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Até p’ro ano Faleceu
Ted Ramos

Após prolongada enfer-
midade, faleceu sábado
em Swansea, Teófilo A.
“Ted” Ramos, 69 anos,
artista plástico e fol-
clorista que fundou, em
1974, o grupo Os Lusi-
tanos, contribuindo pa-
ra a divulgação das
danças e canções tradi-
cionais dos Açores nos
EUA.

Procissão em Fall River

Gonçalo Nuno Santos, diretor regional das Comunidades, Conceição Estudante,
secretária do Turismo e Cultura da Madeira e Larry Abreu Jacques, presidente da
comissão organizadora da centésima Festa do Santíssimo Sacramento. • 10

Presidente
de Cabo Verde
em New Bedford

Jorge Carlos Fonseca, pre-
sidente da república de
Cabo Verde, vai estar no
próximo sábado em New
Bedford, numa gala de ho-
menagem a Carlos Alhi-
nho, um dos maiores fute-
bolistas cabo-verdianos de
sempre, morto em 2008
num acidente em Angola.

• 05

Apesar do mau tempo que se fez sentir no fim-de-semana, a centésima Festa Madeirense do Santíssimo Sacramento
voltou a ser um sucesso e atraiu milhares de pessoas a New Bedford. A festa terminou domingo à noite e, como é
tradição, os festeiros reuniram-se e despediram-se até p’ró ano. • 10 • 05

Realizou-se domingo a procissão anual da igreja de São
Miguel, em Fall River.  • 06

A portuguesa Mónica
Lino foi morta à
facada pelo
companheiro, que foi
preso e confessou
o crime. • 04



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

Os melhores preços
A melhor variedade de produtos

Espaço moderno, funcional e higiénico
Amplo parque de estacionamento

Aberto diariamente das 8:00 da manhã às 7:30 da noite.
As sextas-feiras, das 8:00 da manhã às 8:30 da noite.

Sábado, 8:00 AM às 7:30 PM.
Domingos, das 7:00 da manhã

à 1:00 da tarde.
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OSSOS
DE PORCO

89¢ 
LB.

QUARTOS DE GALINHA

69¢ LB.

CAMARÃO

$1199
saco de 2 lbs.

VINHO
AVELEDA

1.5 L

$899

VINHO
VICE REI

3 por

$899

COCA
COLA

Caixa
de 12 latas

4 por

$12

NESTUM
COM
MEL

$199

AZEITE
GONÇALVES

garrafa 1 litro

$499

BATATA

saco 50 LBS.

$1499

GATORADE

99¢
32 oz

ANANAZES
2 por

$4
ATUM

SEAMAR
$169

lata

QUEIJO
CASTELÕES
$799

LB.

CERVEJA SAGRES
BOHEMIA

$1499

CERVEJA BUD
ou BUD LIGHT
$1999

30 PK.
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Joel H. Schwartz, P.C.
508-588-9490
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Cabral Baylies
Square-Lamoureux

Funeral Home & Cremation Service

Oliver M. Cabral
Director

Tel. 508-996-2200
512 North Front Street

New Bedford, MA 02746

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

Planos funerários
pré-combinados

1521 North Main Street
Fall River, Mass.

Tel. (508) 672-3101

EXIT REALTY CONSULTANTS

Celina Lemos Rangel
REALTOR® / Licenciada em RI & MA

Eu falo Português
Tel. 401-965-8556 - Fax: 401-256-5126
soldbycelina@gmail.com
www.soldbycelina.com

Falecimento
Germina Rosa
Cabral Souza

Benevides
Faleceu no passado 30

de julho, no Miriam Hos-
pital, Providence, RI,
Germina Rosa Cabral
Souza Benevides, 75
anos. Natural de João
Bom, Bretanha, São
Miguel, era filha de João
Maria Cabral e de Maria
da Conceição Cabral, já
falecidos e viúva de Fran-
cisco Sousa e de Messias
L. Benevides, ambos já
falecidos. Residia nos
EUA desde 1958 e
trabalhou durante vários
anos na Hope Webbing
Company, Pawtucket, RI,
cidade onde residia.

Deixa seis filhos: Maria
Gee Souza (Westport),
Jerry Souza, Ema Costa,
Manuel Souza, todos
residentes em Pawtucket,

Eduardo Sousa (Warwick)
e Robert Benevides (North
Dartmouth). Sobrevivem-
lhe ainda 13 netos e 1
bisneto, dois irmãos:
Manuel Cabral e Virgílio
Cabral; três irmãs: Maria
Conceição Lima, Delores
Goulart e Regina Tavares.
Era ainda irmã de Idalina
Lima, José Maria Cabral,
Fernando Cabral, David
Cabral, Jorge Cabral e
António Sousa, todos já
falecidos.

Sete feridos em tiroteio à porta de um bar de New Bedford
a polícia detém filha do xerife Hodgson para averiguações

Sete pessoas f icaram feridas num tiroteio na
madrugada de sábado, 2 de agosto, à porta de um bar na
Acushnet Avenue, em New Bedford. A polícia disse em
comunicado que chegou ao Jalice Cafe por volta da
01h30, encontrando duas pessoas com ferimentos de bala,
uma atingida no cotovelo e outra na parte inferior da
perna. Mais tarde, veio a saber-se que outras cinco vítimas
dos disparos tinham sido transportadas para o Hospital
de São Lucas em carro particular. O indivíduo atingido
no cotovelo foi levado para o Rhode Island Hospital, em
Providence.

A polícia não divulgou o nome das vítimas, todas
residentes em New Bedford, mas disse tratar-se de quatro
homens e três mulheres, todos na casa dos vinte anos,
com exceção de um homem de 19 anos de idade.

Testemunhas disseram que a discussão começou no
interior do bar, mas os disparos foram todos na rua. No
local, a polícia recuperou 10 cápsulas, sendo cinco na
rua e cinco na calçada perto do bar.

O chefe de polícia David Provencher limitou-se a dizer
que o caso se deve “à proliferação de armas na rua”.

O Jalice Cafe foi temporariamente fechado no sábado
e domingo.

“Queremos evitar qualquer ato de retaliação ou
quaisquer outros distúrbios”, disse Provencher.

O tiroteio ocorreu a poucos quarteirões de distância
do recinto da Festa do Santíssimo Sacramento, mas onde
as festividades culminaram à meia-noite e a polícia disse
que não parecia haver ligação.

O gabinete do mayor Jon Mitchell anunciou que a
comissão de licenciamento vai realizar uma reunião de

emergência esta quarta-feira “para determinar o papel
do bar e se as sanções são adequadas”.

As sanções podem incluir redução do horário de
abertura do bar.

Situado em 1468 Acushnet Avenue. no edifício do
New Bedford Driving Club, o Jalice Cafe foi comprado
pelo casal Maria Sequeira e Derick Gonçalves em 2007,
por $200.000. O gerente é Derick Pina Gonçalves.

Maria Sequeira disse que colocou um detetor de
metais à entrada do estabelecimento e na sexta-feira
tinha nada menos de cinco seguranças para manter a
ordem.

Durante dois dias não foram anunciadas prisões, mas
finalmente segunda-feira foi divulgado que a filha do
xerife do Condado de Bristol, Thomas M. Hodgson, foi
presa na madrugada de sábado após o tiroteio. Michelle
L. Hodgson, 29 anos, de New Bedford, foi acusada de
intimidação de uma testemunha, de acordo com os autos.

O xerife confirmou que a filha e alguns amigos tinham
estado na Festa do Santíssimo Sacramento no início da
noite e depois tinham ido para o Jalice Cafe. Quando o
tiroteio ocorreu, Michelle e os amigos estavam dentro
do bar, disse Hodgson e a jovem terá sido detida quando
se preparava para sair. “Foi quando ela teve um encontro
com a polícia”, disse o xerife, que não quis dar detalhes
sobre a prisão da filha. “Como pai, é perturbador para
mim tudo o que aconteceu”, disse Hodgson. O xerife
revelou, ainda, que falou com a filha sobre o incidente
e acredita que ela será ilibada quando o caso for a
tribunal.

Homicídio em New Bedford
Um homem de New Bedford foi preso dia 1 de agosto e

acusado de homicídio ocorrido no dia anterior. O suspeito,
identificado como Marco Shane Ramos, 25 anos, morador
na Social Street, foi detido em casa sem oferecer
resistência.

Compareceu dia 4 no Tribunal Distrital de New Bedford
e ficou detido sem fiança. É acusado de agressão com
lesão corporal grave e assalto à mão armada.

O homicídio está a ser investigado pela polícia de New
Bedford, Polícia Estadual e detetives da Procuradoria
Distrital.

Segundo a polícia, dia 31 de julho, às 06h45, a vítima,
Alex Silva, 22 anos, residente em 394 Union St., entrou
pelos seus próprios meios na esquadra de polícia na Cove
St., com uma facada no peito, que lhe perfurou o coração.
Silva foi esfaqueado perto Ro-Art, uma loja de bebidas e
conseguiu caminhar um quarteirão de distância.

Foi conduzido ao Hospital São Lucas, onde foi
estabilizado e em seguida transferido para Rhode Island
Hospital, onde veio a falecer sábado à noite, depois de o
terem mantido em suporte de vida durante oito horas sem
melhoras.

O caso ainda está em investigação, mas o motivo do
crime pode ter sido ajuste de contas.

Alex Silva, natural de Fall River, mudou-se para
Swansea  e aos 17 anos conseguiu a licença de barbeiro
profissional. Trabalhava na Silveira Barbershop, em New
Bedford, e a sua clientela eram sobretudo cabo-verdianos.
Vivia com a namorada, Alexandra Tremblay, ambos
tinham sido toxicodependentes e esforçavam-se para se
manterem libertos.

Sheila Martines Pina, ex-apresentadora de
televisão, morreu de causas naturais

Em fevereiro, Sheila
Martines Pina, 58 anos, foi
encontrada sem vida na sua
casa em Dartmouth e o
gabinete do médico legista
de Massachusetts divulgou
agora que a ex-apresen-
tadora de televisão morreu
de causas naturais, embora
sofresse de alcoolismo
crónico.

Sheila travou durante
anos uma batalha pública
contra o alcoolismo e
cumpriu pena de prisão por
conduzir embriagada.

Martines Pina, que foi
casada com Ronald Pina,
ex-promotor de justiça do
condado de Bristol, foi
também diretora do Bristol
County and Visitors Bu-
reau.

Em televisão trabalhou
de 1979 a 1988 no PM
Magazine da WJAR-TV
(canal 10) de Providence,

partilhando a apresentação
com Matt Lauer, atual-
mente apresentador no
Today Show da NBC.

Condenado por fogo posto
Christopher Silva, 40 anos, de Fall River, foi agora

condenado a 12 anos e seis meses de prisão por fogo posto.
Os investigadores disseram que Silva ateou um incêndio

numa pequena oficina na King Philip Mills, Kilburn Street,
em 3 de janeiro de 2012.

Três bombeiros ficaram feridos no combate às chamas.
Silva foi detido no local por dois investigadores de

incêndios porque cheirava a combustível.

George Tavares Jr., 18 anos, morreu devido a
ferimentos sofridos há dois meses num acidente

Realizou-se em Fall
River o funeral de George
Tavares Jr., 18 anos, aluno
da Diman High School que
sucumbiu dia 29 de julho,
no Rhode Island Hospital,
em Providence, a ferimen-
tos sofridos dia 19 de maio
num acidente de moto.

Natural de Fall River, era
filho de George Tavares e
Susana Vertentes, neto de
Maria Oliveira de Fall
River, Gilbert Tavares de
New Bedford, Maria
Tavares de Fall River e do
falecido Miguel Oliveira.
Deixa ainda um irmão,
John Vertentes e cinco
irmãs, Shannon Knight,
Stephanie Vertentes, Tanya
Ramos e Jade Souza, todos
em Fall River, e Tara
Tavares em New Bedford.

O funeral, a cargo da
Silva-Faria Funeral Home,
realizou-se dia 1 de agosto
para o cemitério Oak Grove
com missa de corpo pre-
sente na igreja do Espírito
Santo.

Tavares era estudante de
mecânica, concluiria o
curso em 2015. Dia 19 de
maio, quando andava de
motocicleta, entrou na
Varley Street em sentido

contrário ao tráf ico e
embateu frontalmente num
carro, sofrendo graves
lesões cranianas porque
não usava capacete.

O acidente do jovem
causou grande conster-
nação na Diman e nos dois
últimos meses realizou-se
uma angariação de fundos
para ajudar a pagar as
contas médicas.
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Perry Funeral Home, Inc.
Serviço de conselhos em pré-arranjos

sem mais obrigações!
Contacte-nos para uma marcação

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

William J. Perry    Thomas H. Perry
Directores e embalsamadores registados
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Adelino: 856-718-6065
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e profissionalismo!
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1804 Tamiami Trail, Venice, FL 34293

email: mbalmeida@comcast.net

GAYLE A. deMELLO MADEIRA
Advogada

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

*Consulta inicial grátis

Taunton
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Bank 5 promove livro de Jim Butter

Cópias autografadas do livro “Metamorphosis in
Black” do escritor e jornalista Jim Butter estarão
disponíveis durante todo o mês de agosto, na agência
do Bank 5, em 1724 Acushnet Ave, New Bedford. Na
foto Jim Butter acompanhado por Rosa M. Norte, ge-
rente assistente daquela agência.

Presos dois indivíduos que burlavam imigrantes ilegaisPortuguesa morta à facada
pelo companheiro que foi
preso e confessou o crime

Mónica Lino, portuguesa
de 36 anos, mãe de dois
filhos de 6 e 9 anos, que
estão de férias com os avós
maternos em Alcobaça,
Portugal, foi encontrada
morta dia 27 de julho na
sua casa em Farmingville,
New York.

O corpo foi encontrado
pouco depois das 03h15 da
tarde pelo sobrinho da víti-
ma, numa poça de sangue,
no primeiro andar da sua
casa em Berkshire Drive,
Farmingville. Foi esfaquea-
da mais de 20 vezes com
uma faca de cozinha.

Mónica trabalhava numa
companhia de seguros e
criava os filhos sozinha,
depois do marido se ter
suicidado há já alguns
anos.

Segundo Melissa Tenzi,
uma vizinha, Mónica tinha
começado recentemente a
namorar um homem, mas
os membros da família não
aprovavam a relação.

O namorado, Charles
Pray, 34 anos, veterano da
Marinha que serviu a bordo
do porta-aviões USS Cons-
tellation, residia em Bay
Shore e era toxicodepen-
dente.

Foi detido dia 28 de julho
desmaiado numa rua sob o
efeito de drogas.

Charles Pray compareceu
dia 29 de julho em tribunal
e foi acusado de homicídio
pelo promotor Raphael
Pérola, do condado de
Suffolk. Confessou o crime
e a confissão foi gravada
em vídeo, segundo Pérola.
Disse que usou uma faca da
cozinha de Mónica e fugiu
no carro dela, que abando-
nou no parque de estacio-
namento de um supermer-
cado de Merrick, outra
cidade de Long Island, a

cerca de 40 quilómetros de
Farmingville.

Mais tarde, roubou um
segundo veículo, que con-
duziu em sentido contrário
ao tráf ico na Belmont
Avenue, em West Babylon.

O bombeiro Michael
Senk, 23 anos, pensou que
Pray estivesse embriagado
e, para evitar um desastre,
interveio e levou o carro
para uma rua transversal e
chamou a polícia. Nessa
altura, Charles Pray caiu
inanimado.

Quando a polícia chegou
encontrou-lhe mais de 30
comprimidos de clonaze-
pam e relaxante muscular
ciclobenzaprina.

Foi preso e acusado da
morte de Mónica. Durante
a acusação, o seu advoga-
do, Steven Politi, de Cen-
tral Islip, pôs em causa a
validade da confissão do
seu cliente e disse que há
“muito mais coisas neste
caso”.

Mónica Lino

As autoridades federais
acusam Francisco J. Soares,
de Foxboro de se fazer pas-
sar por funcionário dos
Serviços de Imigração e Paul
Stein, de Mashpee de se
fazer passar por agente do
FBI e burlarem imigrantes
ilegais em milhares de dóla-
res com a promessa de os
legalizar. Soares, 44 anos, e
Stein, 57 anos, são acusados
de terem lesado as suas víti-
mas entre $8.250 e $10.750
prometendo conseguir-lhes
“green cards”, de acordo
com uma queixa criminal de
16 páginas apresentado no
tribunal federal em Boston.

Os dois homens obriga-
vam as vítimas a fornecer
cópias de certidões de nasci-
mento, passaportes e outros
documentos pessoais, e tira-
vam-lhes as impressões digi-
tais para dar uma aparência

de legitimidade.
Após um encontro com

um agente que se fazia pas-
sar por imigrante ilegal,
Stein exigiu o pagamento de
250 dólares pela recolha das
impressões digitais do agen-
te e disse-lhe: “Bem-vindo
para a América!”.

Soares fazia-se passar por
agente da Imigração e Fisca-
lização Aduaneira Federal e
Stein alegou ser agente do
FBI e disse ao agente disfar-
çado de imigrante ilegal que
lhe custaria $8.000 conse-
guir residência legal.

Os dois suspeitos foram
presentes ao Tribunal Distri-
tal Federal de Boston e acu-
sados de se fazerem passar
por agentes federais e cons-
piração. Sairam sob fiança
de $250.000, não se podem
ausentar do estado e nem
contatarem um com o outro.

Se forem condenados,
incorrem numa pena até três
anos de prisão ou multa.

Soares já tinha sido
investigado no outono de
2013 por se fazer passar por
agente da Imigração, mas
negou e a investigação não
avançou.

A presente investigação
começou em março, quando
um agente do Departamento
de Segurança Interna dos
EUA se reuniu com uma
cidadã brasileira que estava
no país ilegalmente, mas
mais tarde casou com um
cidadão dos EUA e teve um
filho.

A mulher disse aos investi-
gadores que conhecera Soa-
res em outubro de 2011 e
que este lhe disse ser agente
do ICE e que tinha a capaci-
dade de “apagar” o seu regis-
to prisional por $2.500 e que
$10.500 lhe conseguiria o
cartão de residente legal.
Soares teria dito à mulher
que o processo levaria um
ano a 18 meses para o
processo e, em fevereiro de

2013, apresentou-a a Stein,
que lhe tirou as impressões
digitais e cópias do pas-
saporte cobrando uma taxa
de $50.

Em janeiro deste ano,
Soares disse à mulher que
ele tinha de tirar novamente
as impressões digitais e a
mulher encontrou-se com os
dois indivíduos no Comfort
Inn, em Foxboro, onde
Soares exigiu outros $4.000.
No total, a mulher pagou
$6.500 a Soares, de acordo
com a denúncia.

Um segundo queixoso fez
um acordo com Soares,
pagar $10.500 para o ajudar
a obter carta de condução,
autorização de trabalho e
cartão verde.

Foi esta vítima que traba-
lhou com os investigadores
e entregou a Soares $4.000
em notas previamente mar-
cadas e fornecidas pelo go-
verno, e que os incriminam.

Os suspeitos devem voltar
ao tribunal 04 de setembro
para uma audiência preli-
minar.
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516 Belleville Ave. - NB

CODY& TOBIN
SUCATA DE FERRO

E METAIS
Canos de aço usados

— Compra e Venda —

999-6711

FURNITURE

Seg.-Qua.: 10-7; Qui-Sexta 10-8; Sáb. 9-5:30
Encerrado aos domingos durante o Verão

149 County St., New Bedford

 508-994-1550

SILVEIRA TRAVEL

(508) 822-2433
www.silveiratravel.com

SM

MADEIRA
NEW YEAR’S

DECEMBER 26

REBELLO

Agência funerária com
propriedade e gerência

da FAMÍLIA REBELLO
Desde 1924

DISTINGUIDA NACIONAL
COM O PRÉMIO DE EXCELÊNCIA

Falamos Português

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

Vice-presidente da câmara de Mangualde, Joaquim
Patrício e a vereadora da ação social e turismo, Maria
José Coelho e elementos do Grupo Folclórico do
Cranston Portuguese Club, presidido por Jorge Cabral.

Câmbio - Euro/Dólar*

30jul:    $1€ = $1.337USD
31jul:    $1€ = $1.337USD
01ago:  $1€ = $1.343USD
04ago:  $1€ = $1.342USD
05ago:  $1€ = $1.339USD
*às 4:00PM, EST

Em New Bedford, dia 09

Presidente de Cabo Verde
participa na homenagem
ao futebolista Carlos Alhinho

Jorge Carlos Fonseca, pre-
sidente da república de Cabo
Verde, que se deslocou a
Washington a convite de Ba-
rack Obama para participar
na cimeira de chefes de Esta-
do africanos que se realizou
esta semana na Casa Branca,
vai estar no próximo sábado
em New Bedford, numa gala
de homenagem a Carlos
Alhinho, um dos maiores
futebolistas cabo-verdianos
de sempre, morto em 2008 num acidente em Angola.

Durante a sua visita, das 04h00 às 05h00, o presidente
Jorge Fonseca deslocar-se-á também ao Centro Cultural de
Cabo Verde, 1157 Acushnet Avenue, para um encontro com
a comunidade imigrante organizado pela Associação Cabo-
verdiana.

Mais tarde, participará na festa de angariação de fundos
para construir um memorial dedicado a Carlos Alhinho, que
teve um brilhante carreira de jogador nas três grandes equipas
portuguesas (Sporting, Benfica e Porto) e no Boston Teamen.
Como treinador, orientou equipas em Portugal, Médio
Oriente e Angola, e ainda as seleções de Angola e Cabo Verde.

Segundo Tony Neves, de Neves Travel & Tours e um dos
organizadores do evento, os amigos de Carlos Alinho
pretendem angariar $35.000 para uma estátua que será
eregida na sua cidade natal de Mindelo, ilha de São Vicente.

O presidente cabo-verdiano será o orador principal, mas
deverão falar também o mayor Jon Mitchell, de New Bedford,
e o conselheiro municipal Brian Gomes. Estarão, ainda,
presentes o embaixador de Cabo Verde em Washington, José
Luis Rochard e o cônsul-geral em Boston Pedro Graciano.

Durante a gala atuarão Tete Alhinho, irmã de Carlos
Alhinho, e a filha, Sara Alhinho, e ainda Djosinha, Candida
Rosa, Jorge de Sena e Vuca Pinheiro.

A gala é no Clube dos Pescadores, 639 Orchard St., New
Bedford.

Segundo Brian Gomes, depois da gala, o presidente
Fonseca visitará o Bisca Clube.

Jorge Carlos Fonseca

Grupo Folclórico Cranston Portuguese Club
na Festa do Emigrante de Mangualde
Autarquia homenageu conterranêos espalhados pelo mundo

Aproveitando as férias de
verão, a autarquia de Man-
gualde promoveu dia 03, a
Festa do Emigrante no Largo
das Carvalhas, o antigo largo
das escolas primárias.

Tal como a andorinha que
regressa sempre ao mesmo
beiral, o mangualdense, ande
por onde andar, regressa
sempre às origens, ainda que
temporariamente.

A autarquia assinalou o
regresso daqueles que parti-
ram com arraial e petiscos
numa festa popular, não só
para os radicados fora de
Mangualde, mas para todos
os mangualdenses.

A confraternização foi o
mote deste encontro. Pelas
6:00 da tarde teve início a
receção aos visitantes, com
confraternização e prova dos
petiscos das tasquinhas ali
presentes. Às 9:00 começou
o arraial, animado pelo gru-
po OS MALAMADOS, se-

guindo-se o grupo Fad´Out
pelas 10:00 e pelas 11:00 da
noite, a atuação do Grupo
Folclórico Cranston Portu-
guese Club, um dos ranchos

mais conceituados de Rhode
Island, que se encontra em
digressão pela Beira Centro
e que fez deslocar a Portugal
cerca de 50 elementos.

Grupo de Rhode Island atuou (fotos em cima e em baixo)
na Festa do Emigrante de Mangualde

Falecimento
Teófilo A.

“Ted” Ramos
Faleceu sábado, 2 de agos-

to, Teófilo A. “Ted” Ramos,
69 anos, de Swansea. Natural
de João Bom, Bretanha, São
Miguel era filho de Clemente
e Maria “Nina” Lourenço, já
falecidos e casado há 24 anos
com Ana (Chora) Ramos.
Residente nos EUA desde
1963 tirou um Bacharelato
em Fine Arts. Fundou o
estúdio de design T.R.
Graphics, para servir as
comunidades portuguesa e
americana.

Em 1973, tornou-se um dos
primeiros membros do Ate-
neu Luso Americano; criou
em 1874, com o pai, o grupo
folclórico “Os Lusitanos”; foi,
ainda, um dos fundadores do
grupo Gerasons. Gostava de
jogar futebol, ténis e era um
ávido fotógrafo.

Para além da esposa, deixa
as filhas Nina e Andrea
Ramos, de Swansea; o filho
Pedro Ramos e esposa Erin,
Somerset; netos Elizabeth e
Joshua Ramos, Somerset;
irmã Fátima Gonçalves e
marido Joaquim, Somerset;
cunhadas Tina Ramos,

Somerset, Manuela Carreiro
e marido António, Fall River,
Helena Piccerelli e marido
Brad, Swansea e Grace San-
tos e marido Rick, Assonet;
sogros Manuel e Eduarda
Chora, Fall River e vários
sobrinhos.

O funeral, a cargo da
Waring-Sullivan Home of
Memorial Tribute (178
Winter St., Fall River),
realiza-se esta quinta-feira, 7
de agosto, pelas 10 da ma-
nhã, seguindo-se missa de
corpo presente às 11 horas na
igreja St. Anne (South Main
St., Fall River).

O velório realiza-se hoje,
quarta-feira, das 5 da tarde às
8 da noite. O enterro será no
cemitério St. Patrick em Fall
River.  Para condolências e
informações visite o site:
www.waring-sullivan.com

Stephen Silva
alegado amigo
de Dzhokhar
Tsarnaev
detido por
posse de armas
e drogas

Stephen Silva, 21
anos, alegado amigo de
Dzhokhar Tsarnaev, o
suspeito do atentado da
maratona de Boston
que aguarda julgamen-
to, foi detido em Cam-
bridge e acusado de
distribuir cocaína e de
possuir uma arma de
fogo com o número de
série apagado e que os
investigadores ligaram
ao assassinato do agen-
te do MIT Sean Collier.

A arma é uma pistola
de 9 milímetros P95
Ruger, que é o mesmo
tipo de arma supos-
tamente usada no tiro-
teio em que Collier foi
abatido dias depois do
atentado pelos irmãos
Dzhokhar Tsarnaev,
que foi capturado, e
Tamerlan Tsarnaev,
abatido mais tarde nu-
ma troca de tiros com a
polícia.

Silva foi detido em
casa, onde a polícia rea-
lizou buscas e levou
várias caixas.

Stephen Silva e
Dzhokhae andaram
juntos na Cambridge
Rindge e na Latina, e
ficaram amigos.

Silva tem um irmão
gémeo que teria sido
amigo de Tamerlan
Tsarnaev, o irmão de
Dzhokhar.
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Augusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto Pessoa
Repórter

T. 401.728.4991 • C. 401.837.7170

CARDOSO TRAVEL

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

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

EXCURSÕES DE FINAL DE SEMANA E 1 DIA

MONTREAL E QUEBEC CITY
30 de Agosto a 01 de Setembro

2 noites bom hotel, Tour Montreal e Quebec, guia local, 4 refeições.

YORK BEACH (MAINE) E HAMPTON BEACH (NH)
23 de Agosto

Lindo passeio com delicioso almoço com 2 lagostas por pessoa

RADIO CITY CHRISTMAS SHOW
15 e 22 de Novembro

Belíssimo Show de Natal com as Rockettes

CALIFÓRNIA, NEVADA & UTAH
08 a 18 de Agosto

San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas
Bryce e Zion National Parks

Passagem aérea, 10 noites em bons hotéis, 16 refeições
(1 jantar com show de cowboys), visita a Sausalito
Hollywood, Beverly Hills, Prismo Beach

Cabrillo Park, Coronado Island
Hover Dam (maior barragem dos EUA)

Festas da igreja de São Miguel em Fall River em louvor
ao seu padroeiro atraíram largas centenas de pessoas

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

De 24 a 31 de agosto

Festas do Espírito Santo da igreja
de Santo António de Pawtucket

A igreja de Santo António em Pawtucket é um baluarte da presença portuguesa
em Rhode Island, cujos paroquianos vivem com grande entusiasmo as festas
dedicadas ao Espírito Santo, a realizar de 24 a 31 de agosto, sob a direção espi-
ritual do padre José Rocha.

As festas do Espírito Santo da igreja de Santo António iniciam-se domingo, 24
de agosto. Pelas 6:30 temos a mudança da coroa da igreja para o salão paroquial,
dando início a uma semana de festividades.

Segue-se a oração do Terço, de segunda-feira, 25 de agosto a quinta-feira, 28
de agosto, pelas 7:00 da tarde. Haverá ainda uma breve palestra sobre o Espírito
Santo.

Na sexta-feira, dia 29 de agosto, pelas 5:30 abertura do restaurante. Pelas
6:30, oração do Terço. Às 7:00 entretenimento por Plantinum DJ.

No sábado, 30 de agosto, pela 1:00 da tarde, terá lugar o cortejo etnográficp do
Bodo de Leite. O cortejo terá início junto ao salão paroquial na Forest Avenue,
seguindo pela Hurley Ave., Bloomingdale Ave., Dix Ave., terminando na Forest
Avenue. No final haverá distribuição de massa sovada e leite.Pelas 3:00 da tarde
haverá atuação do rancho folclórico de Santo António. Segue-se o rancho folclórico
do Clube Social Português, ambos da cidade de Paswtcket. Realizar-se-à, também,
a bênção e distribuição de esmolas de carne e pão. As 5:00 terá início o serviço
de restaurante. O grande arraial terá início pelas 8:00 com o conjunto Eratoxica e
apresentação da nova estrela do mundo comunitário Tiffany Bairos.

No domingo, 31 de agosto, terá pelas 9:00 da manhã a procissão de coroação
com a presença de irmandades vizinhas e será acompanhada pela banda Nova
Aliança de Santo António de Pawtucket. Pelas 10:30 será celebrada missa de
coroação por alma dos irmãos falecidos e intenções dos irmãos vivos e mordomos.
Após a missa o procissão de coroação segue para o salão, onde será tirado em
sorte o novo mordomo. Até às 4:00 da tarde serão servidas as tradicionais sopas
do Espírito Santo. Pelas 5:00 horas haverá concerto pela banda Nova Aliança de
Santo António. O arraial, a partir das 7:00 da tarde, será abrilhantado pelo conjunto
Image. O sorteio das domingas acontece pelas 9:00 da noite e o encerramento
acontece pelas 11:00 da noite.

Os mordomos, João e Rosa Simões, convidam a comunidade a estar presentes
nas festas.

As festas em honra de
São Miguel, levadas a
efeito na igreja do mesmo
nome em Fall River,
voltaram ser ponto de
encontro de largas centenas
de pessoas.

Com chuviscos à mis-
tura, procedeu-se à mudan-
ça da imagem, para o
grande dia ser no domingo,
com a majestosa procissão
a percorrer o itinerário ha-
bitual. A mudança da
imagem foi acompanhada
pelas bandas Filarmónicas
de Santo António e Santa
Cecília, que dariam con-
certo após a procissão.

Por sua vez, os arraiais
contaram com um variado
grupo de artistas: Rosa
Maria, Tony Borges,
Arlindo Andradade, Joe
Pavão, Dinis Cruz e o
conjunto Starlight.

Na foto acima, o andor com a imagem de São Miguel.
Na foto ao meio, o clero que tomou parte na mudança da image.
Na foto em baixo, os corpos diretivos da comissão de festas da igreja de São Miguel.

Na foto acima, uma jovem
de onde se espera a conti-
nuação desta tradição nas
novas gerações.

Na foto ao lado, a banda de
Santo António,  Fall River
em frente à igreja de S.
Miguel.

Na foto em baixo, a banda
de Santa Cecília, Fall River
durante a mudança da
imagem.



Festas do Espírito Santo
do Campo do Tio Mateus
43 Broad Street, Rehoboth, Mass (Estrada 44)

15, 16, 17 de Agosto
Sexta-Feira, Agosto 15

6:00 - Abertura das barracas, com Carne de Espeto,
Linguiça. Sardinha, etc…
- Atuação do conjunto LEGACY
até à meia noite

Sábado, Agosto 16
6:00 - Mudança da coroa do Espírito Santo para
o Império acompanhada pela Banda Lira de São
Francisco Xavier de East Providence.
7:00 - Grande arrematação de gado.
8:00 - Espetáculo com DAVID MELO e Banda
Internacional até à meia-noite

Domingo, Agosto 17
10:30 AM - Missa de coroação na igreja de Nossa
Senhora do Carmo, Estrada 44, Seekonk, Mass.
Procissão acompanhada pelas bandas de Nossa
Senhora da Conceição Mosteirense, Fall River
e Lira de São Francisco Xavier, East Providence.
Após a procissão serão servidas as Sopas do Divino.
4:00 PM - Arrematação de ofertas
6:00 PM - Música por UNDERGROUND SOUND DJ
e atuação de JOSÉ MANUEL
9:00 PM — Sorteio das Domingas e mordomo 2015

Os mordomos José e Connie Costa e respetiva
comissão de festas de 2014 convidam a

comunidade a tomar parte nos três dias de festa!

David Melo
e Banda

Internacional

Conjunto
LEGACY

Venha e divirta-se
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António Simões deu autógrafos e assinou camisolas
no North End Stereo em New Bedford

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

Os drs. Steven Santos e Leonel
Lemos têm o prazer de informar

que continuam a servir a
comunidade portuguesa  nestes

dois locais:

Complexo exame à vista (inclui teste ao glaucoma e cataratas)
Lentes de Contacto (o que mais de moderno há no mercado)
Armações para óculos (mais de 700 estilos diferentes)
Lentes modernas e anti-reflexo (para uma vista perfeita)
Óculos de segurança para o trabalho

CUMBERLAND FAMILY EYE CARE
248 Broad St., Cumberland, RI — (401) 726-2929

EAST PROVIDENCE
FAMILY EYE CARE

250 Wampanoag Trail, East Bay Medical Center
East Providence, RI — (401) 435-5555

ATENÇÃO!
Informa-se todos os empregados do RI Hospital
que o dr. Lemos e o dr. Santos oferecem o novo

plano “Davis Vision Eye Care”

FESTA DE NOSSA SENHORA
DO MONTE

15, 16 e 17 de Agosto

PORTUGUESE AMERICAN CLUB
81 Main Street, Woburn, MA

Sexta-feira, 15 de Agosto
5:00 - Meia-Noite

RICKY ANDRADE

Sábado, 16 de Agosto
6:00 - Meia-Noite
BAND FAITH

Domingo, 17 de Agosto
Missa ao Meio-Dia
Aberto até 9:00 PM

ÉNIO
Nos três dias festivos

haverá comida e bebidas!

O antigo futebolista
internacional português e
do Sport Lisboa e Benfica,
António Simões, esteve na
passada quinta-feira no
North End Stereo, de
Arnaldo Oliveira, ao norte
da cidade da New Bedford,
para uma sessão de autó-
grafos e assinatura de
camisolas do glorioso
Benfica.

Quem não se recorda dos
tempos brilhantes dos anos
60 e 70 do Benfica, que, tal
como temos dito, qualquer
treinador que fosse para o
Benfica arriscava-se a ser
campeão.

O percurso de António
Simões, juntamente com os
saudosos Eusébio, José
Águas, Costa Pereira
Coluna, José Torres e José
Augusto, este ainda entre
nós, foram tempos em que
o vermelho das camisolas
brilhava com mais
intensidade nos relvados do
mundo.

Simões é uma dessas
figuras legendárias, ainda
viva, uma herança de uma
época gloriosa que ele fez
questão de lembrar e
relembrar.

Foi este Simões que
assinou a camisola dos
adeptos da sua geração e
que os mais jovens pu-
deram conhecer pessoal-
mente, depois de tanto
terem ouvido o nome dito
e redito pelos pais e avós.

“O futebol tem a par-

ticularidade de unir as
pessoas e povos, quando
praticado com alma e
paixão, podendo tornar-se
um modo de vida saudável

BOULEVARD
FUNERAL HOME

(508) 994-6272

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

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

e benéfico para todos”,
disse o antigo extremo
esquerdo do Sport Lisboa
e Benf ica e da seleção
portuguesa.

O antigo futebolista da seleção portuguesa e do Sport
Lisboa e Benfica, António Simões com Arnaldo Oliveira,
proprietário da North End Stereo, em New Bedford,
acompanhado pela esposa.

António Simões no North
End Stereo, New Bedford,
com o proprietário Arnaldo
Oliveira, Jimmy de Melo,
do Departamento do Xerife
do Condado de Bristol e
uma família que ali acorreu
para conhecer pessoal-
mente o antigo futebolista
português.

Na foto ao lado, António
Simões assina uma
camisola do Benfica a uma
admiradora.



FESTA DE NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO E SANTO CRISTO

IGREJA DE NOSSA
SENHORA DO

ROSÁRIO
463 Benefit Street,

Providence, RI

AGOSTO
8, 9 & 10

(sexta, sábado, domingo)
SEXTA-FEIRA, 8
7:00 PM — Missa concelebrada em honra
de Nossa Senhora de Fátima, procissão de velas
e bênção do Santíssimo Sacramento.
9:00 — Arraial até à meia-noite
com MARC DENNIS e seu conjunto ATLANTIS

Durante os três dias de festa
haverá as tradicionais comidas
ao bom gosto português:

• Caçoila • Frango no Churrasco
• Carne de Espeto • Bifanas
• Chouriço Assado • Sardinhas
... e as deliciosas malassadas!

Haverá carrocéis para as crianças

A COMUNIDADE É CONVIDA A TOMAR

PARTE NOS TRÊS DIAS DE FESTA!

SÁBADO, 9
5:00 PM — Missa em honra do Santo Cristo
6:15 PM — Procissão da mudança do Senhor Santo
Cristo acompanhada pela banda Nossa Senhora do
Rosário, seguida de bênção do Santíssimo
Sacramento.
7:00 — Arraial e concerto pela Banda
de Nossa Senhora do Rosário
9:00 — Atuação do popular conjunto STARLIGHT
do Canadá até à meia-noite

DOMINGO, 10
11:15 AM — Missa solene da festa.
2:00 PM — Procissão com as bandas de Nossa
Senhora do Rosário, Providence, Lira de São
Francisco Xavier, East Providence, Banda Nova
Aliança de Pawtucket, terminando com a
bênção do Santíssimo Sacramento.
4:00 — Exibição do Rancho Folclórico do
Fall River Sports
6:00 — Concerto pelas bandas de Nossa
Senhora do Rosário e Nova Aliança.

7:00-10:00 PM — Atuações de
CATIA FERREIRA e GEANA TEODORO

10:00 PM — Sorteio da Grande Rifa.
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HORÁCIO TAVARES
Proprietário

DESIGN • PRODUCTION • INSTALLATION • CUSTOM WORK
SHEET METAL FABRICATING

CUSTOM WORK • RESTAURANT EQUIPMENT • HOODS • DUCTS

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

STAINLESS • MARINE • ARC
• HELIARC • IRON WORK

MACHINE SHOP SERVICE

Agora em novas e modernas instalações

no Parque Industrial de New Bedford

Chuva não impediu êxito
Centenário da Festa Madeirense do Santíssimo Sacramento retratada em grandiosa parada

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

A parada comemorativa
dos 100 anos da Festa Ma-
deirense do Santíssimo Sa-
cramento, realizadas de 31
de julho a 3 de agosto, teve
a sua realização sob chuva
miudinha, mas constante.

Eram 3:00 da tarde quan-
do a parada, após concentra-
ção no Brooklawn Park,
entrava na Acusnhet Avenue
e ao virar do primeiro minu-
to a chuva começou a cair,
mantendo-se durante todo o
tempo de desfile.

Os mais destemidos, mu-
nidos de guarda chuva ou
capas plásticas, aguentaram
a intempérias, pois não
queriam perder pitada do
cortejo.

Em plena Acushnet Av-

enue, o mayor John Mitchell
assinava um autógrafo e ao
passar por nós, disse “Cem
anos é facto merecedor de
elogio. O cento e um, ainda
vai ser melhor.” Ao que
dissemos cá para nós “mas
falem com São Pedro que
fazer reportagem com uma
mão no guarda chuva e outra
na máquina, não tem piada
nenhuma, que f icamos
pingando”.

Conceição Estudante, se-
cretária do Turismo, Cultura
e Transportes do governo
regional da Madeira, que nos
deu detalhada entrevista a
sair no Comumidade em
Foco do Portuguese Chan-

nel, passou por nós sor-
ridente, enfrentando a tarde
chuvosa que se fazia sentir,
nada agradável para um
desfile a pé pelas ruas da
cidade de New Bedford,
situação ultrapassada pelo
“espírito em torno do
acontecimento”, tal como
referiu a governante.

“Devo dizer que é uma
grata recordação da minha
vida pública a minha primei-
ra vinda à Festa Madeirense
do SS Sacramento há quatro
anos, a esta cidade de New

Bedford e a esta comuni-
dade. Ficou muito acima das
minhas expetativas, que já
eram altas”, disse Conceição
Estudante nesta segunda vi-
sita a New Bedford.

O Rancho do Santíssimo Sacramento durante a parada.

Gonçalo Nuno Santos, Conceição Estudante e Larry
Abreu Jacques.

O Marshall da parada José Teixeira e a esposa Louise.

O Mayor de New Bedford, Jon Mitchell, dando um
autógrafo durante a parada. Mike Tavares entre elementos da Prince Henry Society na parada.

Joe Amaral trouxe uma carrocinha com bilhas de leite.

Joe Castelo e Horácio Tavares.

Dois jovens com barretinhos madeirenses.
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Saudamos a comunidade
madeirense pela forma como

soube celebrar os seus costumes
e tradições na 100.ª edição da

Festa do Santíssimo Sacramento

Obrigado pelo vosso patrocínio e lealdade!
Honestamente,

Rosemary, Manuel, Stephen Neto e funcionários

Centenário da Festa Madeirense do Santíssimo Sacramento
“Fiquei agradada com as

pessoas, a sua capacidade de
receção”, acrescentou ainda
a convidada de honra ao cen-
tenário da festa madeirense
do Santíssimo Sacramento.
“Esta festa, é uma festa sur-
preendente para quem vem
pela primeira vez. Nesta se-
gunda vinda, porque se trata
de uma ocasião especial é
ainda mais entusiasmante.
Estou muito honrada por po-
der representar o presidente
do governo regional da Ma-
deira, nesta manifestação
madeirense, que tanto nos
diz”, prosseguiu Conceição
Estudante, sublinhando que
“cada madeirense, espalhado
pelo mundo é um embaixa-

dor da Madeira. New Bed-
ford é disto um exemplo e
esta festa é uma promoção
para a Madeira”.

Abordando o problema das
ligações áreas, Conceição
Estudante referiu saber “da
vontade em se criar uma liga-
ção aérea mais direta, que
pudesse aumentar a intensi-
dade desses fluxos para a
nossa região. Já muitos pas-
sos foram dados nessa dire-
ções e até podemos estar
mais próximo dessa realida-
de, mais do que já se esteve

em tempos passados”. “Esta
comunidade com a dinâmica
de que já deu provas, poderá
encontrar as parcerias neces-
sárias para que no futuro pos-
sa dar um ainda maior con-
tributo ao turismo na Madei-
ra”, concluiu, Conceição
Estudante.

Na parada ladeavam Con-
ceição Estudante, o diretor
regional das Comunidades,
Gonçalo Nuno Santos e o
cônsul de Portugal em New
Bedford, Pedro Carneiro e
ainda Larry Abreu Jacques,
presidente dos 100 anos da
Festa dos Madeirenses.

“Esta manifestação madei-
rense em New Bedford é sim-
plesmente impressionante.
No ano passado quando che-
guei, a festa já tinha tido a sua
realização. Mas este ano tive
oportunidade de ver ao vivo”,
sublinhou Pedro Carneiro.

Uma enorme represen-

tação política seguia os con-
vidados de honra, entre os
quais, os deputados António
Cabral e Paul Schmith, e o
senador Mark Montigny.

O rancho do Santíssimo
Sacramento era a presença
viva da Madeira na parada
comemorativa dos 100 da
festa madeirense em New
Bedford. Ainda dentro do
espírito da festa surgiam dois
sujestivos carros alegóricos.
A Sociedade Prince Henry já
vem sendo uma presença ha-
bitual na parada através de
um grupo de bem sucedidos
empresários.

A banda do Senhor da
Pedra, sob a presidência de

Mário Almeida, que tinha
abrilhantado a inauguração
do novo monumento, dia 31,
foi mais uma digna presença,
pelo categorizado das suas
interpretações e aprumo em
desfile, mesmo debaixo de
chuva.

De Pawtucket RI veio, uma
vez mais, o rancho do Clube
Social Português com a sua
juventude e graciosidades
dos trajes regionais, a dar um
ar festivo ao cortejo.

 A Maritime Heritage So-
ciety trouxe um bonito barco
baleeiro sem esquecer o pes-
cador munido de arpão. Joe

Amaral, da Amaral Driving
School, levou à parada um
“póni” substituindo o carnei-
ro dos anos anteriores com
uma carrocinha à medida do
animal.

Joe Adão, da Joe’s Auto
Group, fez desfilar os novos
modelos da Kia de que é o
maior vendedor desta marca,
nesta região.

A Saraiva’s Enterprises,
dos irmãos Saraiva impor-
tador oficial do Vinho Ma-
deira, apresentou-se na para-
da com um descapotável con-
duzido por Joe Saraiva.

(Continua na página seguinte)

A típica casa de Santana foi motivo para carro alegórico.

Joe’s Auto Mall esteve representada na parada.

Mário Almeida à frente da Banda do Senhor da Pedra de New Bedford.

Joe Saraiva e Julio Fernandes.

Joe Andrade e esposa.

Barco baleeiro açoriano na parada madeirense.

Os deputados Paul Schmith e António Cabral.
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Bristol County
Gabinete do Sheriff

Integridade, Profissionalismo e Trabalho de Equipa
www.bcso-ma.us

Thomas M.
Hodgson, Sheriff

Saudamos
a comunidade
madeirense

na celebração
do centenário

das festas
do Santíssimo
Sacramento

em New Bedford

Muitos das representações
e motivos, alguns até muito
curiosos, são o resultado da
americanização da parada.

Inauguração do
novo monumento
aos fundadores
da festa madeirense

Pela tarde da passada
quinta-feira, no desenrolar
da abertura oficial das festas
do Santíssimo Sacramento,
procedeu-se à inauguração
de um monumento, mais
moderno e vistoso em honra
aos pioneiros das festas. Fo-
ram descerradas fotos de
Manuel Sardinha Duarte,
Manuel D’Agrella, Manuel

Cem anos da Festa do Santíssimo Sacramento em New Bedford
(Continuação da página anterior)

D’Agrella Coutinho e Ma-
nuel Santinho que no ano de
1915, promoveram a pri-

meira celebração da festa do
Santíssimo Sacramento em
New Bedford.

O rancho do SS Sacramento com os típicos brinquinhos.

Pedro Carneiro, cônsul de Portugal em New Bedford,
durante a inauguração do novo monumento.

Descendentes de Manuel Sardinha Duarte, Manuel
D’Agrella, Manuel D’Agrella Coutinho e Manuel Santinho,
os pioneiros da festa madeirense, na cerimónia de abertura.

Na foto em cima, o Bristol
County Sheriff’s office , de
Thomas Hodgson, marcou
presença na parada de
domingo.

Na foto do lado direito,
Miss Massachussets.

Na foto em baixo, o grupo
folclórico  do Clube Social
Português de Pawtucket.

Rangers e voluntários do Parque Histórico Nacional
Baleeiro de New Bedford  integraram a parada.

Carro alegórico sobre a pérola do Atlântico, a Madeira.

O rancho do Clube Social Português de Pawtucket tem
sido uma presença habitual na parada do Santíssimo
Sacramento em New Bedford e este ano não foi exceção,
integrado nas celebrações do centenário.

Representantes da igreja de Nossa Senhora dos Anjos,
Fairhaven.

A caravela das Descobertas Portuguesas.

Mais dois modelos da KIA da Joe’s Auto Mall.
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FESTAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE
CLUBE SPORT UNIÃO MADEIRENSE

46 MADEIRA AVE., CENTRAL FALLS, RI

Visite
a nossa
barraca

de
caldo
verde

www.madeiraclub.org             facebook.com/clubmadeira

Vendemos bilhetes durante
todos os dias festivos para o

sorteio
da GRANDE RIFA

no domingo à noite

8, 9, 10 DE AGOSTO

Venha e saboreie os pratos tradicionais da cozinha tradicional madeirense no nosso restaurante no exterior
“Restaurante Atlântico” (abrimos às 5:00 PM) • Carne de espeto com bolo no caco • Frango de churrasco

• Sardinhas na brasa • Cabrito • Dobrada e muito mais...

Depois do jantar pode apreciar a música enquanto toma um café na nossa nova tenda “Café Sangria”
Bica • Cerveja • Vinhos e sobremesa

SEXTA FEIRA, AGOSTO 8
5:00 PM - Abertura das barracas com
vários pratos da nossa gastronomia (cabrito
e bacalhau à Zé do Pipo)
8:00 PM - Arraial com o conjunto IMAGE
12:00 PM - Encerramento da festa

SÁBADO, AGOSTO 9
5:00 PM - Abertura da cozinha com
vários pratos da nossa gastronomia
(cabrito e bacalhau à Zé do Pipo)
8:00 - Arraial com o conjunto NOVERA
12:00 PM - Encerramento da festa

DOMINGO, AGOSTO 10
9:30 AM - Missa por alma de todos
os sócios falecidos, na igreja de Nossa
Senhora de Fátima, em Cumberland

11:00 AM - Abertura da cozinha ( dobrada,
frango de churrasco, arroz de galinha e camarão

5:00 PM - FESTIVAL FOLCLÓRICO com
os ranchos:
• Nossa Senhora de Fátima, Cumberland
• Grupo Folclórico Madeirense
    do SS. Sacramento
• Clube Social Português, Pawtucket

7:00 PM - Atuação do conjunto SPEED LIMIT

10:00 PM - EXTRAÇÃO DA GRANDE RIFA

11:00 PM - Encerramento dos festejos
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A 18 de setembro

VII Torneio de Golfe da S&F Concrete Contractor
promete mais um êxito financeiro e social
em prol do Hudson Portuguese Club
• Prevê-se um aumento de participantes em 2014 promete e consequentemente
  um maior apoio ao Hudson Portuguese Club

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

O VII Torneio de Golfe da S&F
Concrete tem lugar quinta-feira, 18 de se-
tembro, no Juniper Hill Golf Course, em
Northborough.

Com coordenação de Lizett e Rodney
Frias, vem uma vez mais ao encontro da
finalidade, onde além da prática daquela
modalidade desportiva visa a confrater-
nização traduzida no apoio financeiro ao
Hudson Portuguese Club.

Esta reconhecida presença lusa, que já
teve honras de receber o Presidente da
República, Cavaco Silva, assim como o
saudoso Eusébio, desfruta das mais
sofisticadas instalações, que lhe dão um
lugar de relevo no movimento associativo
luso nos EUA.

Os mais de 120 praticantes que são
esperados e apoios extras, vão canalizar
para os cofres do Hudson Portuguese
Club, largo apoio financeiro. Em 2013
foram 70 mil dólares.

Anualmente é notória a presença dos
magnatas da indústria dos cimentos, com
quem os irmãos Frias têm as melhores
relações e facilidade de reunir num
campo de golfe e contribuirem para
apoiar uma das mais prestigiadas orga-
nizações no mundo português.

O Juniper Hill Golf Course está entre
os 10 melhores campos de golfe públicos
no estado de Massachusetts, e como tal
não seria de estranhar a forma impecável
com que é cuidado e como se apresenta,

para as largas centenas de adeptos da
modalidade que por ali passam sema-
nalmente.

A presença de António Frias, que não
joga golfe, mas que tem o condão de
saber congregar bem sucedidos empre-
sários, tal como ele, é sempre motivo de
boa disposição, como nos relembrou em
anteriores ocasiões: “A minha mãe nas-
ceu aqui, pelo que me abriu o caminho
de uma grande nação que nunca me can-
so de elogiar. Mas não obstante todos os
elogios, os presentes podem estar descan-
sados, que não vou “correr” para nenhum
cargo político. Vou sim “correr” pela
minha vida, para me aguentar por cá,
mais uns aninhos”, começou por dizer,
António Frias, que trata os presentes por
tu, tal é a proximidade e a convivência
com todos eles.

“Esta sétima iniciativa da S&F Con-
crete visa uma maior projeção no mundo
empresarial aproveitando a presença de
gente de grande nome no ramo, atraídos
por esta modalidade desportiva. A outra
finalidade é o apoio ao Hudson Portu-
guese Club, a coroa de glória de quantos
sentem orgulho naquela majestosa pre-
sença lusa em Hudson”, disse Tony Frias.

E aqui temos mais uma lição, contra-
riando os arautos da desgraça que já há
muito vaticinavam o encerramento do
Hudson Portuguese Club.

O Hudson Portuguese Club é um pilar

digno de uma comunidade que não sendo
muito numerosa tem dado provas de
grande dinamismo e orgulhosamente
mostra o que de melhor temos em pre-
senças portuguesas no seio da comu-
nidade dos EUA.

Esta iniciativa dos irmãos Frias bem
poderá ser um exemplo junto de bem
sucedidos empresários perante grandes
valores associativos que temos em
Massachusetts e Rhode Island.

Os irmãos Frias apoiam o Hudson Por-
tuguese Club com um entusiasmo fora

do vulgar. Sentem e vivem aquela digna
presença como uma autêntica sala de
visitas de uma comunidade que já ali
recebeu Eusébio, Luís Filipe Vieira, o
presidente da República portuguesa,
Aníbal Cavaco Silva, Carlos César,
presidente do Governo Regional dos
Açores, Berta Cabral, então presidente
da Câmara Municipal de Ponta Delgada
e entidades oficiais norte-americanas a
nível municipal, estadual e até federal.

Para mais informações consulte o
anúncio nesta edição.

António Frias com os filhos e um dos participantes do torneio de golfe de 2013.

Na foto abaixo, António Frias com Mário Carneiro e António Gato durante o torneio
de golfe em proldo Hudson Portuguese Club em 2013.

Na foto acima, António Frias ladeado pela filha Lizett Frias e uma amiga e ainda
Mário Carneiro.

Na foto abaixo, um grupo de participantes do torneio de golfe.

Rui Domingos, Tony Lafuente, Walter Sousa e José Silva no torneio de golfe de 2013.



166 Central St., P.O. Box 427, Hudson, MA 01749   (978) 562-3495
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S&F Concrete 6th Annual Golf Tournament
Quinta-feira, 18 de setembro 2014

Um êxito que teima em se repetir anualmente

Angariação
de fundos

para o Hudson
Portuguese Club

Inscrições até 29 de agosto de 2014
Contatar Lizett Frias

Lizett@s-f-concrete.com

978-562-3495 ext: 8225
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288 WARREN AVE.
EAST PROVIDENCE, RI

(401) 431-1322

Salão com capacidade
para todo o tipo de festas
sociais como:
• Casamentos • Baptizados
• “Showers” • Confirmações • Comunhões
• Reuniões... etc.

Com uma ementa especial
ESPECIALIDADES DA CASA:

• Espetada à Madeirense • Frango no Churrasco
• Bacalhau na Brasa ...
   e todos os pratos tradicionais portugueses

Saudamos
Conceição
Estudante,
secretária regional
da Cultura, Turismo
e Transportes do
Governo Regional da
Madeira e Gonçalo
Nuno dos Santos,
diretor regional das
Comunidades do
governo madeirense
pela honrosa visita
ao nosso
restaurante!

No âmbito dos 100 anos da festa do Santíssimo Sacramento em New Bedford

Conceição Estudante, secretária regional da Cultura,
Turismo e Transportes do governo madeirense, foi alvo
de receção no restaurante Madeira em East Providence

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

Conceição Estudante,
secretária Regional da Cul-
tura, Turismo e Transportes,
do Governo Regional da
Madeira, deslocou-se aos
EUA a fim de presidir ao
centenário das festas do
Santíssimo Sacramento em
New Bedford, sendo alvo de
uma receção no restaurante
Madeira em East Providence.

O restaurante Madeira,
propriedade de Albertino e
Zita Milho, constitui a pre-
sença mais relevante da
Pérola do Atlântico, não só
através da sua esmerada
gastronomia, como também
pelas excelentes instalações,
onde se destaca uma espla-
nada com quedas de água,
que serviram de fundo ao
jantar com que foi obsequia-
da a ilustre visitante.

Conceição Estudante foi
recebida pelo casal anfitrião,
a quem ofereceu uma lem-
brança, que atesta a sua
passagem por aquela digna
presença da ilha da Madeira
em East Providence.

Conceição Estudante esta-
va acompanhada por Gonça-
lo Nuno dos Santos, diretor
regional das Comunidades
do governo madeirense e
ainda pelo antigo vice-cônsul
Leonel Teixeira e esposa.

O restaurante Madeira tem
sido local das mais diversas
receções a entidades. “É uma
honra, quer para mim quer
para a minha esposa, poder-
mos receber no restaurante
Madeira, tão ilustres visitan-
tes”, disse Albertino Milho.

Zita Milho com Conceição Estudante. Na foto abaixo,
Gonçalo Nuno dos Santos com Conceição Estudante e
Albertino Milho. Zita Milho, Conceição Estudante, Albertino Milho, Luz Teixeira, Leonel Teixeira e

Gonçalo Nuno Santos.
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Saudamos a comissão organizadora

da 100.ª Festa do Santíssimo Sacramento

em New Bedford, pelo estrondoso sucesso

da festa no passado fim de semana!



o f  D a r t m o u t ho f  D a r t m o u t h

www.joesautomallkia.com

www.joesautosalesandservice.com

www.routesixautomall.com

www.joesautomallnewbedford.com

Saudamos a comunidade madeirense
pelo sucesso da 100.ª festa do

Santíssimo Sacramento!
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BEJA. O povoado fortificado do Outeiro do Circo, um dos
mais importantes da Idade do Bronze Final (1200 - 800 a.C.)
no sul da Península Ibérica, será alvo de um novo projeto de
investigação arqueológica para “desvendar” a área
habitacional do sítio, . O Outeiro do Circo, situado nas zonas
de Beringel e Mombeja terá sido o grande centro de poder
regional antes da cidade de Beja, que se desenvolveu a partir
da Idade do Ferro, no século VII a.C.

BELMONTE. O Museu Judaico (foto em baixo) registou
no primeiro semestre de 2014 cerca de dez mil visitas, tendo
aumentado relativamente ao mesmo período de 2013, com
8.838 visitantes. Os principais países de proveniência dos
visitantes são Portugal (6.526 pessoas) e Israel (1.720),
seguindo-se Espanha (241) e Estados Unidos (220), entre
outros. O Museu Judaico de Belmonte foi inaugurado em
2005 e dá a conhecer a história da religião judaica, com prin-
cipal ênfase em Portugal e em particular para a Comunidade
Judaica da localidade.

FIGUEIRA DA FOZ (I). Novo roteiro em forma de jornal,
como os que existiam antigamente, inclui um percurso pela
cidade, pontuado por estátuas de Laranjeira Santos sob o
tema da preguiça. O roteiro, que recupera a forma e o
grafismo de publicações destinadas aos veraneantes, possui
oito páginas e apresenta a identificação visual e a descrição
das 20 esculturas incluídas no percurso, um mapa da cidade
e uma entrevista com o escultor, que concebeu e ofereceu,
em 1960, a estátua da Preguiça original à Figueira da Foz. O
roteiro parte do Museu Municipal Santos Rocha, passa pelo
Centro de Artes e Espetáculos, desce ao parque das Abadias
e continua pelo Jardim Municipal, na zona ribeirinha, até ao
espelho de água em redor do forte de Santa Catarina, onde
se situa a Preguiça original, “uma mulher bonita e lânguida,
estirada à superfície de um plano de pouca água”.

FIGUEIRA DA FOZ (II). Esta cidade (foto em baixo) volta
a ter um barco para travessias do rio Mondego, entre a marina
e o Cabedelo, mais de 30 anos após o fim daquela ligação
fluvial de passageiros. A embarcação, Saramugo, com capa-
cidade para 40 pessoas, deve começar a efetuar “travessias
regulares com horários” na próxima semana, ligando a cidade,
na margem direita, à praia do Cabedelo e porto de pesca, na
margem sul do rio.

VILA NOVA DE GAIA. Mais de 2.500 pessoas realizaram
em Canelas, dia 31, um cordão humano, com cerca de 1,8
quilómetros, entre a Capela do Senhor do Calvário e a Igreja
Paroquial, acendendo uma tocha de 50 em 50 metros, pela
permanência do pároco Roberto de Sousa, destituído pela
Diocese do Porto. Segundo os participantes, a transferência
de Roberto de Sousa está relacionado com “ciúmes” de pa-
dres vizinhos e com a colocação de uma estátua em honra
de um falecido pároco e que segundo os mesmos “o padre
não é contra a estátua, mas terá questionado o custo da
mesma, considerando que o dinheiro era melhor aplicado
noutras coisas”.

Mais de 1500 portugueses detidos no estrangeiro
EUA e Canadá deportam em maior número

Mais de 1.500 portugueses estavam detidos nas prisões
estrangeiras no final de 2013, a maior parte por causa do
tráfico de droga, tendo havido 321 cidadãos nacionais
deportados, maioritariamente do Canadá.

Segundo os dados do Relatório da Emigração relativo a
2013, da responsabilidade do secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, o ano de 2013 terminou com
1.565 portugueses detidos em prisões estrangeiras.

Traçando o perfil dos portugueses presos, constata-se
que são maioritariamente homens (90%), com idades entre
os 25 e os 45 anos, presos por tráfico de droga e a cumprir
uma pena entre 5 e 10 anos. “Os dez países onde se
encontra um maior número de nacionais presos são: a
Espanha, a França, o Reino Unido, a Alemanha, o Brasil,
o Peru, o Luxemburgo, a Suíça, os Estados Unidos da
América e a Itália”, lê-se no relatório, que explica que
isto reflete o fluxo das migrações, à exceção do caso do
Peru, onde o elevado número de detenções é explicado
pelo circuito de tráfico de droga internacional.

Entre os 1.565 portugueses presos, apenas em 705 foi
possível identificar os motivos da detenção, sendo que
dentro destes, 373 estão presos por tráfico de droga. Em
relação a outros 860 não foi comunicado aos postos ou à
direção-geral dos Assuntos Consulares e Comunidades
Portuguesas informação quanto ao tipo de crime.

O tráfico de droga é o principal motivo (53%) da
condenação e prisão de cidadãos nacionais no estrangeiro,
seguindo-se o roubo ou furto (10%) e com os restantes
21% a dividirem-se entre crimes sexuais, falsificações de
documentos e crimes rodoviários.

Relacionando a prisão por tráfico de droga com o país
da detenção, é possível verificar que a maior parte destes
373 portugueses estão em prisões brasileiras (83), peruanas
(49), inglesas (37) e espanholas (26).

Em relação às penas, o documento revela que a maior
percentagem (60%) cumpre penas entre os cinco e os 10
anos, seguido dos que cumprem penas inferiores a cinco
anos (29%). Além disso, existem oito portugueses
condenados a pena de prisão perpétua, estando cinco no
Reino Unido, dois na África do Sul e um na Irlanda.

Os portugueses presos no estrangeiro têm idades
compreendidas entre os 21 e os 82 anos, com uma idade
média de 39 anos num universo de 307 presos sobre quem
existem dados relativos às idades.

Relativamente às deportações, os Estados Unidos e o
Canadá são os dois países onde se verifica o maior número
de casos, tendo-se registado em 2013 um total de 321
portugueses deportados.

Só do Canadá saíram, o ano passado, 126 portugueses,
enquanto dos Estados Unidos da América foram expulsos
67. Fora da Europa, houve também dois casos de
portugueses deportados da Rússia, um de Moçambique e
dois da Venezuela. Dentro da Europa, houve 123 casos de
cidadãos nacionais afastados ou expulsos, a maioria do
Reino Unido (83).

O relatório traz a relação das deportações a partir de
2011, pelo que é possível constatar um total de 920 portu-
gueses deportados até finais de 2013.

Diário Digital/Lusa

O Jardim do Torel, em
Lisboa, foi transformado
em “Urban Beach”. Um
lago artificial transfor-
mado em piscina, areia
e animação fazem parte
do projeto. O lago tem
uma capacidade para 50
banhistas em simul-
tâneo e está rodeado
por um areal, onde estão
instaladas espreguiça-
deiras, chapéus de sol e
chuveiros.

Foto: Tiago Petinga/Lusa

NORDESTE TRANSMONTANO. Uma grávida deu à luz
uma menina, dia 29, ao quilómetro 23 do IP2, numa viagem
de ambulância que se prolongou por três horas de Freixo de
Espada à Cinta à maternidade de Bragança. O parto ocorreu
às 32 semanas de gravidez, naquela que foi a quinta tentativa
desta mulher, de 32 anos, para ter filhos e a primeira com
sucesso, mas sem tempo para percorrer os cerca de 130
quilómetros que a separavam da maternidade em Bragança.

OLHÃO. Pescadores alimentam atuns em estruturas de
aquacultura, tal como a foto em baixo documenta.
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BES: Nasce um ‘banco mau’ e outro ‘bom’
O BES, tal como era conhecido, acabou este fim de

semana depois de o Banco de Portugal ter anunciado a
sua separação num ‘banco bom’, denominado Novo
Banco, e num ‘banco mau’ (‘bad bank’).

O Novo Banco fica com os ativos bons que pertenciam
ao BES, como depósitos e créditos bons, e recebe uma
capitalização de 4.900 milhões de euros enquanto o ‘bad
bank’ ficará com os ativos tóxicos.

O capital é injetado no Novo Banco através do Fundo
de Resolução bancário, criado em 2012, para ajudar a
banca a resolver os seus problemas. Como o fundo é
recente, a solução passa por ir buscar a maior parte das
verbas ao dinheiro da ‘troika’, cerca de 4.400 milhões de
euros, ficando os restantes 500 milhões de euros a cargo
do Fundo de Resolução, o que obrigará a uma contribuição
extraordinária dos bancos que o constituem.

Já os ativos problemáticos do BES, caso das dívidas do
Grupo Espírito Santo e a participação no BES Angola,
ficam no chamado ‘bad bank’. Este terá uma administração
própria, liderada por Luís Máximo dos Santos, segundo o
jornal Expresso, e não terá licença bancária.

Após o anúncio do BdP, o Governo, através do Ministério
das Finanças, afirmou que os contribuintes não terão de
suportar os custos relacionados com o financiamento do
BES e a Comissão Europeia anunciou aprovar solução,
que está em linha com as regras de ajuda da União
Europeia.

O Novo Banco será liderado por Vítor Bento, que
substituiu o líder histórico Ricardo Salgado à frente do
BES e a quem coube dar a conhecer prejuízos históricos
de quase 3,6 mil milhões de euros no primeiro semestre.

Os maus resultados foram atribuídos a “fatores de
natureza excecional ocorridos” durante o exercício e foram
apresentados depois terem sido detetadas irregularidades
na ‘holding’ de topo do GES, a Espirito Santo International
(ESI), que avançou com um pedido de proteção dos

credores em julho, sendo seguida por mais quatro entidades
do GES: Rioforte, Espirito Santo Financial Group (ESFG),
Espirito Santo Financial Portugal e Espírito Santo
Financière (ESFIL).

A confirmação de Vítor Bento à frente dos destinos do
Novo Banco foi feita segunda-feira pelo Banco de Portugal
(BdP). Em comunicado enviado à agência Lusa, a
instituição liderada por Carlos Costa confirmou que o
antigo presidente da rede de multibanco SIBS, Vítor Bento,
vai assumir a liderança do Novo Banco. A equipa fica
completa com nomeações de José Honório, como vice-
presidente e João Moreira Rato, Jorge Martins e José Maria
Mello Franco, como vogais.

Quando foram conhecidos os prejuízos de 3,6 mil
milhões de euros do BES no primeiro semestre, o Banco
de Portugal emitiu um comunicado em que disse que
auditoria forense já estava em curso e que ia permitir
“avaliar responsabilidades individuais”, incluindo as do
“anterior presidente da comissão executiva”, Ricardo
Salgado, do “anterior administrador com o pelouro
financeiro”, Morais Pires, e de “outros membros da
comissão executiva que entretanto renunciaram aos cargos
exercidos”.

Caso se confirme que foram praticados atos ilícitos,
“serão extraídas as necessárias consequências em matéria
contraordenacional e, porventura, criminal”, acrescentou
o Banco de Portugal.

Depois da auditoria forense, que se prevê que dure cerca
de mês e meio, ou seja, até setembro, seguir-se-á uma
auditoria patrimonial.

 Para esclarecer dúvidas, o Banco de Portugal criou uma
lista de perguntas e respostas frequentes e criou uma linha
de atendimento, que pode ser contactada pelo 707 201
409, todos os dias entre as 9h00 e as 18:00 (hora local).

Poderá ainda ser usado o ‘e-mail’ infobes@bportugal.pt.



Chave de Ouro da Povoação
para Christopher Gunderson
da Força Aérea dos EUA

Produtos açorianos a caminho da Rússia
As compotas Quintal e o refrigerante Kima, ambos

provenientes dos Açores, vão ser importados para a Rússia.
A iniciativa partiu de um empresário daquele país que
ficou fã dos produtos depois de os ter provado.

“O dono da empresa veio cá de férias com a família e
gostou muito do produto, tendo resolvido importar também
para os mercados de Moscovo e São Petersburgo”, explica
Leite Gomes, gerente da Fábrica Melo Abreu.

Leite Gomes, que referiu à agência Lusa que o primeiro
contentor já seguiu para a Rússia, está agora expetante
para ver a reação do mercado à Kima e convicto de que a
unidade fabril tem capacidade para exportar em grandes
quantidades. O gerente da Melo Abreu explicou que apenas
contabilizando Moscovo e São Petersburgo, o mercado
representa 40 milhões de potenciais consumidores.

 “Capacidade temos nós, haja encomendas”, declarou o
gerente da Melo Abreu, unidade fabril centenária que, para
além da Kima, produz um outro refrigerante (a Laranjada)
e várias cervejas.

De acordo com as informações fornecidas pelo empre-
sário russo à unidade fabril, para já, o produto vai chegar

apenas a Moscovo e São Petersburgo, mas, eventualmente,
se a operação comercial correr bem, a Kima vai ser vendida
em outras zonas, incluindo outros ex-países da União So-
viética.

 Fernando Sousa, proprietário da empresa Quintal dos
Açores, localizada em São Miguel, que produz mais de
uma dezena de compotas com base em produção local,
declarou que o negócio surgiu após uma proposta do
empresário russo, que resultou de uma visita à unidade de
produção.

 “Ficamos satisfeitos porque gostaríamos de ver o nosso
produto lá fora e porque temos cada vez maior oferta nos
últimos anos”, declarou.

 O empresário acrescentou que, em setembro, as
compotas da ilha de São Miguel também vão estar
presentes no âmbito de uma feira que se irá realizar na
Rússia.

 Os produtos da empresa Quintal dos Açores são
exportados atualmente para os EUA e Canadá. Para além
das compotas, o empresário também produz mel, geleias,
marmeladas, pimentas e temperos regionais.

Revista Condé Nast

“Tudo é bonito” no arquipélago dos Açores
No arquipélago dos

Açores “tudo é bonito”. O
elogio é da edição espa-
nhola da prestigiada revista
de viagens Condé Nast
Traveler, que incluiu as
ilhas açorianas numa série
de 20 destinos espalhados
pelo globo “que nos deixam
cheios de vontade de via-
jar”, segundo informação
disponibilizada pelo site
http://boasnoticias.pt/.

“Há lugares que desper-
tam um incontrolável dese-
jo de percorrer o mundo,
uma vontade louca de via-
jar”, introduz Almudena
Martín, autora do artigo,
fazendo referência à ex-

A revista espanhola escolheu uma fotografia da “bonita”
Lagoa de Santiago, São Miguel, para ilustrar o encanto
dos Açores.

pressão “wanderlust”, deri-
vada do alemão, que traduz,
precisamente, esta ânsia
incontrolável de explorar o
desconhecido.

Entre estes recantos do
planeta, “que podem fazer
com que não se resista à
tentação de apanhar o pró-
ximo avião”, está o arqui-

pélago dos Açores.
“Olhemos para onde

olhemos, a explosão de tons
verdes e azuis deslumbra-
nos o olhar”, pode ler-se na
peça da Condé Nast.

“Formado por sete ilhas
que são consideradas reser-
vas naturais, o arquipélago
dos Açores oferece paisa-
gens selvagens com crate-
ras vulcânicas e costas que
são quase como as das Ca-
raíbas”, acrescenta a revista
espanhola em tom elogioso,
embora tropeçando na
matemática - afinal de con-
tas, as ilhas açorianas são
nove, não sete, ao contrário
do que escreve Martín.

Arquipélago da Madeira sem registo de casos autóctones
de dengue desde março de 2013

A Madeira, onde um surto de dengue afetou centenas
de pessoas em 2012, não regista qualquer caso autóctone
relacionado com esta doença desde o dia 03 de março de
2013, segundo a autoridade regional de saúde.

No período pós-surto apenas se confirmaram casos de
dengue importados, quatro casos ainda em 2013 (dois de
Angola e dois da Venezuela) e um caso em 2014 vindo da
Venezuela.

Apesar do conhecimento da presença do mosquito Aedes
aegytpi na Madeira desde 2005, os primeiros casos de febre
da dengue foram registados laboratorialmente em 03 de
outubro de 2012.

Na altura, acabaram por ser confirmados em laboratório
517 casos.

O período de maior intensidade da atividade do mos-
quito Aedes aegytpi situa-se entre julho e novembro.

Atualmente o Instituto de Administração da Saúde e
Assuntos Sociais (Iasaude) tem um programa de
monitorização de voos provenientes de vários locais.

A Venezuela é outro local que exige maior atenção
devido ao elevado número de emigrantes madeirenses.

Atualmente está em curso uma ação de introdução de
sal nas sarjetas da via pública, locais identificados como
de risco, em três freguesias da cidade do Funchal.

Estudos recentes levados a cabo pelo Instituto de Higiene
e Medicina Tropical, baseados na prospeção feita pelo
Iasaude, indicam que a introdução de sal parece sugerir
que “a água salgada não é um meio favorável ao
desenvolvimento e larvas de Aedes aegypt, uma vez que
não se detetaram formas imaturas do mosquito em 60%
das sarjetas intervencionadas”.

A febre de dengue transmite-se aos humanos pela picada
do mosquito Aedes aegypti infetado e apresenta como
sintomas febre e dores de cabeça e nas articulações. Num
estado mais avançado, a doença pode causar hemorragias
e tornar-se mortal.

Lusa

Conferência de imprensa
do Partido da Nova

Democracia da Madeira

Elementos do Partido da Nova
Democracia (PND) encapuzados e
com boina azul escura durante
uma conferência de imprensa, dia
30 de julho, sobre as condenações
no âmbito do caso de invasão do
Jornal da Madeira, no Funchal. O
PND anunciou que passou “à
clandestinidade revolucionária”
devido ao “opressivo regime” na
Região Autónoma da Madeira.

No passado dia 28 de julho, o presidente da Câmara
Municipal da Povoação, Carlos Ávila, homenageou,
com Chave de Ouro, o Tenente-Coronel-Major da Força
Aérea dos EUA, Christopher John Michael Gunderson,
que se deslocou à ilha de São Miguel, proposita-
damente, para festejar o seu 50º aniversário na freguesia
das Furnas, de onde era natural a sua avó materna.

http://olharpovoacense.blogspot.com

Idosos de Ponta Delgada visitam
ilha de Santa Maria

José Manuel Bolieiro em momento de confrater-
nização com idosos de Ponta Delgada durante almoço
na ilha de Santa Maria.

Mais de 600 idosos das 24 freguesias do concelho
de Ponta Delgada visitaram a ilha de Santa Maria, na
passada quarta-feira, dia 30. A deslocação feita no navio
Hellenic Wind, da Atlanticoline, foi promovida pela
autarquia, através da divisão de desenvolvimento social.

Este dia diferente para os cidadãos séniores de Ponta
Delgada é, segundo o presidente da câmara,
“merecido”.

O almoço dste convívio anual de idosos realizou-se
no Polidesportivo de Vila do Porto e foi abrilhantado
pelo Grupo de Idosos do Recolhimento de Santa Maria
Madalena de Santa Maria.

Descoberto complexo religioso
do século XVI ou XVII
na Covoada, São Miguel

Foi descoberto, recentemente, um complexo religioso
de reduzidas dimensões, encoberto durante séculos pela
vegetação, na ilha de S. Miguel.

O complexo religioso, de reduzidas dimensões, que
está dividido em duas partes bem distintas, afirmou o
historiador José de Almeida Mello, revelando que além
de uma “pequena ermida de evocação desconhecida”,
com altar e teto em abóboda, há também um pátio,
colunas em pedra, zona de refeições com mesa e duas
cavernas “não muito profundas”, está localizado na
freguesia da Covoada, numa propriedade privada, junto
a uma nascente de água, num vale com densa vegeta-
ção, a uma altitude de 600 metros.

“Estamos perante um lugar cenobita, que quer dizer
que é um complexo que poderá ser de finais do século
XVI, início do século XVII”, admitiu o historiador,
que contou com a colaboração do fotógrafo Orlando
Medeiros na descoberta do local, que contém “vários
símbolos” gravados nas pedras, entre eles cruzes de
Caravaca, raras nos Açores.
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Cimeira africana em Washington
Quando visitou África, em junho de 2013, Barack Obama
decidiu juntar os chefes de Estado de toda a África
Subsaariana numa cimeira em Washington para “iniciar
um novo capítulo nas relações entre Estados Unidos e
África” e que teve início dia 4 de agosto. A
administração Obama parece ter reagido à crescente
presença da China e do Japão no continente africano. Os
dois países asiáticos já tinham promovido cimeira
semelhante, onde os líderes africanos tiveram encontros
particulares de 20 minutos com o presidente do país
anfitrião, mas Obama decidiu não ter reuniões privadas
com nenhum visitante e optou por convidá-los para um
“diálogo interativo”: um jantar para cinquenta pessoas,
no último dia da cimeira, 6 de agosto, na Casa Branca. O
jantar reúne 50 convidados, mas podiam ser 54, o
número de países membros da União Africana. Contudo,
não foram convidados governantes dos países que “não
têm boas relações com os Estados Unidos e estão
suspensos da União Africana”: a Eritreia e a República
Árabe Sahauri Democrática (Sahara Ocidental), por não
serem reconhecidos  pelos EUA; o Sudão, pelo facto do
seu presidente, Omar al-Bashir, estar incriminado pelo
Tribunal Internacional de Justiça e o Zimbabwe, cujo
presidente Robert Mugabe está incluído na lista dos
“Specially Designated Nationals”, ou seja indivíduos
sujeitos a restrições de entrada nos Estados Unidos.

Eduardo dos Santos ausente
A cimeira africana tem como tema “Investir na próxima
geração” e pretende servir para estabelecer relações de
“comércio e investimento” dos Estados Unidos em
África e criar um ambiente propício para a próxima
geração”, lê-se no comunicado da Casa Branca. Mas
quebrando o protocolo, foi anunciado que não será
publicada nenhuma ata final da cimeira. Contudo, a
secretária de Estado Assistente para os Assuntos
Africanos, Linda Thomas-Greenfield, afirmou em
conferência de imprensa, que “a paz e segurança, nos
países africanos, é um assunto a ter em conta”, numa
óbvia alusão aos conflitos que assolam África, com
destaque para os da República Centro Africana e do
Sudão do Sul. Os EUA visam sobretudo garantir
estabilidade dos seus interesses em África e estabelecer
parcerias. Em 2013, as trocas comerciais dos Estados
Unidos com toda a África tiveram um valor de 99,6
biliões de dólares. Com uma troca anual de 24 biliões,
principalmente em comércio petrolífero, a Nigéria é o
maior parceiro comercial americano em África. Angola é
o segundo parceiro económico africano dos EUA a sul do
Sahara e por isso o presidente José Eduardo dos Santos
gostaria de manter um encontro a dois com Obama para
tratar questões bilaterais. Washington não parece
disponível para esse encontro e daí o angolano tenha
decidido fazer-se representar pelo vice-presidente para
evitar participar no que é descrito por observadores
angolanos como uma espécie de “audiência conjunta”.

Presença da África Lusófona
Inicialmente, a Guiné-Bissau não foi convidada devido
ao golpe de Estado de abril de 2012, mas com a retoma
da ordem constitucional e as recentes eleições que
elegeram José Mário Vaz, o novo presidente foi
convidado. Todos os países africanos de língua oficial
portuguesa estiveram representados na cimeira de
Washington, incluindo Teodoro Obiang, presidente da
Guiné Equatorial,admitida na Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa na cimeira da organização realizada o
mês passado em Timor Leste.
Angola fez-se representar pelo vice-presidente Manuel
Domingos Vicente, chefiando uma delegação integrada
pelos ministros das Relações Exteriores, Georges Chikoti,
das Finanças, Armando Manuel, dos Petróleos, Botelho
de Vasconcelos e da Energia e Água, João Baptista
Borges.
O presidente de Moçambique, Armando Emílio
Guebuza, considerou a cimeira uma oportunidade de
“reforçar as relações de amizade e cooperação com o
Governo americano”, classificando-as como “excelentes”
e, à margem da cimeira, teve encontros com
congressistas e empresários, que não foram revelados.
O presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da
Costa, decidiu fazer-se representar pelo primeiro-
ministro Gabriel Costa e muitos dos 140 mil sãotomenses
tentam ler nas entrelinhas as razões da decisão.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca,
aproveitou a cimeira para contactos com a comunidade
cabo-verdiana. Antes de seguir para Washington, dia 2
de agosto, reuniu-se com a comunidade de Dorchester,
área de Boston e no próximo dia 9, em New Bedford,
participará numa gala de homenagem à memória do
malogrado futebolista Carlos Alhinho, que foi jogador do
Benfica, Sporting, Porto, Académica e do Boston
Teamen. Como treinador, orientou equipas de Portugal,
Marrocos, Arábia Saudita e Bahrain, e as seleções de
Cabo Verde e Angola, país onde faleceu aos 59 anos num
acidente.  No dia 31 de agosto de 2008, no Hotel
Benguela, na cidade do mesmo nome, Alhinho chamou o
elevador, abriu a porta, mas o elevador não subira e
Alhinho caiu pelo fosso duma altura de seis andares.

O BURACO
Mais um banco falido
em Portugal: depois do
BPN, do BPP, do BCP,
agora foi o BES, banco
da mais ancestral família
financeira lusa, os
Espírito Santo. O mais
estranho é que há três
semanas o Governo
português assegurava
que não havia problema
nenhum com o banco, o
problema era só com
outras empresas do
grupo. Dias depois, o
governador do Banco de
Portugal já dizia que
afinal poderia haver
problemas mas que o
banco tinha uma
almofada financeira de 2
mil milhões de euros e
mais que suficiente para
tapar o buraco. Com a
entrada dos novos
gestores nomeados pelo
Banco de Portugal,
passou a ser dito que, se
o dinheiro da almofada
não chegasse, havia
gente com vontade de
investir no banco. Na
passada quarta-feira foi
anunciado que só no
primeiro semestre deste
ano os prejuízos foram
de 3.577 milhões de
euros, o pior resultado
alguma vez registado por
um banco português e
passou a falar-se na
intervenção do Estado.
Afinal, o buraco era uma
cratera.

MADOFF
A situação do Grupo
Espírito Santo está nas
mãos de tribunais de
vários países e Ricardo
Salgado já foi comparado
a Bernard Madoff, o
especulador americano
que perdeu biliões de
dólares e foi condenado
a 150 anos de prisão.
Salgado também cruzou
negócios e escondeu
dívidas tão bem e por
tantos países e off-shores
que poderá ter que
responder por crimes
financeiros no
Luxemburgo, na Suíça
ou nos EUA, mas em
Portugal ninguém
acredita que venha a ser
julgado e muito menos
condenado. Os crimes de
colarinho branco gozam
de impunidade em
Portugal. Há tanto
ladrãozeco de
supermercado à mão de
semear, que a justiça
portuguesa não tem
tempo para as fraudes
bancárias que lesam o
país em milhares de
milhões de euros. Os
julgamentos de Oliveira
e Costa (BPN), João
Rendeiro (BPP) e Jardim
Gonçalves (BCP)
redundaram em nada e,
como disse um
humorista anónimo, o
único Espírito Santo
preso em Portugal é o da
espiritualista Alexandra
Solnado, a filha do Raúl.

Obama de férias
em Martha’s Vineyard

O presidente Obama, a primeira-
dama Michelle e as filhas, Malia, 16
anos e Sasha, 13, são esperados em
Martha’s Vineyard no próximo
sábado, 9 de agosto, para as férias de
verão que se prolongarão até dia 24.
São duas semanas em Chilmark, uma
das seis localidades desta ilha de
pouco mais de 230 quilómetros, ao
largo do Cape Cod, em Massachusetts
e onde os imigrantes portugueses
começaram a aparecer na época da
caça à baleia no início do século XIX.

A ilha tem hoje mais de 3.000
famílias luso-americanas concen-
tradas principalmente nas locali-
dades de Oak Bluffs (onde existe
clube português com festa do Espírito
Santo), Tisbury, Edgartown e
Menemsha, a vila piscatória que foi
cenário de Jaws, o filme de Steven
Spielberg e onde se vê o melhor pôr
do sol na ilha. Já agora, refira-se que
o melhor nascer do sol diz-se que é
visto em Chappaquiddick, onde,
numa noite de copos em 1969, o
senador Ted Kennedy deixou morrer
afogada Mary Joe Kopechene e
enterrou também as suas esperanças
de ser presidente dos Estados Unidos.

Barack Obama, certamente vai
cruzar-se também com alguns dos
cerca de 3.000 brasileiros que traba-
lham nos empregos que proliferam de
verão, principalmente na manu-
tenção das instalações hoteleiras da
ilha, que se transformou numa
estância de férias para ricos, estrelas
de cinema, escritores, pintores e
políticos.

O presidente Ulysses Grant, repu-
blicano, foi o primeiro ocupante da
Casa Branca a ir a banhos em Martha’s
Vineyard em 1874, a convite do bispo
metodista em Oak Bluffs, que pregava
sermões contra o racismo e atraiu a
elite negra endinheirada de New
York, Boston e Washington, conver-
tendo a vila na chamada Hamptons
Negra, onde Oprah Winfrey e o
realizador Spike Lee têm hoje casa,
bem como Valerie Jarrett, conselheira
de Obama, e Vernon Jordan, que foi
conselheiro de Bill Clinton. Oak
Bluffs é um dos mais antigos círculos
de riqueza e poder negro do país e a
praia local é conhecida popularmente
como o Inkwell (O Tinteiro).

Mas não deve ser apenas pelos
amigos que lá veraneiam que Obama
passa férias de verão na ilha desde
2009, segue também uma espécie de
tradição presidencial.

John Kennedy passava lá férias
numa propriedade da mulher,
Jacqueline, avaliada em mais de 50
milhões de dólares e que a filha,
Caroline, herdou depois da morte da
mãe em 1994 e do irmão, John, em
1999, aos comandos do seu avião de
recreio quando tentava aterrar na ilha
com a mulher e a cunhada. Atual-
mente embaixadora no Japão, Caro-

line continua a passar férias na ilha
apesar de Martha’s Vineyard se ter
tornado sinónimo de tragédia para os
Kennedy.

O ex-presidente Bill Clinton
também gosta da ilha e tornou-se
habitué. No primeiro ano, em 1997,
talvez por ter sido durante o
escândalo Monica Lewinsky, Bill e
Hillary foram convidados para nove
festas numa semana.

Obama passou férias na ilha todos
os verões desde a sua eleição em

2008, com exceção de
2012, quando estava em
campanha para a reelei-
ção. Em 2009, 2010 e
2011, a família Obama
alugou a Farm Blue He-
ron, em Chilmark, 20
quilómetros a norte de
Oak Bluffs. Mas a casa foi
comprada em 2011 pelo
arquiteto inglês Lord
Norman Foster e deixou
de ser alugada.

No ano passado também ficou em
Chilmark, alugando casa ao repu-
blicano David M. Schulte, mas a
vizinhança reclamou contra a
aparatosa segurança do presidente e
este ano a família vai ficar na casa de
Joanne Hubschman, de Greenwich,
Connecticut, viúva de Henry
Hubschman, presidente do depar-
tamento de aeronáutica da General
Electric. Com vista para o Vineyard
Sound, praia privativa e piscina, é
uma casa de 17 quartos avaliada em
mais de 12 milhões de dólares.

As férias de Obama são uma espécie
de “pacote de estímulo económico”
para Martha’s Vineyard. O número de
visitantes aumenta e há as t-shirts e
o Barack-o-Tacos no menu do
Sharky’s, cervejas Ale to the Chief na
Offshore Ale Company e Barack My
World na Mad Ice Cream, um sorvete
de café, nozes de macadâmia e
caramelo.

Como sempre, os republicanos
queixam-se de que estas férias
presidenciais custarão 37 milhões de
dólares aos contribuintes e, segundo
a Fox News, a Casa Branca reservou
mais de 70 quartos de hotel, cada um
custando até 345 dólares por noite,
para os agentes do Serviço Secreto.

O ano passado, Obama foi criticado
por ter levado dois helicópteros
Osprey dos Marines para a ilha e um
foi utilizado apenas para transportar
Bo, o cão de água português da
família e as não menos importantes
bolas de basquete presidenciais.

Os habitantes de Martha’s Vineyard
não reagem a estas notícias, estão
habituados a lidar (leia-se a ignorar)
com os ricos e famosos que decidem
passar férias na ilha.

Ao longo dos anos, reagiram com a
mesma indiferença às regatas da
família Kennedy, aos saraus inte-
lectuais dos professores de Harvard,
às peregrinações ao túmulo de John
Belushi, à chegada de Paul McCar-
tney ou David Letterman e à partida
de Jay-Z e Beyoncé. Para os
residentes, Obama acaba por ser um
turista como qualquer outro. Quanto
aos turistas que estão nesta altura em
Martha’s Vineyard, a pagar mais de
300 dólares por dia no hotel, estão
mais preocupados em saber se vai
fazer bom tempo no sábado do que
com a chegada do presidente.
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João Gago da Câmara

Recordando cantares e cantadores

O tenente Francisco José Dias, referindo-se aos canta-
dores populares, deixou dito que “a rudeza de modos e
atitudes e a limitada instrução que possuem, não os
impede de exteriorizarem ideias sublimes, pensamentos
elevados que admiram. Rodeiam-se de assuntos histó-
ricos, bíblicos e mundanos, e sobre eles divagam à sua
maneira na ornamentação das frases dispostas em qua-
dras ou sextilhas, que lhes ocorrem naturalmente
impulsionadas ou ajudadas pelo som estimulante da
viola da terra, som que dá o canto, a melodia que os
inspira e que lhes abre as ideias. As palavras jorram como
água de nascente.” (Cantigas do Povo Açoriano, 1981).

Discorrendo àcerca dos poetas populares, o dr. Cunha
de Oliveira escreveu: “Não se sabe ao certo donde vie-
ram, senão que são continuadores da poesia e literatura
populares que tiveram outrora em Portugal um papel
relevante. Inestimáveis poetas e mestres populares, os
nossos improvisadores ou cantadores ao desafio conse-
guem reunir à sua volta multidões heterogéneas, que
apreciam ouvir da boca dum improvisador, às vezes, os
mais ajuizados e sublimes conceitos, quase sempre as
mais inesperadas e mais medidas quadras, quiça cons-
truindo no espírito das gentes do Povo aquilo que nem
uma biblioteca dos melhores livros conseguiria.”
(Portuguese Tribune, 25-junho-1987).

Valdemar Mota recordou: “Cantigas ao desafio são
aquelas que os improvisadores ou poetas populares, dota-
dos de veia artística, criam e cantam oferecendo ao povo
noites inesquecíveis e tornando famosas inspiradas qua-
dras de redondilha maior, que andam de boca em boca
no seio das gerações. Umas alegres, outras tristes, mas
todas curiosas, a cantiga ao desafio narra fatos, aconte-
cimentos e histórias. Faz rir, troça dos costumes, mas
sempre ou quase sempre com uma originalidade encan-
tadora no seu teor e contexto popular.

De todas as canções ou cantigas do nosso faustoso
folclore açoriano é de realçar, exatamente pela sua criação
espontânea e originalidade, a tão celebrada cantiga ao
desafio. São estas cantigas as desafio ou de despique que
põem à prova constantemente as habilidades bem engen-
dradas e quantas vezes subtis e ardilosas dos nossos canta-
dores e cantadeiras. Quase sempre assumem caráter de
verdadeiro espetáculo, arrastando multidões de gente
ansiosa por ouvir o despique dos cantadores nas suas

cantigas cheias de graça singela ou de veemente sátira,
tão ao gosto popular.” (Diário Insular, 10-setembro-
1994).

Na opinião de Victor Rui Dores, ouvir uma cantoria
constitui um ato de cultura. E isto porque “os poetas
populares, regra geral, improvisam quadras e sextilhas
que são técnica e literariamente perfeitas. De resto “deitar
cantigas” é sempre um pretexto p’ra se comentar os mais
diversos assuntos: os históricos, os bíblicos, os mun-
danos, ou então a necessidade de divagar sobre episódios
da vida quotidiana, p’ra encetar um saudável exercício
de crítica social.” (Tribuna Portuguesa, 1-fevereiro-
2010).

Simplesmente a título de curiosidade, recordo o episó-
dio ocorrido em 1832 quando D. Pedro IV desembarcou
em S. Miguel, e um cantador alcunhado Cara-Velha
(natural dos Fenais d’Ajuda) aproximou-se de Sua Alteza
com esta saudação: “Nós, uns pobres jornaleiros / Co’as
enxadas na mão / Como havemos de saber / Qual dos
dois tem razão.”

Evidentemente que o rústico cantador referia-se às
desavenças, políticas e militares, entre D. Pedro e D.
Miguel. Desgraçadamente as “autoridades” não o
entenderam e por isso foi preso. No entanto, o Cara-
Velha conseguiu livrar-se da cadeia por ordem de D.
Pedro, que usou da cortesia em ir visitá-lo e meter-lhe
na mão um rolo de moedas de prata.

Ainda hoje guardo na memória a quadra que o popular
Charrua (José de Sousa Brazil) desferiu em resposta a
quem o provocou um dia dizendo que o Charrua, não
obstante estar casado há anos tinha apenas uma filha:
“Sant’Ana que tanto brilha / E que de Jesus foi avó /
Deu à luz uma filha / E essa filha um filho só.” Noutra
ocasião perguntaram ao Charrua o que faria se visse a
esposa e a filha em perigo no mar alto, qual delas seria a
primeira que ele porventura salvaria, ao que o Charrua
respondeu: “No meio das vagas cruas / Não sei o que
iria fazer / Era abraçar-me às duas / P’ra com elas morrer.”

A fechar, lembro ainda o favorito Barbeiro (José
Pacheco da Câmara), que na sua visita ao Seminário
d’Angra em 1935, nas vésperas da ordenação sacerdotal
do filho Manuel, foi convidado pelo padre Jeremias
Simões a botar uma cantiga condizendo com momento
tão auspicioso. Ei-la na sua singeleza e honestidade: “Se
vejo este filho ordenado / Sentir-me-ei muito feliz /
Darei por bem empregado / Todo o sacrifício que fiz.”

Adelino Toledo, terceirense emigrado na Califórnia
desde 1969, de visita à sua freguesia em 1988, participou
numa cantoria entoando esta quadra:

“Eu vim ver-vos face a face / Matar saudades sem fim
/ Porque se eu não as matasse / Elas matavam-me a
mim.”

A vergonhosa usurpação

No mapa da palestina constata-se que em 1946 o
território era praticamente todo palestiniano;  em 47,
passado apenas um ano, o centro - sul estava todo tomado
por Israel; entre 1949 e 67, o sul e parte do centro e norte
já eram todos israelitas e em 2010 quase todo o território
da Cisjordânia, salvo poucas parcelas territoriais, eram
também pertença de Israel. Um roubo descarado e a todos
os títulos inqualificável aos olhos do mundo sem que o
mundo ponha cobro a esta pouca vergonha. A influência
judia na América do Norte e a bomba atómica que Israel
detém sobre todos os países árabes fronteiriços falam mais
alto. Presentemente, são já quatro milhões e setecentos mil
os palestinianos classificados como refugiados pelas Nações
Unidas. Refugiados do seu próprio território. E alguém
por favor queira ter a gentileza de me explicar, porque senão
ainda julgo que sou burro, que ética tem o senhor Obama
em vir ameaçar retaliar contra a Europa por esta não ser
mais colaborante com os USA na aplicação de sanções à
Rússia face ao roubo de terras à Ucrânia, quando este se-

nhor se continua a calar, e até colabora com ajuda bélica a
Israel, no roubo de terras à Palestina pelos israelitas. Aí
poderá também haver direito a  retaliações por parte da
Europa para com os EUA, ou a parceria é apenas unilateral,
de lá para cá? Não deverá haver sanções pelo apoio explícito
da América a estes corsários e assassinos, quando há tão
pouco tempo a deputada ultra-nacionalista do partido ju-
daico no Parlamento israelita, Knesset, Ayelet Shaked,
referia que as mães palestinianas davam à luz pequenas
serpentes, e que, por isso, tinham que morrer e as suas
casas serem demolidas. “Eles são todos nossos inimigos e
o seu sangue devia estar nas nossas mãos”, adiantou o mons-
tro. De momento, só podemos convir que determinadas
regiões do globo entraram em modo de loucura total
quando em pleno século XXI se assiste a invasões, com
centenas de mortos, entre crianças, mulheres e velhos
indefesos, para a anexação (leia-se usurpação) de territórios,
tanto de Israel na Palestina, como, mais recentemente, da
Rússia na Ucrânia, neste caso particular através de camu-
fladas milícias pró - russas, armadas até aos dentes por
Putin, que são efetivamente soldados russos, e que até se
atrevem a abater impunemente um avião civil com 298
pessoas a bordo de diversas nacionalidades. Não há uma
ordem mundial que ponha cobro a isto? Não há um Tri-
bunal dos Direitos Humanos? Onde está a ONU? Onde
está a justiça? O que faz o parlamento europeu? Até quan-
do, nós, Europa, teremos que tolerar esta repressão impune
sobre povos a coberto de interesses económicos de
potências?

A Presença Portuguesa nas
cidades da Califórnia - Quantos

somos e onde estamos

• DINIZ BORGES

Platão é citado como tendo dito que “os números
governam o mundo.” Na verdade os números são
dados importantes na política e na governação de um
país, uma região, uma localidade.  Daí que um estudo
recentemente divulgado pela ZipAtlas, baseado no
recenseamento americano de 2010 é fascinante, parti-
cularmente no que se refere aos números de portu-
gueses nos Estados Unidos e em particular no estado
da Califórnia. É que no seio comunitário gostamos
muito de inflacionar os números, que infelizmente,
na maioria dos casos, são bastante fictícios e acabamos
por perder com esses exageros.

A nível dos Estados Unidos, não deve ser surpreen-
dente que a cidade de Fall River com uma população
de 93 mil habitantes, segundo o ZipAtlas, tem a mais
elevada percentagem de residentes de origem portu-
guesa: 43,9%. É verdade, quase metade da sua po-
pulação é de origem lusa.  Impressionante.  A nível de
percentagem as cidades que se seguem são: East Provi-
dence, Rhode Island com 40,8%; North Dartmouth,
Massachusetts com 37,2% e New Bedford, no mesmo
estado, com 36,6%. As dez primeiras cidades com
maior percentagem de residentes de origem portuguesa
nos EUA, são 8 no estado de Massachusetts e 2 no
estado de Rhode Island. No estado de Nova Iorque é
a cidade de Mineola que tem a maior percentagem,
9,1%. Em New Jersey é a cidade de Harrison com
13,1%. Em Connecticut, Pawcatuck  tem o record
com 7,85%. Na Florida, é a cidade de Wacissa, com
apenas 388 habitantes que tem a percentagem mais
elevada 2,9%.  Porém é na cidade de Miami que vive
o maior número de residentes de origem portuguesa,
com uma percentagem de 0,21% dos seus 1, 589,215
habitantes. O mesmo acontecendo em Newark, New
Jersey que apesar de ter uma percentagem inferior a
Harrison, ou seja 6.9%, tem mais habitantes de origem
lusa porque tem uma população de cerca de 300 mil
habitantes e Harrison cerca de 17 mil.

Porém é da Califórnia, o meu estado, a minha casa,
que gostaria de citar e refletir.  Neste estado, um dos
mais importantes da união americana, a cidade mais
portuguesa, que toda a gente aqui no Eldorado já o
sabe é,  Hilmar.  Com cerca de 7 mil habitantes, esta
cidade tem uma população de origem portuguesa
(quase toda com origens nos Açores) que ronda os
30,2% e é décima-primeira cidade americana mais
portuguesa em termos de percentagem da sua popu-
lação.  As cidades seguintes, percentualmente falando,
a nível de residentes de origem portuguesa são: Crows
Landing com 29,8%; Gustine com 27,65 dos seus
cerca de 8 mil habitantes; Stevinson 20,2% dos seus
cerca de 2 mil habitantes; Tipton, 14,6% dos seus cerca
de 2800 habitantes e Newman com 13,8% dos seus
cerca de 9 mil habitantes.

Das médias cidades californianas, ou seja as que têm
mais de 50 mil habitantes, Tulare é a primeira, em
termos percentuais, com 9,8% dos seus cerca de 59
mil habitantes (em 2010, porque hoje está com 61
mil); Hanford em segundo lugar com 9,6% dos seus
53 mil residentes; Turlock com 8,11% dos seus 66
mil habitantes e Manteca com 5,9% das cerca de 57
mil almas que lá vivem.

Outras cidades, também extremamente conhecidas
pelas suas dinâmicas comunidades portuguesas, têm
percentagens variadas. Eis alguns exemplos: Artesia
com cerca de 17 mil habitantes tem uma população
de origem portuguesa que representa 9,6%;  Los Banos
7,6% dos seus cerca de 30 mil habitantes; San Leandro
5,5% dos seus 99 residentes, Livingston com 4,6%
dos seus 14 mil habitantes; Chino com 1,8% dos seus
cerca de 76 mil habitantes e Santa Clara com uma
percentagem portuguesa na ordem dos 3.5%.

Nas grandes cidades californianas, apesar de em
algumas termos comunidades vitais e extremamente
ativas, as percentagens são, obviamente, muito mais

(Continua na página seguinte)
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Vamberto Freitas

Presença portuguesa na Califórnia
(Continuação da página anterior)

pequenas. Em San José a percentagem é de 1,75%,
numa população a rondar um milhão de habitantes;
San Diego, com cerca de 1 milhão e 200 mil habi-
tantes tem uma população de origem portuguesa na
ordem dos 0,63%; Stockton com 309 mil tem cerca
de 1,35%; Sacramento com cerca de 750 mil tem
1,28% e São Francisco tem uma percentagem origem
lusa na ordem de 0,04%.

Como curiosidade o vale de Yosemite que tem 1740
habitantes possui uma percentagem de portugueses
na ordem dos 0,82%, Palm Springs 0,03% e a cidade
com o menor índice de portugueses, porque há cida-
des que registaram zero (muitas mesmo através deste
colossal estado) foi a cidade de Bell, no sul da Califór-
nia, com uma percentagem de 0,01% dos seus cerca
de 107 mil habitantes.

Se os números governam o mundo como o disse
Platão, é importante sabermos estes números. É
imperativo que tomemos consciência dos mesmos.
É urgente que os utilizemos a nosso favor.  É que são
estes os números que as entidades americanas usam
para determinar serviços, para apoiar grupos étnicos,
para dividir os fundos públicos.

E que nos dizem estes números? Acima de tudo
dizem é que há zonas que estão subaproveitadas e há
outras, que por mais que nos esforcemos, pouco se
poderá fazer, a não ser que haja uma nova onde emi-
gratória dos Açores. Os números dizem-nos que
temos que olhar para a nossa presença numérica no
mundo americano, particularmente no que concerne
à Califórnia, e capitalizarmos em algumas zonas,
especialmente no que concerne ao ensino da língua
portuguesa. É tempo que a tenhamos em mais
currículos do ensino oficial americano.

É impensável, por exemplo, que na cidade de
Gustine, onde somos quase 28% da população não
tenhamos cursos de língua e cultura portuguesas na
escola do ensino secundário e mesmo na escola
católica, altamente subsidiada pelos portugueses.  Ou
mesmo em Newman, onde somos quase 14%.  Em
Artesia e Hanford onde somos quase 10%. E isso só
pode acontecer com a força que essas comunidades
têm nas suas cidades. É mais do que obvio que onde
representamos entre 10 até quase 30% da população
temos influência e podemos movimentar montanhas.
Diria mesmo que em pequenas e médias cidades deste
estado, com populações entre os 15 e os 60 mil, onde
temos presença que oscile entre os 5 e os 10%, consi-
derando a autonomia escolar e distrital, podíamos,
se quiséssemos, movimentarmo-nos e criar as condi-
ções necessárias para institui-se mais cursos de língua
e cultura portuguesas nos currículos do ensino oficial
americano.  É que quer queiramos admitir, quer não,
com a americanização das nossas famílias, e a reali-
dade nua e crua que os pais e os avós a falam cada
vez menos português com os seus filhos e os seus
netos, ter a língua e cultura portuguesas nos currículos
americanos é a forma mais prática, mais realista, mais
segura de passarmos o nosso legado linguístico e cul-
tural às novas gerações e de o partilharmos com a
miríade de etnicidades e raças que compõem o mul-
ticulturalismo americano, particularmente o califor-
niano. Há uma dúzia de anos falava eu sobre a
realidade dos números (do recenseamento do ano
2000) com várias pessoas num acontecimento social
e houve alguém que me disse: “esses números do
governo estão errados e não contam para nada.  É
que só na minha rua conheço pelo menos 20 portu-
gueses. Alguns nem sabem que são portugueses.” Na
realidade esses números contam tudo nas edilidades
americanas.  Mais, o Senhor, sem o saber, tocou com
o dedo na ferida. Há portugueses que nem sabem
que o são até porque o seu mundo foi o mundo norte-
americano, sem qualquer pincelada portuguesa,  não
tendo, por várias razões acesso à língua e a à cultura
portuguesas.  Mas a verdade é que só com a integração
da nossa língua e a nossa cultura no meio americano
é que as conseguiremos preservar e disseminar.

O matemático e intelectual francês Émile Lemoine,
escreveu que: “uma verdade matemática não é simples
nem complicada por si mesma. É uma verdade.”
Estas são as verdades dos nossos números.  Há que
viver com eles e há que termos a vontade e a visão
para com estes números construirmos as comuni-
dades de amanhã.

Imaginário de uma América fascista

Ele entendia, também, que a luta na América estava
encoberta pelo facto de serem os piores fascistas a

rejeitarem a palavra ‘fascismo’ e pregavam a servidão ao
Capitalismo sob o novo estilo Constitucional e Liberdade

Tradicional Americana.
Sinclair Lewis, It  Can’t Happen Here

Em 1935, a América sob a mais violenta depressão
económica e social da sua história, prepara-se para reeleger
Franklin D. Roosevelt, o que não acontece nesta ficção
de It Can´t Happen Here, de Sinclair Lewis, o primeiro
Prémio Nobel (1930) da literatura daquele país. Ro-
mance, este aqui em foco, esquecido do autor de  Main
Street e Babbitt? Nem tanto. De quando em quando,
reproduzem-se publicamente aqui e ali um ou outro dito
ou passo das suas páginas, numa tentativa de aviso, ou
simplesmente para não se deixar esquecer a “outra”
história, a que está fora dos compêndios escolares e uni-
versitários, escritos por académicos bem-pensantes ou
aprisionados pela mítica da história nacional. É ainda
atribuído ao mesmo autor, sem provas de que foi dele
que saiu, um dito largamente citado, quando a análise
política americana vai além das banalidades do costume:
“Quando o fascismo chegar à América, virá envolto pela
bandeira e erguendo uma cruz”. Seja como for, a ideia
deve ficar bem vincada aqui: até mesmo numa das mais
bem-sucedidas e antigas democracias a preocupação com
o impulso totalitário nunca está ausente, a conquista da
liberdade deverá ser uma luta permanente. Os escritores,
como “cronistas” das suas sociedades, têm recorrido desde
sempre à ficção, à “mentira”, por assim dizer, para chegar
às mais prováveis e profundas verdades.

É neste contexto que deveremos ler ou reler It Can’t
Happen Here, e sobretudo no contexto da nossa actua-
lidade que o deveremos também ler como reflexão que
vá além do ruído constante dos telejornais ou conversas
afins nas televisões, que dominam o debate público e
toda a propaganda dos que giram em volta do chamado
arco do Poder. Está-se numa América – como se estava
na Europa, que hoje parece de novo querer ceder à seu
histórica tentação totalitária – em que os génios da
economia e dos mercados mergulharam a sua sociedade
na escuridão quase absoluta, levando milhões à miséria e
ao desespero. Foi por essa altura, que John Steinbeck
também publicaria o hoje canónico As Vinhas da Ira
(1939), no qual juntava as destrutivas forças da natureza
no oeste ao impulso demasiado humano com vista à
exploração e repressão dos que haviam caído sem rede
em prol do enriquecimento de uns poucos. Denunciado
como “comunista”, os ignorantes morreriam sem deixar
rastos, mas a obra do autor californiano permanece no
lugar a que tem pleno direito, permanece na memória,
mesmo que igualmente minoritária, dos que não deixam
nem nunca deixarão passar os que tentam desde os tempos
imemoriais utilizar a humanidade como peça meramente
útil aos seus desígnios por demais conhecidos. Sinclair
Lewis olhava  em sua volta e escutava a retórica tanto dos
opressores como dos oprimidos, estes últimos esfomeados
num chão sem pão. It Can´t Happen Here tem como
protagonista Doremus Jessup, o proprietário e director
de um pequeno jornal, Daily Informer, da também
pequena vila Fort Beulah, no estado de Vermont. Neste
lado do Atlântico já se vive e morre sob Hitler e Mussolini,
e certas forças norte-americanas não desdenham da apa-
rente “estabilidade”, do crescente “emprego”, da repressão
ante os grupos historicamente suspeitos, aqui os judeus
de então assim como todas as outras minorias étnicas e
sociais, lá os negros e outros de cor. Por detrás do novo
“estado corporativo” americano, estão os banqueiros e
industriais, que as forças extremistas, principalmente no
próprio partido democrático de Roosevelt, dizem querer
controlar e até castigar, mas as suas palavras encobrem o
outro lado da mentira – serão eles os beneficiários da
nova ordem, pois são eles que controlam o dinheiro nos
“mercados”, e serão eles a distribui-lo entre os que vão,
nas urnas, apoderar-se do Estado. Hitler havia sido eleito,
e chegado ao poder com a cumplicidade da burguesia

alemã. Na América,  um Berzelius Windrip consegue ser
eleito, e depressa põe em prática o que havia escondido
nas palavras do seu livro intitulado Zero Hour, em que o
seu “patriotismo” vinha do mesmo modo adornado pelas
platitudes beatas e patrióticas tanto da elite tradicional
como das massas. O palco está montado para que, através
de um congresso submisso e de todo controlado, a
ditadura corporativista seja fundada, por entre os vivas
generalizados de uma população massacrada e de um
poder financeiro-industrial sedento do seu lugar sem leis
nem regras, tudo em nome da “prosperidade” e “liber-
dade”. Emprego em subida, crime limpado das ruas pelas
milícias denominadas Minute Men, uma polícia tipo
Gestapo, aqui de nome Corpos numa abreviação de
Estado Corporativista, encarrega-se da repressão e assassí-
nio político e dos campos de concentração e de trabalhos
forçados. O prefaciador de uma edição recente de It Can’t
Happen Here, Michael Meyer, afirma que o romance teve
impacto imediato. Não é de crer que tenha sido entre a
maioria dos leitores mais eruditos ou bem informados,
mas sim tão-só entre os que percebiam que a retórica da
intolerância de lado a lado tornava a situação no seu país
explosiva e politicamente perigosa. Depois de um certo
alheamento ideológico dos escritores modernistas dos
fulgurantes anos 20 (o seu cansaço vinha também de
muitos deles terem participado e sobrevivido magoados
à Primeira Grande Guerra), apareciam agora alguns que
já não podiam ignorar o que um sistema sem regulação
ou qualquer moralidade provocava e criava.

A luta contra de Doremus Jessup e da resistência
denunciam com igual fervor os comunistas e os fascistas,
situam-se na tradição do liberalismo de esquerda
americano, acreditando firmemente num individualismo
e cidadania cívico-humanista, uma sociedade em que
todos seriam iguais perante a lei, e não terá sido por mero
capricho literário que Sinclair Lewis dá voz no seu ro-
mance a algumas mulheres que contrariavam então a
beatice de donas de casa, crentes e praticantes de uma
religiosidade puritana, como dá voz a outros militantes e
cidadãos então sob ataque e historicamente excluídos da
vida pública. O romance termina sem resolução à vista,
mas a liderança da resistência parte para o Canadá, numa
alusão deliberada à história de refúgio que aquele país
tem oferecido aos seus vizinhos a sul, desde a Revolução
de Setecentos aos escravos libertados antes e durante a
Guerra da Secessão e para lá mandados em comboios
clandestinos dos patrocinados pelos Abolicionistas.
Algumas décadas depois, o mesmo país receberia os
resistentes exilados da guerra do Vietname.

“A genialidade com que Buzz – o apelido do ditador
Berzelius Windrip – tinha proposto serenamente o enri-
quecimento de todos que nele votassem, foi a mesma
com que denunciou também todos os ‘Fascismos’ e ‘Na-
zismos’. Para que a maioria dos Republicanos que temiam
o ‘Fascismo dos Democratas’, e os Democratas que
temiam o ‘Fascismo dos Republicanos’, estivessem
prontos a optar por ele”.

De resto, e como apontam alguns críticos, este poderá
não ser o melhor romance de Sinclair Lewis, em termos
estritamente literários ou formais, mas é por certo um
dos mais relevantes para os nossos dias. Em certas páginas,
quase esquecemos que estamos a ler uma ficção norte-
americana, e pensamos de imediato na Europa dos nossos
dias, na retórica que, uma vez mais, inunda boa parte da
política, e não só a “extremista” ou “populista”.

It Can’t Happen Here relembra-nos que, sim, poderá
acontecer outra vez, até porque, enquanto na América
só na ficção, aconteceu na realidade entre nós, num
passado ainda fresco na nossa memória e nos nossos
medos. Não foi também sem mais nem menos que o
filósofo holandês Rob Riemen publicou há cerca de três
anos um livro assustadoramente intitulado O Eterno
Retorno do Fascismo. Falava da Europa em que vivemos
actualmente, e antes das vitórias da extrema direita nas
recentes eleições europeias.

A literatura é acima de tudo memória. É fonte de prazer,
mas também deverá ser fonte de informação e pensa-
mento. Ninguém lê ou olha para um quadro sem pensar
no contexto em que se integra, ou até na sociedade que
o inspirou. Nesse sentido, a literatura deveria ter as suas
consequências – não necessariamente como previsão do
futuro, mas sim como aviso contra a repetição do passado.

Sinclair Lewis, It Can’t Happen Here, New York, Signet Classics, 2005.
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Rogério Oliveira

Velhos estabelecimentos comerciais “devorados” pelas circunstâncias que
existiram em Ponta Delgada e hoje na memória e na saudade dos micaelenses

RRRRREGRESSOEGRESSOEGRESSOEGRESSOEGRESSO     AAAAA C C C C CASAASAASAASAASA
Um Diário açoriano de

Joel S. Neto

Durante a sua existência – nalguns casos com séculos
de história – as localidades passam por acentuadas
transformações, afim de se adaptarem à modernidade e
às exigências do tempo.

Ora, Ponta Delgada, capital da ilha de São Miguel,
embora sem a antiguidade, nem a história de algumas
das outras velhas cidades portuguesas, não fugiu à regra,
nem deixa, por isso, de ter a “sua” história, o seu passado
e as suas transformações. Cidade que durante longo
período esteve e viveu de costas voltadas para o mar, é,
nos dias de hoje, vista e apreciada, como uma cidade
alegre, cosmopolita, colorida e acolhedora, debruçada
e virada para o Atlântico, rasgadas que foram avenidas
à beira-mar, transformando os hábitos de viver e convi-
ver, com outras formas de comercializar, diferentes e
diversificados produtos oferecidos.

Nos nossos tempos de repouso, e ao folhear velhos
compêndios, consultando rascunhos arquivados, antigas

fotografias, traz-nos à memória velhos sítios, situações
inesquecíveis da nossa cidade natal. Estivemos lá. Avivam
as imagens daqueles momentos – há quantos anos foi? –
em que faziamos parte do lá sucedido? Há dias, numa
dessas operações de “dar de beber à memória”, fui assaltado
pela infância e adolescência vivida e consumida na velha
urbe açoriana.

Esquinas, sítios conhecidos, lugares calcorreados, ruas
percorridas, edifícios, praças, lugarejos e lojas de saudosa
memória. A saudade não é um luto, mas pode ser um
“cortinado roxo”! Muitas vezes, nos momentos de medi-
tação e “estados d’alma”, a imaginação leva o “homem
que hoje sou” e devolve-me, à memória, o “adolescente”
que já fui”.

E surge, à lembrança, velhos estabelecimentos que lá
existiram em diversas partes da cidade, hoje “soterrados”
pelo tempo e pelas circunstâncias.

Conheci, durante longos anos, estabelecimentos e casas
comerciais de diferentes ramos que, hoje, são passado,
pertencem à história da cidade, muitas, naturalmente,
desconhecidas das novas gerações. Recordo, por vezes,
melhor, o que conheci há 50 ou 60 anos atrás, do que
presenciei e vi há trinta anos.

Reporto-me a diversas casas comerciais existentes nos

finais da década de 40 e durante a década de 50,
recordando, em primeiro lugar, pela sua dimensão e esta-
tuto, de um prédio importante, os saudosos “Armazéns
Cogumbreiro”, edifício localizado na esquina da rua
Manuel Inácio Correia (Valverde) com a rua Machado
dos Santos. Constituído por rés-do-chão e dois ou três
andares, chamava a atenção dos transeuntes pela sua
grandeza e bem elaborada construção, mantendo, em
cada piso, um determinado ramo de negócio (roupas,
calçado, louças, etc). Tinha a particularidade e novidade,
para a época, de possuir, para serviço da clientela, que
não podia ou não queria utilizar as escadas, de um
“elevador”!!

Disse-me, um dia, uma pessoa sabedora e atenta às
realidades: “normalmente, uma casa comercial familiar
não passa da 3ª geração”. A prática confirma esta sábia
opinião.

Depois de um largo período áureo, com existência
proveitosa e necessária ao desenvolvimento da cidade,
os “Armazéns Cogumbreiro”, com o envelhecimento e
posterior morte do seu mentor, proprietário e admi-
nistrador, senhor Francisco Cogumbreiro, nunca mais
teve a pujança que tinha conhecido. Lentamente, foi
perdendo o seu fulgor até ao fecho total.

(Continua na próxima edição)

Po’q’assimpo’q’assade

Terra Chã, 30 de Junho de 2014
É difícil dizer onde começam e acabam as emoções,

onde começa e acaba o aproveitamento puro e simples,
onde começa e acaba o estado de confusão que nos torna
capazes de coisas de que não nos julgávamos capazes e
onde começa e acaba o voluntarismo solipsista que,
mesmo sem que tenhamos disso consciência, nos põe à
procura de nos tornarmos protagonistas de uma dor
que não é a nossa apenas porque podia ser a nossa.

Mesmo assim, choca-me esta corrida ao epitáfio. E,
incapaz de descortinar os contornos dos sentimentos
de cada um (o que quer que nos apazigúe a dor da perda
de alguém parece-me sempre ter pelo menos algum grau
de legitimidade, e à partida todos os que se pronun-
ciaram até ao momento, bem como os que venham a
pronunciar-se mais tarde, podem estar nessas con-
dições), prefiro lamentar o tempo.

Morreu num acidente o filho de uma jornalista de
televisão. Tivemos todos alguma coisa a dizer sobre isso,
inclusive quem nunca conheceu o rapaz ou sequer a
senhora. Já li de tudo: lamentos, solidariedades avulsas,
considerações sobre como poderia ter ocorrido antes
connosco, comparações com outros tipos de dor, e entre
estas até comparações com dores de naturezas total-
mente distintas.

A namorada do rapaz, que tinha um perfil de Face-
book fechado, decidiu abri-lo a toda a gente. Terá –
leio no Diário de Notícias – reproduzido a mesma cena
do filme “Quatro Casamentos e Um Funeral” que a
TVI24 reproduziu (uma cena em que John Hannah lê
um poema de William H. Auden), mas neste momento
só vejo lá a mensagem (não sei se é a esta que os jornais
chamam “mensagem emocionada”): “PICO PICAO
DO MEU CORAÇÃO... VOLTA”.

Os poucos amigos a quem dou conta das minhas
perplexidades respiram fundo: “Joel, não acho substan-
cialmente diferente das mortes mais ou menos públicas
desta era do Facebook...” E se calhar têm razão – Manuel
Forjaz morreu há meia dúzia de semanas apenas, ainda

não tivemos tempo de esquecer o modelo. Mas, de cada
vez que a história se repete, fico tão estupefacto como se
acontecesse pela primeira vez.

Estamos a caminho do quê?

Terra Chã, 3 de Julho de 2014
Silveira, 16.30. O melhor dia do ano até ao instante.

Na borda do cais, um rapaz acaba as batatas fritas e atira
o saco de plástico para a água. Depois confere que não
precisa do outro saco que tem na mão e atira-o também,
deixando-os ambos a boiar entre os banhistas durante o
resto da tarde. Apetece-me levantar-me e dar-lhe duas
lambadas, mas fico apenas a lamentar a bestialidade hu-
mana. Estes garotos de hoje em dia têm muitos músculos.

Terra Chã, 4 de Julho de 2014
Profissional da televisão portuguesa, com mais qualidade

do que projeção, perguntou-me há dias por que acumulou
até ao instante tão modesto sucesso. Apreciei a humildade,
e aliás revi-me no seu gesto: também eu andei anos a
inquirir, entre escritores, editores e jornalistas da área,
sobre as razões do meu. Por isso mesmo tentei responder-
lhe com conteúdo. E, ao fazê-lo, deixei-o ainda mais longe
de resolver o seu problema.

Porque é que um rapaz jovem, bem parecido, tão
educado como humilde, e aliás protagonista de um
trajecto de vida em ascensão, continua a fazer o que ele
faz, numa semiobscuridade tão evidentemente desade-
quada ao seu talento? A explicação mais simples mantém-
se a melhor: porque não aparece nas revistas, porque não
tem namoradas famosas, porque não faz selfies no funeral
dos avós, porque usa o Facebook para perguntar coisas
com intenção de efectivamente ouvir as respostas, porque
pede opinião aos observadores no lugar de simplesmente
engendrar um golpe de marketing qualquer.

“Em suma, porque lhe falta carisma”, disse eu. Ou
aquilo que hoje se entende por carisma, o que é ainda
mais retorcidamente infeliz. Parece naïf, mas não é:
andamos há mais de cinquenta anos à volta da mesma
coisa – a única diferença é que a matéria se torna todos os
anos um pouquinho mais suja, um nadinha mais
despudorada.

“Sendo assim, não quero”, respondeu-me. Fiquei ainda
com mais fé nele do que antes. Mas na TV portuguesa –
é garantido – não passa do sítio onde está, a fazer as coisas
que faz, à hora que as faz. O próximo passo há de ser

perceber que as faz bem e que isso constitui, em si, um
ponto de chegada. Poucos bonequinhos do “sucesso”
poderão reclamar tanto.

***
Adoro ouvir Francisco Louçã, no seu inefável “Tabu”

(SIC Notícias, sextas-feiras à noite), dizer “um bilião”
quando se refere a mil milhões. Totalmente à americana,
isto é. Há um perigoso capitalista escondido por detrás
de cada missionário da bem-aventurança.

Terra Chã, 5 de Julho de 2014
A nova moda são os “lifecoaches”, ou palestrantes

motivacionais. Vêm de todo o ladoe dizem coisas tão
imbecis como “O amor da tua vida és tu”, o que extraor-
dinariamente lhes vale o aplauso até das pessoas mais
inteligentes. Hoje um amigo chegou a garantir-me, cheio
de convicção, que tanto Jesus Cristo como Ghandi não
tinham proclamado outra coisa. Saltou-me a tampa. O
que Jesus Cristo disse foi precisamente o contrário, meu
amigo: “Ama o teu próximo como a ti mesmo e ao teu
Deus sobre todas as coisas.” Até eu, que sou ateu, sei
isso. Portanto, “o amor da minha vida sou eu”? Pois
claro que sou eu. É precisamente esse o grande drama
da existência humana, e é precisamente contra isso que
devo lutar todos os dias, aliás com grau variável (e em
qualquer caso lamentável) de insucesso: contra o meu
egocentrismo e contra o meu egoísmo. Jesus e Ghandi,
se se dessem ao trabalho de ouvir o que este e outros
tontos apregoam como verdades absolutas, haveriam de
tornar a sangrar tudo de novo.

***
Avelino Meneses é o novo secretário regional da

Educação. Julgava-o mais próximo da oposição do que
da posição, mas de qualquer modo trata-se de um cargo
que transcende a matéria político-partidária e até
ideológica. Desejo-lhe sorte. Na verdade, está no olho
do furacão. Enquanto os Açores não recuperarem os
valores da cidadania, toda a governação se resume a um
placebo – e nenhuma Secretaria Regional poderá
trabalhá-los como a sua.

http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/
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O abate do avião da Malaysian AirlinesEu sou
Continua-se a falar demasidado àcerca

do abatimento selvagem do avião de
passageiros das linhas aéreas da Malásia,
que voava de Amesterdão, Holanda, para
a Malásia, no 14 de julho último, em que
morreram tragicamente 298 passageiros
(incluindo os tripulantes).

Isto é puro terrorismo dos separatistas
de leste da Ucrânia, de onde os mesmos
dispararam um míssel terra e ar, nesta
parte ser suposto seu território, junto à
fronteira com a Rússia. Assim, tudo leva
a crer que este género de míssel é de
fabrico russo, porque os separatistas
rebeldes ucranianos não possuem poder
económico e financeiro nem tecnológico
para a fabricação dos mesmos.

Nada justifica esta ação ignóbil e
condenável deste ato terrorista, dessa
corja de criminosos, sem escrúpulos,
sanguinários, sem coração ao abaterem,
deste modo horrível e traiçoeiro, este
avião comercial, das linhas aéreas da
Malásia, em que morreram todos os seus
ocupantes!...

Este é um ato do mais bárbaro ataque e
vil atentado aos direitos humanos que já
deveria ter sido condenado energica-
mente por todos os líderes das nações
civilizadas à face da Terra.

Como o presidente da Rússia, Vladimir
Putin apoia incondicionalmente esta
corja de separatistas bem como o
fornecimento de armamento, fortale-
cendo assim os ataques armados à outra
parte da Ucrânia, o que originou esta
guerra civil sem tréguas e sem quartel, o
que para eles justifica o abate de qualquer
avião seja militar ou comercial; desde que
sobrevoe o seu espaço aéreo. Porém não
venham agora a dizer-nos que o referido
avião foi abatido por engano quando
voava a cerca de 10.000 metros de
altitude, em vez de ser atingido um avião
de guerra ucraniano!...

Nós não acreditaremos neste tipo de
“conto do vigário” destes arruaceiros e
criminosos ucranianos. Também não

acreditamos nas palavras suaves do
presidente russo, Vladimir Putin, que
declarou à comunicação social que nada
disto teria acontecido se tivesse havido
um diálogo sério entre os separatistas e
o governo da Ucrânia. Na realidade o
presidente Putin tem uma grande quota
de responsabilidade nesta situação de
grave conflito armado entre as duas
partes porque nunca se esforçou política
e diplomaticamente obrigando-os a
sentarem-se à mesa das negociações de
paz, juntamente com os EUA, a União
Europeia e as Nações Unidas. E, por esta
razão, o ódio é cada vez maior entre
separatistas e o governo ucraniano.

Para além disto, logo a seguir a esta
tragédia aeronáutica, os rebeles correram
logo a esconder os destroços do míssil
para não se saber a origem do fabrico do
mesmo, a fim de dificultar a tarefa das
investigações dos peritos da aeronáutica.
O que é necessário e urgente é não se
perder tempo a falar mas reagir ener-
gicamente a fim de julgar os responsáveis
por este hediondo crime.

Para além disto é necessário também
aplicar sanções duras ao presidente
russo, Vladimir Putin, como: o boicote à
importação de petróleo, de gás natural e
outros produtos fósseis russos. Aos
separatistas ser-lhes-à instaurado um
processo de crimes de guerra a fim de
serem julgados no Tribunal Criminal
Internacional de Haia, Holanda.

Realmente isto não se pode tolerar em
pleno século XXI e deveriam ser encar-
cerados por muitos anos os culpados
deste bárbaro ataque aéreo, por este grupo
de bandidos, que são uma enorme amea-
ça à paz à escala global... Isto serviria de
exemplo aos demais futuros candidatos
a terroristas.

Neste contexto, quanto tempo mais
temos que esperar para que a paz vença
a guerra!?

Manuel M. Esteves, East Providence, RI

Deus apareceu a Moisés no deserto e
disse-lhe: “EU SOU O QUE SOU. Assim
dirás aos filhos de Israel: EU SOU me
enviou a vós”  (Exodo 3:14).

Mil e quinhentos anos depois de Deus
ter falado com Moisés, os judeus estavam
disputando com Cristo e disseram-lhe:
“És tu maior do que o nosso pai Abraão,
que morreu? E também os profetas
morreram: quem te fazes tu ser?” (João
8:53). Jesus os surpreendeu ao dizer-lhes:
“Em verdade, em verdade vos digo que,
antes que Abraão existisse, eu sou” (João
8:58). Na ideia dos Israelitas eles
pensavam que a existência de Jesus
começou no dia em que ele nasceu de
Maria. Todavia, Jesus deu-lhes a entender
que ele era superior a Abraão. Abrãao
nasceu 2,000 antes de Jesus ter tomado a
forma humana. Todavia, Jesus ao dizer,
“Antes que Abraão existisse, Eu sou”,
deu a entender que ele era eterno. Os
judeus ao ouvirem Jesus afirmar tal
confissão da boca dele tomaram em
pedras para o matarem porque eles
pensavam que ele tinha blasfemado ao
comparar-se ao mesmo nível do Deus que
disse a Moisés: “EU SOU O QUE SOU.”

Em outras ocasiões Jesus também disse:
“Eu sou.” Em João 6:35,48 Jesus disse à
multidão: “Eu sou o pão da vida.”  Jesus
ao dizer, “Eu sou o pão da vida” Ele
estava ensinando que quem quisesse ter
vida eterna precisava de comer a comida
espiritual que ele veio dar ao mundo.
Jesus ao morrer na cruz deu o seu corpo
para pagar a dívida dos nossos pecados
(João 1:29). Consequentemente a morte
de Cristo é o pão espiritual da vida eterna
que todos nós precisamos de comer.
Como é que nós comemos este pão
espiritual de Jesus? Este pão é comido
pela fé. Isto é evidente porque Jesus disse:
“Na verdade, na verdade vos digo que
aquele que crê em mim tem a vida eterna”
(João 6:47).

Noutra ocasião Jesus disse: Eu sou a luz

do mundo; quem me segue não andará
em trevas, mas terá a luz da vida” (João
8:12). Mais uma vez Jesus usou as
palavras “Eu sou” para ensinar que só
pela fé nele é que podemos ser libertados
da escravidão do pecado. Trevas neste
versículo significa acções feitas por
pessoas que estão debaixo do poder do
pecado e do diabo. Portanto, quem
pratica o pecado está espiritualmente em
trevas. Todavia, os que aceitam pela fé
Cristo como o seu Salvador, nascem
espiritualmente de novo (João 3:3) e agora
praticam accões que faz parte da luz de
Cristo (Mateus 5:14-16; Gálatas 5:22;
Efésios 2:10).

Em João 10:9 Jesus mais uma vez usou
as palavras “eu sou.” Ele disse: “Eu sou
a porta: se alguém entrar por mim, salvar-
se-á, e entrará, e sairá, e achará pasta-
gens.” Noutras palavras, só pela fé em
Cristo como nosso Salvador é que
podemos ser salvos e pertencermos ao
reino de Deus.

No texto de João 11:25 Jesus disse: “Eu
sou a ressurreição e a vida; quem crê em
mim, ainda que esteja morto viverá.” As
palavras, “eu sou”, são usadas por Jesus
para ensinar que só pela fé nele as
pessoas poderão ter vida espiritual e
ressuscitar dos mortos.

No texto de João 14:6 Jesus disse: “Eu
sou o caminho, e a verdade, e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim.”  As
palavras, “eu sou”, são usadas neste texto
para ensinar que Jesus é o único caminho
para a salvação. Só em Jesus é que temos
a verdade. Só em Jesus é que nós
podemos ter vida eterna. E só pela fé em
Jesus é que podemos chegar à presença
de Deus. Portanto, aqueles que pensam
que existem muitos caminhos para
chegarem a Deus não compreendem o
que Jesus disse: “EU SOU.”

Rev. João Duarte
Ontário, Canadá

24 horas por dia a transmitir
em língua portuguesa

• Telejornal • Telenovelas • Teledisco
• Fim de Semana • Comunidade em Foco

• Teledesporto • Daqui e da Gente • Você e a Lei
• Álbum de Saudades • Tribuna Médica

• Agenda da Comunidade • Boa Nova da Vida
• Missa Dominical • Variedades • Documentários

Se é comerciante e deseja expandir o seu negócio anuncie neste canal de língua portuguesa,
que está no ar 24 horas por dia, servindo as seguintes localidades:

EM MASSACHUSETTS

• New Bedford • Fall River • Taunton
• Dartmouth • Acushnet • Fairhaven • Freetown
• Lakeville • Somerset • Swansea
• Norton • Plainville • Franklin • Millis
• Stoughton • Avon • Bridgewater • Raynham
• Brockton • Easton • Attleboro • South Attleboro

EM RHODE ISLAND
Pawtucket • East Providence • Rumford • Riverside
• Blackstone • Woonsocket • Central Falls • Lincoln
• Cumberland • Smithfield • North Smithfield
• Narraganset • Portsmouth • Warren • Bristol
• Middletown • Newport • Aquidneck Island
• Tiverton • Little Compton • North Kingstown
• South Kingstown • Jamestown

Não se esqueça! Uma imagem vale por mil palavras!
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Há 40 anos

Não me tirem Deus! ELE é a minha
única esperança!...
Já venho desde criança
Preso a uma convicção,
A tábua de salvação.
E na hora desesperada,
Lembro Deus como esp’rança!
Sentindo-me aliviado,
Somente por ter pensado,
Antes de Deus fazer nada!...

Porque Deus nos dá ajuda,
Com muita razão e fé,
Não interessa p’ra quem é,
Porque Deus não tem partido.
Para que Deus nos acuda,
Há que pedir compaixão,
De dentro do coração.
Deus sabe o nosso sentido!...

Eu tenho sido ajudado,
Vezes sim e vezes não,
Só Deus sabe a razão,
Ou motivo de negar.
Quando se é bafejado,
Por vezes não se agradece,
Se quem recebe se esquece,
Como Deus vai-se lembrar?!...

Até há, amigos meus,
Pessoas de certo porte,
Cultas e que por sorte
Dizem que Deus não existe.
Em tudo que vejo, tem Deus,
Não penso que estou errado,
ELE é sempre o meu cajado
Não ter Deus, é muito triste!

Há uma ânsia medonha,
Que é de bradar aos céus,
Afirmam que não há Deus,
Baseados nas ciências.
Esta ideia tristonha,
Dita sem muita firmeza,
Teimada, sem ter certeza,
Abusam das competências!...

Eu não sou contra os ateus,
Ao seu modo de pensar,
Cada qual em seu lugar,
Respeitando qualquer crença.
Lá o ter ou não ter Deus,
São ideias que eles têm,
Sem imporem a alguém
Seu culto, p’ra qu’ os convença!

Este cérebro das ciências,
Que tanto invento nos dá,
Chegando ao DNA,
Segredo da existência
São grandes inteligências
Uns cérebros superiores.
Quem os fez assim, senhores?!
D’onde vem esta essência?!...

Dou valor aos cientistas,
Mas sou um crente ferrenho,
Deus é a âncora que tenho!
Pois, sem ELE, é um atraso.
Neste mundo de anarquistas,
Pergunto eu, com preceito,
Um mundo certo, bem feito,
Foi obra de um acaso?!...

Tudo certo, sem engano,
Por esta abóbada celeste,
Com tudo que a reveste,
Justo, lindo e a primor.
E também o cérebro humano,
De impossíveis formado,
Foi, ou não foi projetado,
Teve ou não um  projetor?!...

As aves, os animais,
Cada qual o seu jeito,
Projetado a preceito,
Da Águia ao Beija Flor,
E muitos e muitos mais,
Que têm uma missão
P’rà nossa conservação.
Não tem isto um projetor?!...

Porque é que se insiste
Em negar Deus aos seus crentes,
Transformando algumas mentes,
Que não estão bem informadas.
Sem Deus nada disto existe,
Porque o acaso é patente,
Deixa um mundo, certamente,
De coisas desordenadas!...

Tudo a ciência ensina,
Com provas, de qualquer jeito,
Mas, ficar tudo a preceito,
Com tudo certo, a rigor,
A ciência não atina!
Para tudo estar correto,
Tem que haver um arquiteto,
Um cérebro superior!...

Ter um cérebro superior
Aos que nós na Terra temos,
Na era em que nós vivemos,
Só um cérebro mais honroso,
Um Divino Projetor,
Que pôs esta Terra assente
Sobre o NADA, certamente,
É um Deus Todo Poderoso!...

P.S.
A meu modo de ver...
Pai, Filho e Espírito Santo.
Como eu vejo esta Trindade!...

Farto de insinuações,
De uns ditos traiçoeiros
Dos três deuses verdadeiros,
Que, a meu modo, acredito.
E vou expor as razões,
Como eu penso ser verdade,
E é de fato Trindade,
O que a seguir vai ser dito!...

Sabemos, Deus é espírito,
Sua força, no entanto,
É Divino Espírito Santo.
Esta é a Sua energia!
Tal como na Bíblia dito,
Esta força por Deus dada,
Sobre Cristo derramada,
Deu toda a sabedoria!

E daí, amigos meus,
Cristo, com esta energia,
Recebe a sabedoria
Pois de seu Pai foi herdeiro!
Senhor da força de Deus.
Sendo assim, minhas perguntas:
Não são estas forças juntas,
Vindas dum Deus verdadeiro?!...

Pai, Filho e Espírito Santo,
Unidos, amigos meus,
É sempre a força de Deus,
É sempre a Sua energia.
Cristo disse no entanto:
O que eu faço na verdade
Pai, é só Tua Vontade,
Cumpre a Tua Profecia!...

Se eu estiver enganado
Digam aonde estou errado!...

Jantar de despedida
ao Cardeal Medeiros

No número 127, edição de 02 de agosto de 1973,
Portuguese Times dava conta de um jantar de despedida
ao Cardeal D. Humberto Medeiros, arcebispo de Bos-
ton. Mais de 1.200 pessoas participaram na receção e
jantar de “Boa Viagem” ao Cardeal Humberto S.
Medeiros, no Statler Hilton Hotel, em Boston. Entre
os presentes à elegante festa contavam-se o embaixador
de Portugal em Washington, João Hall Themido; o
cônsul geral de Portugal em Boston, Jorge Freitas; os
bispos Connolly, Cronin, Geliniav, Gerrard, Maguire
e Riley, além de outras elevadas entidades civis e
políticas de Massachusetts e Rhode Island. Refira-se
ainda que o produto da festa revertiu em favor de
instituições beneméritas da ilha de São Miguel, terra
natal do cardeal Medeiros. Presidiram à comissão
organizadora do jantar, Joseph Fernandes, Joseph Faria,
Edmundo Dinis, Albert Costa, Luciano da Silva,
António Alberto Costa, Sylvester Sylvia, entre outros.
Portuguese Times fez deslocar à ilha de S. Miguel uma
equipa de reportagem para cobrir o regresso à terra
natal do cardeal.

“O RUMO da política ultramarina está muito
claramente traçado”, afirmava Marcelo Caetano, numa
intervenção ao país através da TV e da rádio.

TRÊS americanos no espaço: Alan L. Bean, Owen
K. Garriott e Jack R. Lousma a bordo do “skylab”-2,
numa expedição de 59 dias (a mais longa de todas as
expedições). A estação de pesquisas pesava 85
toneladas e cumpriu uma órbita distante 270 milhas
da Terra.

OS ACTORES Richard Burton e Elizabeth Taylor
divorciaram-se, informava PT em destaque de primeira
página.

PORTUGUESE TIMES promovia um concurso em
que o vencedor tinha direito a um televisor.

CASAL morto por asfixia em casa de banho na
Mortágua, Portugal Continental. Os corpos do
malogrado casal foi encontrado 24 horas após a
ocorrência.

LIVROS portugueses para a Universidade de Rhode
Island. O Ministério português da Educação contribuiu
com 200 volumes portugueses sobre literatura, história,
arte, música e de estudo da língua para a biblioteca da
Universidade de Rhode Island (URI), com o propósito
de ajudar o programa de língua portuguesa naquele
estabelecimento de ensino universitário.

ESCOLA Oficial Portuguesa do Clube Fé-Pátria de
New Bedford, procedeu à entrega de diplomas aos seus
alunos, em cerimónia realizada no salão paroquial da
igreja da Imaculada Conceição.

CONCERTO em Ironbound. O grupo “Quatro
Rosas”, formado por jovens portugueses, e o
acordeonista Joaquim Neves, também português,
apresentavam-se em concerto ao ar livre no Parque
Riverbank, na área Ironbound de Newark, NJ.

JOVEM portuguesa barbaramente assassinada em
New Jersey. Teresa Maria Caseiro, de 16 anos de idade,
filha de portugueses, foi ferida 50 vezes no peito. Os
pais, Albert e Darlene Caseiro, estavam na ocasião
viajando pelo estado do Maine em busca de casa para
ali morarem. Teresa trabalhava como arquivista na sala
de emergência do Rancocas Valley Hospital.

POPULARIDADE de Richard Nixon no ponto mais
baixo. A popularidade do presidente dos Estados
Unidos atingia o seu ponto mais baixo devido ao
escândalo Watergate.

FESTA do Santíssimo Sacramento em New Bed-
ford. PT dava conta de mais uma edição da festa
madeirense, tendo como presidente da comissão
organizadora David Correia. A atração principal da
festa era o Grupo Folclórico da Camacha, Madeira.



O advogado Gonçalo Rego apresenta esta coluna como um serviço
público para responder a perguntas legais e fornecer informações de
interesse geral. A resolução própria de questões depende de muitos
factores, incluindo variantes factuais e estaduais. Por esta razão, a
intenção desta coluna não é prestar aconselhamento legal sobre
assuntos específicos, mas sim proporcionar uma visão geral sobre
questões legais e jurídicas de interesse público. Se tiver alguma
pergunta sobre questões legais e jurídicas que gostaria de ver
esclarecida nesta coluna, escreva para Portuguese Times — O Leitor
e Lei — P.O. Box 61288, New Bedford, MA 02740-0288, ou telefone para
(508) 678-3400 e fale, em português, com o advogado Gonçalo Rego.
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Nesta secção responde-se a perguntas e esclarecem-
se dúvidas sobre Segurança Social e outros serviços
dependentes, como Medicare, Seguro Suplementar,
Reforma, Aposentação por Invalidez, Seguro Médico e
Hospitalar. Se tiver alguma dúvida ou precisar de algum
esclarecimento, enviar as suas perguntas para:
Portuguese Times — Segurança Social — P.O. Box
61288, New Bedford, MA. As respostas são dadas por
Délia M. DeMello, funcionária da Administração de
Segurança Social, delegação de New Bedford.

Délia DeMello

SEGURANÇA SOCIAL

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

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

New Bedford, MA

HAJA
SAÚDE

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

Toxicodependência e a Lei

Tenho um familiar que abusa de álcool e drogas,
recusa ser internado para desintoxicação, tem causado
inúmeras dificuldades a si próprio e à família, incluindo
problemas legais, de saúde geral, e conflitos em casa.
Dizem-me que um toxicodependente só pode ser tratado
voluntariamente em Massachusetts. O que posso fazer?

- R. P. de Fall River -

Agradeço a este leitor a oportunidade de dar algumas
informações que possam ajudar esta situação, infeliz-
mente tão comum nesta nossa área de economia
deprimida e empobrecida, onde abundam as drogas e o
alcoolismo, os problemas sociais, legais e familiares.

A verdade é que o tratamento da toxicodependência
deve ser feito preferencialmente de modo voluntário,
em que o doente mostra um entendimento da sua situação
e uma motivação para se libertar desse fardo. Infeliz-
mente, em muitos casos, a evidência de auto-destruição
e múltiplos conselhos familiares não produzem qualquer
efeito, a vida do toxicodependente começa a correr
risco, e algo tem que ser feito. Na lei de Massachusetts
há providências para estes casos, sob a Secção 35 do
Capítulo 123 da lei. Este define um alcoólico ou toxico-
dependente como uma pessoa que “perdeu o controlo”
do seu uso de substâncias, ou alguém que “põe a sua
saúde em risco ou cuja dependência interfere com o seu
funcionamento social ou económico”. Se algumas destas
definições se aplicam ao seu familiar, a Secção 35
permite a um certo número de indivíduos, incluindo o
cônjuge, parente, ou médico a pedir ao tribunal que
obrigue esse indivíduo a ser internado para tratamento.
De acordo com a lei, a resposta do Tribunal a este pedido
deverá ser marcar imediatamente uma audiência e dar
ordem de prisão no caso do indivíduo não comparecer.
Durante essa audiência, o juiz pode declarar a obrigação
de tratamento do indivíduo se “houver suspeita de
potencial danos severos como resultado do alcoolismo
ou abuso de substâncias”. Enquanto as secções 7 e 8
desta lei são semelhantes, mas aplicáveis às doencas
mentais, a secção 35 aplica-se à toxicodependência e
consequentes riscos substanciais para o indivíduo ou
para outros.

O tratamento por obrigação do tribunal está limitado
a 30 dias e deverá de preferência ser seguido por
tratamento especializado a longo prazo, como um lar de
recuperação ou comunidade abstinente, com apoio
psiquiátrico e de assistência social. O toxicodependente,
se considerado de alto risco poderá ser enviado pelo
Tribunal para Bridgewater ou Framingham (dependendo
do sexo) aonde ficarão sob estrita segurança. Tanto
numa unidade como outra a lei indica que tem que ser
alojados e tratados independentemente da população
criminosa. É absolutamente claro que a intenção da
Secção 35 não é a punição, mas sim o tratamento e a
reabilitação.

Dito isto, os metódos de desintoxicação nessas unidades
não serão os mais confortáveis para o dependente, e
devem ser reservados para os casos mais drásticos. O
conselho que sempre dou aos meus doentes que se
encontrem nessa situação  é que é muito mais confortável
e conveniente a desintoxicação com apoio psiquiátrico
e psicológico num ambiente positivo e em muitos casos
“de porta aberta” do que ser encarcerado por ordem do
Tribunal a pedido de familiares desesperados. Os toxico-
dependentes em geral estão a par desta lei e por vezes a
ameaça de recorrer ao juiz pode ser suficiente para
convencer o seu familiar a aceitar tratamento adequado.

Haja saúde!

P. —  Gostaria de saber se é possivel obter cobertura
do Seguro do Medicare antes dos 65 anos de idade?

R. —  So no caso de ser um beneficiário de Seguro
Social por incapacidade ou por ter falência dos rins (ou
transplante) por sofrer de “End Stage Renal Disease”.
Um indivíduo que se habilita para benefícios do Seguro
Social por incapacidade de trabalhar, está habilitado,
automaticamente, para o seguro do Medicare, ao fim
dum período de eligibilidade de 24 meses. Um
beneficiário de Seguro Social de reforma, habilita-se
para o seguro do Medicare aos 65 anos de idade.

P. —  A minha tia fez, recentemente, 65 anos. Ela
recebe uma reforma pequena do Seguro Social e
gostavamos de submeter um requerimento para
benefícios do Seguro Suplementar (SSI). Notei que não
é possível submeter um requerimento para o SSI por
meio da internet, mas será que se pode fazer por telefone?
É muito difícil para ela andar.

R. —  É verdade que o requerimento para Seguro
Suplementar ainda não está acessível por meio da
internet. Mas pode marcar uma reunião por telefone.
Ligue para o número gratis: 1-800-772-1213.

P. —  Estou a pensar em submeter um requerimento
para benefícios por incapacidade. Encontro-me cada
dia com mais dificuldade em aguentar o meu emprego.
É necessário obter cópias de todas as minhas fichas
médicas antes de submeter um requerimento para
benefícios do Seguro Social?

R. — Não é necessario obter cópias das suas fichas
médicas para poder submeter um requerimento para
benefícios. Se já tem cópias na sua posse, pode  submetê-
las com o seu requerimento, mas não é necessário.
Quando submeter o seu requerimento, o funcionário
responsável pelo  processo e decisão do seu caso vai
requerer toda a sua informação médica. Ainda pode
mandar para uma consulta independente dos seus
doutores, se for necessário.

P. — Comecei a tratar dos benefícios para o meu pai
que tem 86 anos de idade e sofre da doença  “Alzheimers”.
Os cheques dele e toda a correspondência agora vem no
meu nome. Recebi um formulário recentemente “Rep-
resentative Payee Report” para preencher. O que tenho
que fazer com isto?

R. — Este formulário é mandado uma vez por ano
para o indivíduo designado para tratar dos benefícios de
Seguro Social , nesse caso, o seu pai. Este formulario vai
indicar quanto dinheiro a Administração mandou e pede
que o indivíduo indique como usou os fundos. Pedimos
quanto gastou para as despesas e quanto dinheiro guardou
para o beneficiário. Se necessitar alguma assistência no
preenchimento ligue para o número 1-800-772-1213.

P. —  Quando a minha mãe faleceu, o meu pai recebeu
um pagamento de $255 pela sua morte.  Agora que ele
morreu, o Seguro Social informou-me que não posso
receber esse pagamento. Pode explicar-me porquê?

R. —  O benefício de gastos de enterros (Lump Sum
Death Benefit), é pago quando uma pessoa trabalhou o
suficiente e está coberto pelo Seguro Social.

Esse pagamento é limitado ao cônjuge que vivia junto
com o trabalhador, ou ainda para os filhos menores
sobreviventes, no caso de não haver esposa com
eligibilidade.

P. —  Ouvi dizer que os escritórios do Seguro Social
mudaram o horário de funcionamento. Quais são as
horas em que se pode visitar um escritório do Seguro
Social?

R. —  Sim , recentemente as horas tem sido reduzidos,
por razãoes de orcamento. Mas pode visitar um gabinete
do Seguro Social no seguinte horário: Nas segundas,
terças, quintas e sextas-feiras das 09:00 da manhã até às
03:00 da tarde. Na quarta-feira o horário é das 09:00 da
manhã até ao meio dia. O número gratis do Seguro
Social está disponível de segunda a sexta-feira das
07:00 da manhã às 07:00 da tarde.

P. — Estou a receber seguro de acidente de trabalho
há um ano. Não tenho advogado envolvido no meu caso.
Recentemente recebi notificação sobre uma reunião
mandatória a realizar-se no prazo de duas semanas no
departamento de acidentes industriais. Aparentemente
esta reunião é mandatória e pediram-me para trazer
certos documentos. Tentei saber mais sobre o teor da
reunião através da responsável pela seguradora que
detém o meu seguro de trabalho. Infelizmente não
consegui contactá-la e estou sem saber o que irá
acontecer na referida reunião. Se não comparecer a esta
reunião poderei perder os meus cheques?

R. — Se a reunião está marcada para Fall River deve
telefonar para o número que se encontra na notificação.
Pode também pedir para falar com um dos dois
indivíduos responsáveis por este tipo de reuniões. Penso
que em Fall River existem dois funcionários e um deles
fala português, e que irá lhe responder, sem problemas,
sobre as dúvidas que a reunião lhe suscitou. É imperativo
que compareça à reunião, porque se não o fizer os seus
benefícios serão suspensos. Regra geral, na segunda
página da notificação está especificado que a recusa
em comparecer à reunião originará a suspensão de
benefícios. Por isso, sugiro que aceite o teor da
notificação e se tiver dúvidas deve contactar o indivíduo
que assinou a carta.

João M. “John” Pires, 40, Milford; dia 24. Natural
de Nogueira, deixa o pai João A. Pires; primos e tios. Era
filho de Fátima (Cotas) Pires, já falecida.

Maria E. Moreira, 92, East Providence; dia 25.
Natural da Ribeira Grande, S. Miguel, deixa a filha
Maria Luisa Carreiro; neto; bisnetos e irmã.

António Lopes, 95, Cumberland; dia 26. Natural da
Insua, Penalva do Castelo, era viúvo de Otelinda
(DaSilva) Lopes. Deixa os filhos Rosa Boynes, Maria
Desnoyers, Larry Lopes e Gloria Potter; netos e bisneta.

Francelina (Texeira) Moniz, 77, Fall River; dia 26.
Natural de São Miguel, era viúva de Júlio Moniz. Deixa
os filhos Antone, Luis, Júlio, Paul e Maria Grace Moniz,
Joseph Pimentel, Maria Aldina Aguiar e Patricia Lindo;
netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos.

Irmã Maria Isabel Franco,  99, Taunton; dia 27.
Natural de São Cristovão do Douro, deixa as suas irmãs
religiosas e vários sobrinhos.

Fernando (Fred) C. Augusto, 92, Valley Falls; dia
29. Natural de Portugal, deixa a esposa Glória. Deixa,
ainda, os filhos Jennifer DeAngelo, Fernando e Richard
Augusto; netos e bisneta.

Manuel Furtado DeOliveira, 77, Fall River; dia 29.
Natural do Livramento, S. Miguel, era casado com
Maria D. (Martins) Oliveira. Deixa, ainda, os filhos Gil,
Álvaro, Ricardo, Pedro, Rui, Graça, Fernanda, João,
Paulo Jorge e Victor Oliveira e Ava Diogo; netos;
bisnetos; irmã e sobrinhos.

Maria da Conceição (Couto) Hermenegildo, 75,
Westport; dia 29. Natural dos Mosteiros, S. Miguel, era
viúva de Manuel J. Hermenegildo. Deixa os filhos Zelia
Pacheco, Lucy Oliveira, Jennifer Viveiros e José Manuel
Hermenegildo; netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos.

Carlos Isidoro de Jesus, 91, Raynham; dia 30. Natural
da Madeira, era casado com Ercília A. Simplício de
Jesus. Deixa, ainda, as filhas Maria P. Downey, Cecília
S. Darling, Grace Naumowicz e Elizabeth P. de Jesus
Rodrigues; netos; bisnetos; trisnetos; irmã e sobrinhos.

Carlos M. da Silva, 61, Warren; dia 31. Natural da
Horta, era casado com Maria M.G. da Silva. Deixa,
ainda, as filhas Isilda Isaza e Lena Schuler; netas e
irmãos.
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GÉMEOS - 21 MAI - 20 JUN

CARNEIRO - 21 MAR - 20 ABR

LEÃO - 23 JUL - 22 AGO

CAPRICÓRNIO - 22 DEZ-19 JAN

TOURO - 21 ABR - 20 MAI

PEIXES - 19 FEV - 20 MAR

AQUÁRIO - 20 JAN - 18 FEV

VIRGEM - 23 AGO - 22 SET

BALANÇA - 23 SET - 22 OUT

ESCORPIÃO - 23 OUT - 21 NOV

SAGITÁRIO - 22 NOV - 21 DEZ

CARANGUEJO - 21 JUN - 22 JUL

Salve Jorge (A Guerreira)  -140 capítulos
EPISÓDIO Nº.  061 – 11 de agosto

Théo lembra do beijo com Márcia. Márcia conta pra
Julinha que beijou o Théo. Heloisa fica sabendo que
o caso da Aisha voltou para ela. Heloisa e Stenio
discutem por causa do caso de adoção da Aisha. Lívia
descobre que o caso da adoção foi pra Polícia Fed-
eral. Lívia diz para a Wanda vender a criança de
Morena. Érica volta pra casa. Celso assina o divórcio
com Antonia. Érica e Celso se beijam. Márcia conta
pro Théo que Érica voltou. Rosângela fala pra Morena
que visitou a sua família e conheceu a chefa. Bianca
e Maitê conversam sobre o encontro com Zyah. Zyah
e Ayla voltam pra Turquia. Ricardo e Heloisa falam
sobre os atentados contra ela. Lívia chega ao Brasil.
Márcia conta do beijo com Théo para Érica. Sheila e
Lucimar vão atrás de Lívia. Érica e Celso jantam jun-
tos. Celso e Isaurinha discutem. Lucimar faz
escândalo na entrevista de Lívia.

EPISÓDIO Nº.  062 – 12 de agosto

Lucimar faz escândalo na porta do hotel de Lívia.
Sai nos jornais a notícia do escândalo de Lucimar.
Lívia conta pra Wanda sobre o escândalo. Lucimar
fica sabendo que Wanda tem um sobrinho. Lívia dá
entrevista para a televisão falando sobre Lucimar.
Wanda fala pra Morena que vai vender seu filho. Théo
decide ajudar Lucimar. Aisha conta pra Mustafa que
encontrou sua família biológica. Berna e Mustafa
discutem. Heloisa interroga Sheila. Mustafa vai a
boate. Théo e Lucimar dão entrevista para a televisão
sobre Lívia. Mustafa sai com Morena. Berna descobre
que Mustafa foi a boate.

EPISÓDIO Nº.  063 – 13 de agosto

Mustafa sai com Morena. Russo conta pra Wanda
sobre a entrevista de Lucimar e Théo. Mustafa
desabafa com Morena. Morena pede pra Mustafa
comprar compra-la. Morena conta pra Waleska que
arriscou tudo com Mustafa. Lívia liga na casa de Théo.
Érica diz pra Théo que pode ficar com Márcia.
Isaurinha e Celso discutem. Antonia liga pra Celso.
Adam conta pra Fatma que viu Mustafa na boate.
Berna descobre que Mustafa foi na boate. Heloisa
liga pra Lucimar pra saber sobre a entrevista. Rachel
recebe intimação da polícia. Berna e Mustafa
discutem. Russo obriga Morena ir ao médico. Lívia
vai até a casa de Théo.

CAPÍTULO Nº 064 – 14 de agosto

Lívia procura Théo para pedir que interceda junto a
Lucimar para que ela pare de atormentá-la com a
história do sumiço de Morena, mas Théo diz que se
Lucimar parar ele não vai parar, e diz que irá falar
tudo em entrevista marcada pela televisão, e com
medo Lívia liga para Istambul para pedir ajuda. Russo
descobre que Morena está grávida e irina marca o
aborto, mas Morena promete que não deixará
ninguém fazer mal ao filho que está por vir. Mustafa
manda chamar Adam para que ele lhe de informações
sobre Morena, mas o pobre rapaz está com medo,
pois contara a Fatma que Mustafa saíra com uma
garota da boate, mas Mustafa só queria informações
para saber se ela falara a verdade e quando Adam
confirma, Mustafa se sente muito mal, pois pensara
que a garota, Morena, esta tentando lhe aplicar um
golpe. Para diminuir sua culpa, manda Zyah até a
boate para que pague sua dívida. Aisha sai para fazer
o exame de DNA, ela diz que está muito feliz com a
possibilidade de ter um irmão. Heloísa diz a Barros e
a Joyce que os solicitara para que façam parte da
equipe que investigará o tráfico internacional de

pessoas. Pescoço tira onda com Maria Vanúbia, mas
ela lhe dá um passa fora, enquanto Clóvis observa o
corpão da menina em sua laje. Lurdinha encontra-se
com Heloísa no bar de Diva e comenta sobre o
atropelamento de Santiago, sobrinho de Wanda, para
surpresa de Heloísa, que combina com Lurdinha que
confirma ser Santiago ao chegar na delegacia. Raissa
chega em casa e briga com sua mãe, pois os hábitos
que ela tem na casa do pai, não os pode ter na casa
de sua mãe. Celso conta à Érica sua história com
Antonia e suas brigas, e Marcia acha que Celso
sempre se coloca como vítima de algo. Théo dá uma
entrevista à TV, deixando Lívia irritada, fazendo-a
procurar Stenio para que tome medidas judiciais con-
tra Théo. Heloísa conversa com Théo e obtém
detalhes sobre a história de Lívia com Morena que a
deixam preocupada, mas diz a Théo que não pode
explicar mais nada. Mustafa fica inquieto enquanto
não receber notícias de Zyah, que mandara a boate
para tentar pagar as dívidas de Morena. Waleska
mostra a Morena, Zyah, que vira no carro juntamente
com Mustafa. Zyah pede pra falar com Russo.

CAPÍTULO Nº 065 – 15 de agosto

Zyah é apresentado a Russo que estipula um preço
por Morena, e Zyah sem poder explicar que somente
queria pagar a dívida dela, leva a oferta para Mustafa.
Tartan apresenta a Cigana aos seus convidados,
Kemal, Esma, Sarila, Tamar e Ayla ficam encantadas.
Zyah encontra com Mustafa e explica sobre a compra
de Morena e os dois chegam a conclusão de que se
trata de tráfico de pessoas. Joyce entrega à Heloísa
documentos que ajudarão no caso de tráfico de
pessoas, que é investigado pela Polícia Federal. Lívia
diz a Russo que processara Théo e que espera que
Lucimar fique com medo e para de persegui-la. Russo
sugere que vendam Morena e que dividam o dinheiro,
sem contar pra Lívia e Wanda. Zyah e Russo
combinam a entrega da garota. Théo é notificado da
ação que Lívia movera contra ele, quem lhe dá a
notícia é Élcio, seu inimigo no Regimento. Nunes O
aconselha a ir devagar, mas Théo diz não temer Lívia.
Áurea tenta localizar Silveirinha, padrinho de Théo,
que é advogado, para que ele o represente perante
ao juiz. Lucimar procura Heloísa para saber se
descobrira algo sobre o paradeiro de Morena, mas
Heloísa diz não poder dizer nada ainda. Stenio manda
flores e leva vinho para Heloísa com intuito de seduzir
sua ex esposa, mas Heloísa, ao descobrir que Stenio
é quem entrara com o processo contra Théo, a pedido
de Lívia, ela o põe pra fora de casa. Wanda vai até a
casa de Lucimar para tentar fazê-la desistir de
ameaçar Lívia, mas não consegue. Wanda aproveita
a presença de Sheila e diz que precisa conversar com
ela sobre seu teste. Russo leva Morena à força que
pensando que estava sendo levada para fazer aborto,
se debate e já na rua consegue fugir de Russo que
corre atrás da menina, mas nesse momento explode
uma bomba bem próximo a eles, causando o maior
tumulto e facilitando a fuga de Morena. A meio a
destroços e pessoas mortas, Morena foge deixando
suas roupas para trás. Russo volta à boate
desesperado com a fuga de Morena e já pensam nas
explicações que terão que dar à Lívia. Zyah chega à
boate e é informado da fuga de Morena, Russo lhe
oferece outra menina, mas Zyah não aceita. Mustafa
se sente culpado por não ter ajudado Morena antes
da tragédia do carro bomba. Heloísa e Ricardo
conversam sobre as ações que tomarão contra a
máfia do tráfico de pessoas e nem desconfiam que
estão sendo observados por Creuza, que é fã de
Stenio. Lívia posiciona a situação do processo contra
Théo a Wanda quando recebe o telefonema de Russo
informando da fuga de Morena.

Carta Dominante: 10
de Paus, que significa
Sucessos Temporários,

Ilusão.
Amor: Evite precipitar-se nas

decisões que toma. Pense bem
para que não se arrependa mais
tarde.

Saúde: Poderá constipar-se.
Agasalhe-se bem.

Dinheiro: Analise as suas
finanças e veja como rentabilizá-
las.

Números da Sorte: 14, 23, 11,
13, 28, 7

Pensamento positivo: Vivo o
presente com confiança!

Carta Dominante:
Valete de Espadas: Vigi-
lante e Atento.

Amor: Procure não ter o seu
coração tão fechado. Dê a si
mesmo a oportunidade para
conquistar a felicidade.

Saúde: Previna-se contra as
constipações.

Dinheiro: Reflita sobre uma
proposta profissional que lhe
poderá ser feita.

Números da Sorte: 5, 41, 36,
33, 11, 12

Pensamento positivo: Eu
tenho pensamentos positivos e
a Luz invade a minha vida!

Carta Dominante: 7
de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.

Amor: Procure fazer uma
surpresa à sua cara-metade
criando um ambiente romântico.

Saúde: Procure descansar um
pouco mais.

Dinheiro: Evite comentar os
seus planos profissionais. Guar-
de as suas intenções a sete
chaves.

Números da Sorte: 8, 7, 41,
45, 49, 6

Pensamento positivo:  procu-
ro ser compreensivo com todas
as pessoas que me rodeiam.

Carta Dominante: Rei
de Espadas: Poder,
Autoridade.

Amor: Período favorável ao
romance. Poderá surgir uma
pessoa que se tornará importante
na sua vida.

Saúde: Cumpra o horário das
refeições.

Dinheiro: Acautele-se contra
possíveis perdas de dinheiro.
Previna-se para não sofrer
dissabores.

Números da Sorte: 8, 9, 4, 11,
13, 5

Pensamento positivo:  O
Amor invade o meu coração.

Carta Dominante: 5
de Espadas: Avareza.

Amor: A sua expe-
riência de vida poderá ajudar
um amigo a orientar a sua vida.

Saúde: Procure o seu médico
com maior regularidade. Faça
análises de rotina.

Dinheiro: Seja mais dedicado
ao trabalho. Procure não desistir
dos seus objetivos.

Números da Sorte: 8, 10, 14,
21, 22, 28

Pensamento positivo:  Eu sei
que posso mudar a minha vida.

Carta Dominante: 6 de
Ouros:  Generosidade.

Amor: o pessimismo
e a falta de confiança não
favorecem a realização pessoal.

Saúde: Descanse o máximo
que puder. Faça sessões de
massagem.

Dinheiro: Coloque em marcha
um projeto muito importante
para a sua carreira profissional.

Números da Sorte: 1, 7, 4, 29,
3, 17

Pensamento positivo:  Sou
otimista, espero que me acon-
teça o melhor!

Carta Dominante: O
Julgamento, que significa
Novo Ciclo de Vida.

Amor: Poderá suscitar paixões
arrebatadoras, mas pense bem
naquilo que realmente quer.

Saúde: Cuidado com aquilo
que come.

Dinheiro: Defenda-se de um
colega mal intencionado, sendo
honesto e consciente das suas
capacidades.

Números da Sorte: 5, 8, 7, 4,
1, 10

Pensamento positivo:  Eu
tenho força mesmo nos momen-
tos mais difíceis!

Carta Dominante: Ás
Paus: Energia, Iniciativa.

Amor: Mantenha a
alegria e o otimismo que o carate-
rizam.

Saúde: Sonolento e sem vigor
físico.

Dinheiro: Alguns problemas
profissionais. Mantenha a calma,
de modo a resolver os
imprevistos da melhor maneira.

Números da Sorte: 26, 35, 14,
28, 6, 9

Pensamento positivo:  Eu
acredito que todos os desgostos
são passageiros, e todos os
problemas têm solução.

Carta Dominante:
Os Enamorados, que
significa Escolha.

Amor: O amor marcará esta
semana. Faça os possíveis para
manter essa estabilidade.

Saúde: Propensão para uma
pequena indisposição. Se  neces-
sário consulte o seu médico.

Dinheiro: As suas qualidades
profissionais serão reconhecidas
e poderá ser recompensado.

Números da Sorte: 6, 5, 41, 2,
25, 22

Pensamento positivo:  O
Amor enche de alegria o meu
coração!

Carta Dominante: 3
de Ouros: Poder.

Amor: Dedique mais
tempo a si mesmo. Planeie um
período de descanso a dois.

Saúde: Sonolência e a pre-
guiça irão marcar a sua semana.

Dinheiro: Seja mais compre-
ensivo com os seus colegas de
trabalho. Se agir dessa forma
conseguirá conquistar um bom
ambiente.

Números da Sorte: 3, 6, 9, 19,
28, 4

Pensamento positivo:  Vivo de
acordo com a minha cons-
ciência.

Carta Dominante: 5 de
Copas, que significa
Derrota.

Amor: Semana favorável ao
convívio. Convide alguns amigos
para saírem consigo.

Saúde: Poderá sentir-se mais
cansado que o habitual. Tome
um duche quente e relaxe.

Dinheiro: Assente os pés na
terra e saiba aquilo com que
conta. Pense bem antes de agir.

Números da Sorte: 45, 44, 40,
2, 26, 3

Pensamento positivo:  O meu
único Juiz é Deus.

Carta Dominante: Rei
de Copas: Poder de
Concretização, Respeito.

Amor: Aproveite os momen-
tos com a família: dar-lhe-ão um
grande bem-estar emocional.

Saúde: Cuide da sua alimenta-
ção com maior vigor.

Dinheiro: Financeiramente
estável: satisfaça um capricho.

Números da Sorte: 8, 5, 2, 10,
20, 3

Pensamento positivo:  Esfor-
ço-me por dar o meu melhor
todos os dias.

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

Peixinhos da Horta
à Moda de Alcoutim

Ingredientes: feijão verde; dentes de alho; ovos;
cebola média; sal marinho q.b.; farinha e azeite

Confeção: Corte as vagens em tiras finas de modo
a que fiquem com cerca de 5 cm de comprimento.
Coloque o feijão em água com sal, deixe ferver e
conclua a cozedura com o feijão meio cozido. Faça
um polme com a farinha, um pouco de água, os ovos

previamente bem batidos, a cebola e os alhos
picados, misture bem. Junte o feijão e mexa para
que fique bem envolvido no polme. Frite o
preparado numa frigideira em azeite bem quente,
com o auxílio de uma colher de sopa.

Batido de Morango

Ingredientes:  1 copo cheio de leite fresco (2,5 dl)
+-; 100 grs. de morangos; 1 bola de gelado de
morango; açúcar q.b.

Confeção: Junte todos os ingredientes no mixer e
bata cerca de 1 minuto. Sirva num copo alto.



QUINTA-FEIRA, 07 AGO

18:00 -TELEJORNAL

18:30 - TELENOVELA

19:30 - ESPAÇO MUSICAL

20:00 - VARIEDADES

20:30 - A GUERREIRA*

21:30 - BOA NOVA VIDA

22:00 - AGENDA

22:10 - TELEJORNAL (R)

SEXTA-FEIRA, 08 AGO

18:00 - TELEJORNAL

18:30 - TELENOVELA

19:30 - VARIEDADES

20:30 - A GUERREIRA*

21:30 - BOA NOVA VIDA

22:00 - AGENDA

22:10 - TELEJORNAL

SÁBADO, 09 AGOSTO

19:00 - FIM DE SEMANA

20:00 - TELEDISCO

21:00 - COMUNIDADE

           EM FOCO

22:00 - VARIEDADES

DOMINGO, 10 AGOSTO

14:00 - A GUERREIRA*

OS EPISÓDIOS DA SEMANA

19:00 - MISSA DOMINICAL

20:00 - TELEDESPORTO

20:45 - VARIEDADES

Programação do Portuguese Channel

SEGUNDA, 11 AGO

18:00 - TELEJORNAL

18:30 - TELENOVELA

20:00 - VARIEDADES

20:30 - A GUERREIRA*

21:30 - BOA NOVA VIDA

22:00 - TELEJORNAL (R)

TERÇA-FEIRA, 12 AGO

18:00 - TELEJORNAL

18:30  TELENOVELA

19:30 - TELEDISCO

20:30 - A GUERREIRA*

21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - AGENDA

22:05 - TELEJORNAL

QUARTA-FEIRA, 13 AGO

18:00 - TELEJORNAL

18:30 -  TELENOVELA

19:30 - VOCÊ E A LEI/

           DAQUI E DA GENTE

20:00 - VARIEDADES

20:30 - A GUERREIRA*

21:30 - BOA NOVA VIDA

22:00 -  AGENDA

22:10- TELEJORNAL (R).
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* SALVE JORGE

Toda a programação

é repetida depois da

meia-noite e na manhã

do dia seguinte.

TOP 10
“Cantinho

da Amizade”
de Maria de Lourdes

As canções e os artistas
mais votados desta semana

Podem votar aos sábados ou domingos

1.º Irmãos Justino ......................................... Na Praia

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

3.º Jeremias Macedo .............................. O meu Amor

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

5.º José Nazário ....................................... Louco por ti

6.º Jorge Ferreira ............................................. Tiroliro

7.º Ana Silva ................................. Portuguesa de raiz

8.º Luís Neves .......................................... Viver a Vida

9.º Jorge Silva ............................................. Ana Maria

10.º Maurício Morais ......................... Dizer eu te amo

Livraria Lello, do Porto
é uma das mais ‘cool’ do
mundo, segundo a CNN

A Livraria Lello, no coração da cidade do Porto,
continua a apaixonar a crítica internacional: desta vez,
foi eleita pela CNN como uma das “mais ‘cool’ do
mundo”. A livraria portuense faz parte de uma lista de
17 espaços compilada pela cadeia televisiva norte-
americana e publicada recentemente.

O conjunto de livrarias selecionadas pela CNN,
“antigas ou novas, todas com histórias fascinantes”,
são descritas pela televisão dos EUA como sendo, todas
elas, “espaços históricos, santuários, salões de cultura
e pontos obrigatórios de passagem em qualquer
itinerário turístico”.

“No futuro, é possível que haja uma geração de crian-
ças que acredite que as livrarias são criações ficcionais
encontradas apenas em romances”, escreve Frances
Cha, autora da peça da CNN, acrescentando que “tal
seria compreensível já que muitas das mais belas
livrarias independentes do mundo têm fechado nos
últimos anos”. Porém, realça Cha, “nem todas têm
enfrentado finais infelizes” e, muitas delas, graças à
sua capacidade de adaptação - “com funcionamento
de 24 horas por dia ou com renovações espetaculares
ao nível do design”, por exemplo - têm conseguido
sobreviver e até prosperar.

A CNN afirma que a livraria portuense “continua a
ser, possivelmente, a mais bela do mundo”.

Fonte: http://boasnoticias.pt/

Semana do Mar 2014

Ana Maria Silva canta com Unânime Praiense
A cantora Ana Maria Silva, de Everett, irá subir

ao palco da Semana do Mar, no Faial, para acom-
panhar a atuação da banda filarmónica Unânime
Praiense, segundo informação publicada no
jornal Tribuna das Ilhas. O concerto realiza-se dia
07, pelas 09:30 da noite.

Ana Silva, que emigrou aos 8 anos para os
Estados Unidos, vem pela primeira vez à sua terra
natal passados 28 anos. Natural da freguesia da
Praia do Almoxarife, deu os primeiros passos na
música com apenas 10 anos quando começou a
cantar em conjuntos de baile. Quando jovem
participou num concurso de talentos promovido
pela rádio WGFD, de New Bedford, e obteve o
primeiro lugar, o prémio foi a gravação de um
single composto por duas músicas “A vida é
bela” e “Não te enerve coração”.

A cantora, que já lançou 2 CD’s intitulados
“Portuguesa de Raiz” e “Sonhos”, canta na banda
filarmónica Espírito Santo, de Lowell, e dá vários

espetáculos para a comunidade portuguesa nos
Estados Unidos.

Kátia Guerreiro prepara novo álbum de originais
A fadista Kátia Guerreiro

regressa a estúdio para
gravar aquele que será o seu
9.º álbum, com edição já
agendada para o último
trimestre de 2014, anunciou
a produtora de espetáculos
UAU.

O novo trabalho da
fadista sucede ao álbum
‘Fado’, editado em 2008, e
conta com a produção mu-
sical de Tiago Bettencourt,

cantor, compositor e instru-
mentalista português.

O disco de estreia de
Kátia Guerreiro, ‘Fado
Maior’, foi publicado em
2001.

A fadista, de acordo com
o comunicado da UAU,
considera o próximo tra-
balho, “um disco feito entre
amigos”.

A gravação do disco,
ainda segundo a UAU,Kátia Guerreiro

culmina um ano de “pleno
de sucesso”, com a grava-
ção do seu primeiro CD/
DVD, “Katia Live At The
Olympia”, e a condecora-
ção com a Ordem de Artes
e Letras, no grau Chevalier,
pelo governo francês.

Antes da edição do novo
disco, a fadista atua em Lis-
boa, a 19 de setembro, no
palco principal do festival
Caixa Alfama.

Joss Stone faz dueto com a fadista Gisela João
A cantora britânica Joss Stone deixou-se encantar pelo

som da saudade e uniu-se à fadista portuguesa Gisela João
para um dueto na sua mais recente passagem por Portugal
onde atuou, no mês passado, durante o Festival Marés
Vivas, em Vila Nova de Gaia.

Aproveitando a visita a terras lusas e a possibilidade de
conhecer um pouco mais sobre a cultura musical portu-
guesa, Joss Stone convidou Gisela João para uma das suas
“Jam Sessions”, uma série de atuações descontraídas com
artistas locais que a britânica tem promovido nos vários
países nos quais tem dado espetáculos.

Joss “encontrou-se com músicos naturais do Luxembur-
go, França, Espanha, Portugal, República Checa e Suíça,
todos extremamente talentosos”, tocou, cantou e “os mo-
mentos de magia” foram captados em vídeo para posterior
partilha, conforme se lê na página da artista no Facebook.

O terceiro episódio da série foi publicado dia 30 de julho,
e Portugal é o país em destaque. “Neste episódio, a Joss
está em Portugal e encontra-se com Gisela João num pe-

queno e pitoresco restaurante para conhecer o Fado, música
tradicional”, explicam os responsáveis pela gestão da
página da cantora na rede social. “Adoramos isto!”,
declaram.

Fonte: http://boasnoticias.pt/

Música Projeto Pessoa vai gravar
disco com peça inédita de Laginha

O Projeto Pessoa, constituído por um trio de músicos
dedicado à música portuguesa, vai lançar o primeiro CD
em outubro, com obras de António Fragoso, Vasco Men-
donça e uma peça inédita encomendada a Mário Laginha.

O projeto foi criado em 2010 pela violoncelista Raquel
Reis, Otto Pereira, violino, também da Orquestra Gulben-
kian, e João Crisóstomo, piano, professor na Escola de
Música do Conservatório Nacional e na Escola de Música
de Nossa Senhora do Cabo.

No primeiro CD, serão gravadas obras de António
Fragoso, compositor e pianista, do início do século XX,
morto precocemente em 1918, Vasco Mendonça,
compositor da atualidade, e Mário Laginha, pianista e
compositor, com percurso mais conhecido no jazz, com
estreia absoluta, de uma obra escrita propositadamente
para o projeto, patrocinada pela Fundação D. Pedro IV.

O trio vai também gravar arranjos dos próprios músicos,
de música popular portuguesa, contando com a
participação do guitarrista Pedro Jóia e do fadista Ricardo
Ribeiro, como intérpretes e arranjadores.

A história do Projeto Pessoa e as respetivas iniciativas
estão disponíveis em http://ppl.com.pt/pt/prj/trio-pessoa.
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Afonso Costa

OPINIÃO

INNER BAY
Ambiente requintado
Os melhores pratos da

cozinha portuguesa

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

A Companhia Com
Raízes nos Açores

Consulte o seu agente de viagens

I LIGA (1.ª JORNADA) - II LIGA (2ª JORNADA)

✁

CONCURSO TOTOCHUTO - Nº 01

Preencha com os seus palpites e envie para:

Portuguese Times - Totochuto
P.O. Box 61288
New Bedford, MA 02746-0288

Prazo de
entrega:

15AGO 11AM

Nome

Endereço

Localidade

Estado Zip Code Tel

Não
escreva

aqui

Favor
cortar pelo
tracejado

✁✁

1. Académica - Sporting
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

2. Gil Vicente - V. Guimarães
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

3. Sp. Braga - Boavista
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

4. Nacional - Moreirense
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

5. Benfica - Paços Ferreira
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

6. Penafiel - Belenenses
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

7. Arouca - Estoril
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

8. Rio Ave - V. Setúbal
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

9. FC Porto - Marítimo
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

10. Atlético - Desp. Chaves
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

11. Oriental - Beira Mar
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

11. Sporting B - Santa Clara
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

Mais uma edição do concurso Totochuto
PT promove uma vez mais o “Concurso Totochuto”, com o apoio

da Azores Express, que oferece o “grande prémio” de uma viagem
a Portugal ao vencedor do concurso, e do Inner Bay, que oferece o
“prémio semanal”, uma refeição no conhecido restaurante do sul de
New Bedford, refeição que tem de ser comida no restaurante.

O regulamento é idêntico ao dos últimos anos, e tal como no ano
anterior, continuamos a incluir três jogos da Liga de Honra.

1. Todas as semanas Portuguese Times publicará um cupão com
os jogos da I Liga e três da Liga de Honra, e eventualmente, jogos
internacionais e das divisões secundárias em Portugal.

2. Por cada jogo correspondem três prognósticos: 1) resultado ao
intervalo; 2) resultado final e 3) total de golos..

3. O concorrente que no final do concurso somar o maior número
de pontos será o vencedor do “grande prémio” de uma viagem a
Portugal, oferta da Azores Express.

5. O concorrente que em cada concurso tiver o maior número de
pontos será o vencedor do “prémio semanal”, uma refeição no Inner
Bay (que não pode levar para fora do restaurante).

6. Em caso de igualdade entre um ou mais concorrentes, os
prémios serão atribuídos por sorteio.

Os casos omissos serão resolvidos pela direcção do jornal.

Rio Ave vence em Gotemburgo na
3.ª pré-eliminatória Liga Europa

O Rio Ave venceu quinta-feira fora o IFK Gotemburgo,
na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga
Europa de futebol, ficando mais perto da qualificação
para o “play-off”.

Na estreia dos vila-condenses nas competições
europeias, o egípcio Ahmed Hassan marcou o golo dos
triunfos aos 22 minutos, dando vantagem para a segunda
mão, marcada para 07 de agosto, em Vila do Conde.

O Nacional tem presença assegurado no “play-off”,
enquanto o Estoril-Praia tem entrada direta para a fase
de grupos.

Rali da Madeira 2014
Bruno Magalhães vence prova

O piloto Bruno Magalhães (Peugeot 208) venceu
sábado o Rali da Madeira 2014, pela terceira vez nos
últimos quatro anos, superando problemas mecânicos
nas últimas classificativas. Magalhães fechou a prova
de três dias com o tempo de 02:52.10,9 horas.

Na classificação FIA, Miguel Nunes (Mitsubishi
Lancer EVO X) foi o segundo melhor, a 1.42 minutos do
líder, e Bernardo Sousa (Ford Fiesta R5) fechou o pódio,
a 1.52,6 do primeiro. Na classificação da Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), José
Pedro Fontes (Porsche 911/977) ficou a apenas quatro
segundos de Magalhães, ao terminar com o tempo
02:52.14,9 horas. Alexandre Camacho (também num
Porsche 911/077) concluiu o rali Madeira com o terceiro
melhor tempo, a 1.19,9 minutos do vencedor.

Pedro Meireles sagra-se
campeão nacional de ralis

O Rali da Madeira serviu ainda de palco à sagração
“virtual” de Pedro Meireles (Skoda S2000) como
campeão nacional de ralis 2014. O piloto beneficiou da
desistência do atual tricampeão em título, o açoriano
Ricardo Moura (Ford Fiesta R5), e - à luz dos regula-
mentos - apenas precisa de inscrever o carro num dos
dois ralis que faltam: Mortágua ou Castelo Branco.

Regulamentos à parte, Meireles celebrou o título no
sábado e falou “à campeão”: “Sinceramente não espera-
va ser campeão na Madeira, terra que me diz muito [o
piloto é casado com uma madeirense], daí o título ter
um significado ainda mais especial”.

Para o piloto de Guimarães, este “é o corolário de uma
época perfeita”, na qual obteve a pontuação máxima no
Rali Serras de Fafe, no Rali Cidade de Guimarães, no
Rali de Portugal e no Rali dos Açores.

Judoca Joana Ramos (-52 kg)
conquista medalha de prata
nos Jogos Pan-Americanos

A judoca portuguesa Joana Ramos conquistou sexta-
feira a medalha de prata na categoria de -52 kg dos Jogos
Pan-Americanos, realizados em Miami.

Em -52 kg, Joana Ramos foi apenas derrotada na final,
frente à brasileira Eleudis Valentim, que venceu a
portuguesa por ippon.

VENDE-SE
Café restaurante no norte de New Bedford

Com licença completa de bebidas. Lotaria
Oferece oportunidade de compra da propriedade

Pode ser visto este sábado, 09
e domingo, 10 de agosto.

Preço: $129.000

Tel. 508-642-9420

Voltar à estaca zero
O Benfica inicia domingo a sua época oficial

frente ao Rio Ave e o treinador Jorge Jesus não
sabe ainda com quem pode contar para esse
encontro. Às saídas de pedras importantes como
o guardião Oblak, Garay, Rodrigo, André
Almeida e o mal amado Cardozo pode agora
juntar-se Gaytan e Enzo Perez dados como certos
no Valência.

Se as saídas de alguns destes são mais ou
menos fáceis de colmatar, direi que Jesus vai ter
sérias dificuldadas no que à baliza diz respeito
e no caso do central argentino duvido mesmo
que possam encontrar no futuro um atleta de
eleição como este, dentro e fora das quatro

linhas. Aliás, considero ter sido
esta uma venda absolutamente
estúpida, considerando o alto
valor do atleta.

É verdade que o Benfica já
comprou mais um cesto cheio
de maçãs, entre elas algumas já
malhadas, como as que vendia
na praça o tio José Jaqueta, e a
estes devem juntar-se os trinta
ou quarenta que andavam
emprestados a vários clubes
portugueses e alguns

estrangeiros.
A questão de fundo é, porém, o “timing” destas

operações que o mercado da bola europeia leva
a efeito todos os anos. Claro que aqui a culpa
não pertence ao Benfica mas sim à própria
estrutura do futebol, no caso a UEFA, que
apadrinha esta gigantesca e multimilionária
operação. Quem ganha com isto? Os clubes ricos,
os jogadores e os empresários.

Os clubes ricos, entenda-se, são, em alguns
casos, clubes sem identificação, sem passado,
sem glória. Mónaco, Manchester City, PSG, Zenit
e o próprio Chelsea nada têm a ver com gloriosos
emblemas como o Manchester United, Real
Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica
ou F.C. do Porto. São ricos e podem comprar
porque de repente apareceu um milionário do
petróleo que quer ser conhecido no mundo
inteiro e para isso nada melhor do que uma
equipa de futebol recheada de nomes sonantes.

Quanto a mim, os clubes precisam arranjar
uma plataforma de entendimento entre si para
discutir base e tempo de compra e venda. Devem
partir em defesa do seu emblema e travar, de uma
vez por toda, esta cavalgada de negócios
rentáveis, é verdade, mas só para jogadores e
empresários, entre eles o português Fernando
Mendes, quiçá já apontado como o mais rico do
mundo.

No caso português, se na verdade foi o Benfica
que sofreu a maior razia, também o F.C. do Porto
vendeu, neste caso menos mas mais caro, e
também foi às compras em números mais
adiantados do que é costumeiro por aquele lados.
O Sporting mexeu menos e vai tirar dividendos
disso. A questão de fundo é saber se as macãs
compradas são como as do tio José Jaqueta ou se
são comparáveis às melancias do tio Mané
Metildes, indiscutivelmente as melhores e mais
doces lá da praça. Se for caso disso, ou seja se
forem verdinhas e bem vermelhas por dentro, o
que dá uma combinação espetacular, vamos ter
sérias dificuldades para aturar meia dúzia de
sportinguistas atrevidos e língua afiada, casos
de Durval Carroça, Fernando Benevides, my
good friend John Gonçalves e o Tóni da Maria
Mijona que anda doido para me apanhar.

Vá leões!...

FATIMA
Conselheira Espiritual

Leitora da Palma da Mão e Cartas

Há mais de 40 anos que Fátima tem ajudado pessoas
na resolução de problemas como casamento, amor,

negócio, saúde, álcool, toxicodependência,
depressão, divórcio, finanças, etc...

Retire influências diabólicas de toda a família
Reúne membros da família a milhas de distância
Reúne amores separados
Consultas são privadas e confidenciais

Não deixe que o tempo ou a
distância impeçam a sua
felicidade. Visite Fátima

ainda hoje!!!

Para mais informações

508-584-4469
794 Belmont Street, Rt. 123

Brockton, MA 02301

$5 DESC.
em qualquer leitura

c/este anúncio
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CIDADE’S
SERVICE
STATION

Reparações mecânicas em
todas as marcas de carros
• Serviço permanente de
alinhamento de direcções
• Estação de serviço

508-979-5805
57 Rodney French Blvd.

New Bedford, MA

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

 Frank P. Baptista
Fundador/Produtor/Director

A equipa:
Helena Silva

Ricardo Farias
Fátima Moniz

Aires Medeiros
José Aguiar
Mário Sousa

Maria de Lurdes
Artur Aguiar

Armanda Arruda
Arnaldo Feliciano
Patrícia Cristina
Lenny Gervásio
John Carrasco

e numerosos colaboradores

Rubricas:
Notícias

P.O. Box 9813
Fall River, MA 02720

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

FUNDADA EM 1988

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

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

Emissão ao vivo

Regionais, de Portugal, do Mundo

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

Alemanha desfaz sonho
português e conquista
Europeu de sub-19

A Alemanha desfez quinta-feira o sonho de Portugal
e conquistou o Europeu de sub-19 de futebol, ao bater a
seleção nacional por 1-0, graças ao tento solitário de
Hany Mukhtar, na final disputada em Budapeste,
Hungria.

A seleção das “quinas” foi incapaz de anular o tento
do jogador do Hertha de Berlim, apontado aos 39
minutos, numa partida em que revelou enormes
dificuldades para explanar o seu futebol, perante um
adversário mais rápido e incisivo nas suas ações.

Portugal volta, assim, a falhar o título europeu de sub-
19, depois de em 2003 também ter perdido na decisão,
diante da Itália, enquanto os alemães sucedem à Sérvia
e arrebatam o troféu da categoria pela segunda vez,
repetindo o triunfo de 2008.

Pouco mais de duas semanas depois da principal
seleção alemã ter alcançado o topo do Mundo, com a
conquista do Mundial2014, os sub-19 fizeram questão
de demonstrar que a força do futebol germânico vai
muito além da “Mannschaft” e garantiram mais um
título para o país.

Portugal alinhou da seguinte forma: André Moreira,
Mauro Riquicho, João Nunes, Domingos Duarte, Rafa,
Tomas Podstawski, Raphael Guzzo (Francisco Ramos,
59), Gelson Martins (Jorge Intima, 84), Marcos Lopes,
Ivo Rodrigues (Romário Baldé, 66) e André Silva.

(Suplentes: Tiago Sá, Pedro Rebocho, Jordan Machado,
Francisco Ramos, Jorge Intima, João Palhinha e Romário
Baldé).

Treinador: Hélio Sousa.

Académica vence Nacional
por 2-0 em jogo de preparação

A Académica de Coimbra venceu o Nacional por 2-0,
em jogo de preparação para o arranque da I Liga de futebol,
disputado em Rio Maior.

A Académica não havia vencido na pré-época, nem
marcado qualquer golo, com empates com Deportivo da
Corunha e Feirense e derrotas com Sporting de Braga e
Arouca, mas acabou por se superiorizar ao Nacional, que
acusou a sobrecarga de jogos efetuados neste estágio (sete
em dez dias.

Esta foi a primeira derrota do Nacional na pré-temporada,
depois das vitórias ante Tondela, Alcanenense, Sunderland
e Moura e empates com União da Madeira, Belenenses e
Atlético.

Sporting vence Lazio na apresentação aos sócios
O Sporting venceu sexta-feira a Lazio por 4-2 nas

grandes penalidades, após o empate 2-2 no jogo de
apresentação para a época 2013/14, beneficiando
sobretudo do contributo dos jogadores que fizeram do
clube vice-campeão português de futebol.

Os golos de André Martins, aos cinco minutos, e
Adrien Silva, aos 52, na conversão de uma grande
penalidade, e as defesas do “capitão” Rui Patrício nos
castigos máximos permitiram ao Sporting assegurar a
conquista do “seu” Troféu Cinco Violinos, pela terceira
vez em outras tantas edições, inutilizando o golo do
italiano Mauri, ainda na primeira parte, e do senegalês
Mamadou Tounkara, aos 90+2.

O treinador Marco Silva fugiu ao estereótipo de
apresentar os “reforços” e apostou num alinhamento
de 2013/14, com Rui Patrício na baliza, a defensiva
entregue a Cédric Soares, Maurício, Marcos Rojo e
Jefferson, atrás de William Carvalho, e com André Mar-
tins e Adrien Silva no apoio aos atacantes André Carrilo
e Diego Capel, nas alas, e Fredy Montero, no meio.

Talvez pela reedição do “onze” habitual da época
passada, a equipa do Sporting, que mostrou o argelino
Islam Slimani na apresentação, mas não o incluiu na
ficha de jogo, conseguiu entrar no encontro de
apresentação praticamente a vencer, com um golo logo
aos cinco minutos, de André Martins. O médio
português concretizou, de primeira, à entrada da área
de baliza, a oportunidade criada com o cruzamento da
esquerda do colombiano Fredy Montero, aproveitando
da recuperação de bola ofensiva de Adrien Silva.

Apesar da desvantagem, a Lazio, que no seu “4-3-3”
inicial também só encontrou espaço para os “reforços”
Basta (ex-Udinese) e Cataldi (ex-Crotone), manteve a
atitude tendencialmente ofensiva, mas mesmo assim o
Sporting mantinha o domínio do encontro, com Andre
Carrillo, em posição privilegiada, a rematar muito por
alto, depois de ter “roubado” a bola ao central Cana, em
plena área romana.

Depois de uma primeira parte em que se mostraram
ponderados na construção de jogo, beneficiando do
entrosamento dos elementos do meio-campo, e
aparentemente menos dependentes do repentismo dos
alas Capel e Carrillo, os “leões” apresentaram o mesmo
“onze” e voltaram à vantagem, aos 52, aproveitando um

erro de Marchetti.
Na área de grande penalidade romana, o guarda-redes

da Lazio arriscou uma finta e cedeu à pressão de André
Martins que acabou por “roubar” a bola a Marchetti,
que acabou por cometer falta sobre o médio leonino.
Na conversão do castigo máximo, Adrien Silva foi
irrepreensível.

Para a última meia hora Marco Silva apostou nas
“novidades” João Mário, Oriol Rosell e Paulo Oliveira,
aos quais se seguiram Tanaka, Slavchev, André Geraldes
e Shikabala, que praticamente não foi utilizado na
última temporada, com destaque para um remate do
avançado japonês, já em período de descontos.

Na resposta ao “tiro” de Tanaka, aos 90+2, o jovem
senegalês Mamadou Tounkara igualou a partida, num
lance de contra-ataque em que superou em velocidade
a defensiva “verde e branca” e ludibriou Rui Patrício,
levando a decisão do troféu leonino para as grandes
penalidades, nas quais o guarda-redes português
“brilhou” ao vingar-se dos marcadores dos dois golos
romanos.

Marcadores das grandes penalidades:
0-1, Ledesma. 1-1, Rossel. 1-1, Keita (Rui Patrício

defendeu). 2-1, Tanaka. 2-1, Tounkara (Rui Patrício
defendeu). 3-1, Jefferson. 3-2, Anderson. 4-2, João Mário.

Sporting: Rui Patrício, Cedric (André Geraldes, 84),
Maurício, Marcos Rojo (Paulo Oliveira, 60), Jefferson,
William Carvalho (Rossel, 60), Adrien Silva (Slavchev,
71), André Martins (João Mário, 60), Carrillo (Shikabala,
84), Capel (Carlos Mané, 60) e Montero (Tanaka, 71).

(Suplentes: Marcelo Boeck, Shikabala, João Mário,
Tanaka, Heldon, Rossel, Paulo Oliveira, Gauld, Naby
Sarr, Slavchev, Carlos Mané e André Geraldes)

Treinador: Marco Silva.

Lázio: Marchetti, Dusan Basta (Konko, 70), Radu
(Baafheid, 70), Novarretti, Cataldi, Filipe Anderson,
Mauri (Tounkara, 85), Pereirinha, Ledesma, Cana (Ciani,
70) e Keita.

(Suplentes: Berisha, Ciani, Dordjevic, Konko,
Ganzalez, Cavandra, Minala, Filipini, Tounkara e
Baafheid)

Treinador: Stefano Pioli.

Desportivo de Chaves aprova
contas de 2013 com passivo
de 1,7 milhões de euros

A assembleia-geral da direção do Desp. Chaves
aprovou as contas de 2013 que apresentam um passivo
de 1,7 milhões de euros, um aumento de 309 mil euros
face a 2012. O relatório e as contas do ano de 2013 do
Desportivo de Chaves, clube da II Liga de futebol
portuguesa, foram aprovadas por maioria com 426 votos
a favor, 25 contra e 26 abstenções.

Além do aumento do passivo face ao ano anterior, o
clube de Trás-os-Montes regista um prejuízo de 290 mil
euros, um aumento de 246 mil euros comparado com
os 43 mil euros de o ano de 2012.

Durante a assembleia-geral, o vice-presidente da
direção do Desportivo de Chaves, Rui Martins, revelou
que, a partir desta temporada, as contas serão apresen-
tadas época a época, ou seja, de 01 de julho de 2014 a
30 de junho de 2015.

Além das contas, os sócios aprovaram ainda a manu-
tenção das atuais mensalidades aos atletas de formação.

Licá emprestado
pelo FC Porto ao
Rayo Vallecano

O extremo internacional
português Licá vai re-
presentar o Rayo Valle-
cano época 2014/2015,
por empréstimo do FC
Porto, anunciou na sua
página da internet o clube
espanhol.

Licá, de 25 anos, jogou
na última temporada no
FC Porto, depois de ter
alinhado em clubes como
Estoril-Praia, Trofense,
Tourizense, Académica e
União de Lamas.

“Representar o Rayo
Vallecano não significa
um passo atrás na minha
carreira”, afirmou o jo-
gador do FC Porto.

Emirates Cup

Benfica soma seis derrotas na Inglaterra
O Benfica voltou a perder,

domingo, na pré-época
futebolística de 2014/15
frente aos espanhóis do
Valência, por 3-1, em jogo
da Emirates Cup, em Lon-
dres.

No sábado, o Benfica
sofreu a pior derrota desta
pré-época ao perder por 5-
1 frente ao Arsenal. No
campo dos “gunners”, a
formação portuguesa já

perdia ao intervalo por 4-0,
com o francês Sanogo a
fabricar um “hat-trick”, aos
25, 44 e 45+1 minutos,
enquanto o costa-riquenho
Joel Campbell também
assinou um golo, aos 40. Na
segunda parte, Sanogo
completou um “poker”, aos
49 minutos, e o argentino
Gaitan fez o tento de “honr-
a” do Benfica, aos 61.

Nesta pré-temporada a

formação de Jorge Jesus,
atual campeã portuguesa,
somou triunfos sobre Esto-
ril-Praia (1-0) e FC Sion (2-
0) e sofreu desaires perante
o Sporting (0-1), Marselha
(1-2), Ajax (0-1), Athletic
Bilbau (0-2), Arsenal (1-5) e
Valência (1-3).

A época do Benfica
arranca oficialmente a 10 de
agosto, domingo, com a
Supertaça frente ao Rio Ave.

FC Porto empata com Everton
O FC Porto empatou do-

mingo 1-1 com o Everton,
em Liverpool, em jogo
integrado no segundo
estágio da pré-temporada
futebolística dos “dragões”,
que assinalou as estreias
dos defesas Martins Indi e
de José Angel.

Os “dragões” estiveram a
perder, dado o golo de
Steven Naismith (1-0), aos
42 minutos, mas o colom-

biano Jackson Martinez,
que esta semana regressou
ao trabalho no FC Porto,
empatou aos 56.

A partida no emblemático
Goodison Park, estádio
onde Portugal no
Mundial1966 venceu o
Brasil (3-1) e a Coreia do
Norte (5-3), foi antecedida
de uma homenagem a Leon
Osman, pelos 338 jogos

realizados pelo Everton,
com 34 golos, ao longo de
11 épocas.

No próximo sábado, dia
09 de agosto, o FC Porto
defronta a equipa West
Bromwich Albion, em
Birmingham, jogo que ante-
cede o regresso ao Porto.



MATEUS REALTY

Contacte hoje mesmo a

MATEUS REALTY

EAST PROVIDENCE
$229.900

EAST PROVIDENCE
$249.900

EAST PROVIDENCE
$179.900

EAST PROVIDENCE
$119.900

EAST PROVIDENCE
$179.900

ATENÇÃO COMPRADORES! AGORA É UMA BOA ALTURA PARA COMPRAR CASA!!
• Várias casas à venda • Preços baixos • Juros continuam baixos

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1975
“O NOSSO SUCESSO DEVE-SE AO APOIO DA NOSSA COMUNIDADE. OBRIGADO POR MAIS UM ANO DE SUCESSO”

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje! Contacte-nos e verá porque razão a
MATEUS REALTY tem uma excelente reputação

EAST PROVIDENCE
$239.900

582 Warren Ave., East Providence, RI • Tel. (401) 434-8399

EAST PROVIDENCE
$269.900

W. WARWICK
$199.900

EAST PROVIDENCE
$139.900

RIVERSIDE
$169.900

EAST PROVIDENCE
$209.900

EAST PROVIDENCE
$179.900

EAST PROVIDENCE
$129.900

EAST PROVIDENCE
$159.900

Colonial Cape Raised Ranch Cape

Ranch

Antigo Azores Studio

Raised Ranch

Bungalow

4 ApartamentosColonial

Colonial

2 moradiasCottage

Edifício Comercial

Cottage
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EAST PROVIDENCE
$89.900

EAST PROVIDENCE
$249.900

3 famílias - Mercearia

EAST PROVIDENCE
$369.900

RIVERSIDE
$164.900

Raised Ranch Cape

4 apartamentos

EAST PROVIDENCE
$319.900

Duplex

CUMBERLAND
$149.900
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