Tiago termina o noi-
vado com Letícia.
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Celebrea a Lusofonia com a RADIO VOZ DO EMIGRANTE durante o mes de Junho 
comecando com o Dia de Portugal. 
Distintos convidados,  historia, artistas das nossas comunidades, concurso e premeios.  
 
Junte –se  a radio que mudou a radio, RADIO VOZ DO EMIGRANTE 
Ja Quarta-Feira, dia 10 de Junto pelas 10 de manha. 
  
Cell:  508-207-8382            
fpbaptista@apol.net 

ESTIMATIVAS
DE SEGURO

OFICINA COMPLETA DE
REPARAÇÕES ONDE ENCONTRA

TUDO PARA O SEU CARRO!

CORREIA’S

AUTO BODY

& GARAGE
Serviço
de reboque
de 24 horas

• Afinações
• Restaurações
• Travões
• Transmissões

• Bate-chapas
• Silenciadores
• Amortecedores
• Motores

854 Acushnet Ave., N. Bedford  508-992-4872

FURNITURE
Seg.-Qua.: 10-7; Qui-Sexta 10-8; Sáb. 9-5:30

ABERTO DOMINGOS: 12-5 PM

149 County St., New Bedford

 508-994-1550

RAYNHAM
FLEA

Todos os domingos
7 AM-5 PM

Mais de 700 agentes

Venha cedo 7:30AM-9:30AM
2 por 1

O maior flea market
de um só

piso da Nova Inglaterra
interior e exterior

Uma grande selecção
de mercadoria

Estradas 24 & 44 Oeste
Saída 13B

1 (508) 823-8923

FC Porto/Eleições: 

Pinto da Costa eleito 
para 15.º mandato

Pinto da Costa foi eleito domingo para o seu 
15.º mandato consecutivo como presidente do 
FC Porto, com 68,65% dos votos, anunciou hoje 
o  presidente da Mesa da Assembleia Geral, Ma-
tos Fernandes.

Nas primeiras eleições desde 1991 com mais 
do que uma candidatura, o mais antigo e titulado 
dirigente do futebol mundial no ativo, que che-
gou ao poder em 17 de abril de 1982, renovou o 
seu mandato presidencial por mais quatro anos, 
ao recolher mais votos do que José Fernando 
Rio, que obteve 26,44%, e do que Nuno Lobo, 
com 4,90%.

Matos Fernandes detalhou que a Lista A, en-
cabeçada por Pinto da Costa, teve 5.247 votos, 
a C, de José Fernando Rio, recolheu 2.071, e a B, 
de Nuno Lobo, 384. Houve ainda 488 votos em 
branco e 156 nulos.

Em declarações à imprensa, ainda antes de se-
rem conhecidos os resultados oficiais, Pinto da 
Costa assumiu a vitória.

“Estou feliz. Os sócios queriam que eu conti-
nuasse e é isso que vai acontecer, sempre a de-
fender os interesses do FC Porto. Temos muitas 
prioridades, como a construção do centro de 
estágio e a manutenção da competitividade das 
nossas equipas. Vou continuar todas as noites 
a deitar-me com consciência tranquila que fiz 
tudo o que achava que é o melhor para o clube”, 
afirmou,

O presidente dos ‘dragões’, que falava aos jor-
nalistas no Dragão Arena, mostrou-se contente 
pela forma como decorreu n ato eleitoral, em 
que participaram 8.480 sócios e que o elegeram 
para o 15.º mandato consecutivo à frente do clu-
be.

“Foi uma resposta da massa associativa ex-
traordinária a quem levantou suspeitas na serie-
dade destas eleições e da forma como poderia 
decorrer. O FC Porto deu hoje um exemplo de vi-
talidade, de ordem, de respeito e de interesse na 
vida do FC Porto”, disse o dirigente de 82 anos.

O processo eleitoral arrancou no sábado e ter-
minou domingo no Dragão Arena, num modelo 
elaborado para evitar a acumulação de associa-
dos devido à pandemia de covid-19.

I LIGA – 25ª JORNADA

RESULTADOS
Portimonense - Gil Vicente............... 1-0 (0-0 ao intervalo)
Famalicão - FC Porto ............................................. 2-1 (0-0)
Benfica - Tondela ........................................................... 0-0
Marítimo - V. Setúbal ............................................ 1-1 (1-0)
V. Guimarães - Sporting ........................................ 2-2 (1-1)
Santa Clara - Sp. Braga .......................................... 3-2 (1-1)
Desp. Aves - Belenenses SAD ............................... 0-2 (0-2)
Boavista - Moreirense .......................................... 0-1 (0-0)
Rio Ave - Paços Ferreira ........................................ 2-3 (1-2)

 PROGRAMA DA 26ª JORNADA
Terça-feira, 09 de junho

Gil Vicente - Famalicão, 21:00
Quarta-feira, 10 de junho

V. Setúbal - Santa Clara, 17:00
Portimonense - Benfica, 19:15

FC Porto - Marítimo, 21:30
Quinta-feira, 11 de junho

Belenenses SAD - V. Guimarães, 19:00
Tondela - Desp. Aves, 21:15

Sexta-feira, 12 de junho
Moreirense - Rio Ave, 19:00

Sporting - Paços Ferreira, 21:15 
Sábado, 13 de junho

Sp. Braga - Boavista, 21:00

CLASSIFICAÇÃO
  J V E D Gm-Gs P
01 BENFICA 25 19 03 03 51-14 60 
02 FC PORTO 25 19 03 03 51-18 60 
03 SPORTING BRAGA 25 14 04 07 43-29 46 
04 SPORTING 25 13 04 08 39-27 43
05 FAMALICÃO 25 11 07 07 40-41 40 
06 VITÓRIA GUIMARÃES 25 10 08 07 43-27 38 
07 RIO AVE 25 10 08 07 34-26 38    
08 MOREIRENSE 25 07 09 09 35-32 33 
09 SANTA CLARA 25 09 06 10 22-28 33 
10 GIL VICENTE 25 07 09 09 25-30 30 
11 BOAVISTA 25 07 08 10 19-25 29
12 VITÓRIA SETÚBAL 25 06 11 08 18-28 29
13 BELENENSES SAD 25 08 05 12 21-38 29 
14 TONDELA 25 06 08 11 20-30 26 
15 MARÍTIMO 25 05 10 10 23-33 25 
16 PAÇOS FERREIRA 25 07 04 14 21-36 25
17 PORTIMONENSE 25 03 10 12 17-34 19
18 DESPORTIVO AVES  25 04 01 20 23-49 13

Vieira diz que modelo de 
governação da Liga de clubes 
“tem de ser melhorado”

O presidente do Benfica considerou que o modelo 
de governação da Liga Portuguesa de Futebol Profis-
sional (LPFP) “tem de ser melhorado”, mas não defen-
deu a saída imediata de Pedro Proença da liderança 
do organismo. “O modelo tem de ser melhorado e 
aprovado. É importante para a LPFP esta mudança, 
para uma visão mais empresarial. O modelo que exis-
te [atualmente] foi criado há muito tempo, tendo os 
três ‘grandes’ como impulsionadores da máquina”, 
disse Luís Filipe Vieira, à saída da Assembleia-Geral 
da LPFP, que decorreu no Porto.

O líder dos ‘encarnados’ reconheceu ter uma diver-
gência com Pedro Proença, mas garantiu que na reu-
nião magna de hoje “não houve nenhum ataque” ao 
presidente da LPFP, evitando falar de sucessores na 
liderança do organismo.

“Todos sabem que a divergência tem a ver com uma 
carta que foi escrita ao Presidente da República, na 
qual Pedro Proença falou em nome do Benfica, sobre 
jogos em canal aberto. Isso é algo impensável para 
qualquer clube, hoje são os operadores que dão o 
‘sangue’ aos clubes. Mas não houve ataque ao pre-
sidente da LPFP. Se o novo modelo de governação 
para a LPFP que hoje discutimos for aprovado, terá de 
haver eleições e aí vão surgir candidatos”, disse Luís 
Filipe Vieira. O presidente do Benfica acrescentou que 
essa divergência com Proença “não é pela qualidade 
da sua gestão, mas sim pela forma como gere a von-
tade de todos os presidentes da LPFP”.

“Se houver eleições, tenho a certeza de que haverá 
mais candidatos e aí o Benfica dirá quem vai apoiar. 
Já duas pessoas me vieram dizer que estavam dispo-
níveis para se se candidatar”, partilhou o dirigente dos 
‘encarnados’.

Vieira quis ainda esclarecer que o Benfica nunca 
defendeu a mudança da sede do organismo para a 
Lisboa, considerando até supérfluo o gasto com a de-
legação da LPFP na capital.

“Nem entendo, sequer, porque existe uma delega-
ção da LPFP em Lisboa. Nem a Federação [Portugue-
sa de Futebol] tem delegação no Porto, é um custo 
desnecessário. A LPFP deve ficar no Porto e no edifí-
cio onde está, até por homenagem às pessoas que a 
fizeram, nomeadamente, o major Valentim Loureiro”, 
esclareceu Luís Filipe Vieira.

O presidente do Benfica teceu estas considera-
ções no final Assembleia-Geral da LPFP que validou a 
possibilidade de serem feitas cinco substituições na 
I Liga e também a promoção de Nacional e Farense 
ao principal escalão. Na reunião foi também decidido 
criar de um grupo de trabalho para avaliar a implemen-
tação de um novo modelo de governação para a LPFP, 
que caso seja aprovado vai implicar a realização de 
eleições para organismo.

Aprovadas cinco substituições na I 
Liga e subidas de Nacional e Farense

A possibilidade de serem 
feitas cinco substituições 
na I Liga foi hoje aprovada 
por maioria dos clubes na 
Assembleia-Geral da Liga 
Portuguesa de Futebol Pro-
fissional (LPFP), que validou 
também a promoção de Na-
cional e Farense ao principal 
escalão.

Fonte oficial de um dos 
clubes presentes na reunião 
magna confirmou hoje à 
Lusa a aprovação da altera-
ção temporária do Regula-
mento de Competições da 
LPFP para permitir a inscri-
ção de nove suplentes e a 
realização de cinco subs-
tituições por equipa nos 
remanescentes jogos da I 
Liga. A medida aprovada 
por larga maioria, de acordo 
com a mesma fonte, vai en-
trar em vigor a partir da 26.ª 
jornada, cujo primeiro jogo 
está marcado terça-feira e 
vai opor Gil Vicente a Fama-
licão, em Barcelos.

Segundo a mesma fonte, 
a AG também aprovou a de-
cisão tomada pela direção 
da LPFP em 05 de maio últi-
mo de indicar como promo-
vidos os dois primeiros clas-
sificados da II Liga, Nacional 
e Farense, e os dois últimos, 
Cova da Piedade e Casa Pia, 
como despromovidos ao 
Campeonato de Portugal, na 
sequência do cancelamento 
do segundo escalão devido 
à pandemia de covid-19.

Esta decisão marca o re-

gresso do Nacional à I Liga, 
após um ano de ausência, 
naquela que será a sua 20.ª 
presença entre os grandes. 
Os ‘alvinegros’ estrearam-se 
em 1988/89 na primeira di-
visão e têm como melhores 
classificações os quartos 
lugares em 2003/04, sob o 
comando de Casemiro Mior, 
e 2008/09, com Manuel Ma-
chado. Já o Farense conta 
23 participações no princi-
pal escalão, entre 1970/71 
e 2001/02, voltando ao es-
calão maior 18 anos depois. 
O catalão Paco Fortes foi 
o ‘timoneiro’ dos algarvios 
no seu melhor resultado no 
campeonato, o quinto lugar 
em 1994/95.



MATEUS REALTY
582 Warren Ave., East Providence, RI • Tel. (401) 434-8399
ATENÇÃO COMPRADORES! AGORA É UMA BOA ALTURA PARA COMPRAR CASA!!

• Várias casas à venda • Preços baixos • Juros continuam baixos

Contacte-nos e verá porque razão a
MATEUS REALTY tem uma excelente reputação

“O NOSSO SUCESSO DEVE-SE AO APOIO DA NOSSA COMUNIDADE. OBRIGADO POR MAIS UM ANO DE SUCESSO”
Precisamos de casas para vender na área de East Providence e arredores!

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1975

MATEUS REALTY

Colonial
EAST PROVIDENCE

$239.900

Contemporâneo
BURRILLVILLE

$149.900

Cape
RUMFORD
$279.900

Ranch
EAST PROVIDENCE

$279.900

3 Moradias
PAWTUCKET

$299.900

Ranch
CUMBERLAND

$229.900

Bungalow
PAWTUCKET

$219.900

2 Moradias
PROVIDENCE

$399.900

Ranch
BRISTOL
$315.000

Ranch
PAWTUCKET

$239.900

2 Famílias
PROVIDENCE

$329.900

Ranch
RIVERSIDE
$229.900

Colonial
COVENTRY
$319.900

Cape
SMITHFIELD

$189.900

Raised Ranch
PAWTUCKET

$329.900

Cape
PROVIDENCE

$249.900

2 Famílias
PAWTUCKET

$219.900

Cottage
PROVIDENCE

$189.900

Ranch
EAST PROVIDENCE

$269.900

Bungalow
WARWICK
$199.900

24 Publicidade PORTUGUESE TIMES Quarta-feira, 10 de junho de 2020




