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Marcelo Rebelo de Sousa nomeia Onésimo
T. Almeida presidente das comemorações
do Dia de Portugal
“É um sinal de reconhecimento oficial
e efetivo dessa comunidade que hoje
se sente perfeitamente integrada na
vida americana mas nunca deixou
de se sentir ligada a Portugal”
— Onésimo T. Almeida ao Portuguese Times
• 16

Exposição sobre os portugueses no século XX em Lowell

Com o apoio do Saab Center for Portuguese Studies da UMass Lowell, foi inaugurada na terça-feira, dia 20 de fevereiro, uma exposição sobre os portugueses
em Lowell denominada “Immigration from the Atlantic Islands to Lowell, Massachusetts: Continuity and Change in the Mill City’s Portuguese Community” e que
estará patente até 30 de março. Na foto, a família Saab, Frank Sousa, diretor daquele
centro de estudos portugueses e ainda o cônsul de Portugal em Boston, José
Velez Caroço, entre outras individualidades locais.
• 12

CARNAVAL EM EAST PROVIDENCE — Daniel da Ponte, esposa Márcia Sousa
e filhos constituiram uma família de piratas no baile de Carnaval, réplica do Carnaval
do Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, revivido no passado sábado no Phillip
Street Hall em East Providence.
• 10
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Três portugueses mortos
num acidente de viação
Três portugueses residentes no sudeste de Massachusetts, duas mulheres e um homem, morreram dia
21 de fevereiro na sequência de um acidente de viação
na via rápida New York State Thruway.
O acidente ocorreu por volta das 10:30 da manhã,
perto do marcador de milhas 256 nas pistas oeste do
Thruway. Segundo a polícia, o condutor perdeu o controlo do veículo.
As vítimas mortais no acidente foram: Maria Braga,
81 anos, de Fall River; David M. Botelho, 73 anos, de
Westport, e Isabel Botelho, 72 anos, também de
Westport. O único sobrevivente foi o condutor da
viatura, João Braga, 81 anos, de Fall River, que deu
entrada no Upstate Medical Center em Syracuse, para
tratamento, informou a polícia.
Os dois casais deslocavam-se a Toronto, Canadá, para
assistir a um funeral.

Gripe provocou 20 mortes numa
semana em Connecticut
Vinte mortes relacionadas com gripe foram participadas
a semana passada no estado de Connecticut. A gripe é
generalizada na maior parte do país e 97 mortes relacionadas à gripe foram relatadas em Connecticut entre
27 de agosto e 17 de fevereiro.
Entre os que morreram devido à gripe, 78 tinham 65
anos ou mais, 11 tinham entre 50 e 64 anos, cinco eram
de 25 a 49 anos, um entre 19 e 24 anos e dois tinham
entre 5 e 18 anos. Uma destas vítimas foi a pequena Emma
Splan, de seis anos, aluna da Columbus Magnet School,
em Danbuty, e que faleceu inesperadamente no passado
domingo depois de ter adoecido na quinta-feira.
Esta temporada de gripe decolou há quase dois meses,
mas ainda continua forte e as crianças são uma prepocupação, uma vez que não possuem um sistema imunológico
totalmente desenvolvido.
As crianças menores de dois anos, às vezes menores de
cinco anos, correm o maior risco de desenvolver complicações da gripe, dizem os especialistas.

Aumento salarial de autarcas
debatido no conselho municipal
de Fall River
Na sua sessão de ontem à noite, o conselho municipal
de Fall River debateu, entre outros assuntos, os recentes
aumentos de salários de duas altas administradoras
municipais, a administradora da cidade, Cathy Ann Viveiros, e a diretora de serviços financeiros, Mary Sahady.
O salário base de Viveiros passou de $113.213/ano para
$140.000, um aumento de quase $27.000. Sahady teve
um aumento de $40.000, passando de $80.000 para
$120.000 como chefe de departamento a tempo inteiro,
enquanto o seu estatuto anterior era de meio período.
O conselheiro Bradford Kilby solicitou às duas funcionárias que justifiquem os seus aumentos, mas a pergunta
deve é ser feita ao mayor.

Atropelamento e fuga
A polícia de Warwick deteve o condutor que atropelou
dia 21 de fevereiro por volta das 09:00 da noite um
homerm que saira do Walmart e atravessava a Post Road.
A vítima foi identificada como Eduardo Amaral, 31
anos, de Warwick, que deu ebtrada no Rhode Island
Hospital. O carro causador do acidente fugiu, mas deixou
no local o espelho retrovisor lateral e foi localizado no
dia seguinte pela polícia. Foi identificado como James
Pinel, 58 anos, residente em Warwick.

Richard Silvia evocado em Somerset
Richard Silvia, 68 anos, faleceu dia 17 de fevereiro no
Charlton Memorial Hospital, de Fall River. Foi 34 anos
professor de história e inglês, tendo começado a carreira
docente em Fall River, na Henry Lord School, mas
transitou depois para a Somerset Junior High School, onde
foi também assistente da direção. Em Somerset foi
também membro da Playground and Recreation
Commission durante 29 anos.
Amigos, colegas, colaboradores e antigos alunos
recordaram Richard Silvia a semana passada. O presidente
da junta municipal, Steven Moniz, disse que Somerset irá
sentir falta dele Richard e será muito difícil de substituir.

Comunidades
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Massachusetts não quer
professores com armas mas
quer mais segurança nas escolas
Uma pessoa poderia ter
evitado – ou minimizado –
o massacre ocorrido dia 14
de fevereiro na Marjory
Stoneman Douglas School,
em Parkland, Florida, que
deixou 17 mortos e 14 feridos. Mas o segurança Scott
Peterson, único agente
armado que trabalhava na
instituição, não cumpriu a
sua missão e não entrou na
escola para tentar dominar
o atirador Nikolas Cruz, de
19 anos. Vídeos do ataque
comprovaram que o polícia
ficou do lado de fora da
escola até que o atirador
terminasse os disparos.
Alvo de uma série de críticas, Peterson foi suspenso
e apresentou dia 23 a sua
demissão. Até o presidente
Trump reagiu considerando o agente “covarde”.
O ataque de Parkland
reacendeu o debate sobre a
posse de arma de fogo e
uma das possibilidades
sugeridas por Trump é
armar os professores para
reagirem em casos de ataque a escolas. A sugestão
é de acordo com a postura
da National Rifle Association de que, “para deter
homens armados maus, é
necessário um bom homem
armado”, mas gerou polémica, uma vez que dois
terços dos americanos
apoiam leis mais restritas
sobre o acesso às armas.
Uma das primeiras rea-

Apanhado a
conduzir todo nu
Acidente de viação na
sexta-feira, 23 de fevereiro,
às 23h47, em Cranston.
Um pickup truck estacionado perto do Rhode
Island Yacht Club recuou
inesperadamente, derrubou
o muro e caiu na praia. As
pessoas que estavam no
clube acorreram preocupadas com o que poderia
ter acontecido ao condutor
e deram com o sujeito agarrado ao volante e completamente nu, apesar do frio
que se fazia sentir naquela
noite. A polícia foi chamada e o sujeito, entretanto
identificado como Tom
Moitoso, 42 anos, de Taunton, explicou que se enganara e pisara o pedal de
marcha atrás em vez do
acelerador, mas não deu
explicações sobre a ausência da roupa. Foi acusado de conduzir embriagado e estar despido parece
não ser infração. Aliás,
quanto a isso Moitoso pode
alegar que não estava completamente nu, uma vez
que tinha os óculos.

ções foi do governador de
Massachusetts, Charlie
Baker, que é republicano
como Trump, mas disse
que mais armas na aula não
são a resposta para tiroteios
nas escolas. Baker disse
que o país deveria seguir
algumas das leis já adotadas em Massachusetts,
incluindo a proibição de
armas de combate e uma lei
que dá aos chefes da polícia
maior poder de negar licenças de porte de armas.
Massachusetts também
proibiu os dispositivos
“bump stock” usado no
tiroteio do ano passado em
Las Vegas, que matou pelo
menos 58 pessoas e feriu
mais algumas centenas.
Esses dispositivos permitem que espingardas semiautomáticas se tornem
metralhadoras.
Armas nas escolas tornou-se assunto altamente
explosivo.
Em Medford, Massachusetts, o pessoal da limpeza
da McGlynn Middle
School encontrou dia 29 de
dezembro, no auditório, o
carregador de pistola com
algumas balas. O carregador foi entregue ao diretor da escola, Jack
Edwards, que devia ter
participado imediatamente
à polícia e não o fez. A
descoberta só foi participada decorridos dois
meses, os pais dos alunos
reclamaram e o diretor da
escola está suspenso.
Entretanto, escola também
revelou dia 22 de fevereiro
que dois alunos da 5ª classe
estavam a ser interrogados
pela polícia por terem
ameaçado fazer disparos no
dia seguinte. O caso parece
não estar relacionado com
o carregador em dezembro,
mas é umportante saber o
que se está a passar na
escola de Medford.
Em New Bedford, o
Conselho Municipal tomou

medidas imediatas nos
sistemas de segurança nas
escolas da cidade. O conselheiro Brian Gomes foi
autor das propostas, que o
conselho votou unanimemente e que foram apresentadas ao mayor Jon
Mitchell, à superintendente
Pia Durkin, ao chefe de
polícia Joseph Cordeiro e
ao Comité de Segurança
Pública e Bairros.
A primeira proposta
apresentada por Gomes
requer a instalação de
segurança em todas as
escolas, incluindo botões
de alarme, câmaras de
vídeo e um plano de evacuação. A moção também
pede ao mayor que considere contratar guardas
armados e sugere o recurso
a militares veteranos ou
polícias reformados.
A moção solicita ainda a
instalação de uma linha
direta no sistema escolar
para que os alunos informem as atividades suspeitas, ameaças ou comentários incomuns sobre
armas ou qualquer ameaça.
A moção exige também
a implementação imediata
de um programa de treino
da polícia local.
HOMEM honesto, português,
trabalhador, procura senhora
entre os 55 e 65 anos de idade
para compromisso sério.
Responder:
Portuguese Times
Att: Box 55
P.O. Box 61288
New Bedford, MA 02746
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Cinema português

“Florbela”
vai ser exibido
na Biblioteca
Pública de
New Bedford

Ator português Ivo Canelas
marca presença em New
Bedford.

A vida da escritora
portuguesa Florbela
Espanca (1894-1930) é
tema de um f ilme
“Florbela”, a ser exibido dia 08 de março,
pelas 7:00 da noite, na
New Bedford Public Library, em 613 Pleasant
Street.
O evento, no âmbito
do Dia Internacional da
Mulher, tem o apoio do
Consulado de Portugal
em New Bedford, do
Centro de Estudos
Portugueses e Cultura
da UMass Dartmouth,
do Arte Institute e
ainda da New Bedford
Public Library, conta
com a presença do ator
português Ivo Canelas,
que estará disponível
para eventuais perguntas dos presentes sobre
o filme.
Serão servidos refrescos pelas 6:30 PM.

ARRENDA-SE

ABERTO DOMINGOS: MEIO DIA-5 PM

Casa completamente
renovada em
Santo António,
Capelas, São Miguel,
para férias. Com 4
qts. cama, 2 qts.
banho, c/televisão,
internet, toda
mobilada.

508-994-1550

Tel. 508-415-4560

FURNITURE
149 County St., New Bedford
Seg.-Qua.: 10-7; Qui-Sexta 10-8; Sáb. 9-5:30
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Reserve já antes que seja tarde!

Aluga-se em qualquer
estação do ano, (semana ou
mês), confortável e
moderno apartamento em
Ponta Garça (V. FCampo
com vistas lindíssimas para
o Atlântico e montanhas.
Praias, lugares de lazer, etc.,
perto do apt., Com 2 qts.
cama, 2 qts. banho, salas de
jantar e visitas, cozinha,
lavandaria roupas de cama,
louças, TV. Tudo isto por
$500 por semana.
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Dez superintendentes
escolares de Massachusetts
deslocam-se a Portugal
a convite da FLAD
Dez superintendentes escolares membros da Associação de Superintendentes das Escolas de Massachusetts (MASS) visitarão Lisboa em abril, numa
viagem patrocinada integralmente pela Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).
De acordo com a superintendente de Taunton, Julie
Hackett, o propósito da viagem é “aprender sobre a
cultura portuguesa e explorar possíveis parcerias com
os sistemas escolares de Massachusetts”.
A FLAD atribuiu recentemente um subsídio de 20
mil euros à MASS a pedido de Julie Hackett, que disse
ser importante os superintendentes dos distritos escolares com grandes populações de língua portuguesa
visitarem escolas públicas e privadas e comerciais de
Portugal e reunirem-se com representantes do ministério português da Educação.
Embora tenha aceite recentemente o cargo de superintendente das escolas públicas de Lexington, onde não
há muitops alunos portugueses, Hackett disse que fará
parte do grupo por causa dos seus anos de trabalho na
cidade de Taunton e na qualidade de presidente da
MASS.

Novo campus da Atlantis
Charter School
Abriu ontem o novo campus da Atlantis Charter
School K-12, 991 Jefferson Street, Fall River.
A Atlantis construiu o novo campus de 43 acres para
substituir três edifícios antigos que não possuíam
recursos e comodidades necessárias para os alunos.
O novo complexo apresenta duas alas de salas de
aula equipadas com tecnologia moderna, um ginásio,
um complexo de pista e campo de frente para o mar e
muito espaço aberto.
Os vários edifícios permitem a separação dos grupos
etários e promovem a cultura de uma única escola. O
novo complexo também abrirá as inovadoras
academias de carreira da Atlantis.
Os alunos regressaram ontem das férias de fevereiro
e viram pela primeira vez as suas novas salas de aula.
pela primeira vez.
A Atlantis Charter servirá até 1.400 alunos do jardim
de infância à 12ª série.
As obras foram concluídas dentro do orçamento e
da data prevista. As obras custaram apenas 35 milhões
de dólares, um ninharia se compararmos, por exemplo,
com a nova Durfee High School de Fall River, que
deverá custar 263 milhões milhões de dólares.
RECEBA O PORTUGUESE
TIMES EM SUA CASA
TODAS AS SEMANAS
FAZENDO UMA
ASSINATURA ANUAL.
PREENCHA O CUPÃO AO
LADO HOJE MESMO E
PASSA A RECEBER O
SEU JORNAL
Serviço da LUSA
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Luso-canadiana foi assassinada e o filho
e a nora foram acusados de homicídio
A luso-canadiana Maria da Glória Sousa, 81 anos,
natural de Kingston, estava atualmente a viver com o filho
mais novo, Paulo de Sousa, 40 anos, e com a namorada
deste, Danielle Leblanc, 36, numa moradia em Orléans, a
20 quilómetros de Ottawa, Canadá. A idosa chegou a
Orléans dia 8 de fevereiro e o que aconteceu não se sabe
ao certo. Dois dias depois, a 10 de fevereiro, Maria Sousa
foi levada para o Montfort Hospital já sem sinais vitais.
Não demorou muito para o médico concluir que as lesões
fatais da mulher eram extremamente inconsistentes com
uma queda acidental e determinou que era um homicídio.
Paulo Desousa e Danielle LeBlanc deram entrada no
Centro de Detenção de Ottawa Carleton na estrada de
Innes. Danielle apresenta alguns hematomas na cabeça e
fratura do nariz, o que indicia que a idosa possa ter resistido ao ataque do casal. Maria de Sousa era natural de
Kubgstonde e pertencia a uma família influente, uma sua
irmã é uma conhecida empresária de Kingston.
A cerimónia fúnebre teve lugar dia 17 de fevereiro na

Canadá reduz tempo para
reunificação de casais
O Governo canadiano anunciou dia 21 de fevereiro que
reduziu para metade o período de tempo necessário para
aceitar a imigração de estrangeiros casados com canadianos, que agora passa a ser de um ano. O ministro da Imigração do Canadá, Ahmed Hussen, fez o anúncio, acrescentando que este ano espera receber 66.000 cônjuges ou
pessoas dependentes de um casal, depois de, na última
década, a média anual ter sido de 47.000 pessoas.
O ministro indicou também que o número de pessoas
que aguardava a decisão do Canadá sobre a sua imigração
para o país ao abrigo do programa de reunificação de
casais foi reduzido de 75.000 pessoas em dezembro de
2016 para 15.000 em dezembro de 2017.

Ex-chefe da polícia Richard Braga
administra revitalização de Hudson
O ex-chefe da polícia de Hudson Richard Braga foi
nomeado administrador do novo Business Improvement
District (BID), associação empresarial de apoio à revitalização do centro da cidade de Hudson, Massachusetts.
Braga, que foi chefe da polícia de Hudson durante 14
anos (aposentou-se em 2012) e conhece bem a cidade,
disse estar entusiasmado com a sua nova função.
Arthur Redding, dono da Hudson Appliance, é o presidente da BID e considerou Braga o ajuste perfeito para o
papel por causa do seu vasto conhecimento de Hudson.
A Hudson Business Association trabalhou com o
municipio por mais de um ano para estabelecer o distrito,
que teve de ser aprovado por pelo menos 60% dos proprietários e inclui as ruas Main, South, Church e
Washington.

CUPÃO DE ASSINATURA
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igreja Nossa Senhora de Fátima, em Kingston.
Maria da Glória Sousa foi casada com José de Sousa, já
falecido, e deixa uma filha, Marielle Andrews Turner, e
dois filhos, Manuel Fernando DeSousa e Paulo Jose
DeSousa. Deixa cinco netos, Michael Andrews, Alisse
Andrews e Jameson Andrews, Joseph Jerald DeSousa e
Jessica Nicole DeSousa; e dois bisnetos, Alecia Andrews
e John Andrews. Deixa ainda seis irmãos e irmãs: Jack
Sousa, Celeste Neves, Maria José Fonseca, Albertina
Matos, Felisbela Valente e Luis Silva.

Menos candidatos
lusodescendentes em Westport
Novos nomes e rostos são candidatos nas eleições autárquicas da vila de Westport em 10 de abril, mas no tocante
a apelidos portugueses teremos menos.
Carolina Africano e Craig Dutra não se recandidatam
ao Comité Escolar e Junta Municipal, respetivamente.
Craig Dutra, que já tem três mandatos e Carolina Africano, que tem dois, alegaram razões profissionais para
não se recendidatarem. Carolina trabalha em Boston e é
presidente do seu sindicato. Dutra começou recentemente
a trabalhar para uma empresa de energia eólica.
Mas ainda há pelo menos três lusodescendentes a concorrer: António Viveiros é candidato ao Comité Escolar
de Westport e tem três oponentes; Marc DeRego recandidatou-se à Junta de Planeamento e não tem oponente, e
o mesmo se passa com Paul Cabral, que é candidato à
Junta Diretiva da biblioteca municipal.

Menção honrosa para polícias
de Fall River
Dois polícias de Fall
River receberam dia 22 de
fevereiro medalhas de valor do governador Charlie
Baker por suas ações durante um tiroteio em 13 de
junho de 2016, em Tiverton, em que foi morto um
homicída.
O agente da polícia
David Gouveia e o detetive
J.T. Hoar foram homenageados durante uma cerimónia na Massachusetts
State House e receberam os
George L. Hanna Memorial Awards for Bravery.
No início deste ano,
Gouveia e Hoar já tinham
recebido receberam o Prémio TOP COPS da Asso-
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ciação Nacional de Organizações de Polícia por sua
resposta ao incidente ocorrido em 13 de junho de
2016.
Por volta das 6:30 pm
daquele dia, Edward
Acquisto, 80 anos, de Tiverton, matou John Cloud,
81 anos, de Kingston, durante um encontro précombinado no Cemitério
Pocasset Hill. Os dois homens tinham estado juntos
na prisão e Acquisto devia
dinheiro a Clound. Acquisto fugiu antes da chegada
da polícia, mas acabou por
ser morto em Tiverton
durante uma troca de tiros
com Gouveia e Hoar.
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Azores Adventures, AtlantiMagia e AtlantiTours
Iniciativas direcionadas para a divulgação e promoção dos Açores
José Manuel Seródio, um dos mais conhecedores e
experientes empresários no ramo das viagens e turismo e
que foi durante largos anos proprietário da América Travel,
em East Providence, RI, juntamente com John Botelho,
lançou o ano passado uma nova iniciativa empresarial.
Trata-se da Azores Adventures, que se destina, tal como
sugere o título, a promover o destino Açores não apenas
junto da comunidade portuguesa e lusodescendente como
também outros grupos étnicos, nomeadamente o norteamericano, através de diversos programas.
“Pensei em aplicar este título Vamos à Festa, que é
apelativo, e que se refere às festas do Senhor Santo Cristo
dos Milagres, em Ponta Delgada, São Miguel, num
programa de uma semana, que inclui voo e hotel (ver
anúncio abaixo), através da Azores Adventures e com o
indispensável apoio da Azores Airlines. Para além disso,
já na reta final da minha vida de empresário tinha essa
necessidade de promover ao máximo possível o destino
Açores”, começou por referir José Manuel Serôdio, que
tem agora a parceria da AtlantiMagia, de Luís Vitorino,
sob a coordenação de Tony Ávila, em Bristol e da
AtlantiTours, de East Providence, ao cargo de Rui Roque.
“Já ando a divulgar e a promover o destino Açores por
estas paragens há quase meio século. Recordo que em 1973
chegámos a fretar um Boeing 707 da TWA, que saiu de
Boston com destino a Santa Maria e portanto já
conhecemos muito bem os cantos à casa e sabemos o que
o turista norte-americano deseja e estes dois parceiros
(AtlantiMagia e AtlantiTours), que estão a trabalhar bem,
solicitaram para ajudar servindo assim como conselheiro”,
começou por referir ao PT José Serôdio, que no final dos
anos 70 fez também parte de um grupo de dez agências de
viagens com o nome de Top Ten Charters.
Neste ramo de atividade, Serôdio tem o “know-how” e
o conhecimento do que faz e que o torna num dos mais

José Manuel Serôdio, quase meio século
dedicado ao ramo das viagens.

apetrechados e conceituados agentes de viagens da Nova
Inglaterra. “Em 1985 fui um dos fundadores da Azores
Express, tanto que este operador turístico manteve-se durante três anos nas instalações da America Travel, numa
altura em que havia outros operadores a voar para o destino
Açores”.
José Serôdio não tem dúvidas de que os Açores
constituem um destino que está na moda e que, se tudo
decorrer dentro da normalidade e daquilo que é expectável,
muito em breve haverá um “boom” no turismo para o
arquipélago. “Os Açores poderão ser muito em breve o
Hawaii do Atlântico para os norte-americanos e isso será

reforçado com outras companhias que irão abrir rotas,
nomeadamente a Delta Airlines, que, como todos sabem,
vai começar a efetuar a partir de 24 de maio cinco voos
semanais para Ponta Delgada, numa operação sazonal,
entre maio e setembro... É muito importante que os Açores
estejam preparados para o que aí vem, porque se esta nova
rota for bem sucedida não tenho dúvidas de que outras
companhias aéreas, em especial as low-cost, vão querer
entrar neste mercado. Os Açores têm boas infraestruturas
para receber esse incremento de turismo, mas não sei se
na área da formação profissional estamos devidamente
preparados. Há que reforçar também uma certa cultura de
turismo à população em geral”, salienta José Serôdio,
adiantando ainda que neste momento a taxa de ocupação
dos hotéis nos Açores é elevada.
A modernização da frota da Azores Airlines era
imperativo para o normal funcionamento da companhia e
satisfação de uma clientela cada vez mais exigente e num
mercado que se adivinha se tornará competitivo. “Os novos
aviões da Azores Airlines, o primeiro já chegou, o segundo
está a caminho e mais dois virão a médio prazo, dão uma
resposta adequada às exigências do mercado”, refere o
antigo proprietário da America Travel, adiantando que os
Açores têm tudo para umas férias inesquecíveis.
“Os Açores não são apenas São Miguel, havendo a
necessidade de haver pessoas que saibam vender estas
maravilhosas nove ilhas, que têm muito para oferecer a
quem queira ali passar umas férias agradáveis, quer se
trate de festas, festivais, eventos sociais, etc., ou até mesmo
promover outras formas de lazer e desporto,
designadamente o golfe”, refere Serôdio, que em referência
ao programa “Vamos à Festa” (ver anúncio abaixo), afirma
haver uma procura satisfatória da clientela em aderir a
este programa das festas do Senhor Santo Cristo dos
Milagres em Ponta Delgada.
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Onésimo T. Almeida, a nomeação que nos orgulha
O Presidente da República decidiu nomear o professor
Onésimo Teotónio Almeida para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas deste ano. Como Portuguese Times
havia anunciado há algumas semanas, Marcelo Rebelo
de Sousa marca presença nestas celebrações em Ponta
Delgada, Boston, Providence e Califórnia, num gesto
simbólico de que Portugal não se restringe apenas ao
seu território rectangular e ilhas atlânticas, mas sim
redimensionado nas comunidades da diáspora. Aliás, o
Chefe de Estado já havia presidido às celebrações em
2016, em Paris, naquela que foi a primeira vez que as
cerimónias do 10 de Junho se realizaram fora de
Portugal, defendendo ainda que as comunidades portuguesas merecem uma atenção especial por parte das
instituições e do poder político.
A nomeação de Onésimo reveste-se de um significado
especial para os portugueses e lusodescendentes dos
EUA e da Nova Inglaterra em particular. E é motivo de
orgulho para todos nós. Trata-se de um dos “nossos”,
com quem convivemos ocasionalmente, colabora no PT
e apresenta um programa semanal no Portuguese
Channel, e que consideramos uma grande referência
dos portugueses nos EUA, e não só. OTA é um hoje
uma grande figura do mundo inteletual e da sociedade
portuguesa, sendo frequentemente solicitado para
apresentar palestras e intervenções em diversas conferências por esse mundo fora, para além de participações em programas radiofónicas, TV e jornais. É
frequentemente “assediado” a conceder entrevistas e
artigos de opinião para conceituadas publicações
portuguesas como “O Público”, “Diário de Notícias”,
“Jornal de Letras”, entre outras.

CADERNO DE NOTAS
Francisco Resendes
fresendes@portuguesetimes.com

Escritor, doutorado em Filosofia e professor no
Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da
Brown University, Onésimo Almeida, natural do Pico
da Pedra, São Miguel, é dotado de uma personalidade
cativante, humilde, extraordinária capacidade de perceção e uma pessoa com quem dá gosto conversar, com
conhecimento “enciclopédico” e vamos aprendendo.
Tanto dá para ser palestrante numa conferência em Oslo,
em Lisboa ou em Maputo, como conviver “numa roda
de amigos” num piquenique qualquer ou até mesmo
numa conversa de café com gente que aprendeu muito
na universidade da vida.
Manuel Leal, atualmente o mais antigo colaborador
do Portuguese Times, ao saber da nomeação do colega,
afirmou, no sua página do Facebook: “A influência do
prof. dr. Onésimo Almeida na comunidade lusófona
deste país, cujo título académico ele sempre evita, não
vem apenas da sua função universitária, mas também
da sua personalidade. Socializa com toda a gente
portuguesa e luso-americana a todos os níveis. Recentemente, observei um testemunho da sua popularidade
e do respeito que lhe têm, quando em dezembro fez
uma apreciação ao meu livro (“Boias da Memória”) num
programa que apresenta no Portuguese Channel. Sem
qualquer publicidade prévia, a venda do meu livro subiu
imediatamente. Em Janeiro deste ano, sugerindo que o
divulgue em Portugal, a sua avaliação foi publicada no
Diário dos Açores, de Ponta Delgada, S. Miguel e em
dois jornais de língua portuguesa nos Estados Unidos:
o Portuguese Times, de New Bedford, Mass. e o
Portuguese Tribune, de Modesto, Califórnia. De novo
a venda do livro aumentou a frequência, estando agora
esgotada a edição. Não duvido de que lhe devo em
grande parte este êxito”.
De referir ainda que perante esta nomeação do
Presidente da República, Onésimo Almeida reagiu à
RTP: “Aprecio o gesto e colaborarei... Tenho, durante
toda a vida, lutado pela afirmação da comunidade
açoriana e da comunidade portuguesa nos Estados
Unidos e isto é um reconhecimento. Hoje essa comunidade é uma comunidade adulta, integrada, ligada aos
EUA mas também a Portugal”, completou.

Onésimo T. Almeida

Autor de uma extensa obra, Onésimo Teotónio de
Almeida dedicou uma grande parte da sua vida a escrever
sobre a portugalidade e sobre o que é ser português. Os
títulos A Obsessão da Portugalidade (lançado em 2017,
pela Quetzal) e Pessoa, Portugal e o Futuro (lançado em
2014, pela Gradiva) são apenas alguns exemplos. Ainda
nos tempos do Seminário Episcopal em Angra, Terceira,
escreveu algumas peças de teatro e da qual fiz parte, como
“Esperança 21” e “Silhueta de um Sacerdote”.
Em entrevista concedida em 2014 ao “Público”, afirmou
que só compreende Portugal e a portugalidade na diáspora:
“Ver os emigrantes no embate diário com o universo
anglo-americano permitiu-me observar os conflitos de
valores, de visões do mundo em ação... Costumo dizer:
quando fui para a Terceira, percebi que era micaelense.
Na Madeira, senti-me açoriano. Em Lisboa, vi que era
insular. Em Espanha, reconheci-me português. Em Paris,
já era ibérico. Nos EUA, europeu. Na China, achei-me
decididamente ocidental. Se um dia for a Marte, hei-de
sentir-me terrestre”, reflectiu Onésimo Teotónio de
Almeida, na mesma entrevista, durante um exercício de
cartografia identitária.

Comunidade portuguesa
de Lowell em destaque
Os portugueses de Lowell voltam a destacar-se através
de uma exposição sobre a sua presença e contributo
naquela cidade nortenha de Massachusetts, que foi inaugurada no passado, dia 20, com o patrocínio do Saab
Center for Portuguese Studies, da UMass Lowell, tendo
por diretor o ativo Frank Sousa. Intitulada “Immigration
from the Atlantic Islands to Lowell, Mass.: Continuity and
Change in the Mill City’s Portuguese Community”, a
exposição está patente naquela universidade até 30 de
março e surge no prosseguimento de uma outra exposição
de 2015 e à qual Portuguese Times deu larga cobertura:
“The Lure of the Spindle: The Portuguese in Early 20th
Century Lowell”, ambas explorando as vagas de imigração
dos portugueses para Lowell, a primeira das quais ocorreu
no final do século XIX, associada à indústria têxtil, e a
segunda, já no final da década de 50 do século passado
ao início dos anos 80 originada pela crise vulcânica da
erupção dos Capelinhos, na ilha do Faial. O nosso repórter
Augusto Pessoa esteve lá e esta edição traz alargada reportagem que servirá certamente de registo para a história e
para reforço da nossa memória coletiva.

Peter Pereira distinguido
O fotógrafo português Peter Pereira acaba de ser
distinguido com novo prémio atribuído pela New England
Newspaper and Press Association, como fotógrafo do ano.
O prémio, o seu nono, é um de vários que este português
natural da Figueira da Foz tem recebido ao longo da sua
brilhante carreira de fotojornalista, que também já foi

distinguido pelo Governo português. O fotojornalismo foi
sempre o seu sonho desde miúdo ao imigrar para os EUA com
apenas oito anos de idade com
a família. O prémio que agora
recebeu dedicou-o ao tio Domingos Roda Sénior, que
reside em Portugal e que teve
grande influência neste seu
percurso de vida. “O meu tio
ensinou-me de que há apenas
uma versão que nos deve interessar: a melhor versão de Peter Pereira
nós próprios”, af irmou.
Parabéns ao Peter, que nos enche de orgulho. Os seus
trabalhos já foram publicados em famosas publicações
nos EUA e no mundo, como The New York Times,
Washington Post, Wall Street Journal, Boston Globe,
Newsweek, Los Angeles Times, USA Today, The
Observer ainda o Le Monde, de França.

Carnaval da juventude
O Carnaval à moda da ilha Terceira, celebrado nas
comunidades lusas dos EUA, em particular na Nova
Inglaterra, é sem dúvida uma das tradições portuguesas
revividas com todo o entusiasmo e grande aderência de
lusodescendentes, não apenas por aqueles que assistem
ao desfile de danças carnavalescas que se exibem pelos
vários salões das organizações portuguesas de MA e
RI, mas sobretudo por essa juventude que integra as
diversas danças e assegura o futuro desta tradição, que
é, diga-se de passagem, uma forma de afirmação e de
reforço da identidade cultural de um povo. Bem hajam.
Na foto, Nicole
Resendes e
Jorge Rocha,
duas gerações
que mantêm
viva a tradição
do Carnaval:
Jorge fez parte
durante vários
anos das
danças e Nicole
representa uma
nova geração
que assegura a
continuidade do
Carnaval à
moda da ilha
Terceira por
estas paragens.

Manuel Calado e Afonso Costa
A título de curiosidade e para dar resposta às várias
solicitações dos nossos leitores, que estão habituados a
ler as apreciadas crónicas dos nossos colaboradores
Manuel Calado e Afonso Costa, devemos esclarecer,
que um, por motivos de saúde (Manuel Calado), decidiu
interromper a sua colaboração devendo regressar a qualquer altura. Afonso Costa, visivelmente agastado com
as “trafulhices” e momento menos bom a que estamos
a assistir no futebol português, sobretudo a nível de
dirigentes, com contantes guerrinhas que não interessam
a ninguém (para não ser mais agressivo) disse “estar
farto desta pouca vergonha” e parar por uns tempos.
Deverá regressar, até porque são muitos os pedidos dos
leitores e a colaboração do nosso “Afonsinho” e de Mr.
Calado enriquecem este jornal.

Eurico Mendes
Recebemos a semana passada um email de um dos
nossos leitores a regozijar-se com o artigo do nosso
Eurico Mendes, publicado na edição de 21 de fevereiro,
sob o título “Dezassete mortos numa escola da Florida
e não são fake news”. João Tomásia, de New Bedford,
refere: “Parabéns ao Eurico Mendes pelo artigo da
semana passada referente ao massacre numa escola da
Flórida... É sempre bom saber que temos alguém para
nos informar em assuntos de grande importância e que
nos atinge a todos”. Tomásia confessou-se ainda assíduo
leitor dos artigos de opinião de Afonso Costa, estranhando a sua ausência e desejando um rápido regresso.
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José Pereira é o novo presidente
da União Portuguesa Beneficente
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• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA
A União Portuguesa
Beneficente constitui mais
um pilar de sustento da
nossa presença étnica nos
Estados Unidos e mais
especificamente em Rhode
Island.
Com sede em Pawtucket,
tem sido o pulmão financeiro para o desenvolvimento do restante poder
associativo de uma cidade
em que o grupo étnico
português é o segundo mais
numeroso.
José Pereira, com longa
experiência no campo
associativo, quer junto do
Clube Juventude Lusitana,
quer junto da UPB, assumiu
a presidência desta organização, com posse conferida pela vice-cônsul de
Portugal em Providence,
Márcia Sousa.
Aproveitando a presença
dos elementos das sucursais
e sede geral, Márcia Sousa
não deixou fugir a oportunidade para alertar para a
importância da presença na
sua totalidade nas cele-

José Pereira, novo presidente da União Portuguesa Beneficente de
Pawtucket.

brações do Dia de Portugal.
“Todos vamos mostrar ao
ilustre visitante, Presidente
da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, o poder da
nossa portugalidade.
Somos uma comunidade
integrada, mas mantemos
bem presente a responsabilidade em ser descendentes daqueles que
deram novos mundos ao

Márcia Sousa, vice-cônsul de Portugal em Providence, com José Pereira, novo presidente da UPB.

Fundada em
Outubro
de 1925

mundo”, disse Márcia
Sousa, que por certo vai ver
a sua comunidade aos
milhares a dar as boas
vindas ao Presidente da
República de Portugal.
A União Portuguesa
Beneficente foi aprovada
pelo estado de Rhode Island
a 23 de abril de 1926.
Passados mais de 90 anos
temos quem tenha a coragem de lhe dar continuidade, mesmo com prejuízo
para os seus afazeres e
roubando horas, dias e anos
ao convívio familiar.

Os novos corpos diretivos da sede geral da União Portuguesa Beneficente,
de Pawtucket, RI presididos por José Pereira, que tomaram posse no passado
domingo na sede daquela organização e que foi conferida pela vice-cônsul de
Portugal em Providence, Márcia Sousa.

Na foto acima, os corpos diretivos da Sucursal #14 da UPB/Coral Herança
Portuguesa presididos por Mariano Alves.
Na foto abaixo, os corpos diretivos da União Portuguesa Beneficente, Sucursal
1, presididos por Maria Silveira.

Ditosa pátria que tais
filhos tem, que em terras de
outras gentes nunca
esqueceram as origens, que
cantam bem alto nas suas
atividades semanais e com
relevante manifestação de
portugalidade, no Dia de
Portugal de Camões e das
Comunidades.
(Continua na página seguinte)

Incorporada
a 23 de Abril
de 1926

UNIÃO PORTUGUESA BENEFICENTE
134 Benefit Street, Pawtucket, RI
SEDE GERAL — Tel. 401-723-3433
SUCURSAIS, RI: Pawtucket, Cranston, Cumberland East Providence e Providence, RI e Connecticut

Saudamos os novos corpos diretivos da União Portuguesa Beneficente e respetivas sucursais com votos
dos maiores sucessos no seu mandato!
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União Portuguesa Beneficente elegeu
novos corpos diretivos
(Continuação da página anterior)

A história a
falar por si...
Tempos difíceis. Os tempos modernos contrastam
com as dif iculdades da
“descoberta” dos Estados
Unidos pelos arrojados
portugueses ao que não é
alheio o espírito dos
descobridores Vasco da
Gama e Pedro Álvares
Cabral, entre muitos outros,
que abriram novos mundos
ao mundo que os seguidores
vieram desbravar.
Estamos em 1925 com RI
a facilitar postos de trabalho
nas minas de exploração de
carvão. “Valley Falls” era
disso um exemplo. Os
tempos eram diferentes,
mas a necessidade do poder
associativo pouco difere do
actual. Havia, tal como hoje
há, necessidade de se
juntaram. Falar a mesma
língua reviver os costumes
e tradições.
A União Portuguesa
Benef icente é disto um
exemplo vivo. Foi aprovada
pelo estado de RI a 23 de
Abril de 1926. António
Oliveira pagou $5.00 pelo
imposto de incorporação.
Lamentavelmemte a UPB
não tem dados escritos em
que nos possamos debruçar
para colher informação pelo
que são elementos como
Armindo Nunes que pelo
que ouviram fazem a
história da organização.
A União Portuguesa
Beneficente teve origem na
Califórnia em conjunto com
a União Portuguesa Continental. Entre as sucursais
espalhadas pelos EUA
surgia a Sucursal nº 8, Luís
de Camões em Pawtucket
com cerca de 50 membros.
A grande distância entre
Rhode Island e Califórnia
levava imenso tempo na
resolução de problemas
surgidos junto da sucursal
8, situação que viria a
originar a independência da
UPC da Califórnia.
Mas os problemas não se
ficariam, quando os associados apenas queriam
admitir membros originários do Continente. Isto
originou a divisão das então
criadas sucursais de
Massachusetts e Rhode
Island.
As sucursais de Massachusetts foram para Plymouth onde se fundou a
União Portuguesa Continental dos Estados Unidos,
admitindo somente membros oriundos do Continente.
Em Pawtucket fundou-se
a União Portuguesa Beneficente que admitia todos os

José Pereira, presidente da sede geral da União Portuguesa Beneficente,
ladeado por Maria Silveira, vice-presidente na área da cultura e desporto, e
Luís Santos, vice-presidente da hora social.

filhos de bandeira portuguesa, sem distinção de cor,
raça ou religião.
Como nota curiosa ambas
as sociedades surgiram da
União Portuguesa Continental da Califórnia.
Mas as “guerras” da
independência não se
ficaram por aqui.
Os sócios de Pawtucket
participaram à Sociedade
da Califórnia a decisão da
sucursal Luís de Camões
para se tornar independente.
Porém havia membros que
não concordavam e levaram
a sucursal (Luís de Camões)
para Valley Falls.
Em Pawtucket fundou-se
então a União Portuguesa
Benevolente, que mais tarde
daria origem à União
Portuguesa Beneficente.
Os nomes que mais se
distinguiram na fundação
da sociedade foram: António de Oliveira, Francisco
Fernandes Ferrão, Armindo
A. Albuquerque, José Pedro
Monteiro, João C. Albuquerque, Diamantino Ventura, José Daniel Braga,
José Thomas, António
Coelho, João Abreu,
Joaquim S. Miranda, José
Augusto Tavares, Abrahão
Tavares, José Coelho,
Amadeu da Nave.
Foi escolhido por unanimidade para presidente
António de Oliveira e para
secretário temporário
Armindo A. Albuquerque
cuja tomada de posse teve
lugar no Clube Republicano
Português (mais tarde
Clube Social Português) na
Pleasant Street a 3 de Abril
de 1926.
Como curiosidade podemos acrescentar que Armindo A. Albuquerque fez
juramento de desempenhar
as suas obrigações e com
lealdade perante o notário
público Charles A. Sylvia.
A primeira direção ficou
assim constituída:
Presidente, António de
Oliveira; vice presidente,
Joaquim Pina; secretário,

José C. Albuquerque,
tesoureiro, Joaquim O.
Miranda.
Junta fiscal: Armindo A.
Albuquerque, José P.
Monteiro, Serafim Serafim
Amaral. Junta de saude:
Joaquim Tente, António S.
Rita, Joaquim O. Miranda.
Aprovou-se o emblema e
os estatutos ainda hoje em
vigor.
Uma outra curiosidade
foi o facto de serem
traduzidos para inglês por
António Cláudio Vieira,
proprietário do jornal “O
Popular”.

Sucursais no activo
da UPB
Fruto da muita carolice e
gosto pelo que é nosso as
sucursais da União
Portuguesa Beneficente são
um exemplo vivo de ser
português, sem esquecer o
país que os recebeu.
As sucursais activas da
UPB são:
Sucursal n.º 1, “Esperança”, Pawtucket, RI.
Fundada em Outubro de
1926. Sucursal n.º 3 “
Marquez do Pombal”,
Elizabeth, New Jersey.
Fundada em Abril de 1929.
Sucursal n.º 4, “Filhos da
União”, Cranston. RI.
Fundada em Abril de 1931.
Sucursal n.º 8, “Filhos de
Portugal”, Yonkers, NY .
Fundada em Maio de 1932.
Sucursal n.º 10 “Aliança
Colonial” Danbury. CT.
Fundada em Março de
1936. Sucursal n.º 12
“António de Oliveira”
Cumberland, RI. Fundada
em Novembro de 1957.
Sucursal n.º 13 “Irmãos da
União” East Providence,
RI. (Voz do Imigrante CB/
Club). Fundada em Fevereiro de 1998. Sucursal n.º
14 “Coral Herança Portuguesa” Providence, RI .
Fundada em Novembro de
1991.
Nomes que presidiram à
UPB desde a fundação
António de Oliveira,

(1925/26); Joaquim Pina,
(1927); Francisco S. Ereio,
(1928); Joaquim S. Tente,
(1929-30); José Coelho,
(1932-34); Aires J. Cunha,
(1935-38); António Araújo,
(1939-41);
Augusto
Brigido,(1942-44); António
Pinto, (1945-46); Augusto
Brigido,(1947-48); António
S. Gomes,(1949); António
Pinto,(1950-52); Augusto
Brigido,(1953-54); António
Gregório,
(1955-56);
Armindo Nunes, (1957);
Augusto Brigido,(195859), Manuel Andrade
(1960-79), Augusto Brigido
(1979), Gabriel Gregrório
(1980-82); Victor Andrade
(1983); Gabriel Gregório
(1984-85); Victor Andrade
(1986-88); Jorge Almeida
(1989); Victor Andrade
(1990); Manuel Botelho
(1992); Jorge Almeida
(1993-95) Victor Andrade
(1996-97);
António
Marques (1998-99); Jorge
Almeida (2000).
Presidente com mais
anos de mandatos
Manuel Andrade (19601979) figura com o maior
número de mandatos nada
mais nada menos do que 19
anos de presidência.
Augusto Brigido (194244); (1947-48); (1953-54);
(1958-59); (1979); aparece
com 6 mandatos, ambos já
falecidos.
No momento atual temos:
Victor Andrade (1983);
(1986-88); (1990); (199697) com cincos mandatos.
Jorge Almeida com dois
mandatos figura como o
presidente mais novo da
União Portuguesa Beneficente.

SÓ NA FLÓRIDA
Temos casas para todos os
gostos e preços! Venha passar
o INVERNO no paraíso!!!
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Corpos diretivos da UPB 2018
Sede geral
Presidente ................................................ José Pereira
Vice-presidente ...................................... José Quadros
Vice-presidente/hora social ..................... Luís Santos
Vice-presidente, cultura/desporto ........ Maria Silveira
Secretário ............................................. Paulo da Silva
Secretário adjunto .................... Hermínio Jorge Ávila
Tesoureiro ...................................... Juvenália Pacheco
Recebedora ...................................Patrocinia Andrade
Delegado local .................................... Egídio Silveira
Junta Fiscal
João Carvalho, Manuel Costa
Apelos e julgamentos: Jorge Pacheco, Isabel Silva,
António Moreira.
Sucursal N.º 1 Esperança
Presidente ............................................ Maria Silveira
Vice-presidente ..................................... Judy Pacheco
Secretária ............................................. Maria Furtado
Secretária adjunta ............................. Vivalda Oliveira
Tesoureira ........................................ Adelina Palhinha
Mestre de cerimónias .......................... Egídio Silveira
Fiscais
1.º fiscal .............................................. Nelson Caseiro
2.º fiscal ............................................... João Carvalho
3.º fiscal ........................................... Joaquim Fonseca
Junta de Saúde
Laurinda Gonçalves, Patrocinia Andrade, Hermínio
Ávila.
Bolsas de Estudos/Comissão de Festas
Jorge Pacheco, Maria Nazaré, Maria Delisle, Eileen
Pintado, Délia Machado, José Machado, Manuel
Marques, Domingos Pintado, Joaquim Palhinha.
Sucursal N. 12 (não tomou posse)
Presidente ........................................... Daniel da Silva
Vice-presidente ................................. Amélia Andrade
Secretário ............................................. Paulo da Silva
Tesoureira ................................................. Ana Soares
Conselho Fiscal
1.º fiscal ................................................. Leonel Costa
2.º fiscal ........................................... Joaquim Moreira
3.º fiscal .............................................. Rogério Soares
Junta de Saúde
António Bonifácio, José C. Mendes, Miquelina
Mendes
Comissão de Festas
Alberto da Silva, Ermelinda Costa, António Moreira,
Agostinho Cabral, António Bonifácio, António
Andrade, Ana Soares, José Pereira, Rogério Soares,
Luísa Moreira, Ana Soares, Leonel Costa.
Programa de Festas 2018
Jantar de cabrito - sábado, 10 de março, 2018 - 6:30
Jantar Dia dos Pais - domingo, 17 de junho-1:00
Piquenique anual - domingo, 19 de agosto, 1:00
Jantar de bolsas de estudo, domingo, 16 de setembro
de 2018, 1:00
Magusto - domingo, 18 de novembro 2018 - 1:00.
Sucursal 14 Coral Herança Portuguesa
Presidente ............................................ Mariano Alves
Vice-presidente .......................................... José Sousa
Secretária ...................................... Eugénia Rodrigues
Tesoureiro ............................................ Armando Dias
Coordenador ...................................... Raúl Rodrigues
Junta Fiscal
Presidente .............................................. Connie Veiga
Vice-presidente ........................................ Isilda Louro
Secretário .................................................. João Lopes

Advogada

GAYLE A. deMELLO MADEIRA
• Assuntos domésticos
• Acidentes de automóvel*
• Acidentes de trabalho*
• Defesa criminal
• Testamentos e Escrituras

Podemos apanhá-los no aeroporto
Prometemos honestidade
Maria & Adelino Almeida
856-364-8652
856-718-6065

EXIT KING REALTY
1804 Tamiami Trail, Venice, FL 34293
email: mbalmeida@comcast.net

*Consulta inicial grátis

Taunton

Providence

508-828-2992

401-861-2444
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Famosos bailes do Coliseu de Ponta Delgada revividos
no Phillip Street Hall em East Providence
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA
Uma réplica dos famosos
bailes do Coliseu de Ponta
Delgada, entre máscaras,
lentejolas, chapéus e até
bengalas, foram revividos
no salão do centenário
Phillip Street Hall em East
Providence.
Em iniciativas semelhantes outrora realizadas
longe estava o êxito ali
patente ao olhar de duas a
três centenas de pessoas.
A sala encheu de empresários, dirigentes associativos, juizes, médicos,
advogados, administadores
de companhias aéreas,
corpo consular na reforma
e no ativo e mesmo coor-

Daniel da Ponte e esposa Márcia Sousa com os filhos António e Sofia durante
a noite de Carnaval no Phillip Street Hall em East Providence.

João Ferreira Rosa
gravou o fado O Embuçado.
Se bem que o fado só
acontecesse ao fim da noite,
para a voz de Dinis Paiva, o
embuçado foi uma das
figuras que se passeou pela
sala. Era um velhinho de
chapéu e bengala, que
deixava pensativo quem o
via passar.
A certa altura caiu junto
(Continua na página seguinte)

denador do ensino de língua
portuguesa nos EUA.
O ambiente era de pura
noite de carnaval. Máscaras
de todos os gostos. Alguns
de difícil identif icação.
Disfarces de grande qualidade.
E com toda esta componente de luxo não nos
restava outra alternativa que
não fosse arrancar às quatro
paredes do salão e dar o
merecido destaque a esta
grande iniciativa.
Um casal vestiu-se de
pirata. Tinha atracado o
barco ao Indian Point Park
em Providence. Se a
intenção era saquear a
cidade, achou por bem
saquear uma bela mesa de
coisas caseiras do mais fino
gosto.
Mas o gosto não era só na
gastronomia, mas sim no
desfile das fantasias. E em
alguns casos eram mesmo
grandes representações
teatrais.

Daniel da Ponte com o empresário John Medeiros.

O casal Manuel e Lusa Sousa.

Daniel da Ponte com o juiz Luís de Matos e esposa
Olinda Matos durante a festa de Carnaval à moda
do Coliseu Micaelense no Phillip Street Hall.

Xquisite Landscaping
em Stoughton, MA
Orlando Mateus, presidente da comissão organizadora das celebrações do Dia de Portugal RI/
2018, com a esposa e o conselheiro das Comunidades, João Pacheco.

Precisa de trabalhadores com pelo menos
5 anos de experiência em instalação
de “landscaping” comercial.
Várias posições disponíveis com benefícios
e oportunidades para a “União”
• Vagas para “foreman” (mestres), operários,
especialistas em irrigação, pedreiros e mais...
• Vagas na divisão de manutenção
de “landscaping” comercial para empregados
com pelo menos 3 anos de experiência
Para mais informações ligar para:

1-781-318-7070
Ou enviar currículo para

info@xquisitelandscaping.com

Fax: 1-781-297-7818

Fernando Pereira

O senador estadual de Rhode Island, Daniel da
Ponte com o casal Rogério e Celeste Medina.

ou visite o nosso local:

1800 Washington St., Stoughton, MA
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Carnaval à moda do
Coliseu Micaelense

John Correia, antigo senador de RI, associou-se à festa
de Carnaval, com Joseph Silveira e Daniel da Ponte.
João Pacheco, conselheiro das Comunidades,
com Tony Teixeira, antigo
administrador da vila de
Bristol.
Na foto à esquerda, Márcia
Sousa e Daniel da Ponte
com as famílias Gonsalves
e Furtado.

O António cumprimenta o pai na presença da mãe.

Daniel da Ponte com os pais e o casal Orlando Machado durante a festa de Carnaval
no passado sábado no Phillip Street Hall em East Providence.

Na foto acima, Daniel da
Ponte com o casal Cunha
durante a festa de
Carnaval à moda do
Coliseu Micaelense, de
Ponta Delgada.
Na foto à esquerda, o
senador estadual de
Rhode Island com Jorge
Morais e esposa Marta
Morais.

(Mais fotos na página 15)
(Continuação da página anterior)

a uma mesa que levou um
casal a comentar “quem
sera aquele velhinho.
Coitado pela cor não
parece de grande saúde”.
Mas tal como a letra do
fado “Mas certa noite ouve
alguém/que lhe disse
erguendo a fala/ Embuçado
nota bem/que hoje não
fique ninguém/embuçado
nesta sala/descobriu-se o
embuçado e não era o ElRei de Portugal/Mas sim
John Medeiros, empresário
de East Providence, que
seria a melhor fantasia e o
melhor desfarce da noite.

Orlando Machado evocando uma cena do filme “Star
Wars” com a esposa.

Daniel da Ponte com um dos casais que fizeram parte da noite de Carnaval no Phillip
Street Hall em East Providence.

OPEN HOUSE
2629 Acushnet Avenue, New Bedford, MA
Sábado, 03 de Março — Domingo, 04 de Março — 1:00- 3:00 PM

Lusitano Royal
Gardens Restaurant
822 King Phillips Street, Fall River, MA

Tel. 508-672-9104
41 ANOS AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

Diariamente os melhores pratos
da cozinha portuguesa
• Bacalhau à Minhoto
• Bife à Lusitano
• Cozido à
Portuguesa
• Camarão
• Camarão
c/galinha
Casa de uma moradia com garagem e belo e amplo quintal, 3 qts. cama
1 qt. banho, um piso, excelente sobrado em madeira, fogão a gás
micro-ondas e frigorífico, “mud room & sun room”.
Possibilidades de expansão em sótão e excelente e ampla cave
com área de cozinha. $225.000
Contactar Diane Fortin-Curtin, Rose Realty Group

508-951-0652

Música aos
fins de semana com

Josefina e
Joe Cabral
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Romaria quaresmal da igreja de Santo Sábado no Clube Recreativo e Cultural de Warren
Danças de Carnaval receberam
António em Pawtucket prepara-se
para mais uma jornada de oração
placas de participação
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA
Tal como foi informado
na última edição, estão a
ultimar-se os preparativos
para as romarias quaresmais, que movimentam a
comunidade católica praticante por estas paragens.
Sendo assim, pela igreja
de Santo António em Pawtucket, em que as romarias
foram incentivadas por José
Pimentel, vão ter lugar as
reuniões preparativas com
vista a mais uma jornada de
oração.
Os ensaios terão lugar no
salão Pacheco, nos domingos, 4 de março pelas 5:00
da tarde. No dia 11 de
março e 18 de março, todos
à mesma hora.
A romaria sairá em
Domingo de Ramos com o
seguinte programa:
Sábado, 24 de março, das
6:00 às 7:00, confissão e
adoração ao Santíssimo.
Pelas 7:00, encerramento
com a bênção do Santíssimo.
No domingo, 25 de março, concentração pelas 5:00
da manhã no Salão Freitas
da igreja de Santo António.
Pelas 5:30 após a contagem dos romeiros e dar a

Cruz a beijar parte-se para
a igreja de Santo António.
Pelas 6:00 saída da
Romaria Quaresmal com
paragens, nas igrejas de
Santo Eduardo, São João
Baptista, Santa Maria.
Segue-se o Clube Social
Português, onde é servido
um pequeno almoço.
Após esta paragem a
romaria prossegue em
direção ao cemitério de
Santa Maria, onde se
procede às cerimónias em
homenagem aos apoiantes
da romaria já falecidos.

Foi muito
movimentado o já
habitual cerimonial da
entrega das placas às
danças de Carnaval
que participaram na
edição de 2018, no
reviver desta tradição
pelos palcos da Nova
Inglaterra.
A sala encheu, motivo
de que continua a
haver entusiasmo em
torno do Carnaval por
estas paragens, que
promete continuidade,
ainda mais porque os
ausentes deste ano já
Após a paragem no ce- anunciaram o seu
mitério, inicia-se a cami- regresso em 2019, para
nhada de regresso à igreja além da grande
de Santo António, onde os
aderência da juventude
romeiros tomam parte na
missa de Domingo de lusodescendente e que
Ramos. Após esta ceri- ao mesmo tempo
mónia terá lugar um almoço representa uma forma
de confraternização no de manter a língua e os
salão paroquial.
costumes portugueses
O romeiros estão ainda através das canções e

convidados para tomar
parte na procissão do
Senhor Morto em SextaFeira Santa a 30 de março
na igreja de Santo António
em Pawtucket.

participação na parte
teatral daquela
manifestação tão do
agrado da nossa gente.
João Terra, elemento
ativo junto do Clube
Recreativo e Cultural
Português de Warren,
procedeu à entrega das
placas aos
responsáveis pelas
doze danças que

desfilaram por aquele
palco na tarde e noite
do passado sábado,
presenciadas por
algumas centenas de
pessoas que além do
mais se deliciaram com
uma bela alcatra de
peixe ou polvo,
conforme o gosto de
cada um.

João Terra faz entrega de uma placa a Paulo Jorge
Quitério, da dança de espada “A Fortuna do Tio Abel”,
de New Bedford.

Romaria quaresmal em New Bedford sai da
igreja da Imaculada Conceição a 24 de março
As romarias quaresmais
em New Bedford, cidade de
grande percentagem portuguesa, realizam-se este ano
a 24 de março de 2018.
Esta manifestação da
religiosidade das nossas
gentes teve início em 1996
junto da igreja do Monte
Carmo pela mão de Tobias
Baptista, quando ali prestou
serviço o padre Henrique
Arruda. A romaria de New
Bedford saía anualmente
alternando entre as igrejas
de São João Baptista (mestre António Farias) igreja do
Monte Carmo (Mestre Tobias Baptista) e Imaculada
Conceição (mestre António
Pacheco). Com o encerramento da igreja de São
João, ficaram a dar guarita
aos romeiros as igrejas do
Monte Carmo e Imaculada
Conceição, esta última a

Jorge Rocha com um grupo de jovens participantes no Carnaval.

António Pacheco, mestre da romaria de New Bedford.

receber este ano a romaria.
O mestre será António
Pacheco que se iniciou aos
17 anos na freguesia da
Achadinha, Nordeste. Após
o terço pelas 6:15 e missa
pelas 7:00 da manhã, a
romaria deixa a igreja da
Imaculada Conceição na
direção da igreja de São
José, para uma longa caminhada de oração, com para-

gem nas igrejas de Santa
Maria, Santo Aquilino,
Santo Nome, São Lourenço,
Monte Carmo (pequeno
almoço), São James, São
João Baptista, Nossa Senhora da Assunção, Capelinha da Imaculada Conceição, NS do Perpétuo
Socorro, Santo António de
Pádua e regresso à igreja
Imaculada Conceição

Portuguese Learning Center de East Providence
organiza pequeno almoço
O Portuguese Learning
Center de East Providence
(Escola Portuguesa) leva a
efeito um pequeno almoço
de angariação de fundos
para aquela escola, mais
uma a fazer os possíveis e
impossíveis para manter

viva a língua portuguesa
nos EUA.
O pequeno almoço tem
lugar a 18 de março de 2018
entre as 8:00 da manhã e o
meio dia, no Rego Auditorium da igreja de São
Francisco Xavier em East

Providence.
Ali reúne-se mais um
grupo de professoras, que
chamam a si a alta responsabilidade de manter
nas novas gerações a nossa
identidade através da
língua.

12

Comunidades

PORTUGUESE TIMES

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018

Numa Promoção do Saab Center for Portuguese Studies da UMass Lowell

Foi inaugurada em Lowell uma exposição
sobre os portugueses no século XX em Lowell
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA
Quando nos deslocamos
na estrada 495 deparamos
com uma saída que diz
“Lowell Connector”, que
liga ao que podemos chamar de distrito português
de Lowell. Mas o mais
curioso é que a saída
começa com duas linhas de
rodagem e termina em
frente às casas. Vira-se para
a esquerda em direção à
área do Portuguese American Center (azuis) e Portuguese American Civic
League (vermelhos). Se a
estrada começa em duas
linhas e é estrangulada,
deixa a pensar o porquê de
tal situação. Quem o
explica é Robert Forrant,
que foi o orador na apresentação da história dos
portugueses em Lowell no
século XX.
“Pois o que aconteceu e
que faz parar de uma forma
estranha o Lowell Connector foi a força dos portugueses. Os projetos da

Frank Sousa, diretor do Saab Pedro Center for Portuguese Studies da UMass
Lowell, Analise Saab Brown, Robert Forrant, Elisa Saab e Mark Saab.

continuação do Lowell
Connector foram impedidos pela comunidade
portuguesa de continuar,
dado que ia atravessar o
distrito português constituído pelas moradias e
empresas comerciais”.
Esta revelação não deixa
de ter a sua curiosidade e
atesta a importância do
nosso grupo étnico que tem
conseguido a sua posição e

O cônsul de Portugal em Boston com o fotógrafo que
teve honras de ver alguns trabalhos expostos.

mesmo oposição a certos
projetos quando tal é necessário.
A exposição teve o
patrocínio do Saab Center
for Portuguese Studies, da
UMass Lowell e foi
inaugurada na terça-feira,
20 de fevereiro, pelas 5:30
da tarde e teve por tema os
portugueses em Lowell.
Intitulada “Immigration
from the Atlantic Islands to
Lowell, Massachusetts:
Continuity and Change in
the Mill City’s Portuguese
Community”, a exposição
está patente ao público no
segundo piso na University

Crossing, em 220 Pawtucket Street e teve uma
apresentação no Moloney
Hall, sob o tema “Mills
Calling: Portuguese Immigrants Make a Life and
Make a Living in Lowell,
Massachusetts”, pelo dr.
Robert Forrant, professor
da UMass Lowell, que com
o dr. Gregory Fitzsimons,
são os principais responsáveis por esta exposição
(Continua na página seguinte)

Mark Saab, Helena Martins, João Caixinha, o cônsul João Velez Caroço e
Paulo Martins, conselheiro das Comunidades.

Tel. 1-800-762-9995

Fall River:
211 South Main Street
New Bedford:
128 Union Street
Califórnia
1396 E. Santa Clara Street
San José
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Exposição sobre os portugueses no século XX em Lowell
(Continuação da página anterior)

sobre a comunidade
portuguesa em Lowell.
A noite terminou com o
corte da fita e receção. A
exposição estará aberta ao
público até 30 de março
deste ano e tem o apoio em
parte do Enterprise Bank.
Esta exposição surge no
prosseguimento de uma
outra exposição em 2015, e
que Portuguese Times deu
larga cobertura, “The Lure
of the Spindle: The Portuguese in Early 20th Century
Lowell”, e explora ambas as
vagas de imigração dos
portugueses para Lowell: a
primeira das quais ocorreu
no f inal do século XIX
(1890’s a 1924), associada
à indústria têxtil, e a
segunda, já no f inal da
década de 50 do século
passado ao início de 1980’s,
originada pela crise
vulcânica da erupção dos
Capelinhos, na ilha do
Faial.
Esta exibição examina a
vivência das pessoas nas
fábricas de têxteis e mais
tarde com a introdução de
novas tecnologias neste
ramo de atividade.
A segunda vaga revigorou a língua, cultura e
identidade dos portugueses
em Lowell, com a paróquia
de Santo António a continuar a servir como epicentro para as necessidades
espirituais e religiosas e
ainda atividades sócioculturais da comunidade.
De referir ainda que a

José Velez Caroço, cônsul de Portugal em Boston, Frank Sousa, diretor do
Saab Center for Portuguese Studies da UMass Lowell, João Caixinha,
coordenador do Ensino de Português nos EUA e Liliana Sousa, do Boston
Portuguese Festival e Provincetown Portuguese Festival durante a inauguração da exposição sobre os portugueses no século XX em Lowell. Na foto
abaixo, o cônsul de Portugal em Boston analisando a exposição.

equipa de investigação
constituída pelos professores Robert Forrant,
Gregory Fitzsimons e Frank
Sousa, diretor do Saab
Center for Portuguese Studies, e ainda dos alunos
Molly Mahoney, Kady

Phelps e Kelly Freitas,
elaboraram os estudos e
pesquisa com base em
documentos recolhidos no
Center for Lowell History,
the Lowell Historical Society, The International Institute of Lowell, the Ameri-

can Folklife Center, a
paróquia de Santo António,
the John F. Kennedy Library, the Ferreira-Mendes
Portuguese-American Archives da UMass Dartmouth e ainda de entidades
públicas e privadas.
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Oitavo Convívio Mariense leva mais de 50
conterrâneos radicados nos EUA ao Canadá
Os convivios marienses que se têm
dividido entre o norte
e sul de Boston, mais
propriamente entre
o majestoso Hudson
Portuguese Club em
Hudson e o White’s
Restaurant em Westport, sempre com
lotação esgotada,

terão o seu encontro
de 2018 no Canadá.
“O convívio acontece a 24 de março,
sábado e o local escolhido será o Clube
Português de Cambridge, 870 Townline
Road, Cambridge,
Ontário.
Promete ser um

Carlos Rodrigues, Presidente da Autarquia da Vila do
Porto entrega uma réplica da igreja do Santo Espírito
ao empresário mariense António Frias num dos últimos
convívios

Centro Cultural de Santa Maria em East Providence

Clube Português de Cambridge, Ontário

Clube Português de Hudson

grande convívio,
dado o entusiamo
que está a rodear a
iniciativa”, disse ao
PT Eddy Chaves, que
ao longo dos anos
tem sido o grande
impulsionador do
encontro mariense
pelos EUA.
“Vamos contar com
a presença de Carlos
Rodrigues, presidente da autarquia de
Vila do Porto, que
tem sido uma presença habitual nos
nossos encontros,
que se têm revestido
do maior êxito.
Faz ainda parte
da comitiva, Jorge

António Frias ladeado por Eddy Chaves e António Chaves

Santos, presidente da
junta da freguesia de
São Pedro. O convidado de honra é José
Manuel Bairos Sousa”, prossegue Eddy
Chaves, que vive as
origens que revive na
música e na gastronomia.
“Dos Estados Unidos vamos com um
grupo de mais de 50
pessoas. E digo mais
porque os 50 são os
que vão de autocarro e depois tem os
outros que utilizam
outros meios de
transporte”, continua
Eddy Chaves que
sabe muito bem que é
preciso dar de comer
a quem se desloca ao
Canadá.
“Segundo fomos
informados, teremos
uma receção no dia
da chegada, tal como
nós sempre oferecemos quando as
comitivas chegam aos

EUA vindas de Santa
Maria.
No dia 24 de março
pelas 5:00 da tarde
serão servidos os
aperitivos. Segue-se o
jantar de cuja ementa
consta: Sopa, salada,
filetes de peixe com
arroz. Roast Beef
com batatas e vegetais. Sobremesa e
café.
Estão criadas todas
as condições para que
o convivio se junte ao
êxito dos que se têm
realizado pelos EUA.
As presenças ma-

rienses pelos EUA,
são um pilar de
sustento de uma ilha,
de uma região, de um
país. Temos as relevantes presenças fisicas em Hudson, onde
o Hudson Portuguese
Club é uma das mais
dignos espaços fisicos
portugueses nos
EUA.
Temos o Centro
Cultural de Santa
Maria em East Providence, outra presença
que dignifica os naturais de Santa Maria
em East Providence.

Eddy Chaves e Carlos Rodrigues, Presidente
da Autarquia da Vila do Porto
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Carnaval do Coliseu revivido no Phillip Street Hall, E. Providence
Teve grande
aderência o
Carnaval à moda do
Coliseu Micaelense
de Ponta Delgada,
que por iniciativa
de Márcia Sousa foi
revivido sábado no
Phillip Street Hall
em East Providence, tendo
reunido um
numeroso grupo de
amigos.
Na foto à direita, acima,
o casal Daniel da Ponte
e Márcia Sousa, com
Marta Morais, Paulina
Arruda, Goreti Carreiro,
Duarte Carreiro e Jorge
Morais.

Daniel da Ponte e Márcia Sousa durante o baile de
Carnaval que encheu o salão do Phillip Street Hall
de entusiastas desta tradição.

Na foto ao lado, as
famílias Medina e
Amaral

José Velez Caroço, cônsul de Portugal em Boston,
associou-se à festa de Carnaval, vendo-se na foto
com o senador Daniel da Ponte, que se trajou de
pirata.
Os Medinas, em cima o Ildeberto, em baixo o Rogério e esposas.
Márcia Sousa e Joseph Silveira.

Duarte Carreiro e esposa Goreti Carreiro.

O casal Rogério e Celeste Medina.

Ildeberto Medina e Connie Furtado

Ildeberto Medina, proprietário
da Medina Construction
and Maintenance congratula-se
pela iniciativa do Carnaval do
Coliseu revivido no Phillip Street
Hall em East Providence

Tel. 401-438-8771

Os nossos trabalhos espelham-se nas sofisticadas moradias
da área do East Side em Providence
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Por designação do Presidente da República

Onésimo Teotónio de Almeida vai presidir
às comemorações do Dia de Portugal
“É um sinal de reconhecimento oficial e efectivo dessa comunidade que hoje se
sente perfeitamente integrada na vida americana mas nunca deixou de se sentir
ligada a Portugal”
— Onésimo T. Almeida ao Portuguese Times e Diário dos Açores
• COODENAÇÃO DE AUGUSTO PESSOA
O Presidente da República decidiu nomear Onésimo
Teotónio Almeida para presidir às comemorações do Dia
de Portugal, que se vão desenrolar em Ponta Delgada, nos
Açores e em Boston, Providence e Califórnia, nos Estados
Unidos.
“O Presidente da República decidiu nomear o Professor
Doutor Onésimo Teotónio Almeida para presidir às
comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas deste ano”, lê-se numa nota
colocada no site da Presidência da República.
“Estas comemorações desenrolar-se-ão em Ponta
Delgada, nos Açores e em Boston, Providence e Califórnia
nos Estados Unidos da América”, acrescenta a mesma
nota.
Onésimo de Almeida é natural da ilha de São Miguel e
é professor catedrádico da Brown University em
Providence, RI”, concluiu o texto.
Mediante esta surpreendente e agradável nomeação,
havia que registar, entre o atarefado do distinguido, as
suas declarações, pessoais, aliadas ao que os mais diversos
orgãos de comunicação social nos trouxeram:
“Já não há em Portugal mais ninguém para o Presidente
Marcelo abraçar e ele lembrou-se, e bem, de que Portugal
se estende para o outro lado do Rio Atlântico onde vivem
muitos portugueses que querem também um abraço dele
e fazer com o PR uma selfie. Humor à parte, o PR
reconhece com esta decisão de celebrar o Dia de Portugal
na sua maior extensão geográfica - a que vai dos Açores à
Califórnia (faltou chegar ao Hawaii). É um sinal de
reconhecimento oficial e efectivo dessa comunidade que
hoje se sente perfeitamente integrada na vida americana
mas nunca deixou de se sentir ligada a Portugal”, refere
Onésimo T. Almeida, em declarações ao Portuguese Times

Onésimo Teotónio de Almeida recebe de
Fernando Rosa a placa com que foi
homenageado pela PALCUS em 2017.

e ao Diário dos Açores, de Ponta Delgada.
“Quanto a ter sido eu o escolhido, só posso dizer que,
se me tivesse perguntado eu teria podido sugerir uma lista
de pessoas que poderia muito bem desempenhar esse
papel. Hoje felizmente a comunidade luso-americana tem
valores de sobra. E cada vez mais vão surgindo por todo
o país filhos de emigrantes com percursos notáveis. Não
falta gente capaz”, conclui OTA.
Aliado à excelência das celebrações do Dia de Portugal
em Massachusetts (Boston) e Rhode Island (Providence),
Califórnia (São Francisco) esta distinta nomeação, acarreta
mais responsabilidade à visita presidencial, já por si
cuidadosamente preparada e orientada pelo cônsul de
Portugal em Boston, José Velez Caroço e vice-cônsul de
Portugal em Providence, Márcia Sousa.
Em ambos os casos estão constituídas experientes
comissões que chamam a si a responsabilidade de um
completo e vasto programa.

Onésimo Teotónio de Almeida

Onésimo Teotónio de Almeida e esposa Leonor Almeida e o antigo deputado e mayor de Fall River,
Bob Correia, com o empresário António Frias, quando a empresa S&F Concrete
passou a fazer parte do Hall of Fame, em cerimónia realizada em Boston.

166 Central St., P.O. Box 427, Hudson, MA 01749
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“Hoje a comunidade é uma comunidade adulta
integrada, ligada aos EUA mas também a Portugal”
— Onésimo Almeida à RTP
“Aprecio o gesto e colaborarei”, reagiu Onésimo
Teotónio de Almeida, em declarações à RTP. “Tenho
durante toda a minha vida lutado pela afirmação da
comunidade açoriana e da comunidade portuguesa nos
EUA e isto é um reconhecimento. Hoje essa comunidade
é uma comunidade adulta, integrada, ligada aos EUA mas
também a Portugal”, completou.
Autor de uma extensa obra, Onésimo Teotónio de
Almeida dedicou uma grande parte da sua vida a escrever
sobre a portugalidade e sobre o que é ser português. Os
títulos A Obsessão da Portugalidade (lançado em 2017,
pela Quetzal) e Pessoa, Portugal e o Futuro (lançado em
2014, pela Gradiva) são apenas alguns exemplos. Contou
ao Público, em 2014, que só compreendeu Portugal e a
portugalidade “na diáspora”.
Ver os emigrantes no embate diário com o universo
anglo-americano permitiu-me observar os conflitos de
valores, de visões do mundo em ação”.
“Costumo dizer: quando fui para a Terceira, percebi que
era micaelense. Na Madeira, senti-me açoriano. Em
Lisboa, vi que era insular. Em Espanha, reconheci-me
português. Em Paris já era Ibérico. Nos EUA europeu. Na
China, achei-me decididamente ocidental. Se um dia for a
Marte, hei-de sentir-me terrestres”, refletiu Onésimo
Almeida, na mesma entrevista, durante um exercício de
cartografia identitária.

A escolha do Presidente da
República “não podia ser
mais acertada”
José Carlos Vasconcelos, diretor do
“Jornal de Letras” à TSF
Em declarações à TSF, Onésimo Almeida confessa que
o facto de não ser político, pode ter pesado na escolha de
Marcelo Rebelo de Sousa. Um gesto que o deixa
sensibilizado. “Não tenho jeito para as cerimónias públicas,
mas agradeço”, reação de Onésimo Almeida.
Nos Estados Unidos, vive uma grande comunidade
portuguesa, regra geral, sentem-se parte integrante da
sociedade americana, mas Onésimo Almeida, diz que
“nunca perdem as raízes”.
Onésimo Almeida diz que a comunidade portuguesa está
cada vez mais integrada na sociedade norte americana.
Ouvido pela TSF, José Carlos Vasconcelos, diretor do
“Jornal de Letras”, amigo de Onésimo Almeida, defende
que a escolha do Presidente da República, “não podia ser
mais acertada”.
Onésimo Teotónio Almeida fez o mestrado e
doutoramento na Brown em 1972, tal como o referiu em
entrevista ao Diário de Notícias, a quem disse o que
representa a Brown para uma cidade como Providence.
“Brown é um grande motor económico da cidade porque
há uma grande atividade que se desenvolve à volta das
universidade. E é também o maior empregador da cidade”,
refere Onésimo Almeida.
Perante a incerteza do jornalista do DN, Onésimo
Almeida, explica a tal atividade em volta da universidade.
“Há uma quantidade de gente que visita a universidade
por variadíssimas razões. São os investigadores, são os
pais que vêm com os alunos fazer a prospeção das
universidades e ficam um fim de semana, são os pais dos
alunos que vêm visitar os filhos, são os antigos alunos
que passam constantemente, são os convidados que a
universidade traz para conferências. Gente de todo o

Onésimo Teotónio de Almeida e esposa Leonor Almeida, com o cônsul honorário de Palm Coast,
Flórida, Caesar DePaço durante o banquete de gala da PALCUS em 2016 na Virginia.

mundo, que vem a toda a hora e, portanto, os hotéis e
restaurantes da cidade vivem muito à volta da universidade.
Há ainda os alugueres de casas, o aluguer de quartos”.
Estamos a falar de uma universidade de excelência onde,
não muito longe, se desenrolam dentro os moldes da maior
excelência as celebrações do Dia de Portugal.
Pode-se adiantar que a honra atribuída pelo Presidente
da República a Onésimo Teotónio Almeida vem aumentar
a já grande responsabilidade da visita presidencial.
Márcia Sousa, vice-cônsul de Portugal em Providence,
traçou um programa conjuntamente com a comissão das
celebrações, que vai concluir a 10 de junho quando
Marcelo Rebelo de Sousa for recebido no Capitol Grill,
tendo por fundo o desenrolar do festival Waterfire que
movimenta mais 35 mil pessoas.
Estão a ser movimentados todos os esforços e estamos
certos que vais ser conseguido atrair um mar de gente ao
arraial do Dia de Portugal na Kennedy Plaza. A tradicional
e celebre parada terá a sua realização mais tarde de moldes
a concentrar o maior número possível de pessoas no centro
de Providence.
E entretanto o DN diz que: “O telefonema de Marcelo
Rebelo de Sousa apanhou-o desprevenido há três semanas:
“Não esperava! Nem sequer sabia que existia um
responsável para isto... Antes o embaixador já me tinha
dito que ficasse nos EUA até esta data porque sabia-se
que o Presidente iria a Boston fazer parte das
comemorações: a 10 de junho porque as aulas já
terminaram, costumo estar em Portugal ou em outros
países da Europa, porque aceito convites de instituições.
Essa no entanto não foi a minha maior surpresa: o
Presidente queria fazer todas as comemoraçõe num mesmo
dia. De manhã, nos Açores, viajávamos de avião para
Boston e ainda se ia à Califórnia. Como tecnicamente não
foi possível, celebra-se nos Açores dia 9 e nos EUA dia 10
em Boston, Mass. e Providence, RI”, conclui Onésimo T.
Almeida.
E desta vez é a Rádio Nascença a referir-se a esta visita
histórica de Marcelo Rebelo de Sousa aos estados de
Massachusetts (Boston) Rhode Island (Providence) e
Califórnia (São Francisco).
Por sua vez, em declarações de Onésimo Almeida, referese “À margem do Festival Literário Correntes d’Escritas,
onde está na Póvoa de Varzim, o escritor Onésimo Almeida
sulinha a importância da comemoração se estender à

comunidade emigrada nos Estados Unidos onde há quem
espere por Marcelo Rebelo de Sousa”.
E Onésimo afirma:
“Vai ser uma festa muito grande porque o Presidente já
abraçou todos os portugueses, mas ainda há alguns do lado
de lá que não foram abraçados e toda a gente vai querer
tirar uma selfie com ele. Há uma comunidade portuguesa
muito forte que está muito ligada a Portugal”.
Quando pela madrugada de sábado nos EUA, ouvimos
a RDP a noticiar: “O Presidente da República decidiu
nomear o Professor Doutor Onésimo Teotónio Almeida
para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas deste ano”, lêse numa nota colocada no site da Presidência da República.
“Estas comemorações desenrolar-se-ão em Ponta
Delgada, nos Açores e em Boston, Providence e Califórnia
nos Estados Unidos da América”.
As celebrações em Rhode Island prolongam-se de 25
de março a 10 de junho, constituindo um programa único
que se estende por três meses.
Os locais são de excelência com especial referência ao
State Room da State House a que este ano se junta a receção
no sofisticado Capital Grille com vista sobre o Waterfire,
onde se espera uma adesão de mais de 35 mil pessoas, a
nomeação de Onésimo Almeida, professor da famosa
Brown University em Providence, universidade de
excelência no mundo, vimos a confirmação do que de bom
se faz a nível de comemorações do Dia de Portugal nos
EUA.

“Não podia ter sido feita melhor
escolha”
Cônsul de Portugal em Boston, José V. Caroço
“Não podia ter sido feita
melhor escolha. Há aqui, na
pessoa de Onésimo Almeida, um conjunto de qualidades e capacidades para o
desempenho das funções de
presidente do Dia de Portugal, para o qual foi convidado pelo Presidente da
República, Marcelo Rebelo
de Sousa”, disse José Velez
Caroço, que está rodeado de

166 Central St., P.O. Box 427, Hudson, MA 01749
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Onésimo Almeida nomeado presidente das celebrações do Dia de Portugal
(Continuação da página anterior)

uma reconhecida comissão que tem planos de reunir um
mar de gente para receber Marcelo Rebelo de Sousa.
“Como Cônsul-Geral de Portugal em Boston estou
naturalmente extremamente agradado e particularmente
feliz por o Senhor Presidente da República, Professor
Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, ter anunciado que
desenrolar-se-ão em Ponta Delgada, nos Açores, e em
Boston, nos Estados Unidos da América, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas... Igualmente muito nos agrada a decisão do
Senhor Presidente da República em nomear o Prof. Doutor
Onésimo Teotónio de Almeida para presidir a tais
comemorações. Iminente Professor Catedrático, na
Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island,
reputado escritor, pensador, ensaísta e cronista, o Prof.
Onésimo de Almeida é efetivamente uma figura de
justificado e reconhecido enorme prestígio, com uma obra
e experiência ímpar acerca da Diáspora portuguesa, com
a conhecida significativa presença açoriana, nesta parte
dos Estados Unidos. Há décadas, profundo conhecedor
da nossa emigração nestas paragens e permanentemente
ligado ao nosso país e ao arquipélago dos Açores sua terra
natal, grande divulgador da língua e culturas portuguesas,
é certamente a personalidade indicada e que plenamente
reúne todos os atributos para o feliz desempenho da alta e
nobre função que lhe incumbiu o Senhor Presidente da
República. Certamente que também com o seu inestimável
contributo, estas celebrações do 10 de Junho motivarão
toda a nossa Comunidade, dos quatro cantos da Nova
Inglaterra, a dar mostras de todo o seu dinamismo e forte
apego a Portugal, a par do inegável sucesso que tem
logrado alcançar em todos os Estados desta região, nos
mais diversos domínios, sociais, culturais, económicos e
políticos, ao longo de gerações, com assinável trabalho,
espirito empreendedor, grande determinação e firme

“O professor Onésimo
Almeida é uma pessoa
extraordinária e com
capacidades e qualidades
pessoais para presidir
ao Dia de Portugal”
— Márcia Sousa, vice-cônsul de Portugal
em Providence

Onésimo T. Almeida, professor catedrático da Brown
University, que foi nomeado pelo Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente das
comemorações do Dia de Portugal, que têm lugar em
Ponta Delgada, Boston, Providence e San Francisco,
Califórnia.

vontade, mas sempre com ânimo conciliador e solidário,
tranquilidade e saber, plenamente integrando-se na
sociedade norte-americana mas mantendo sempre vivos
os seus laços à sua terra de origem, como é tão
característico dos portugueses e luso-descendentes que
aqui vivem, ajudando assim ao extraordinário desenvolvimento desta região e ao cimentar do seu bom
relacionamento com o nosso país no continente e ilhas”,
concluiu o cônsul de Portugal em Boston, José Rui Velez
Caroço.

“Foi uma excelente e
bem merecida escolha! O
professor
Onésimo
Teotónio de Almeida é uma
pessoa extraordinária e

com capacidades e qualidades pessoais para
presidir ao Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades. Reúne na sua
pessoa todos os princípios
e valores que muito
identificam e representam
o povo português e em
particular os açorianos, e a
comunidade portuguesa
nos Estados Unidos está
certamente muito orgulhosa, muito em particular
a do estado de Rhode
Island”, disse Márcia
Sousa, que tem sido muito
ativa junto das celebrações
do Dia de Portugal em
Rhode Island.
(Continua na página seguinte)

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018

Comunidades

PORTUGUESE TIMES

19

“Quero dar os parabéns ao amigo Onésimo”
António Frias, empresário e amigo pessoal de OTA
“Quero dar os parabéns ao
Onésimo. Esta distinção
vem sublinhar os valores e
as qualidades que reúne e
que lhe deram a presidência
do Dia de Portugal, em
Ponta Delgada, Boston,
Providence e Califórnia”,
sublinhou o empresário
António Frias e amigo
pessoal de Onésimo
Almeida.
“Temos de nos sentir
honrados pelo facto de
sermos uma comunidade
reconhecida. Temos grandes
valores e este é disto um
exemplo. A comunidade
deve reunir-se em força em
Boston, em Providence e em
São Francisco. Vamos

António Frias

mostrar que somos muitos
e bons”, concluiu António
Frias.

Costuma-se dizer-se no
referente aos oriundos dos
Açores “Podemos sair dos
Açores, mas os Açores
nunca saiem dentro dos
açorianos”.
Rogério Medina, já não é
vice-cônsul e como tal sem
uma ligação direta à comunidade. Mas a comunidade,
essa nunca sai de Rogério
Medina. E como tal nada
lhe passa desapercebido.
“Gostei da nomeação
pelo prestígio em que é
reconhecido no nosso país
e não só o professor Onésimo”, salientou Rogério
Medina.
As reações sobre a
nomeação de Onésimo

Rogério Medina

Almeida por parte do
Presidente da República
foram unânimes e condizentes com a importância
da distinção.

João Pacheco, conselheiro das Comunidades,
manifestou o seu agrado
perante a nomeação:
“A nomeação do professor Onésimo Almeida
para presidir às celebrações
do Dia de Portugal em
Ponta Delgada, Boston,
Providence e São Francisco
foi recebida com o maior
agrado nos Açores e nas
comunidades portuguesas.
O seu trabalho tem sido
notável, tanto na Europa,
América e em outros
continentes”, referiu João
Pacheco, que sublinha as
reações da comunidade que
se congratula com a
oportuna e feliz nomeação

João Pacheco

por parte do Presidente da
República, Marcelo Rebelo
de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa e a Sagres serão as mais relevantes representações
nas celebrações do Boston Portuguese Festival e Dia de Portugal em RI
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA
Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República
Portuguesa, chef ia uma
numerosa comitiva que será
recebida com todas as honras, no que se antevê de uma
memorável participação nas
celebrações do Boston Portuguese Festival e Dia de
Portugal/RI 2018 em
Providence.
Marcelo Rebelo de Sousa
chega a Boston no dia 10 de
junho, em voo proveniente de
Ponta Delgada, onde nos
Açores preside às celebrações do Dia de Portugal.
Ainda não há informação
concreta qual o tipo de voo
que a comitiva utilizará. Se o
voo de ligação normal Ponta
Delgada-Boston, se um voo
especial da Azores Airlines.
O voo deverá aterrar por
volta das 5:00 da tarde, em
Boston, domingo, 10 de
junho de 2018. Já em território americano, Marcelo
Rebelo de Sousa, Presidente
da República Portuguesa;
António Costa, primeiroministro; Vasco Cordeiro,
presidente do Governo dos
Açores e José Luís Carneiro,
secretário de Estado das
Comunidades, entre outras
individualidades, serão recebidos na praceta que envolve
o Boston City Hall, entretanto transformado num
grandioso arraial à portuguesa, sob a responsabilidade
do Boston Portuguese Festival. Está prevista a presença
de Charlie Baker, Governador de Mass., e Martin J
Walsh mayor de Boston.
O Boston City Hall é palco
anual para a cerimónia do
içar da bandeira portuguesa,
cerimónia integrada no
Boston Portuguese Festival.
Este ano, se tudo se conjugar,
a bandeira será içada pelo
presidente Marcelo Rebelo
de Sousa, perante numerosa
representação das diversas

comunidades da área consular de Boston, desde Cambridge a Lowell, passando
por Hudson, Peabody, Chicopee, Milford, Ludlow e
Springfield.
A área consular de New
Bedford será outra que antemão se aguarda de grande
aderência. E aqui vamos ter
a presença das numerosas
comunidades de Fall River,
New Bedford, Taunton.
Segundo fonte bem informada, poderá haver autocarros à disposição dos que
se vão deslocar a Boston.
Fomos ainda informados
que a grande festa portuguesa no City Hall de Boston
terá início pela 1:00 da tarde.
Haverá pavilhões, conjuntos
musicais, bandas de música,
ranchos folclóricos e gastronomia.
Entretanto fomos informados que será montado um
palco especial no local, de
forma a que as milhares de
pessoas que ali se aguardam,
venham a convergir para uma
visão alargada de todo o
cerimonial.
Para uma prepação cuidada, sabemos que foi formada uma comissão de honra, de que sabemos fazer
parte, Paulo Martins, conselheiro das Comunidades, Rui
Domingos, do Naveo Credit
Union, Paulo Pinto, director
executivo da MAPS, João
Caixinha, coordenador do
Ensino de Português nos
EUA, Anthony Pio da LAL,
Liliana Sousa, presidente do
Boston Portuguese Festival,
com os trabalhos a serem
coordenados pelo ativo José
Velez Caroço, cônsul de
Portugal em Boston.
Como se depreende, há um
cuidado extremo em que esta
visita seja coroada do maior
êxito e para o qual estão a ser
enveredados todos os esforços, para que nada falhe e a

que a comunicação social
que acompanha a comitiva
leve uma imagem da grandeza da comunidade, e da sua
integração na sociedade
americana.
Se o arraial vai ser uma
amostra da união da comunidade, as cerimónias na
State House vão ser a presença institucional baseada
nos luso eleitos que dignificam a nossa presença integrada nos EUA.

Marcelo Rebelo
de Sousa em RI
Rhode Island vai mostrar
uma vez mais todo o seu
poderio perante o Presidente
da República, quando pelas
8:30 o Waterf ire receber
Marcelo Rebelo de Sousa e
a sua comitiva. E aqui
esperamos ver uma aderência
de cerca de 35 mil pessoas,
número que acorre àquele
festival quando o mesmo se
realiza.
E aqui esperamos que a
comunicação social que
acompanha a comitiva, possa
ver este espetáculo único, a
receber um presidente da
República.
Para completar esta imagem, Marcelo Rebelo de
Sousa vai ser recebido em
local de excelência, no centro
da cidade de Providence,
capital do estado.
Está programado uma
receção em restaurante de
luxo, com vista sobre o
festival Waterfire. Não se
sabendo ao certo o tempo de
permanência em Rhode
Island. Prevê-se que o
Presidente da República
Portuguesa se encontre com
a comunidade em pleno
arraial do Dia de Portugal,
para o que está a ser preparado um grandioso show
com o acender da chama da
portugalidade, espetáculo

único em termos de celebrações do Dia de Portugal
no mundo. Ainda não está
conf irmado o artista ou
grupo que atuará no arraial
de domingo durante a visita
presidencial.
Após concluída a visita ao
arraial e Waterfire do Dia de
Portugal/RI/2018
o
Presidente da República
Portuguesa regressa a
Boston, onde vai pernoitar.
No dia seguinte, 11 de
junho, Marcelo Rebelo de
Sousa, pelas 11:00 da manhã,
será o convidado de honra, às
cerimónias oficiais do Dia de
Portugal, na State House em

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República
portuguesa.

Boston, onde são distinguidos elementos da comunidade. Com este cerimonial,
Marcelo Rebelo de Sousa

encerra a sua participação
nas celebrações do Dia de
Portugal em Boston e RI, devendo partir para Califórnia.

Rádio Voz do Emigrante celebra
30 anos de existência com festa
dia 18 de março em Swansea
A Rádio Voz do Emigrante, que emite na frequência 1400 AM, servindo a
comunidade lusófona da região e fundada em 1988, celebra os seus 30 anos de
existência com uma festa a ter lugar no sábado, 17 de março, pelas 6:00 da tarde, no
restaurante Venus de Milo, em Swansea.
A festa inclui a paticipação, na componente de entretenimento, de John Miranda
Band e os artistas Gardénia Benros e José Alberto Reis, vindo de Portugal.
Fátima Campos Ferreira, apresentadora do programa “Prós e Contras”, da RTP
Internacional, será a convidada de honra e Luís Pires, conhecido homem da rádio,
da TV e dos jornais, em New Jersey, a celebrar 50 anos de atividade, será o mestre
de cerimónias.
Trinta entidades comunitárias da comunidade serão distinguidas pelo seu serviço
à comunidade, a saber:
Alan Silvia, Alfredo Alves, Gunga Tavares, Clemente Anastácio, Michael
Rodrigues, Valdir Alves, José Francisco Costa, Leonel Teixeira, Viriato de Macedo,
Fernando Santos, João Morgado Pacheco, Liberal Silva, Otília Ferreira, Marc
Pacheco, Manuel Estrela, António Varela, Paul Bettencourt, Donaldo Macedo,
Catarina Avelar, David Andrade, Jorge Andrade, Dionísio da Costa, Ricardo Farias,
Tony Cabral, Willits Mendonça, Victoria Cabral, Virgínia Gonçalves, Joan Medeiros,
Evandro Carvalho, João Vuca Pinheiro, Victoria Lobban e ainda, a título póstumo,
Frederico Pacheco e Paul Gelzinis.
Serão ainda distinguidas dez organizações da comunidade: Prince Henry Society
of Massachusetts, Center for Portuguese Studies da UMass Dartmouth, Ideal Club,
Amigos da Terceira, LusoCentro do Bristol Community College, Lusophone Center
do Rhode Island College, Pedro Pires da Bridgewater State University, Casa dos
Açores da Nova Inglaterra, Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra,
Cape Verdean American Community Development.
Será também reconhecida a Portuguese American Leadership Council of the United
States.
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Médico dentista condenado
a pena suspensa por abusar de menor

Um médico dentista foi condenado a quatro anos e
meio de prisão, pena suspensa na sua execução, por
em 2015 ter abusado sexualmente de uma paciente
de 15 anos, no interior da clínica, na Maia, distrito do
Porto.
O arguido, de 43 anos, que era dentista da menor há
mais de dez anos, aproveitou-se dessa relação de proximidade para abusar sexualmente dela, entre janeiro e
fevereiro de 2015.
Sabendo que a vítima sofria de anorexia nervosa, o
médico sugeriu aos pais a realização de sessões de
medicina alternativa Reiki, consultas às quais a menor
ia sozinha. Durante essas sessões, o dentista pedia à
rapariga para se deitar na marquesa e ficar só em sutiã,
beijando-a na boca e acariciando-a.

Homem condenado a seis anos de prisão
por violar sobrinha de 9 anos

Um homem que violou a sobrinha de 9 anos, em 2017,
foi condenado a seis anos de prisão pelo Tribunal São
João Novo, no Porto.
O crime, que sucedeu em casa da avó da menor, no
Porto, aconteceu de janeiro a maio do ano passado.
O tio, de 43 anos, jardineiro de profissão, aproveitava
os momentos em que a sobrinha ficava em casa da
avó, para a mãe ir trabalhar e ela não ficar sozinha em
casa.

Homem detido por violação
e roubo de turistas

A Polícia Judiciária deteve um homem de 19 anos
por suspeita de vários crimes de violação e roubo de
mulheres estrangeiras, ocorridos na via pública, em
Lisboa, entre o final de janeiro e a madrugada de terça-feira da semana passada.
O detido abordava as vítimas inesperadamente, “com
bastante violência física, e constrangia-as a deslocarem-se para locais mais recatados, onde as vinha a
agredir sexualmente, subtraindo-lhe, igualmente, quantias monetárias e objetos de valor, como telemóveis,
que tivessem na sua posse”.
A PJ identificou até agora três vítimas, todas cidadãs
estrangeiras, com idades entre os 20 e os 30 anos, que
se encontravam em Portugal de férias ou em atividades
escolares.

Três detidos por alegada prática ilícita
de jogos de fortuna e azar
Três homens, de 18, 19 e 46 anos de idade, foram detidos num café em Gondomar, quando se encontravam
alegadamente a usar uma máquina de jogo ilícito.
Os jovens detidos, estudantes, encontravam-se jogar
numa máquina de jogo ilícito, que foi apreendida, assim
como a quantia de 121 euros.
O comerciante daquele café foi também detido, sendo
que os três foram notificados para se apresentarem
junto das autoridades judiciárias.

Cinco anos de prisão efetiva para homem
que violou grávida em Vagos
O Tribunal de Aveiro condenou, dia 22, a cinco anos de
prisão efetiva um homem acusado de ter violado uma
mulher grávida de cinco meses e esfaqueado o companheiro daquela.
O coletivo de juízes decidiu condenar o arguido por
dois crimes de ofensa à integridade física, um dos
quais qualificado, um crime de violação e um crime de
sequestro, tendo-lhe sido aplicado em cúmulo jurídico
uma pena de cinco anos de prisão efetiva.
Durante o julgamento o arguido remeteu-se ao silêncio.
O arguido estava acusado de homicídio na forma tentada, mas foi absolvido deste crime porque o tribunal entendeu que não resultou provado que tivesse intenção
de tirar a vida ao ofendido.
O caso ocorreu a 13 abril de 2017, numa casa devoluta na praia da Vagueira, em Vagos, onde o ofendido
pernoitava.
O casal estava na cama, num momento íntimo, quando
foi surpreendido pelo arguido que entrou no quarto e
agrediu o homem com uma facada no peito. A mulher
conseguiu fugir do local e dirigiu-se a uma pastelaria
para pedir ajuda, mas foi seguida pelo arguido que a
agarrou por um braço e levou-a para outra casa devoluta onde a forçou a manter práticas sexuais.
O homem que tem antecedentes criminais pela prática
de diversos ilícitos, tendo já cumprido uma pena efetiva
de prisão, vai manter-se em prisão preventiva até se
esgotarem as possibilidades de recurso.

Detida no aeroporto mulher
que tentava embarcar com munições
A PSP deteve na zona de controlo de embarque do
aeroporto do Porto uma mulher que pretendia embarcar
num voo internacional com três caixas de munições na
sua bagagem.
A mulher “transportava na sua bagagem três caixas
de munições sem que estivesse habilitada para a sua
posse nos termos da legislação em vigor, pelo que foi
intercetada e detida”.
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Portugal está nos cinco países da Europa
que pior trata os idosos
Um estudo da Organização Mundial de Saúde que envolveu 53 países coloca Portugal no grupo dos cinco piores no tratamento aos mais velhos, com 39% dos idosos
vítimas de violência.
Os dados foram citados sexta-feira, no Porto, numa
conferência sobre “Reaprender a Idade: Contributos interdisciplinares”, pela médica e vice-presidente da Comissão de Proteção ao Idoso, Antonieta Dias, que afirmou que “Portugal é o país da Europa que menos investe
nas pessoas da terceira idade”.
A especialista frisou que “neste momento somos o país
que tem piores condições para cuidar dos idosos, porque falta fazer o investimento credível e acompanhado
do idoso”.
Para Antonieta Dias, este “investimento credível e
acompanhado” consiste, nomeadamente, “em criar mais
alojamentos, investir nos cuidadores, nas pessoas que
acompanham os idosos e alargar o leque de investimento

em relação ao apoio da terceira idade”.
“Grande parte dos idosos tem reformas de 400/500 euros e não pode pagar mil euros para estar institucionalizado durante um período temporário ou definitivo. O
meu desafio é que todos comecemos a despertar para esta
problemática e fazer com que os lucros das casas que institucionalizam os idosos sejam investidos em lares adaptáveis aos nossos rendimentos. Estamos na Europa, mas
os nossos rendimentos estão a léguas de distâncias de
todos os europeus”, frisou.
No seu Relatório de Prevenção contra os Maus Tratos
a Idosos, a OMS analisa as agressões nos últimos cinco
anos contra os mais velhos, num universo de 53 países
europeus, e conclui que “Portugal tem um sério problema
no que respeita aos maus tratos contra idosos.”
Da lista negra fazem parte apenas mais quatro países:
Sérvia, Áustria, Israel e República da Macedónia.

Ciganos e afrodescendentes vivem em habitações
inadequadas em Portugal
Ciganos e afrodescendentes continuam a viver em habitações inadequadas em Portugal, alerta a Amnistia Internacional num relatório onde também elogia algumas
políticas contra a discriminação.
A organização recorda os avisos feitos num relatório
publicado em fevereiro pela Relatora Especial da ONU
para o direito à habitação condigna, Leilani Fahra, que
exortou as autoridades portuguesas a priorizar a construção de casas para substituir bairros de lata e a garantir
que despejos e demolições não resultam em sem-abrigo.
Por sua vez, o comissário europeu para os Direitos Humanos, Nils Muiznieks apelou em março à criação de
novos programas de habitação social, preocupado com
as condições dos agrupamentos de ciganos e outros grupos vulneráveis.
Um exemplo mencionado é o do Bairro 6 de Maio, no
concelho da Amadora, onde muitos moradores de ascendência africana e cigana confessaram ter receio de serem
despejados à força e de verem as suas casas demolidas.
Ainda na Amadora, o relatório da AI refere o processo
de que são alvo 18 agentes da polícia por maus-tratos a
seis homens de ascendência africana em 2015, nomeadamente tortura, prisão ilegal, abuso grave de poder e

outras ofensas agravadas por racismo.
A violência sobre os presos, as condições na prisão e
prisão preventiva e a situação dos pacientes em unidades
psiquiátricas portuguesas são também motivo de preocupação da Amnistia Internacional.
Outro tema referido no relatório é a forma como a violência contra as mulheres é vista em Portugal, sendo citados os processos disciplinares a juízes do Tribunal de Recurso do Porto que proferiram uma pena suspensa a dois
homens condenados em 2015 por agredir uma mulher,
alegando que “o adultério da mulher é um gravíssimo
atentado à honra e dignidade do homem”.

Voto de pesar pelas vítimas
de massacre em liceu nos EUA

Parlamento rejeita desvinculação
de Portugal do Acordo
Ortográfico de 1990

Os grupos parlamentares das diversas forças políticas
aprovaram, quinta-feira, por unanimidade um voto de
pesar pelas 17 vítimas mortais num massacre a tiro verificado há uma semana num liceu norte-americano.
“Desta vez, foi no liceu Marjory Stoneman Douglas,
em Parkman, no estado da Florida, onde um antigo aluno abriu fogo impiedosa e indiscriminadamente sobre os
estudantes desse mesmo liceu, vitimando mortalmente
17 pessoas, entre as quais crianças, e ferindo outras 15,
cinco das quais hospitalizadas em estado crítico”, lê-se
no texto apresentado pelo CDS-PP.
O documento, que recordava “o tiroteio mais mortífero
de sempre nos Estados Unidos (num festival de música
em Las Vegas, destacou que a tragédia de Parkman constituiu “o 18.º ataque com armas de fogo em 45 dias e o
mais mortal de todos aqueles que ocorreram em escolas
norte-americanas nos últimos cinco anos”.
“A Assembleia da República exprime as suas mais
sentidas condolências aos familiares das vítimas mortais
(...), bem como os votos de rápidas melhoras a todos os
feridos e expressa a sua solidariedade ao povo e autoridades norte-americanas”, terminava o documento.

PSP destrói mais de três mil armas

Na terceira ação realizada este ano, a PSP destruiu
3.178 armas de fogo e armas brancas declaradas como
perdidas a favor do Estado no âmbito de processos crime,
contraordenação ou administrativos ou depois de terem
sido apreendidas pelas autoridades policiais, a nível nacional. Do lote fazem ainda parte armas entregues voluntariamente ao Estado pelos seus detentores ou achadores.
A PSP destruiu já este ano mais de nove mil inutilizadas este ano.

Numa nota positiva, a organização aludiu à proposta
de lei em discussão para aumentar a proteção dos direitos
das pessoas LGBTI e a legislação aprovada que reforça a
proteção contra a discriminação de pessoas com deficiências físicas e mentais.
O relatório da Amnistia Internacional 2017/18 abrange
159 países e oferece uma análise abrangente sobre o estado dos Direitos Humanos à escala mundial, coincidindo
com o ano em que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos celebra o 70º. aniversário.

A proposta comunista para que Portugal se desvinculasse do Acordo Ortográfico de 1990 foi rejeitada no
parlamento pelo PSD, PS, BE e CDS-PP, apesar de dois
deputados centristas terem votado a favor, juntamente
com PCP e PEV.
Assim, o projeto de resolução do PCP que “recomenda
o recesso de Portugal do Acordo Ortográfico de 1990”
teve os votos a favor do PCP, do PEV e dos deputados
do CDS-PP Filipe Lobo d’Avila e Ilda Araújo Novo, os
votos contra das bancadas do PSD, PS, BE e CDS-PP
e a abstenção do PAN, dos deputados centristas Isabel
Galriça Neto, Teresa Caeiro e António Carlos Monteiro,
do deputado do PSD Miguel Morgado e da deputada do
PS Helena Roseta.

Presidente da Câmara Municipal
de Albufeira vítima de morte
súbita aos 60 anos

O presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e
Sousa, de 60 anos, morreu, na madrugada de sexta-feira,
vítima de doença súbita.
Licenciado em Direito, Carlos Silva e Sousa tinha sido
eleito em outubro pelo PSD para um segundo mandato
à frente da autarquia, tendo antes desempenhado as funções de presidente da Assembleia Municipal de Albufeira durante três mandatos consecutivos.
Nascido a 13 de abril de 1957, foi ainda deputado na
Assembleia da República e membro da assembleia intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve.
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Projeto “Space Rider” da ESA
com local de aterragem nos Açores

A Agência Espacial Europeia (ESA) escolheu os Açores para acolher um local de aterragem do projeto “Space
Rider’.
O anúncio foi feito pelo presidente do governo regional, dia 21, no plenário da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores, na Horta. Vasco Cordeiro
valorizou a escolha da ESA, garantindo que vai “gerar
emprego qualificado, quer ao nível dos serviços, quer ao
nível dos recursos afetos” ao projeto.
O projeto da agência “tem como objetivo proporcionar
à Europa um sistema de transporte espacial integrado,
acessível, independente e reutilizável para acesso e retorno do Espaço”, indica nota do governo regional.
Os Açores, através do coordenador da estrutura de
missão para o Espaço, estão representados neste grupo
de trabalho da ESA, sendo que responsáveis deste grupo irão visitar o arquipélago em abril com o objetivo de
analisar os potenciais locais que possam servir para este
projeto.
As atividades a desenvolver no local de aterragem que
vier a ser escolhido nos Açores “irão envolver a telemetria e telecomando do veículo, a gravação e arquivo de
dados, tratamento e distribuição de dados pós-voo, gestão e controle de emergência, controlo na reentrada da
atmosfera e aterragem do veículo”, indica ainda o executivo açoriano.

Derrocada obriga a realojamento
provisório de cinco famílias no Pico

Uma derrocada ocorrida quinta-feira passada na freguesia das Ribeiras, nas Lajes do Pico, obrigou ao realojamento provisório de cinco famílias, num total de 16
pessoas, cujas habitações se encontram próximas de uma
falésia instável.
A derrocada ocorreu numa falésia junto a costa, uma
zona onde no final janeiro já tinha ocorrido uma situação
idêntica, mas sem afetar como desta vez a via.

Residentes nos Açores não pagam para
entrar na zona dos cozidos das Furnas

Os residentes nos Açores vão deixar de pagar para entrar na Lagoa das Furnas, em São Miguel, a partir do dia
01 de abril.
A medida, aprovada em Assembleia Municipal da Povoação, contempla, ainda, o estacionamento gratuito para
os residentes açorianos. “Aos turistas continentais e estrangeiros serão pedidos dois euros, mas também deixam
de pagar estacionamento”, segundo nota da autarquia da
Povoação, que tem, desde 2015, sob sua responsabilidade a zona dos emblemáticos cozidos das Furnas.

Columbus Trail cancelado devido
ao falecimento de um atleta

A terceira edição do Columbus Trail, uma organização do Azores Trail Run que decorreu sábado, na ilha de
Santa Maria, foi cancelada por falecimento de um dos
participantes.
O atleta, de 53 anos, da ilha de São Jorge, que participava na Columbus Marathon (42 quilómetros), foi encontrado inanimado por outros participantes do evento
desportivo perto da Baía de São Lourenço.
Os atletas participantes, perto de 250 oriundos de 11
países, foram contactos pela organização que por volta
das 12 horas (hora local) optou pelo cancelamento da
prova, entendendo como prioridade “dar todo o apoio
psicológico e logístico à família e aos companheiros de
equipa do participante”.
O Columbus Trail, uma organização do Azores Trail
Run, é composto por três provas: Columbus Grand Trail
(77 quilómetros), Columbus Marathon (42 quilómetros)
e Columbus Half Marathon (22 quilómetros).

Sobe para quatro número
de mortos por gripe A na Madeira

Uma mulher de 84 anos, com múltipla patologia associada, morreu a semana passada com gripe A, aumentando para quatro os casos de morte na Madeira.
Na última semana assistiu-se a uma diminuição na
procura dos utentes aos centros de gripe e há apenas a
registar três novos internamentos: uma criança do sexo
masculino de 14 anos e dois adultos (dos sexos feminino
e masculino).
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Universitários norte-americanos visitam Açores
e Madeira para estudarem vinhos

Vinte alunos da Universidade Johnson & Wales, de
Rhode Island, vão estudar os vinhos dos Açores e da Madeira numa visita aos dois arquipélagos.
Numa nota enviada pela Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada (EFTH), parceira neste
programa de estudos, refere-se que os alunos desta universidade norte-americana vão “aprender sobre a história
das ilhas” bem como dos “solos, climas, gastronomias,
culturas e vinhos”.
O programa, intitulado “Volcanic Island Wines: The
Azores and Madeira Wine”, arrancou sábado em Ponta
Delgada, e estende-se até ao dia 04 de Março, incluindo
visitas às ilhas açorianas de São Miguel, Pico e Faial e à
ilha da Madeira, no arquipélago vizinho.
A EFTH organiza assim pela segunda vez o “Programa
de Estudos sobre Turismo e Vinhos Vulcânicos”, que está
associado a uma paragem letiva na primavera, estando
previstas 47 horas de formação e várias atividades ao
longo de sete dias.

O programa inclui visitas às estufas de ananás, à fábrica de chá da Gorreana e às caldeiras das Furnas, na ilha
de São Miguel, ao Centro de Interpretação da Paisagem
da Cultura da Vinha da Ilha do Pico e ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, na ilha do Faial.
No arquipélago da Madeira está prevista a visita ao
Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato e aos Vinhos Barbeito, entre outros.
A parceria entre a Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada, nos Açores, e a Johnson & Wales,
considerada uma das maiores universidades do mundo
nas áreas de cozinha e pastelaria, decorre há 11 anos.
Em 2010, o “College of Culinary Arts”, localizado em
Providence, e pertencente a esta academia americana, foi
agraciado com o título de membro honorário da EFTH.
O objetivo do título foi “agradecer” o contributo no
“desenvolvimento dos currículos e enriquecimento técnico de formadores e formandos” da escola hoteleira
açoriana.

SATA Internacional com prejuízo de 20,6 ME
até setembro de 2017

A Sata Internacional, que engloba as operações da
companhia aérea para fora dos Açores, fechou o terceiro
trimestre de 2017 com um prejuízo de 20,6 milhões de
euros, estando ainda por fechar as contas finais do ano.
De acordo com informações enviadas pelo Governo
Regional à Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores, e referentes às contas das empresas do setor público açoriano, ao prejuízo da Sata Internacional
junta-se um resultado líquido negativo de 4,54 milhões
de euros da Sata Air Açores, responsável pelas ligações
aéreas dentro do arquipélago.
O executivo açoriano tem neste momento em curso o
processo para alienar até 49% da Azores Airlines, precisamente a operação para fora da região autónoma: este é
“um processo legitimado pelo parlamento e que decorre
com total transparência”, vincou já o secretário regional
Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares,
Berto Messias.
Foi já nomeada pelo executivo uma comissão especial
que vai acompanhar a alienação parcial de até 49% da
participação social indireta que a região detém na companhia aérea. A comissão é presidida pelo advogado Luís
Paulo Elias Pereira e integra ainda o economista António
Gabriel Fraga Martins Maio e o professor universitário
da área da gestão de empresas João Carlos Aguiar Teixeira.
Compete à comissão, precisa o executivo açoriano,
“elaborar os pareceres e relatórios que o Governo dos
Açores entenda necessários sobre as matérias relacionadas com o processo, apreciar e submeter aos órgãos e
entidades competentes quaisquer reclamações que lhes
sejam submetidas e publicar um relatório final das suas

atividades”.
No começo do mês, Vasco Cordeiro tinha indicado
que o processo público de alienação de 49% da Azores
Airlines arrancaria ainda em fevereiro, na procura de um
“parceiro estratégico” que garanta “robustez” à transportadora aérea.
A Azores Airlines, que faz voos de e para fora do arquipélago açoriano, “opera, atualmente, numa realidade bastante diferente da do passado recente”, vincou na
ocasião Vasco Cordeiro, lembrando o governante que
“há pouco mais de três anos operavam regularmente nos
Açores duas companhias com gestão 100% pública”.
“Hoje, este cenário alterou-se profundamente havendo mais companhias a operar nos Açores e apenas uma,
a SATA, com gestão pública. Mesmo a nível europeu,
em cerca de uma década, grandes companhias aéreas de
bandeira foram absorvidas por capitais privados e, mais
recentemente, mesmo companhias de baixo-custo, consideradas o modelo de sucesso da aviação civil, estão a
enfrentar graves constrangimentos operacionais”, sublinhou ainda à época o chefe do executivo dos Açores.
A “nova realidade” do mercado obriga a uma “permanente” avaliação da SATA e, em concreto, da Azores Airlines.
“O grande desafio que a Azores Airlines enfrenta não
se resume a uma questão de capital. O grande desafio tem
a ver, sobretudo e numa primeira fase, com a aliança a
um parceiro estratégico que possa trazer consigo, ou que
possa congregar à sua volta, o reforço da capacidade operacional, da capacidade técnica, de frota e de recursos,
entre outros, que alavanquem a atividade da empresa”,
disse também Vasco Cordeiro.

Desafios do Aeroporto da Madeira em auscultação
O Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, apesar da evolução tecnológica dos aviões, terá
sempre as suas “particularidades e desafios”, disse a
semana passada Miguel Silveira, comandante da TAP e
presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea.
“Agora, dizer que a Madeira não tem as suas particularidades e desafios, não o posso dizer. Tem as suas particularidades e os seus desafios muito sérios”, disse o comandante, com experiência de anos nas linhas da Madeira e
dos Açores e professor universitário de Aeronáutica, na
audição parlamentar da Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo sobre a “avaliação da operacionalidade do Aeroporto Internacional da
Madeira Cristiano Ronaldo”, muitas vezes condicionado
pelos ventos, precipitação e reduzida visibilidade.
Um grupo de trabalho foi constituído para estudar o
levantamento ou não das limitações da operacionalidade
do aeroporto.
Para Miguel Silveira, se um aeroporto estiver sujeito a
condições meteorológicas abaixo dos mínimos impostas
pela Autoridade Aeronáutica deve ser encerrado.
“Na minha opinião, a operação naquele aeroporto deve
ser encerrada, caso contrário estaremos perante uma possível pressão psicológica que seja quase um convite ao
não cumprimento da regulamentação” porque, indicou,

“as limitações existem para tornar a aviação naquilo que
ela é, um dos poucos sistemas ultra seguros no mundo”.
“Essas limitações existirão sempre e, se nós deixarmos
alguns destes fatores ao critério de um comandante, somos capazes de estar no caminho da asneira”, alertou.
O diretor do Instituto Português do Mar e da Atmosfera da Região Autónoma da Madeira, Vítor Prior, ouvido também pela Comissão Especializada, revelou que
as condições atmosféricas no arquipélago, incluindo no
Aeroporto, são sobretudo influenciadas pelo anticiclone
dos Açores, fazendo predominar ventos de nordeste.
Vítor Prior revelou, no entanto, que um estudo sobre
os ventos nos últimos três anos comparados com os de
anos anteriores, realizado nas estações do Porto Santo e
na Ponta de São Lourenço [Caniçal], indicam um ligeiro acréscimo na intensidade do vento. “Os últimos três
anos, comparados com os de anos anteriores, verifica-se
um aumento da intensidade média na ordem dos 0,4 nós
no Porto Santo e 0,9 nós no Caniçal e de 0,6 e 1,2 na
rajada. Não direi que é muito, mas será o suficiente para
influenciar a operação em geral”, concluiu.
A Assembleia Legislativa está a auscultar diversas entidades ligadas às operações aeroportuárias no sentido
de avaliar a possibilidade de haver revisão dos limites
operacionais [vento, chuva e visibilidades] no aeroporto
da Madeira.
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Morreu Arthur Moniz, pintor de New Bedford
New Bedford ficou mais pobre, morreu o artista
plástico Arthur Moniz aos 72 anos. Depois de um
ano de luta contra um cancro, Moniz perdeu a
batalha dia 21 de fevereiro na sua casa de Fairhaven,
com a família a seu lado.
Desde que a caça à baleia a celebrizou, New
Bedford tem tido muitos pintores residentes e ainda
hoje existem na cidade mais de duas dezenas de
galerias, mas nenhum outro pintor foi tão
devotadamente apaixonado pela cidade como este
lusodescendente que foi autor de milhares de
desenhos, aguarelas e óleos com paisagens da área
de New Bedford retratando as suas histórias
marítimas.
Durante várias décadas, os olhos de Arthur Moniz
olharam tanto o ordinário quanto o extraordinário
do chamado Southcoast e criaram arte. Do pequeno
bote solitário amarrado a um cais de Dartmouth ao
farol orgulhoso que guarda o porto de Mattapoisett,
Moniz soube captar o legado de Clifford Warren
Ashley, William Bradford e outros pintores que
também descobriram a magia de New Bedford.
Moniz, que nasceu em New Bedford, em 1945 (era
filho de Arthur F. e Mary Morris Moniz) explicou
no seu site a sua posição de artista:
“Tento transmitir um sentimento de calma num
mundo de barulho e ritmo rápido: uma paz que vem

EXPRESSAMENDES
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de estar sozinho, mas não solitário. Gosto das
estruturas que parecem estar com dignidade à prova
do tempo, as texturas de madeira velha, o casco de
árvores e as rochas”.
Tinha uma sensibilidade única para captar a vida
do mar, os seus barcos e os seus homens. E por isso
os seus desenhos e aguarelas contam parte da
história de New Bedford.
Na biografia de Moniz pode ler-se que a vocação
artística começou na infância,
frequentou o Massachusetts College of Art e a
escola do Museu de Belas Artes de Boston. No Japão
(um dos seus mercados), fez exposições no Palácio
Imperial de Tóquio, no museu John Manjiro House
e Câmara Municipal de Tosashimizu, e no Museu
Meiji-Mura, Nagoya. Fez também exposições no
Boston Symphony Hall, no New Bedford Whaling
Museum e na Biblioteca Millicent, Fairhaven. Foi
premiado pela ASMA (Sociedade Americana de
Artistas Marítimos) e uma das suas pinturas,
intitulada Mending the Nets, viajou pelo país numa
exposição itinerante que terminou este ano em
Mystic, CT. Há dois anos, Moniz criou um
ornamento que foi oferecido ao presidente Obama
para pendurar na árvore de Natal da Casa Branca.
Um artista brilhante e um homem simples que
adorava andar de caiaque e de passear no seu
Mustang descapotável no verão. Mas o seu tempo
mais precioso era dedicado a pintar e mantinha dois
estúdios, um em Fairhaven, onde residia e outro
na Florida, onde passava o inverno.
Moniz foi casado 52 anos com Cheryl (Germana)
Moniz e deixa um filho, Brett Moniz e uma filha
Kerran Soares, além de quatro netos. Cheryl foi a
grande parceira de Moniz na gerência da famosa
Galeria Moniz, que era negócio de toda a família,
uma vez que Kerran e Brett também lá trabalham
no emolduramento e outras tarefas.
Cheryl disse que vão tentar manter aberta a
galeria. Localizada em 22 William Street, a galeria
fica mesmo em frente ao New Bedford Whaling
Museum. Tem algumas das mais belas obras de arte
náuticas que já vi e pode-se passar horas olhando
os seus trabalhos, que retratam uma ampla gama
de interesses, a começar pela rica história marítima
de New Bedford, dos tempos da caça à baleia à
atualidade. Os seus trabalhos incluem também
belezas naturais do Japão, da Florida e dos Açores,

Arthur Moniz
uma descoberta recente. Alguns trabalhos de Moniz
estão na galeria do baleeiro açoriano no Whaling
Museum e, como curiosidade, lembre-se que ele era
membro da Azorean Maritime Heritage Society.
O funeral de Moniz realiza-se hoje, 28 de fevereiro,
com serviço fúnebre na histórica Seamens Bethel, a
menos de cem metros da galeria de Moniz.
O Arthur Moniz que admirávamos deixou de estar
fisicamente presente, mas a vida continuará nos seus
desenhos e aguarelas, e vamos continuar a encontrálo com frequência. Em muitas residências e negócios
de New Bedford há penduradas peças de Moniz e
agora vamos apreciá-las muito mais.

Portugal nas Olímpiadas
de Inverno
A Coreia do Sul disse adeus domingo aos 23ª Jogos
Olímpicos de Inverno. O mayor de PyeongChang,
Sim Jae Kook, entregou a bandeira olímpica a
Jining Chen, mayor de Pequim, na China, sede da
próxima edição em 2022. Foi uma festa com muita
música pop, belas imagens formadas por drones e
Ivanka Trump. Os atletas das Coreias do Sul e
Norte entraram juntos no estádio empunhando três
bandeiras: Coreia do Sul, Coreia do Norte e da
península da Coreia. A Coreia do Norte, que
boicotou os Jogos Olímpicos de Seul 1988, desta
vez enviou vários atletas, incluindo 12 jogadoras
de hóquei no gelo que formaram equipa com as 23
sul-coreanas convocadas para a competição, após
um acordo entre as duas Coreias e o Comité
Olímpico Internacional. Foi a primeira equipa
intercoreana desde 1991, quando atletas do ténis
de mesa dos dois países disputaram o Mundial no
Japão e uma equipa conjunta de futebol disputou o
Mundial Sub-20 em Portugal. A ideia de formar
uma equipa unificada provocou polémica na
Coreia do Sul, onde o governo foi acusado de
sacrificar o sonho olímpico de atletas por motivos
políticos. Mas o presidente sul-coreano, Moon JaeIn, nunca escondeu o desejo de aproveitar o evento
de PyeongChang para reduzir a tensão provocada
nos últimos meses pelos programas balístico e
nuclear da Coreia do Norte.
Lembra-se do filme Cool Runnings (1993),
produzido pela Disney e sobre uma equipa de
bobsled da caribenha Jamaica que sonhava
participar nos Jogos de Inverno? Aconteceu
realmente, uma equipa jamaicana de bobsled
competiu nas Olímpiadas de Inverno de 1988, em
Calgary, apesar das condições tropicais em que
treinavam e por sinal o trenó capotou no último
dia.
A participação de Portugal nos Jogos de Inverno é
um pouco semelhante à da Jamaica, o país não tem
dias de neve suficientes para quem quer treinar a
nível olimpíco e a aposta tem sido procurar
talentos portugueses ou lusodescendentes em
países com tradição em desportos de inverno.

Mesmo assim, PyeongChang foi a oitava aparição
de Portugal nas Olímpíadas de Inverno, onde
participa regularmente desde os Jogos de 2006,
em Turim e pela primeira vez com dois atletas
em duas modalidades diferentes.
Portugal teve 10 atletas em preparação para os
Jogos de 2018, mas apenas dois qualificaram:
Arthur Hanse, 24 anos, que nasceu em França e
vive em Lyon, competiu no esqui alpino
(disciplinas de slalom e slalom gigante) e
Kequyen Lam, 38 anos, farmacêutico, natural de
Macau e vive em Vancouver, Canadá, competiu
na modalidade de cross country, uma das
vertentes do esqui nórdico.
Perto da qualificação estiveram também Hugo
Alves, residente no Japão, no luge, e Christian
Oliveira, luso-australiano de 18 anos a residir nos
EUA, no snowboard. Na Suiça há uma equipa
portuguesa de curling e em Andorra uma jovem
esquiadora de 15 anos, Vanina Guerillot de
Oliveira, tem obtido bons resultados, portanto é
possível que a comitiva portuguesa aumente
substancialmente nos próximos Jogos, em 2022.
Refira-se que, pela primeira vez, Portugal deu
apoio aos seus atletas, que até agora competiam
às suas custas.
Foi a estreia de Lam nas Olímpiadas, depois de
uma lesão no ombro o ter impedido de se
qualificar para os Jogos de Sochi em 2014, na
altura como praticante de snowboard. Lam, que
foi o porta-estandarte de Portugal na cerimónia
de abertura (tal como Hanse já tinha sido em
Sochi) terminou em 113º lugar nos 15 km de
esqui de fundo, estilo livre, prova que completou
em 54m34,1 e comemorou como uma vitória
mesmo tendo gasto 21 minutos mais do que o
suíço Dario Cologna, que ganhou a sua terceira
medalha de ouro.
Arthur Hanse terminou na 38.ª posição no slalom
masculino com um tempo total de 1m58,61, a
quase 20 segundos do vencedor, o sueco André
Myhrer, ficando na 38.ª posição entre 106
inscritos. No slalom gigante, Hanse terminou na
66º posição, a 26 segundos do vencedor, Marcel
Hirsher.
Da delegação dos EUA fez parte Alex Ferreira
nascido em 1994 em Aspen, Colorado. É
especialista em halfpipe, já tinha ganho a
medalha de bronze nos Jogos de 2014 e ganhou a
prata em 2018, além de quatro medalhas nos XGames e três pódios no Campeonato Mundial. O
apelido sugere ancestralidades lusas, mas o pai
de Alex é o argentino Marcelo Ferreira, antigo
futebolista que jogou no River Plate e Tucuman, e
veio em 1982 para New York, onde jogou futsal
no Arrows. Portanto, Alex Ferreira é argentino.
Mas a mais jovem atleta medalhada em
PyeongChang foi a franco-portuguesa Julia
Pereira de Sousa Mabileau, 16 anos, que
representava a França e sagrou-se vice-campeã de
snowboard cross, uma corrida em que um grupo
de atletas compete numa descida com vários
níveis de dificuldade. A lusodescendente
participou pela primeira vez nas Olimpíadas de
Inverno. Superada apenas pela italiana Michela
Moioli, líder mundial e principal favorita, que
levou a medalha de ouro, Julia terminou no
segundo lugar, arrecadando a medalha de prata e
à frente da checa Eva Samkova, medalha de
bronze e que foi campeã olímpica em 2014 em
Sochi.
No fim, no quadro geral das medalhas, a Noruega
foi primeira com 14 ouros, 14 pratas e 11 bronzes
(39 no total); Alemanha segunda com 14 ouros,
10 pratas e 7 bronzes (31 no total); Canadá foi
terceiro com 11 ouros, 8 pratas e 10 bronzes (29
no total); Estados Unidos foi quarto com 9 ouros,
8 pratas e 6 bronzes (23 no total) e Holanda foi
quinta com 8 ouros, 6 pratas e 6 bronzes (20 no
total). São números elucidativos. Os Estados
Unidos têm 230 milhões de habitantes e
pequenos países como Noruega (5,2 milhões) e
Holanda (17 milhões) conquistaram mais
medalhas. Talvez por isso Donald Trump
pretende mais imigrantes noruegueses e menos
do Haiti e outras “shithole countries”.
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Sai mais um plano!
1. A TERRA DOS PLANOS
Os Açores devem ser a região do mundo onde existem mais planos, projectos e estudos.
Quando a governação não atina com a resolução
de um problema, inventa um plano. À fornada já
existente, vai juntar-se agora mais um: o Plano de
Combate às Dependências, na sequência do alarmante relatório anual do SICAD, que nos coloca, mais
uma vez, na liderança das drogas e álcool.
Quem se der ao trabalho de contar o número de
planos que os sucessivos governos regionais anunciaram, nos últimos anos, para combater as dependências, perderá a conta com tamanha fabricação.
Só na última década lembro-me de, pelo menos, uma
mão cheia deles.
Ora vejamos: há o Plano Regional de Prevenção e
Combate às Dependências 2010-2012, já existiam
os Planos Regionais de Saúde de 1989 e de 19951999, que continham programas específicos para as
áreas das toxicodependências, em 2008 o X Governo
Regional criou a Direcção Regional da Prevenção
e Combate às Dependências, foi criado um Núcleo
Coordenador do Programa de Luta Contra as Dependências, existiu o Plano Regional de Acção Contra as
dependências, foi criado um Conselho Regional para
a Luta Contra as Dependências, nasceu um outro
Plano Regional de Acção Contra o Alcoolismo, depois
veio o Programa Regional de prevenção do Mau Uso
e Abuso de Substâncias Psicoactivas...
Querem mais ou já basta? Após tantos milhões, após
tanta gente mobilizada, após tantos papéis e após
tantos cargos, eis o resultado em pleno 2018: sai
mais um Plano!

2. À CUSTA DOS AÇORES
Vem longa a tradição de Portugal beneficiar de acordos de âmbito científico e militar com os EUA, à custa
do Acordo das Lajes e das relações privilegiadas com
os políticos luso-americanos de origem açoriana.

Tempo destes dias
Como usa dizer-se, mormente pelos concidadãos de maior
relevo na nossa vida em sociedade, está presente em Portugal um Estado de Direito Democrático. Uma qualidade que
o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ampliou, no discurso
da sua tomada de posse, para o conceito de Estado de Direito Democrático e Social, mas que só o é porque a Direita
não voltou ainda ao poder, prendando-nos com uma réplica
do que se viu com a anterior Maioria-Governo-Presidente.
A prova de que este conceito poderá andar longe da realidade está no autêntico crime continuado que se vem mantendo com a violação do segredo de justiça, com as nossas
autoridades judiciárias a praticamente nada conseguirem
no respetivo combate. E, como facilmente se percebe, uma
tal realidade criminosa tem uma consequência e uma causa.
Por um lado, vai destruindo a credibilidade pública de pessoas e instituições e da própria democracia. Por outro lado,
aos legisladores tem faltado a coragem para reconhecer que
esta violação do segredo de justiça, objetivamente, é um
crime, devendo, por isso, ser alvo de punição quantos o divulgam. Embora num outro contexto, o que está a passar-se
neste domínio traz-me sempre ao pensamento o que para
nós escreveu Jean-François Revel.
No dia-a-dia da minha vida vou acompanhando, com grande
atenção e pormenor, a nossa grande comunicação social,
mormente as televisões. E uma das cuja programação nos
que mostrou uma franquíssima melhoria global foi a RTP.
E em todos os seus canais. Uma realidade cujo mérito terá
de ser atribuído à atual administração, mormente ao nosso
concidadão Nuno Artur Silva, dado ser o administrador
responsável pelos conteúdos da estação.
Acontece que Nuno Artur Silva é um concidadão de indiscutível idoneidade, como o é, por igual de grande competência
e criatividade profissional. A prova temo-la nós tido ao

Crónica

23

Esgotado este filão, Portugal vira-se agora para o
recém-criado projecto, ainda no papel, do famigerado
Air Center ou do Centro Internacional de Investigação
dos Açores, para beneficiar de mais uns acordos com os
EUA, mas sem nunca passar pelos Açores.
É o caso das parcerias entre as Universidades do MIT,
do Texas e a Carnige Melon e algumas universidades
portuguesas, com a duração de dez anos e envolvendo
um orçamento de 70 milhões de euros.
Mais uma vez a Universidade dos Açores parece afastada destas parcerias, depois do que já aconteceu com
o célebre supercomputador, que foi parar ao Norte do
país, também à custa do Air Center.
O ministro da Ciência, Manuel Heitor, é repetente nestes
“desvios” e já anunciou que estas parcerias envolvem as
áreas do ensino superior, ciência, tecnologia e inovação,
como o espaço, os oceanos, o clima e a indústria digital,
tudo ligado ao Air Center, mas sempre com os Açores ao
largo. Ao que tudo indica, as universidades contempladas, desta vez, serão as do Porto, Trás-os-Montes e Alto
Douro e Évora.
Mais uma vez os Açores não beneficiam destas parcerias, apesar de serem moeda de troca no meio destas
negociatas internacionais.
E o mais grave é que o nosso governo regional até gosta,
pois curva-se no silêncio perante estas prepotências
descaradas dos ministros centrais.
Vamos continuar a ver os satélites... por um canudo.

dívida todos os anos.
Pior: o Tribunal de Contas aprovou a Conta da Madeira sem reservas e a dos Açores foi aprovada “com
reservas”, o que não abona nada a transparência das
nossas contas. O provérbio popular é fatal: nunca se
cospe para o ar...

3. UMA “GUERRA” ESCUSADA
António Costa e Carlos César são conhecidos como dois
dos melhores especialistas em intriga política.
Combinaram, desta vez, abrir “guerra” à Madeira por
causa do respectivo défice, mas arrastaram os Açores
para a arena, quando poucos dias antes Vasco Cordeiro
tinha lá ido para uma cimeira de “bom entendimento”.
A explicação só pode estar no afiar as facas, à boa maneira portuguesa, para as eleições regionais do próximo
ano na Madeira. Dizer que o défice da Madeira prejudica o défice nacional e o dos Açores não, é meia verdade.
Em contabilidade pública a acusação está correcta, mas
o que conta nos números do Instituto Nacional de Estatística é a contabilidade nacional, e aqui a Madeira até
tem um excedente orçamental, ao contrário dos Açores.
Mais: a Madeira está a reduzir a sua dívida pública
nestes últimos anos, mas os Açores estão a aumentar a

6. AFINAL EM QUE FICAMOS?
Em 25 de Janeiro, numa conferência de imprensa, com a Secretária Regional dos Transportes, foi
anunciado que o navio que vai ser construido para
substituir o “Mestre Simão” será “similar a este”, com
uma “diminuição de cerca de 30 lugares para passageiros e um aumento de 4 lugares para transporte de
viaturas”.
Anteontem, o Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, veio dizer que “o trabalho que está a ser feito
pretende (...) reforçar a capacidade sobretudo de
transporte de viaturas. Está também em análise permitir o transporte de viaturas até cinco toneladas”,
sublinhando a importância a nível de “trocas comerciais” nas ilhas do Triângulo de uma embarcação “de
maior porte”. Afinal é “similar” ou de “maior porte”?
É apenas para mais “4 viaturas” ou para mais do que
isso, permitindo “viaturas até cinco toneladas”?
Entendam-se, pelo amor da santa.

longo do tempo em que tem feito parte da administração da
RTP, precisamente na área dos conteúdos, onde a diferença
para muito melhor se fez sentir em mui larga escala.
Simplesmente, nós estamos em Portugal, para mais num
tempo em que vai tendo lugar, paulatinamente, a violação
do segredo de justiça, ao mesmo tempo que as autoridades
judiciárias nos continuam a salientar ser muito difícil o seu
combate e que às autoridades legislativas vai faltando a
coragem para fazerem valer esta realidade simples: colaborar
com quem pratica o crime de violação do segredo de justiça,
dando público conhecimento do que a lei impõe dever estar
em segredo, é por igual um crime.
Esta situação, hoje presente em Portugal, vê-se acompanhada
de uma luta titânica que deita mão de todas as armas. Desta
vez, a arma utilizada, após uma campanha reles, como a qualificou bem o próprio Nuno Artur Silva, situou-se na empresa
Produções Fictícias. Simplesmente, o Conselho Geral Independente da RTP, no âmbito das suas funções de supervisão
e fiscalização, assegurou não ter verificado que tal situação
tenha sido lesiva da empresa, no decurso do seu mandato. Ou
seja, tudo acaba, afinal, por se tratar de um não caso, como
agora nos vai surgindo de modo frequente.
Ora, diz o velho ditado que rei morto, rei posto. De molde que
se com o caso Nuno Artur Silva é o que está a ver-se, com o
nosso Ministro das Finanças e Presidente do EUROGRUPO foi
o que se viu. Uma realidade, porém, que só ontem conheci na
sua completude, porque eu desconhecia – sou imaginativo,
mas não a esse ponto – que o Ministério Público desenvolvera
toda a sua ação em torno de Mário Centeno a partir de uma
notícia de jornal. Ação onde, como seria de esperar, voltou a
surgir, num qualquer jornal, a notícia de que as autoridades
judiciárias haviam operado buscas minuciosas no Ministério
das Finanças. Afinal – quem poderia ter dúvidas?! –, nada
existiu de mal. Ou antes, não existiu nada de mal com o Ministro das Finanças e presidente do EUROGRUPO, porque com
a imagem de Portugal, fruto desta intervenção do Ministério
Público, existiu mal e não foi pouco. Mas, vá lá, sempre temos
(supostamente) – é o que se persevera em repetir...– o tal Estado de Direito Democrático e Social (este enquanto a Direita
não voltar ao poder).
Esta é uma parte do tempo destes dias em Portugal, porque
esse mesmo tempo também existe e por todo o mundo. Existe
e em crescendo, desde que triunfou o neoliberalismo e a glo-

balização se implantou. A prova desta realidade chega-nos
da Polónia, onde o Senado aprovou a repugnante, perigosa
e mentirosa legislação sobre a responsabilidade polaca no
Holocausto. Significativamente, o Reino Unido e a França
não seguem aqui uma atitude similar à que os levou a declarar guerra à Alemanha ao tempo da invasão da Polónia.
Assim, o Senado da Polónia aprovou há uns dois dias uma
lei sobre o Holocausto, supostamente com a finalidade de
defender a imagem da Polónia, naturalmente contestada
por Israel, que acusa as autoridades polacas, aqui com
razão, de pretender reescrever a História. Uma defesa a ser
feita com a mentira, a deformação histórica e com a perseguição à manifestação livre do pensamento e do conhecimento histórico.
Com a legislação ora aprovada, aplicam-se três anos de
prisão, ou uma multa, a quem utilizar a expressão campos
da morte polacos para denominar os campos de extermínio
instalados pelo regime nazi – teve um quase global apoio
da população polaca e católica – durante a Segunda Guerra
Mundial. Como muito bem referiu o Governo Israelita, esta
lei constitui a negação da responsabilidade e do papel da
Polónia no Holocausto judaico.
Convém, perante esta realidade, que cada um perceba o
que está hoje a passar-se no mundo, para mais com o quase
silêncio da União Europeia e dos seus Estados, sendo que
apenas os Estados Unidos juntaram a sua voz aos protestos
de Israel, pedindo ao Governo Polaco que reconsidere a sua
posição, exprimindo profunda preocupação pelos efeitos do
diploma.
Por fim, convém recordar a entrevista que o padre polaco, Krzysztof Charamsa, concedeu a Vítor Gonçalves, no
programa que este coordena na RTP 3. Por ela se pôde bem
compreender o verdadeiro espírito nazi e primariamente
conservador, claramente antidemocrático, que hoje se vive
na Polónia. Uma realidade ora reforçada através da recente
legislação destinada a tentar mudar a leitura histórica
sobre a responsabilidade da Polónia e dos seus dirigentes
políticos nos crimes do holocausto nazi. Para já não referir
a quase cabal ausência de liberdade religiosa na Polónia. A
verdade é que a União Europeia, perante tudo isto, simplesmente cala e consente. Mas seria de esperar algo de
diferente dos pigmeus da política mundial? Claro que não! E
já agora: por onde anda o Vaticano?...

4. COMO ESTIMULAR A RIQUEZA
É oficial: o paraíso dos estímulos financeiros é nos
Açores. Para as zonas de lazer, os residentes não
pagam nada.
Abastecer água à lavoura? Têm que pagar e colocar
contadores nas pastagens.

5. PS DA MADEIRA DÁ EXEMPLO AO PSD
DOS AÇORES
É conhecido o histórico do PS da Madeira, que não
consegue ganhar uma eleição regional que seja ao
PSD, um pouco à semelhança do PSD nos Açores nestes últimos vinte anos. Vai daí, os socialistas madeirenses vão tirar um coelho da cartola: o respectivo líder abdica de se candidatar a Presidente do Governo
e vai avançar com outro candidato, o Presidente da
Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, que está a conquistar popularidade entre os madeirenses.
O PSD-Açores estará atento?...
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Crónica

As vozes
do povo

João Bendito
Lincoln, Califórnia

Pediu-me, mesmo ontem, o meu Amigo Carlos
Alberto Alves, jubilado jornalista há vários anos
residente no Brasil, que escrevesse duas dúzias
de linhas acerca de Ferreira Moreno, pseudónimo de um grande jornalista e historiador, o
Padre José Ferreira. Embora não conhecesse
pessoalmente o Sr. Padre Ferreira, pareceu-me
que seria capaz de responder ao desafio do
C.A.A, dado que tenho um suficiente conhecimento da obra deixada pelo sacerdote ribeira-grandense. Eis aqui o que enviei para o Brasil e
que penso o Carlos vai usar no seu interessante
e bem documentado blog:

“Ainda nem sequer eu pensava que ia ser imigrante na Califórnia e já conhecia Ferreira
Moreno.
Lia, assiduamente, as crónicas que ele publicava
no Diário Insular. Fiquei a conhecer, geográfica e
socialmente, a terra onde acabei por vir viver o
resto da minha vida.
Aqui, no Estado Dourado, continuei a ser fiel
leitor do Padre José Ferreira. Vivíamos a poucas
milhas de distância um do outro mas nunca nos
conhecemos pessoalmente. Apenas o encontrei
uma vez, à saída de um estabelecimento comercial português, onde fui comprar massa sovada e
o Sr. Padre Ferreira ia entregar alguns exemplares do jornal “Tribuna Portuguesa”, para venda.
Cumprimentou-me e falou-me como se fossemos
velhos amigos.
Era assim, segundo me dizia quem bem o conhecia, o Sr. Padre. Não só por ser sacerdote mas
por ser um Homem educado, popular e culto.
Muito aprendi com as suas crónicas, cheias de
testemunhos e ensinamentos. Preocupava-o a
comunidade imigrante e foi arauto informado
e sincero dos seus anseios e dificuldades. Ao
mesmo tempo, teve sempre o condão de passar
aos seus inúmeros leitores tudo o que sabia – e
não era pouco – sobre a nossa História, sobre
a cultura popular açoriana e sobre as vivências
dos seus irmãos imigrantes.
Pena que não tenha reunido em livro muitos dos
seus apontamentos, dispersos que estão por
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vários jornais da comunidade e dos Açores.
Uma lacuna que, talvez, ainda possa ser remediada.
Ferreira Moreno, o Padre José Ferreira, merecia
isso e muito mais.”

Ferreira Moreno era uma voz do povo. Falava
(escrevia) com o povo na língua (e na pena). Como
ele, muitos outros andam por aí a defender as
lutas das gentes, a propagandear a cultura popular,
a dar voz a quem não a tem ou não a sabe usar.
Era ainda menino de escola quando ouvi um
senhor cantar e me apercebi que ele não era um
cantor desses de andar a sair pelos rádios fora ou
a segurar um microfone num palco. Tinha uma voz
rouca, rústica, áspera. Aconteceu numa exposição
agrária, no Relvão, durante o que então se chamavam as Festas da Cidade, em Angra do Heroísmo.
A um canto, sem fazer parte do programa oficial
do evento, juntou-se um grupo de gente, entre eles
um rapaz com uma viola e outro com uma rabeca.
E o tal velho cantou. Foi a primeira vez que ouvi a
música O Caracol e ainda parece que estou a escutar a voz daquele homem. Era uma voz do povo.
Se, nessa ocasião já pudéssemos tirar partido das
tecnologias que temos hoje à nossa disposição, de
certeza que se iam erguer meia dúzia de telefones
celulares a gravar o momento. Mas, que eu me
lembre, nem um fotógrafo fez um “click” nem nenhum gravador registou para a posteridade o que
ali se passou. Registei-o eu na minha memória...
Muito fez e talvez ainda continue a fazê-lo, o nosso
velhinho Rádio Clube de Angra – apropriadamente conhecido por VOZ da Terceira - para gravar e
depois transmitir aos seus ouvintes, os maravilhosos sons das nossas gentes. No seu espólio estão
tesouros interpretados por artistas (génios?) que
eram mais conhecidos pelas suas populares alcunhas do que pelos seus nomes de batismo: o José
da Lata, a Melra Preta, o Joaquim dos Fados, até
mesmo a famosa Tia Jerónima de Jasus (Criada de
Vossa Senhoria). E tantos outros.
Felizmente que em todas as épocas vão aparecendo pessoas que, de forma mais ou menos desinteressada ou então com algum fito comercial, se
dedicam a procurar as figuras castiças, a filmar
conversas com pessoas que colecionam peças antigas, outros que constroem artigos de artesanato
ou simplesmente gente que tem gosto em falar e
tem alguma coisa engraçada para dizer. Hildeberto Franco, com a ajuda de Fernando Pereira e
outros amigos, lançou, já há vários anos, o Kanal
das Dozes, que tem sido um sucesso na plataforma MEO. Procurando temas populares, transmite
entrevistas com gente conhecida, filma touradas
e tentas, mostra-nos museus privados e faz-nos
rir com as conversas um pouco desbocadas da Tia
Maria do Relógio ou da Mariquinhas Roseira da

Padre Ferreira Moreno, falecido a 21 de dezembro de 2014.

Ribeirinha. Basta, às vezes, aparecer uma batata
de tamanho descomunal para dar origem a uma
filmagem que é logo seguida por centenas de
dedicados espectadores.
Outro produtor e entrevistador que usa o formato de vídeo e que tem alcançado muito êxito
na Terceira e nas comunidades da diáspora é
o já famoso homem do chapéu branco, o altarense Ivo Silva. É vê-lo pela ilha inteira, com a
sua câmara presa num tripé, à conversa com
pastores, capinhas, imigrantes e até pescadores
de calhau. Com um forte sentido social, Ivo Silva
procura muitas vezes lugares, pessoas e temas
controversos, como seja uma reportagem que
fez recentemente sobre o miserável estado em
que se encontra o edifício do antigo hospital
de Angra e a situação deveras angustiante de
alguns sem-abrigo que lá procuram ter um teto
que lhes cubra as desventuras. Uma maneira de
dar voz a quem não a tem.
Sem querer deixar de parte outros arautos e
espalhadores de cultura, que os há e muitos (estou-me a lembrar, assim de repente, da VITEC,
da Ratel Web Rádio e da Rádio Voz dos Açores,
na Terceira e, na Califórnia, da Portuguese
Heritage Publications e da Rádio Portugal-USA),
gostaria só de manifestar o meu apreço pelo trabalho que o editor e escritor Liduíno Borba tem
trazido a público nos últimos anos. É deveras
impressionante o número de edições livreiras
que a sua editora, Turiscon, nos tem apresentado. Com particular incidência na divulgação
das biografias dos nossos cantadores ao desafio,
Liduíno Borba tornou-se na ponte que une as
ilhas atlânticas e as comunidades da imigração,
lançando livros sobre figuras de destaque nos
dois lados do mundo açoriano e preservando os
seus nomes e obras.
Que continuem, estes que eu trouxe a terreiro e
os outros todos que não mencionei – sejam indivíduos ou organizações – a manter bem clara a
voz do nosso povo.
Não deixem, nunca, que a voz vos doa.

O pelouro da diáspora nas autarquias
Um dos principais pilares da democracia portuguesa, e um dos elementos mais representativos
das conquistas de abril, a autonomia do Poder
Local tem sido fundamental ao longo dos últimos quarenta anos no incremento do desenvolvimento sustentado do território nacional e na
promoção da qualidade de vida das populações.
Foi só a partir da afirmação do poder local democrático que nas diversas localidades disseminadas pelo território nacional se rasgaram caminhos, pavimentaram-se quilómetros de vias,
quebrou-se o isolamento de populações, eletrifi-

caram-se aldeias, distribui-se a água, implantou-se
o saneamento, edificaram-se pontes, construíram-se escolas, colocaram-se a funcionar bibliotecas,
museus, pavilhões, piscinas, multiusos, centros de
dia, multiplicaram-se associações, enfim sobreveio
um pulsar vigoroso da sociedade portuguesa.
Assente na proximidade aos cidadãos, e na resolução dos problemas do seu bem-estar e qualidade
de vida, as autarquias locais têm, em geral, ao
longo da sua existência democrática reconhecido o
papel da emigração no desenvolvimento das suas
localidades. Vários municípios portugueses têm
dinamizado projetos que promovem a criação de
redes com a diáspora e prestam apoio e acompanham o regresso dos emigrantes.
É o caso dos muitos protocolos de geminação estabelecidos entre municípios portugueses e várias
cidades espalhadas pelo mundo onde existem
marcas fortes da emigração portuguesa, ou dos

Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE), criados
em 2002, e que funcionam atualmente em mais
de uma centena de municípios como estruturas
de apoio aos emigrantes residentes ou não em
Portugal.
No entanto, raros são os municípios portugueses onde os presidentes da câmara tenham criado pelouros específicos dedicados às relações
com a diáspora, de modo a procurar estreitar
ainda mais os laços entre as comunidades das
terras de origem e de acolhimento. Uma dessas
salvas raras exceções, encontra-se no Município de Arcos de Valdevez, uma vila raiana
portuguesa no distrito de Viana do Castelo, cujo
presidente assumiu recentemente o pelouro da
Diáspora como um elemento fulcral na promoção da cultura, no reforço da identidade local e
um meio excelente de divulgação do concelho e
das suas potencialidades.
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Tratado de Roma
A Europa vai comemorar o seu 61.º aniversário já no
próximo dia 02 de março do corrente ano.
Nessa célebre data os paíse que a fundaram assinaram
os respetivos acordos em Roma, Itália. Pois essa data
deve ser lembrada e respeitada por todos nós, porque
foi criado então um projeto de liberdade, prosperidade
e de paz, o que nunca foi alcançado antes.
Mas após 61 anos, a Europa enfrenta atualmente muitos problemas e o principal é a incompreeensível,
demagógica e populista de uns poucos países querê-la
deixar, porque ainda não compreenderam o bem que
ela lhes trouxe, nomeadamente o desenvolvimento
sócio-económico e o bem estar para as populaçóes que
dela fazem parte.
Neste contexto, a Inglaterra é já o primeiro país a optar
pelo “Brexit”, cuja saída, está a ser processada para o
abandono da União Europeia, resultado do referendo
de Junho de 2016, em que mais de 50 por cento dos
britânicos votaram a favor da saída do país da União
Europeia, originado pelas promessas vãs feitas por
alguns políticos irresponsáveis, que prometeram ao
eleitorado várias vantagens em sair da União Europeia
e a principal foi serem senhores das suas fronteiras e da
independência...
Também há acrescentar que alguns políticos são
adversos de assumirem a sua quota parte de responsabilidade para receberem uns milhares de “migrantes”
(refugiados), que abandonam os seus países em guerra,
entrentando a fome, perseguições e a morte. E, perante
estes factos, a Grã-Bretanha dá uma má imagem de
xenofobia!...
O projecto europeu nos últimos tempos tem sido
criticado por alguns líderes políticos europeus, que em
vez de se juntarem ao grupo dos 27 membros, para a
tornar cada vez mais forte e coesa, tanto económico
como socialmente - fazem o contrário, tentando enfraquecê-la e dividi-la, desconhecendo assim os valores
democráticos.
É certo que a União Europeia não tem sido sensível
em perdoar uma parte da enorme dívida pública, a
vários países do sul da Europa, incluindo Portugal. Mas,
também não é menos verdade que os mesmos não souberam investir rigorosamente os fundos que a União
Europeia lhes atribuiu, preferindo estes muitas vezes
esbanjar milhões de euros em gastos supérfulos, como
a compra excessiva de automóveis de topo de gama,
viagens ao estrangeiro e estadias em hotéis de luxo, etc.,
etc..
Neste contexto, é um dever de todos os membros lutar
para defender o futuro e o bem da União Europeia, que
nos tem garantido ao longo de muitos anos a liberdade
e a felicidade, que são os verdadeiros pilares da democracia e da diversidade. E, por esta razão só juntos é
que podemos construir uma Europa muito mais forte e
solidária - um exemplo de verdadeira UNIÃO, de força
e de progresso par ELA e para o mundo.
Só assim se estabelecerá a confiança para o futuro,
para que volte a haver mais crescimento económico e
melhores trabalhos, para vencer a crise, que é pasageira...
Nunca a devemos monesprezar. Também é urgente e
necessário que seja estabelecido a União Monetária
Europeia, o que tanto se anseia e que trará benefícios
para todos nós. Por outro lado há necessidade de corrigir
o que está errado, como as desigualdades sociais.
Desta feita, desejo que 2018 ilumine e indique o
melhor caminho a seguir a todos os políticos responsáveis pela governação do nosso planeta, designadamente os da União Europeia, o que traz benefícios para
toda a gente. Enquanto a primeira ministra britância,
Theresa May, tem andado bastante confusa. Por um lado,
quer sair da União Europeia, mas por outro, quer manter
as boas relações comerciais e a usufruir de outros
benefícios. Mas, também não tem tido a coragem política
e, reconhecer o erro do Brexit e, tornar a fazer parte da
União Europeia, mesmo contra a vontados dos eurocépticos britânicos. Para além disto devia de prevalecer o
desejo de mais de 60 por cento dos ingleses que querem
ficar na União Europeia!...
Infelizmente isso parece que não irá acontecer...
Manuel Esteves — East Providence, RI

PORTUGUESE TIMES

Escreva Connosco

25

Uma nova escola para Fall River
Nós compreendemos que 263.5 milhões de
dólares é muito dinheiro para uma cidade que
dificilmente sobrevive sua estrutura de taxas e
impostos e residentes já resistem a pagar mais um
aumento. No entanto a pergunta deve ser feita:
“Será que realmente precisamos construir um
nova escola e quais os benefícios que trará para a
nossa cidade?”
A resposta a esta pergunta será sem qualquer
dúvida que sim. Nós precisamos duma nova escola
pelo simples facto que o velho Durfee, com apenas
40 anos, foi construído baseado em corrupção
política, material muito inferior ao desejado,
construtores não apenas corruptos mas também
incompetentes, o que levou o edifício ao estado
degradante em que hoje se encontra e o mais
curioso foi que esses criminosos nunca pagaram
pelo seu crime.
Se um novo Durfee não for construído temos
mais a perder do que a ganhar porque enquanto
um novo edifício irá custar 98.5 milhões aos
residentes de Fall River, o Estado pagará $165
milhões, perfazendo o total de 263.5 milhões do
custo total da construção.
Para fazer reparações na velha escola o custo será
perto de 200 milhões de dólares e isto sem
nenhuma ajuda do Estado, o que quer dizer que o
custo total dessas reparações será totalmente pago
pelos residentes de Fall River.
Não se pode descurar o facto que o Departamento
Educacional do Estado já deu um ultimato aos
líderes daquela escola que ou renovavam a escola

ou ser-lhes-ia negado o certificado de educação, o
que seria um enorme contratempo para os
graduados porque lhes seria negada a admissão a
ensinos superiores.
Baseados nesses factos torna-se desnecessário
dizer que a escolha mais acertada será votar que
sim para um novo Durfee.
Quais os benefícios que uma nova escola trará
para Fall River?
Primeiro do que tudo devemos pensar que o
meio-ambiente é extremamente importante para
qualquer ser humano, mas quando se trata da
juventude torna-se ainda mais importante porque
estão num período de aprendizagem e os meios
de ensinamento são muito mais sofisticados hoje
do que eram há uns poucos anos.
Fall River, bem como qualquer outra cidade, não
pode viver no passado e a construção duma nova
escola trará à nossa cidade um sistema
educacional próprio deste século. Os nossos
graduados são o nosso futuro e Fall River só poderá
competir no mercado industrial e comercial se
tiver pessoas aptas e competentes para dirigir essas
novas companhias que porventura queiram vir
para Fall River.
No dia 6 de março não fique em casa, não ignore
esta importante decisão, vote sim para um novo
Durfee High School. Vote tranquilo e com a
consciência que votando sim vota para uma Fall
River atualizada às necessidades educacionais de
hoje.
António Teixeira
Fall River, Mass.

“Helping
Hands of
Farmers”
em
campanha
em prol de
St. Jude
Children’s
Hospital
Promovido pela “Helping Hands of Farmers”,
realiza-se dia 24 de março,
entre as 6:00 da tarde e as
11:00 da noite, no Centro
Cultural da Banda de
Nossa Senhora dos Anjos,
localizado em 1446
Acushnet Avenue, New
Bedford, um jantar de
angariação de fundos em
prol da organização St.
Jude Children’s Hospital,
tal como tem vindo a
acontecer em anos
anteriores.
A iniciativa tem tido o
apoio de vários estabelecimentos comerciais
portugueses da região, e
não só, e ainda da comunidade portuguesa em
geral, nesta missão de
ajudar crianças doentes,
numa campanha que atinge
uma dimensão nacional
aqui nos Estados Unidos.
Haverá jantar, entretenimento musical, rifas e
sorteios, chinese auction,
etc..
Para mais informações e
bilhetes ($40 cada) contactar Maria pelo telefone
508-997-0538.

BILHETES À VENDA EM: FALL RIVER: Portugalia Marketplace
• Seabra Seafoods • TA Restaurant • Chaves Market
NEW BEDFORD: North End Stereo • PAWTUCKET: Liga África
• TAUNTON: De Sá Fish Market • EAST PROVIDENCE: Gaipo’s Meat
Market • BROCKTON: Warren Jewelers • BRISTOL: Talho Açoreano
e ainda em RVDE.ORG
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Informação Útil

HAJA
SAÚDE
José A. Afonso, MD
Lecturer da Harvard Medical School
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

Cancro da cabeça e pescoço
Os cancros da cabeça e pescoço nao afetam tantas
pesooas como os da mama, pulmão, ou intestino, mas
podem ser mortais se não tratados rapidamente. Estes
são cancros que começam na boca, garganta, laringe e
nariz. Podem aparecer como carcinomas de células
escamosas, ou das glândulas salivares da pele ou da
tiroide. Nos Estados Unidos cerca de 3% de todos os
cancros têm estas origens.
Mais uma vez estas doenças têm origem em problemas
de estilo de vida. A grande maioria destes cancros está
relacionada com o uso do tabaco e bebidas alcoólicas,
mas também pode ocorrer devido à ação de virus,
nomeadamente os papillomavirus, os mesmos
responsáveis pelo cancro cervical/ginecológico.
Os sintomas que devem alertar o leitor a procurar
avaliação médica urgente incluem dores na boca ou
garganta que não desaparece ao fim de duas semanas,
uma massa ou crescimento no pescoço, rouquidão
persistente, ou dificuldades ou dor ao engolir.
Quanto a tratamento, aplicam-se várias modalidades,
desde a cirurgia, procedimento cirúrgico seguido de
radiação, quimoterapia, ou até as três modalidades
simultaneamente. Tudo isso depende da localização do
tumor e se já se dispersou para outras áreas.
Para evitar o aparecimento deste tipo de canco, o
melhor que o leitor pode fazer é evitar o tabaco, nao só
os cigarros e charutos, mas também o tabaco de mascar
que alguns ainda usam. Além disso existe uma vacina
que evita a infeção pelo papillomavirus – a vacina HPV
– para rapazes e raparigas com idades entre os 11 e 12,
mas que pode ser dada até aos 26 anos.
Haja saúde!
(Adaptado de um artigo de John Sunwood, MD Cirurgião Oncologista)

O
LEITOR
EA
LEI
ADVOGADO GONÇALO REGO
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.

Proteção de propriedades
P. — Vivo com o meu marido na cidade de Taunton, MA
e temos dois filhos, ambos com idade inferior aos 18 anos.
Tenho duas propriedades e temos um número diverso de
investimentos em determinadas empresas. Não temos
presentemente um testamento ou qualquer tipo de proteção
legal sobre as nossas posses. Devemos estar preocupados
a ponto de fazermos um testamento? E será que podemos
proteger as nossas propriedades com Homestead?
R. — Sou da opinião que todos devem ter um testamento,
principalmente casais com filhos menores. O testamento é
um documento legal onde o casal pode designar e escolher
o tutor dos filhos. Esta é a altura certa para ambos planearem
o futuro dos filhos no caso de algo trágico vos acontecer.
Além disso, podem criar um Trust e inclui-lo no testamento.
Ao criar o Trust será capaz de controlar a maneira como os
vossos rendimentos serão usados a favor dos vossos filhos.
O processo de seleção de curadores (trustees) também é
muito importante e leva algum tempo. Há ainda muitas
outras razões para fazerem um testamento. Sugiro que
consultem um advogado para obterem informação adicional
sobre a criação do testamento e do Trust.
Quanto ao Homestead pode criar apenas um para proteger
a sua residência.
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SEGURANÇA SOCIAL
Nesta secção responde-se a perguntas e esclarecemse 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 Délia DeMello
Segurança Social, delegação de New Bedford.

P. — O meu marido faleceu há dois meses e segundo
o diretor da casa funerária devo receber os benefícios do
meu marido. Quando fui ao banco o depósito foi o
montante que recebo todos os meses. Que devo fazer?
R. — Contacte-nos para assegurar que recebemos a
informação do falecimento e se for necessário submeter
um requerimento para benefícios de sobrevivência.
Pode contactar-nos no número grátis: 1-800-772-1213
ou dirigindo-se ao escritório local.
P. — Qual a idade completa de reforma? Algumas
pessoas dizem que é aos 66 anos e outras dizem aos 67.
R. — Em 1983, o Congresso mudou a lei para aumentar
a idade completa de reforma gradualmente durante um
período de 22 anos, por razões de melhoramentos na
saúde de indivíduos e aumentos na expetativa de vida.
Para saber qual a sua idade completa, visite:
www.socialsecurity.gov/planners/retire/ageincrease.html.
P. — Comecei a receber a minha reforma do Seguro
Social aos 63 anos de idade. Estou prestes a completar
65 anos e gostaria de saber quando devo contactar o
Seguro Social para inscrever-me no seguro do Medicare?
R. — Normalmente aconselhamos um indivíduo
prestes a completar 65 anos de idade a requerer o seguro
de Medicare durante o período inicial de inscrição, que
começa três meses antes e acaba três meses depois de
atingir os 65 anos. Mas, no seu caso, como já está a
receber benefícios do Seguro Social, não há nada a
fazer, porque será automaticamente inscrito na parte A
e B do Medicare. Receberá o cartão em breve. Terá
agora de decidir como quer suplementar o Medicare,
incluindo inscrever-se num plano de receitas médicas.
Pode contactar o SHIP ou SHINE na sua área ou o
Council on Aging na sua área.
P. — Como é que um divórcio afeta benefícios de
filhos enteados que recebem do Seguro Social sob os
beneficios de um padrasto?
R. — Se um enteado recebe benefícios do Seguro
Social e os pais se divorciam, os benefícios do enteado
terminam o mês em que o divórcio finaliza.

CONSULTÓRIO
JURÍDICO
JUDITE TEODORO
Advogada em São Miguel, Açores
advogados.portugal@gmail.com
Nesta coluna, a advogada Judite Teodoro responde a questões
jurídicas sobre direito português. Se pretender ser esclarecido
sobre qualquer questão,envie a sua pergunta por email para
advogados.portugal@gmail.com ou remeta-a para o Portuguese Times, PO Box 61288, New Bedford MA 02746-0288.

Acordo pré-nupcial
Meu pai casou segunda vez e fez acordo pré-nupcial
nos EUA em que todos os bens são dos filhos e não da
segunda esposa. Esse acordo é válido em Portugal?
— A.C. Boston
Os casamentos de cidadãos nacionais celebrados no
estrangeiro, perante autoridade estrangeira, terão de ser
antecedidos da tramitação do processo preliminar de
publicações perante os serviços do registo civil nacionais,
ou entidades consulares. Significa que se o seu pai pretendesse que vigora-se o regime de bens convencionado na
convenção antenupcial celebrada nos EUA, teria de se
submeter a um processo preliminar de publicações, antes
do casamento, junto do Consulado mais próximo da sua
residência. Contudo, a lei portuguesa não permite que se
façam acordos que afastem a capacidade sucessória (a
faculdade de ser herdeiro em caso de morte do cônjuge que
sobreviver. Lembramos que esta resposta aplica-se ao
caso em concreto de acordo com os dados disponibilizados
e que não dispensa a consulta da legislação aplicável e que
versa exclusivamente sobre a lei portuguesa.
juditeteodoro@gmail.com
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Dia 16: Maria do Nascimento Silva, 90, New
Bedford. Natural de Angra do Heroísmo, Terceira, era
viúva de Joaquim Belo da Rosa Silva. Deixa os filhos
Maria C. Farias, Rui Silva e Jorge Silva; netos; bisnetos;
irmãos e sobrinhos.
Dia 17: António Nascimento, 75, Ludlow. Natural
de Portugal deixa 3 filhos; uma neta; ex-mulher Judite
e irmãos Hector, Jaime e Joaquina.
Dia 17: Rui Dos Reis Faria, 67, Ludlow. Natural do
Vale Benfeito, Amoreira, Óbidos, deixa a filha Cidália
Vital; netos; irmãos e sobrinhos.
Dia 17: José Furtado, 76, New Bedford. Natural da
Horta, Faial, era casado com Carminda Furtado
(DaCruz). Deixa os filhos Victor Furtado e Elizabeth
Beaumont e netas.
Dia 18: Maria L. (Bica) Figueiredo, 84, Hudson.
Natural de Santa Maria, era viúva de José G. Figueiredo.
Deixa os filhos John Figueiredo, Natalia Chaves, Mário
Figueiredo, José “Joe” Figueiredo e David Figueiredo;
netos; bisnetos; irmã e sobrinhos.
Dia 18: Maria E. (Correia) Correia, 76, Fall River.
Natural de Ponta Delgada, Vila Nova, São Miguel, era
casada com Artur M. Correia. Deixa a filha Susan
Correia Pereira; netas; irmão e sobrinhos.
Dia 19: Carlos N. DeFreitas, 77, Westport. Natural
do Faial, era casado com Maria M. (Oliveira) DeFreitas.
Deixa os filhos Carlos DeFreitas e Diane M. Czapiga;
netos; irmãos e sobrinhos.
Dia 19: Domingos Da Silva, 93, Sudbury. Natural de
Carvalhelhos, era viúvo de Adelaide G. (Gonçalves) Da
Silva. Deixa os filhos Fernanda Lage, Maria Afonso,
Manuela Fernandes, Glória Araújo, Eduardo Da Silva,
José Manuel Da Silva e Maria Adelaide Freitas; netos;
bisnetos; irmã e sobrinhos.
Dia 19: Maria Rosa Júlio, 76, Dartmouth. Natural de
Pragosa, Porto de Mós, era casada com Francisco A.
Júlio. Deixa os filhos Nelson Júlio, Elizabeth Beato e
Cynthia Vieira; netos; irmãos e sobrinhos.
Dia 19: Eduardo G. Ávila, 85, East Providence.
Natural da Praia do Norte, Faial, era casado com Helena
(Souto) Ávila. Deixa o filho Edward G. Ávila, Jr.;
netos; irmãos e sobrinhos.
Dia 20: Valdomiro C. Rodrigues, 57, Rehoboth,
Natural dos Açores, deixa a namorada Dorren Higbie;
irmãos João “John” Rodrigues, Florinda Pimentel e
Zenaida Toste.
Dia 21: Gilberto M. Mendonça, 93, New Bedford.
Natural do Nordeste, São Miguel, era casado com
Teresa da Paixão (Medeiros) Mendonça. Deixa os
filhos José António Mendonça, Carlos Mendonça, Jorge
Mendonça, Fernando Mendonça e Nuno Mendonça;
netos; bisnetos e sobrinhos.
Dia 22: Emanuel J. Barcelos, 57, Fall River. Natural
da Praia da Vitória, Terceira, era casado com Christina
(Viveiros) Barcelos. Deixa a mãe Maria (Pereira)
Barcelos; filhos Christie Garcia, Joshua J. Barcelos,
Tara Rego e Ryan Rego; netos e sobrinhos.
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ZÉ DA CHICA

GAZETILHA

Agora, é bem verdade!…
Há coisas que eu não posso! As outras... eu não devo!
Pode rir que lhe faz bem!...
Amigos, eu não me atrevo,
Vive no fundo do poço.
Há coisas que eu não devo,
As outras… eu já não posso!…

Pimenta, inteira ou moída,
Daquela com bom picante,
Tem que pagar à saída
Um preço exorbitante!…

Cerveja, por sua vez,
Tenho receio porque em suma,
Se tomo duas ou três
Depois urino só uma!

Droga dura, a coisa é certa,
De precoce fim da vida,
É vala comum aberta,
Assim como a triste SIDA!…

Não posso, não que não queira,
Eu ando num alvoroço,
Tento de toda a maneira,
Se bem que quero, não posso!…

O vinho, a missão que tem,
Como um remédio, é exata.
Tomado pouco, faz bem,
Tomado demais, já mata!…

A aguardente ou licor,
Também eu não aconselho,
Ela é branquinha na cor,
Mas, põe o nariz vermelho!…

Os remédios a misturadas
De venenos bem potentes,
A um órgão faz a cura,
Deixando os outros doentes!…

Eu antes, quando miúdo,
Não tinha fartura igual,
Hoje, não posso, tendo tudo,
Não devo, porque faz mal!

Comer arroz nos obrigada
A ter um certo limite.
Forma um betão na barriga,
Que só vai com dinamite!…

Temos tudo, na verdade,
Mas olha amigo, escreve:
- Quando chega a certa idade,
Não se pode, ou não se deve!…

Comam frutas vegetais,
É um remédio caseiro,
Não interessa os vendavais,
O vento leva-lhe o cheiro!…

Eugosto de vegetais,
Crús e bem temperados,
Mas, depois, eu fico aos áis,
Cheio de ventos encanados!…

Há quem dê todas certezas,
Que, amendoim todos dias,
É bom para as miudezas,
Mas, tem muitas calorias.

Nós temos muita fartura,
Armários, gavetas cheias,
Se o que tem lá tem gorduras,
Comendo, tapa-te as veias!…

Faz tudo na mocidade,
Porque, depois não te atreves,
Ao chegar a certa idade,
Ou não podes, ou, não deves!…

Se a comida traz fartura
De graxa, há que ver o rol,
Que diz:- Não comer gordura,
Por causa do colesterol!…

Quando o calor nos chegar,
Amendoim com bebida,
É suar, suar, suar,
Corpo de espinha caída!…

O tabaco, o bem antigo,
Calmante d’ ocasiões
Tragar, cheirar,. meu amigo,
Dá cancro nos pulmões!…

Se ol;he uma rapariga,
Com olhos de maganão,
Não falta logo quem diga:
- Zé, olha a tua tenção!…

Muita alface e pepino,
Com azeite, bem regado,
Vai formar no intestino
Um “rali” mal disputado!

Agora, tudo faz mal,
Até qualquer comoção,
O vinho, as mulheres, o sal,
Tudo levanta a tensão!…

A fruta, há que escolher,
Se é muita, se repetes,
Cuidado, ou vais te haver
Depois com teus diabetes!…

É isto
a nossa vida.
Passa o tempo
de corrida!...
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Há 40 anos
Escudo desvalorizado
Na edição 313 de 03 de março de 1977, Portuguese Times
destacava na sua primeira página a desvalorização da moeda
portuguesa, o escudo, tal como comunicado pelo ministro
das Finanças ao país, através da televisão e no qual o dr.
Medina Carreira voltava a caraterizar o panorama sombrio da
conjuntura financeira portuguesa.
MÁRIO SOARES, primeiro ministro português, falava sobre
as medidas de austeridade que o seu governo tomou com o
intuito de atacar e vencer a crise, a fim de assegurar por rápido
desenvolvimento o progresso do país, com vista ao aumento
do nível de vida do povo, segundo padrões europeus.
JIMMY CARTER, presidente dos Estados Unidos, reafirmava
o forte apoio da Administração norte-americana à democracia
portuguesa, após conversa com o embaixador Frank Carlucci,
de visita a Washington para depor perante duas subcomissões
do Congresso sobre a concessão de auxílio internacional a
Portugal.
VIRGÍLIO TEIXEIRA, famoso astro do cinema português,
falava ao PT sobre o “Congresso das Comunidades do
Arquipélago da Madeira”, aquando da sua deslocação aos
EUA, dado que fora o escolhido pela Comissão Executiva da
MADEIREM 77, para contactar com a colónia de madeirenses
e falar, por intermédio dos mais importantes meios de
comunicação de língua portuguesa, desta projectada reunião
na Madeira, dos filhos da “pérola do oceano” espalhados pelo
mundo.
FLOR DO OCEANO, armazém de apetrechos de pesca,
propriedade de António Pereira Jr. e José Raposo, abria em
New Bedford, na esquina das ruas County e Katherine, no
sul da cidade, ocupando o antigo edifício da Golub Furniture,
imóvel de três pisos, com uma área de 15 mil pés quadrado,
completamente remodelado e adapatdo às necessidades do
novo negócio.
FUNCIONÁRIOS da estação da rádio WJFD-FM, que
transmite exclusivamente em língua portuguesa, decidiram,
por maioria, filiar-se no sindicato United Electrial, Radio
and Machine Workers of America, mais conhecido pela sigla
UE, tendo ainda o seu proprietário Edmund Dinis procedido
a algumas modificações de pessoal e de programação,
nomeadamente a substituição do diretor José João por Álvaro
António e a redução para 12 horas de transmissão.

O pão, de milho ou de trigo,
Que faz uma boa açorda,
Comer muito é um perigo,
Porque muito pão engorda!
Os feijões, que são divinos,
Este come-se a fartar!
Mas, formam nos intestinos
Uma guerra nuclear!…

UBP – União Portuguesa Beneficente reuniu em sessão
extraordinária a sucursal N. 12 – António de Oliveira , tendo
reeleito Artur Santos para presidente, tendo o próprio afirmado
que aceitava o cargo novamente mas pela última vez.

A fava, a ninguém faz mal,
Mas, é cada um bem dado,
Que, à porta dum hospital,
Entrava sem atestado!…

CENTRO DE ASSISTÊNCIA ao emigrante, de Rhode Island,
instituição de apoio aos imigrantes recém-chegados à América
e a todos que aqueles que enfrentam problemas próprios de
quem desconhece a língua inglesa, foi tema de entrevista
pelo Portuguese Times nesta edição, com António Pires, atual
presidente e Eduardo Silva, presidente cessante, a falarem
sobre esta organização.

Todos os refogadinhos,
Fazem bem mal aos idosos,
Ao assoprar, são fresquinhos,
Mas saem bem mal cheirosos!

QUINTA-FEIRA, 01 DE MARÇO
17:00 - MORANGOS C/AÇÚCAR
18:00 -TELEJORNAL
18:30 - A OUTRA
19:30 - NA COZINHA C/ELISEU
20:00 - KIZOMBA NATION
20:30 - A REGRA DO JOGO
21:30 - HORA QUENTE
22:00 - AGENDA
22:10 - TELEJORNAL (R)

Gazetilha

SÁBADO,03 DE MARÇO
19:00 - FIM DE SEMANA
20:00 - TELEDISCO
21:00 - SMTV
22:00 - VARIEDADES
DOMINGO, 04 DE MARÇO
14:00 - A REGRA DO JOGO
OS EPISÓDIOS DA SEMANA
19:00 - MISSA DOMINICAL
20:00 - VARIEDADES
20:30 - DUELO DE IDEIAS
21:00 - CONCERTO

TERÇA-FEIRA, 06 DE MARÇO
17:00 - MORANGOS C/AÇÚCAR
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - A OUTRA
19:30 - TELEDISCO
20:30 - A REGRA DO JOGO
21:30 - HORA QUENTE
22:05 - TELEJORNAL

QUARTA-FEIRA, 07 DE MARÇO
17:00 - MORANGOS C/AÇÚCAR
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - A OUTRA
19:30 - VOCÊ E A LEI/
À CONVERSA C/ ONÉSIMO
SEGUNDA, 05 DE MARÇO
20:00 - A ANUNCIAR
SEXTA-FEIRA,02 DE MARÇO
17:00 - MORANGOS C/AÇÚCAR 20:30 - A REGRA DO JOGO
17:00 - MORANGOS C/AÇÚCAR
18:00 - TELEJORNAL
21:30 - HORA QUENTE
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - A OUTRA
22:00 - AGENDA
18:30 - A OUTRA
20:00 - NOTÍCIAS SMTV
22:10- TELEJORNAL (R).
19:30 - VARIEDADES
20:30
A
REGRA
DO
JOGO
20:30 - A REGRA DO JOGO
21:30 - HORA QUENTE
Toda a programação é repetida depois
21:30 - HORA QUENTE
da meia-noite e na manhã
22:00
TELEJORNAL
(R)
22:10 - TELEJORNAL
do dia seguinte.

MOVIMENTO para a reorganização do Instituto Lusitano
apresentava uma petição ao Attorney General de Massachusetts
para investigar o Instituto Lusitano de Ludlow, fundado em
1958, com dinheiro do governo português e que se destinava
a ensinar português, mas de acordo com aquele movimento
nunca realizou essa finalidade.
BRIGADEIRO Hugo dos Santos, comandante da Região
Militar do Centro, afirmava existirem “provas concretas
do envolvimento do Partido Comunista e de organizações
similares, como FEPU, em tentativas de desestabilização na
Região Militar.
ACORDO sobre a cedência da ilha das Flores, assinado com a
França, trazia grandes vantagens para o arquipélago dos Açores,
no que diz respeito a construção de portos, desenvolvimento
dos transportes e apoio para saúde e assitência.
PSD acusava o governo minoritário do PS de controlar
os órgãos de informação em Portugal, como “O Século”,
enviando essas denúncias a dois organismos internacionais: a
International Association for Mass Reserach, na Inglaterra, e o
International Press Institute, na Suiça.
TRÊS engenhos explosivos, com a potência de 500 gramas
de tipo rudimentar, rebentavam na noite de 26 de fevereiro,
em diferentes locais: a primeira deflagração registava-se junto
da cantina da Associação dos Estudantes do Instituto Superior
Técnico, seguindo-se depois uma explosão nas instalações
da Caixa de Previdência e Abonos de Família e o terceiro
rebentamento aconteceu na Praça Diogo de Macedo, num bar
de estudantes universitários, não havendo feridos a reclamar
em nenhuma das ocorrências.
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COZINHA PORTUGUESA
“Roteiro Gastronómico de Portugal”

Capítulo 11 - 05 de março
Romero aconselha Tóia a permanecer
com Juliano na cidade. Tóia questiona
Djanira sobre sua relação com Romero, Djanira fica nervosa e diz que não é
hora de falar. Orlando leva Nelita para
casa e Gibson e Nora o agradecem, o
médico aconselha que ela permaneça
em casa e longe do álcool. Romero se
vangloria para Ascânio de sua proximidade com Tóia e Djanira. Juliano não
consegue patrocínio para reabrir sua
escola. Juliano treina com Bola e Juninho. Atena consegue copiar a chave da
casa de Romero. Juliano decide deixar
a cidade com Tóia. Tóia procura Romero e Juliano vê os dois juntos. Tóia
pede dinheiro emprestado à Romero
para pagar Adisabeba e sair da cidade.
Juliano a observa de longe, ele questiona Tóia, Djanira se incomoda com
a aproximação de Tóia e Romero. Tóia
diz que ama Juliano. Djanira vai a casa
de Romero.
Capítulo 12 - 06 de março
Djanira procura Romero, eles discute, ele pede para ela aceitar que ele
ajude tóia. Belisa desconfia de Orlando. Gibson afirma a Dante que não
dará dinheiro à fundação de Romero.
Orlando convida Nelita para sair. Vavá
insiste em falar com Mel e Nenenzinho
defende a irmã. Atena invade a cobertura de Romero e descobre onde o político esconde seu dinheiro. Adisabeba
aconselha Tóia a reavaliar o pedido de
empréstimo feito a Romero. Bola se
revolta quando Juliano anuncia que
deixará o Morro da Macaca. Romero propõe patrocínio à escola de artes
marciais de Juliano. Tóia e Djanira tentam convencer Juliano a aceitar a ajuda
de Romero. Atena rouba o dinheiro de
Romero, que acusa Ascânio e o expulsa da Fundação. Orientada por Atena,
Sueli descobre o paradeiro de Ascânio.
Tóia paga a divida para Adisabeba.
Adisabeba questiona se Djanira está se
reaproximando do filho.
Capítulo 13 - 07 de março
Adisabeba aconselha Djanira a se
afastar de Romero. Nelita conversa
com Cesário e o incentiva a viver sua
vida. Romero liga para Atena, mas ela
inventa que irá para sua fazendo e marca encontro para o dia seguinte. Atena
visita Ascânio no abrigo e lhe convida
para jantar. Juliano vê Bola traficando
e decide aceitar a proposta de Romero para reabrir sua escola de lutas. Tóia
conta para Djanira sobre Juliano, que
aceitou a proposta, mas ela não esboça
muita felicidade.
Atena oferece dinheiro a Ascânio em
troca de informações sobre Romero.
Romero e Juliano conversam. Ascânio
chatangeia Atena e consegue o endereço da estelionatária. Romero afirma
que tornará Juliano famoso para protegê-lo da facção. Juliano se incomoda
com os planos de Romero e desabafa
com Toia e Djanira. Janete ensina Dalila, que não liga para as informações
e continua se comportando como rica.

Ninfa descobre que Alisson furta mantimentos do hostel para revender e
conta para Adisabeba. Adisabebba flagra Alisson em sua banheira. Ascânio
chega à casa de Atena.
Capítulo 14 - 08 de março
Ascânio invade o quarto de Atena.
Atena vai passear de lancha com Romero. Ao chegar em seu quarto é surpreendida por Ascânio, que a ameaça.
Atena oferece dinheiro a Ascânio em
troca de informações sobre Romero.
Sueli fica inconformada com a atitude
da amiga. Adisabeba pega Alisson tomando banho na sua banheira, Adisabeba conta para Merlô que Alisson
está roubando sua dispensa e a expulsa. Nelita sai com Orlando, Belisa fica
desconfiada de Orlando, Dante discute
com Belisa por suas atitudes. Ela pede
que ele a compreenda, por ter sido
criada por uma mãe louca. Nelita fica
incomodada quando Orlando a toca e
decide voltar para casa. Romero pede
que Dante fale para Gibson contribuir
com a Fundação, Dante tenta falar com
o avô, mas ele fica nervoso, pois considera Romero um aproveitador. Gibson
fica de pensar, mas por consideração a
Dante. Juliano convida Bola para voltar
a treinar. Juliano fala com a imprensa,
mas fica incomodado com a declaração de Romero dele ser um reabilitado.
Tóia se desculpa pelo noivo. Adisabeba
encontra Romero, Tóia aparece e pergunta de onde eles se conhecem. Merlô
fica preocupado com Alisson. Alisson
escala o quarto de Juliano e ele deixa
ela entrar. Atena vai até a Fundação e
fica com Romero. Ascânio chega para
devolver o dinheiro e se depara com
Atena.
Capítulo 15 - 09 de março
Ascânio volta para casa de Romero
de devolve o dinheiro, ameaçando os
planos de Atena. Atena intervém entre os dois pedindo que Romero perdoe o amigo, para evitar que Ascânio
a desmascare. Sai no jornal uma matéria em defesa de Juliano e seu projeto.
Tio procura Orlando para que escale
Romero para uma perigosa missão da
facção criminosa. Breno vai trabalhar
no semáforo vendendo bebidas com
Dinorah e é flagrado por Dalila. Domingas pega Juca com uma mulher em
sua cama.
Ascânio ouve toda conversa onde
Orlando passa as ordens da facção a
Romero. Ninfa conta a Adisabeba que
Alisson está com Merlô em sua casa.
Oziel paga um almoço a Rui e lhe fala
sobre o baixo custo de vida no Morro
da Macaca. Rui comenta com Tina sobre se mudar para a favela. Úrsula apresenta Duda, sua namorada, para a família e é criticada por Dalila. Feliciano
convida Úrsula e Duda para morarem
com eles. Ascânio revela a Atena sobre
o encontro de Romero com a facção.
Zé Maria questiona Juliano sobre sua
ligação com Romero. Atena invade o
carro de Romero e grava toda a reunião
que Romero tem com Tio.

•
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Bacalhau Vermelho

• 1 cenoura
• sumo de 1 limão
• azeite q.b.
• sal q.b.
• pimenta moída na altura q.b.
• manteiga ou margarina q.b.
Confecção:
Corte o pato em quatro, lave-os e
deixe escorrer.
Descasque as batatas e reserve-as.
Pique os dentes de alho e a cebola e
disponha-os num tabuleiro.
Junte-lhes a cenoura e o aipo cortados em pedaços pequenos.
Coloque o pato ao centro e tempere
com sal e pimenta.
Regue com azeite e o vinho branco
e, em volta disponha as batatas.
Polvilhe com colorau, distribua pedacinhos de manteiga ou margarina.
Leve ao forno quente a (200ºc) cerca
de 30 minutos.
Decorrido o tempo, regue com o
sumo de limão e o caldo de aves.
Leve novamente ao forno por + ou
- 40 minutos, regando o pato de vez
em quando com o molho.

600g de Bacalhau
2 Cebolas Médias
750ml de Leite
125g de Farinha
2 ovos
100g de Tomate Concentrado
100g de Natas
Confecção:
Tiram-se as peles e as espinhas do
bacalhau e desfia-se bem desfiadinho.
Refoga-se a cebola picada no azeite e junta-se o bacalhau bem desfiado.
À parte, faz-se um creme de leite,
farinha e pimenta, que vai ao lume a
engrossar, para depois se juntar ao
refogado.
Cozem-se os ovos, e depois de
frios picam-se, os quais se juntam ao
preparado anterior, juntamente com
o extracto de tomate concentrado,
até se conseguir um tom bastante
avermelhado.
Antes de colocar no pyrex, juntam-se as natas.
Deita-se, então, no pyrex e cobre-se com pão ralado e vai ao forno a
tostar.
Gelado da Avó Céu
É servido com arroz branco, bem
• 1 lata de leite condensado
solto.
• 2 pacotes de natas
NB: O bacalhau fica como que um
creme, para que se possa envolver • 10 bolachas maria esmigalhadas
com o arroz.
Confecção:
Nós lá em casa adoramos, espero
Bater bem as natas e juntar-lhes
que gostem!!!
gradualmente o leite condensado.
A mistura deve ficar cremosa e não
Pato Assado no Forno
líquida.
• 1 pato grande
Juntar a bolacha (que não deve es• 2 dentes de alho
tar ralada muito fina) deixando al• batatinhas novas q.b.
guma de parte, e mexer bem.
• 2 cebolas
Polvilhar a superfície com o resto
• 1 colher de sobremesa de massa de pimentão
da bolacha.
• 1 talo de aipo
Levar ao congelador durante pelo
• 3 dl de caldo de aves
menos 5 horas, e passar para o fri• 1,5 dl de vinho branco
gorífico meia hora antes de servir.

CARNEIRO - 21 MAR - 20 ABR

Amor: Tenha pensamentos
positivos, pois nem tudo na
vida nos pode correr pelo

melhor.
Saúde: Não terá que se preocupar, está em
plena forma.
Dinheiro: Terá algumas dificuldades.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36
TOURO - 21 ABR - 20 MAI

Amor: Desta vez vai deixar os preconceitos de lado
e lançar-se na paixão de
cabeça.
Saúde: Tendência para dores musculares.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
N. da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48
GÉMEOS - 21 MAI - 20 JUN

Amor: A sua família necessita
que lhe dê mais atenção. Dê a
mão a quem dela precisa.
Saúde: Deve ter mais cuidado com os
seus ossos.
Dinheiro: O esforço profissional vai ser
reconhecido.
N. da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO - 21 JUN - 22 JUL

Amor: Pequenos desentendimentos poderão deixá-lo muito magoado.
Saúde: O seu organismo pode
ressentir-se.
Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de atitude.
N. da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO - 23 MAR - 22 AGO

Amor: Uma boa conversa
com o seu companheiro fortalecerá a vossa relação.
Saúde: Cuidado com os rins, beba muita
água.
Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades, não as deixe fugir.
N. da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
VIRGEM - 23 AGO - 22 SET

Amor: Poderá andar de paixão em paixão. Domine a sua
agitação, permaneça sereno e
verá que tudo lhe sai bem!
Saúde: Sentir-se-á em forma.
Dinheiro: Surgirão vários projetos.
N. da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44
BALANÇA - 23 SET - 22 OUT

Amor: Lute sempre pela sua
felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos.
Saúde: Procure fazer algum tipo de
desporto.
Dinheiro: Maré pouco favorável para
investimentos.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO - 23 OUT - 21 NOV

Amor: Vai apaixonar-se facilmente, estará com um grande
poder de sedução.
Saúde: Estará em boa forma.
Dinheiro: Pode agora comprar aquele
objeto de que tanto gosta.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO - 22 NOV - 21 DEZ

Amor: Se escutar o seu
coração e agir de acordo com
a sua intuição, encontrará a felicidade!
Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão.
Dinheiro: Tenha algum cuidado com as
pessoas que trabalham consigo.
N. da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39
CAPRICÓRNIO-22DEZ- 19JAN

Amor: Não diga nada antes
de pensar bem naquilo que
vai dizer.
Saúde: Cuide mais dos seus pés.
Dinheiro: Não deixe que os outros
tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito.
N. da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO - 20 JAN - 18 FEV

Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua
relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: Período pouco favorável a
grandes investimentos.
N. da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33
PEIXES - 19 FEV - 20 MAR

Amor: Não se precipite numa
decisão importante. Analise
todos os factos e pense fria-

mente.
Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva .
N. da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40
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I LIGA – 24ª JORNADA

Campeonato de Portugal
21ª - Jornada

RESULTADOS

Rio Ave - Desportivo das Aves...............................0-0
Belenenses – Feirense.................................. 1-0 (0-0)
Marítimo - Vitória de Guimarães.................... 3-2 (3-1)
Paços de Ferreira – Benfica.......................... 1-3 (1-0)
Desportivo de Chaves - Estoril-Praia............ 2-0 (1-0)
Boavista - Vitória de Setúbal......................... 4-0 (2-0)
Portimonense - FC Porto............................... 1-5 (0-3)
Sporting de Braga – Tondela............ 19:00 (Sport TV)
Sporting – Moreirense...................... 21:00 (Sport TV)
PROGRAMA DA 25ª JORNADA

Sexta-feira, 02 março
FC Porto – Sporting, 20:30 (Sport TV)
Sábado, 03 março
Feirense – Boavista, 16:00 (Sport TV)
Benfica – Marítimo, 18:15 (BTV)
Estoril-Praia - Sporting de Braga, 20:30 (Sport TV)
Domingo, 04 março
Tondela - Desportivo de Chaves, 11:15 (Sport TV)
Moreirense - Paços de Ferreira, 16:00 (Sport TV)
Vitória de Setúbal - Rio Ave, 18:00 (Sport TV)
V. Guimarães – Belenenses, 20:15 (Sport TV)
Segunda-feira, 05 março
Desp. Aves – Portimonense, 20:00 (Sport TV)

CLASSIFICAÇÃO

		
J
01 FC PORTO
24
02 BENFICA
24
03 SPORTING
23
04 SPORTING BRAGA 23
05 RIO AVE
24
06 DESPORTIVO CHAVES24
07 BOAVISTA
24
08 MARÍTIMO
24
09 VITÓRIA GUIMARÃES 24
10 PORTIMONENSE
24
11 BELENENSES
24
12 TONDELA
23
13 DESPORTIVO AVES 24
14 PAÇOS FERREIRA
24
15 VITÓRIA SETUBAL
24
16 ESTORIL PRAIA
24
17 FEIRENSE
24
18 MOREIRENSE
23

V
20
18
17
16
11
10
10
09
09
07
07
07
05
05
04
06
06
04

E
04
05
05
01
04
06
03
06
02
06
06
04
07
06
09
03
02
07

D
00
01
01
06
09
08
11
09
13
11
11
12
12
13
11
15
16
12

Gm-Gs
66-12
62-16
47-14
48-23
31-31
31-35
27-32
21-30
32-46
36-41
22-34
27-36
24-35
26-44
26-44
23-46
20-34
18-34

P
64
59
56
49
37
36
33
33
29
27
27
25
22
21
21
21
20
19

II LIGA – 26ª JORNADA
RESULTADOS
Famalicão - Sporting da Covilhã..................................... 1-0
Sporting B - Académica................................................... 2-2
Oliveirense - Sporting de Braga B................................... 2-3
Penafiel - Real Massamá................................................ 1-0
Arouca - Varzim............................................................... 1-2
Vitória de Guimarães B - Académico de Viseu................ 0-0
Leixões - União da Madeira............................................ 0-1
Santa Clara - Gil Vicente................................................. 2-1
Benfica B - Cova da Piedade.......................................... 1-1
Nacional - FC Porto B.............................7 de março h15:00
PROGRAMA DA 27ª JORNADA
Sábado, 03 março
Sporting B - Arouca, 15:00 (Sporting TV)
Domingo, 04 março
Sporting da Covilhã - Benfica B, 15:00
União da Madeira - Vitória de Guimarães B, 15:00
Real Massamá - Nacional, 15:00
Académico de Viseu - Oliveirense, 15:00
Varzim - Santa Clara, 15:00
Académica - Penafiel, 15:00
Sporting de Braga B - Famalicão, 15:00
Cova da Piedade - FC Porto B, 15:00
Gil Vicente - Leixões, 16:00

CLASSIFICAÇÃO

		
01 SANTA CLARA
02 ACADÉMICA
03 FC PORTO B
04 PENAFIEL
05 AROUCA
06 ACADÉMICO VISEU
07 LEIXÕES
08 NACIONAL
09 FAMALICÃO
10 V GUIMARÃES B
11 SPORTING COVILHÃ
12 BENFICA B
13 VARZIM
14 COVA PIEDADE
15 SPORTING B
16 UNIÃO MADEIRA
17 OLIVEIRENSE
18 SPORTING BRAGA B
19 GIL VICENTE
20 REAL

J
26
26
25
26
26
26
26
24
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26

V
13
13
14
12
12
10
10
09
10
11
09
10
09
09
08
08
07
05
05
05

E
06
05
02
07
07
11
10
10
06
03
08
05
07
05
07
06
08
11
09
05

D
07
08
09
07
07
05
06
05
10
12
09
11
10
12
11
12
10
10
12
16

Gm-Gs
34-27
46-30
38-30
36-31
29-24
35-28
33-29
41-33
34-35
34-37
23-24
36-43
29-28
26-28
32-42
30-33
26-33
27-36
20-29
33-42

P
45
44
44
43
43
41
40
37
36
36
35
35
34
32
31
30
29
26
24
20

Serie A
Arões – Vizela........................ 0-2
Mirandela - São Martinho....... 1-0
Mondinense - Vilaverdense.... 1-2
Fafe – Merelinense................. 0-1
U. Torcatense – Oliveirense... 0-0
Montalegre – Bragança.......... 1-1
Câmara Lobos - Atl Arcos....... 2-1
Minas Argozelo – P Salgadas.1-1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Classificação
VIZELA...............................54
VILAVERDENSE................45
FAFE..................................44
MERELINENSE..................37
MIRANDELA.......................37
SÃO MARTINHO................35
UNIÃO TORCATENSE.......31
PEDRAS SALGADAS........31
OLIVEIRENSE...................31
MONTALEGRE..................30
CÂMARA DE LOBOS.........27
BRAGANÇA.......................23
ARÕES...............................19
ATLÉTICO DOS ARCOS ...17
MONDINENSE...................15
MINAS DE ARGOZELO.....08

Serie C
Fornos de Algodres – Oleiros.1-3
Marítimo B - Ferreira das Aves.3-1
BC Branco – Nogueirense...... 3-0
Marinhense - Á. Moradal....... 1-1
Sourense - L Vildemoinhos.... 0-4
Anadia – Gafanha.................. 1-1
R. Águeda – Mortágua........... 0-1
Sertanense – União de Leiria.0-1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Classificação
UNIÃO DE LEIRIA  ............56
L. VILDMOINHOS.............46
B CASTELO BRANCO ......44
GAFANHA..........................41
SERTANENSE...................40
ANADIA..............................37
RECREIO DE ÁGUEDA.....37
MARÍTIMO B......................32
MARINHENSE...................29
MORTÁGUA.......................28
NOGUEIRENSE.................27
OLEIROS...........................22
FERREIRA DAS AVES.......19
ÁGUIAS MORADAL...........17
SOURENSE.......................16
FORNOS DE ALGODRES.03

23.ª Jornada
23.ª Jornada
(04 mar)
(04 mar)
Pedras Salgadas – Arões
U. Leiria – Fornos Algodres
Vizela – Mirandela
Oleiros – Marítimo B
São Martinho - Mondinense
Ferreira dasAves - B Castelo Branco
Vilaverdense – Fafe
Nogueirense – Marinhense
Merelinense – União Torcatense
Águias do Moradal – Sourense
Oliveirense - Montalegre
Lusitano de Vildemoinhos - Anadia
Bragança - Câmara de Lobos
Gafanha - Recreio de Águeda
Atlético Arcos – Minas de Argozelo
Mortágua – Sertanense
Serie B
Sanjoanense - Pedras Rubras.2-1
Amarante - Coimbrões...........2-0
Salgueiros - Sp. Espinho........1-0
Gondomar – Canelas.............1-0
Sousense – Cinfães...............1-0
Trofense – Felgueiras.............1-5
Freamunde – Camacha..........0-1
Cesarense – Gandra..............5-0

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Classificação
FELGUEIRAS.....................41
CINFÃES............................40
SPORTING ESPINHO.......38
GONDOMAR......................38
AMARANTE.......................38
CESARENSE.....................35
CAMACHA .........................31
COIMBRÕES.....................31
PEDRAS RUBRAS.............30
SANJOANENSE.................29
TROFENSE........................26
CANELAS...........................24
FREAMUNDE.....................23
SALGUEIROS....................22
GANDRA............................18
SOUSENSE.......................18

Serie D
Coruchense – Guadalupe...... 2-1
Sintrense - Pêro Pinheiro....... 1-0
Sacavenense – Alcanenense.4-1
Fátima – Praiense.................. 1-5
Eléctrico – Vilafranquense...... 0-1
Mafra - 1.º Dezembro............. 4-1
Lusitânia – Caldas.................. 2-0
Torreense – Loures................ 3-0

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

23.ª Jornada
(04 mar)
Gandra – Sanjoanense
Pedras Rubras – Amarante
Coimbrões - Salgueiros
Sporting de Espinho – Gondomar
Canelas – Sousense
Cinfães - Trofense
Felgueiras - Freamunde
Camacha – Cesarense

Classificação
MAFRA...............................50
VILAFRANQUENSE...........47
PRAIENSE.........................42
TORREENSE.....................39
SACAVENENSE.................35
LOURES ............................32
CALDAS.............................30
1.º DEZEMBRO..................30
SINTRENSE.......................30
FÁTIMA..............................27
PÊRO PINHEIRO...............27
CORUCHENSE..................27
ALCANENENSE.................22
LUSITÂNIA.........................18
ELÉTRICO.........................16
GUADALUPE.....................12

23.ª Jornada
(04 mar)
Loures – Coruchense
Guadalupe – Sintrense
Pêro Pinheiro - Sacavenense
Alcanenense – Fátima
Praiense – Eléctrico
Vilafranquense - Mafra
1.º Dezembro - Lusitânia
Caldas – Torreense

Serie E
Castrense – Oriental.............. 0-4
Farense - Lusitano de VRSA.. 2-0
Armacenenses – Ideal............ 0-0
O Montijo - Vendas Novas...... 2-0
Almancilense - Casa Pia........ 1-4
Louletano – Pinhalnovense.... 2-0
Operário – Moncarapachense.3-0
Moura – Olhanense................ 3-1

01
02
03
04
05
06
07
08
23.ª Jornada
09
(04 mar)
10
Olhanense – Castrense
11
Oriental – Farense
12
Lusitano VRSA - Armacenenses
13
Ideal – Olímpico Montijo
14
Vendas Novas – Almancilense
15
Casa Pia - Louletano
16
Pinhalnovense - Operário
Moncarapachense – Moura

Classificação
FARENSE........................... 59
CASA PIA........................... 47
OLHANENSE..................... 45
ORIENTAL.......................... 42
PINHALNOVENSE............. 41
ARMACENENSES............. 34
OLÍMPICO MONTIJO......... 30
LOULETANO...................... 28
MOURA.............................. 26
CASTRENSE..................... 22
ALMANCILENSE................ 22
IDEAL................................. 21
OPERÁRIO........................ 20
MONCARAPACHENSE..... 17
LUSITANO DE VRSA......... 17
E. VENDAS NOVAS........... 15
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Presidente do Villarreal diz
que caso de Ruben Semedo
não envolve o clube
O presidente do Villarreal, Fernando Roig, disse que o
caso do futebolista português Ruben Semedo, acusado de
ter cometido vários delitos, não envolve o clube porque é
“uma atuação individual e pessoal”.
O líder do emblema espanhol descartou responsabilidades no caso do defesa central português, cujo contrato e
salário estão suspensos na sequência da sua detenção, na
última terça-feira, pela Garda Civil espanhola.
O jogador luso, de 23 anos, está em prisão preventiva em
Espanha desde a última quinta-feira, quando foi ouvido
pela juíza por ser suspeito de ter, juntamente com outras
duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob
ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.
“Semedo tem o contrato e o salário suspensos. Vamos
respeitar o que disser a Justiça, não há mais história. É
preciso esperar, não vou a avaliar absolutamente nada.
Que seja o mais rápido possível, mas tenho de respeitar
os tempos, as formas, e o que decidir o juiz”, referiu Roig,
à margem do Congresso da Associação Espanhola da
Imprensa Desportiva, em Castellón.
O presidente do ‘submarino amarelo’ explicou que não está
a lidar bem com o tema, mas descartou a responsabilidade
do clube, que “não pode ser metido no meio do caso por
ter sido uma atuação individual e pessoal”.

Naide Gomes não vai
a Birmingham para o pódio de
‘reparação’ do Mundial de 2006
Naide Gomes não vai estar presente sábado em Birmingham, na cerimónia de entrega de medalhas do salto
em comprimento do Mundial de 2006, fazendo-se representar por um elemento da delegação portuguesa aos
Mundiais ‘indoor’ deste ano.
“Infelizmente não poderei estar presente, por motivos
pessoais. Viva a verdade!”, escreveu a antiga atleta numa
mensagem publicada no Instagram, declinando assim o
convite para a cerimónia de ‘retificação’ do pódio daquele
mundial de pista coberta, em que a portuguesa é segunda,
depois de terem sido anulados os resultados da vencedora
em Moscovo2006, a russa Tatiana Kotova, por doping.
Em 2013, uma reanálise a uma amostra de 2005 levou
a que os resultados de Kotova em 2005 e 2006 fossem
anulados, com o título de 2006 a passar para a norte-americana Tiana Bartoletta, Naide a subir um degrau e a
espanhola Concha Montaner a chegar ao bronze.
“Foi uma prova muito competitiva e emocionante”, recorda a portuguesa. “Passado alguns anos soubemos que o
pódio não era real, a vencedora, a russa Tatyna Kotova,
jogou sujo, estava dopada”.
“Se fiquei feliz com a novidade? Fiquei pois, afinal de contas a verdade veio ao de cima. Mas não é a mesma coisa,
os sentimentos vividos no dia da prova poderiam ser diferentes”, acrescenta ainda a antiga saltadora portuguesa.
Quanto à iniciativa da IAAF, de realizar cerimónias de entrega de medalhas no decorrer de Birmingham2018 “com o
fim de repor a verdade”, diz que “infelizmente não podemos voltar atrás. Mas é um começo!”
Naide dá os parabéns às outas duas medalhadas, que
estarão pessoalmente em Inglaterra.
També no Instagram, Tiana Bartoletta recorda a prova de
2006: “Quando alguém faz batota, é sempre mais que as
medalhas ou o dinheiro que te tiram. E é sempre algo que
não recuperas totalmente. Mas é um começo”.

Triatletas lusos Alexandre Nobre
e Miguel Arraiolos primeiro
e segundo em Havana
O triatleta português Alexandre Nobre venceu domingo,
com Miguel Arraiolos em segundo, a quarta edição da
Taça Continental de Havana, em Cuba, prova oficial do
calendário da Federação Internacional de Triatlo (ITU),
na distância olímpica. Alexandre Nobre, 169.º do ‘ranking’
mundial, cumpriu a prova em 1:50.23 horas, conseguindo
melhorar o segundo lugar do ano passado e selar o seu
melhor resultado de sempre, inaugurando da melhor forma
a época internacional. “Eu e o Miguel vínhamos com o
objetivo de lutar pela prova e foi o que aconteceu. Fizemos
um trabalho em equipa durante a corrida até ficarmos os
dois sozinhos. Estávamos muito fortes os dois”, disse o
triatleta da Associação Portugal Talentus.
No final, deu dobradinha lusa: “Chegámos juntos e isolados ao fim e foi uma grande satisfação, pois o objetivo de
fazermos primeiro e segundo foi cumprido. Ou era um ou
outro, mas de realçar a nossa superioridade perante a concorrência”. Por seu lado, o triatleta do Benfica, 76.º do ‘ranking’ mundial, falou de um trabalho de equipa admirável,
depois de completar a prova a um segundo do compatriota.
“Viemos com o objetivo de ir os dois ao pódio. Trabalhámos a prova toda em conjunto até ficarmos sozinhos
na frente, no último quilómetro de corrida. Depois, não
disputámos o primeiro lugar, apenas cortámos a meta com
a sensação de dever cumprido”, disse.

Desporto
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Joseph Braga mais primeiro

I LIGA (26.ª jorn.) — II LIGA (28.ª jorn.) — Espanha e Inglaterra

Joseph Braga continua destacado no comando e até
reforçou essa posição, distanciando-se da esposa (salvo
seja a comparação) e levando um avanço agora de 10
pontos sobre Mena Braga (197-187), com Paulo de Jesus em terceiro lugar, com 183 pontos, a ver no que isto
pode dar nesta luta de marido e mulher (e onde não
deve pôr a colher). Jesus pode ser o único a disputar a
liderança. Recorde-se que este ano, Totochuto tem dois
prémios finais: o primeiro, uma viagem a Portugal, oferta
da Azores Airlines, e o segundo, uma excursão de um
dia da Cardoso Travel, a quem nunca é demais agradecer
a estes dois patrocinadores.
Manuel Cruz, com 11 pontos, foi o vencedor semanal:
tem direito a uma refeição gratuita no Inner Bay, em
New Bedford.

1. Benfica - Desp. Aves
Resultado final ...............................................................

197
187
183
175
174
174
172
171
171
170
169
169
168
167
167
166
165
164
162
162
160
158
157
156
156
154

2. Rio Ave - Feirense
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

3. Portimonense - V. Guimarães
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

4. Belenenses - Tondela
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

5. Boavista - Estoril
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

José Vasco ................... 154
Carlos Serôdeo ........... 154
Fernando Romano ..... 153
Antonino Caldeira ..... 152
Rui Maciel .................. 152
Odilardo Ferreira ...... 151
Alex Quirino .............. 151
Agostinho Costa ......... 150
Serafim Leandro ........ 149
António F. Justa ......... 149
Joseph Cordeiro ......... 145
Virgílio Barbas ........... 144
Maria L. Quirino ........ 141
Ana Ferreira .............. 138
Emanuel Simões ........ 126
José M. Rocha ............ 123
Felisberto Pereira ...... 122
Francisco Laureano ... 121
Fernando Farinha ...... 117
José A. Lourenço ........ 112
Pedro Almeida ........... 108
Walter Araújo .............. 83
Paul Ferreira ................ 74
Jason Miranda ............. 57
Élio Raposo .................. 32
Fernando Silva ............ 18

6. Sp. Braga - Moreirense
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

7. Desp. Chaves - Sporting
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

8. Paços Ferreira - FC Porto
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

9. Marítimo - V. Setúbal
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

I LIGA

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

João
Barbosa

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

11. Famalicão - Real

Empregado
Comercial

Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

Dina
Pires

12. Leixões - Cova da Piedade
Resultado final ...............................................................

Classificação

Feirense
x
Boavista

Benfica Guimarães FC Porto
x
x
X
Marítimo Belenenses Sporting

109 1-0

3-0

97 1-2

2-0 1-0 1-1

1-0 2-0

Ag, Seguros

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

Carlos
Goulart

13. Oliveirense - Varzim
Resultado final ...............................................................

92 1-0 3-0 1-2 2-1

Reformado

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

Carlos
Félix

14. Penafiel - União Madeira
Resultado final ...............................................................

Produtor
de rádio

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

15. Málaga - Barcelona
Resultado final ...............................................................

Elísio
Castro

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

Moses Brown

90 1-1 3-0 1-0 1-2
87 1-2 3-0 1-1 2-1

16. Sevilha - Valência

Fernando
Benevides

Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

87 2-1 3-0 1-0 1-1

Industrial

17. Manchester United - Liverpool
Resultado final ...............................................................

Gonçalo
Rego

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

18. Chelsea - Crystal Palace

85 1-0 2-0 2-1 1-1

Advogado

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

José F.
Amaral

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

85 2-1

3-0

1-2 2-1

Reformado

Nome

João
Santos

Endereço

Estado

Zip Code

78 1-0 2-0 1-0 2-2

Reformado

Não
escreva
aqui

Localidade

Manuel
Lopes

Tel

76 0-1

3-0

2-0 2-0

Reformado

Preencha com os seus palpites e envie para:
Prazo de
Portuguese Times - Totochuto
Favor
entrega:
P.O.
Box
61288
cortar pelo
09 MAR. 11AM
New
Bedford,
MA
02746-0288
tracejado

✁

O médio do Marítimo Fábio Pacheco afirmou que o
objetivo da equipa passa por desinquietar o Benfica e
aproveitar as oportunidades no jogo de sábado, da 25.ª
jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Os madeirenses estão mais motivados, após o triunfo
caseiro diante do Vitória de Guimarães (3-2), e esperam
dar seguimento com um resultado positivo no Estádio
da Luz.
“Nenhuma equipa é invencível. O Benfica na Luz,
com o estádio cheio, vai estar sempre empolgado de
início ao fim e sabemos que é difícil os travar, mas,
com esta vitória, estamos muito mais inspirados e
podemos trazer pontos”, sublinhou, em conferência
de imprensa, realizada após o primeiro treino semanal.
Fábio Pacheco acredita que a instabilidade nos
‘encarnados’ pode vir a aumentar se não marcarem
cedo, ainda mais com a pressão da luta pelo título, o
que pode ser aproveitado pelo Marítimo.
“O Benfica pode estar por cima em algumas partes,
mas o jogo tem 90 minutos e nós vamos ter períodos
de jogo em que teremos oportunidades e é aí que
teremos de aproveitar. Quando estivermos por cima
no jogo, criar intranquilidade no Benfica e chegar à
frente com perigo”, acrescentou.
Após nove jogos sem vencer no campeonato, os
‘verde rubros’ conseguiram quebrar o ciclo negativo
que durava há mais de dois meses e Fábio Pacheco
aproveitou para salientar a diferença que faz na semana
de trabalho.
“É muito importante trabalhar sobre vitórias. Vínhamos de uma fase não muito positiva, mas estávamos
a trabalhar bem e sabíamos que, continuando com o
nosso trabalho, mais cedo ou mais tarde, (a vitória)
iria aparecer. Com os três pontos, é uma semana muito
mais alegre para trabalhar”, referiu.
Os insulares estão agora a quatro pontos do quinto
lugar, ocupado pelo Rio Ave, mas a Europa não é tema
de conversa no balneário.
“O nosso objetivo é jogo a jogo. O maior objetivo era
a manutenção o mais rápido possível e conseguimos
agora ultrapassar os 30 pontos. Vamos tentar conquistar
os três pontos, jogo a jogo, e, no final, veremos”,
comentou Fábio Pacheco.
O Marítimo defronta o Benfica, no Estádio da Luz,
no sábado, com o apito inicial marcado para as 18:15.

João Barbosa aumenta
vantagem

PALPITES - 15ª Edição

10. Arouca - Sp. Covilhã

Fábio Pacheco pretende
desinquietar o Benfica para
o Marítimo somar pontos

Concurso “Palpites da Semana”

João Barbosa voltou a aumentar a vantagem
sobre o segundo classificado, Dina Pires,
liderando agora com 109 pontos, contra 97 de
Pires, uma vantagem de 12 pontos, mercê do
seu bom desempenho nesta jornada.
Aliás, João Barbosa e Carlos Goulart foram os
concorrentes que melhor pontuação obtiveram
esta semana: seis pontos cada. Para
apuramento do vencedor semanal, houve a
necessidade de efetuar-se sorteio, que
premiou João Barbosa, que tem assim direito à
galinha grelhada, oferta da Portugalia Marketplace, em Fall River. Carlos Goulart é agora
terceiro isolado na tabela classificativa.
Quem está a perder terreno é Gonçalo Rego,
ocupando agora a sétima posição, em parceria
com José F. Amaral, com 85 pontos.
Nos últimos lugares, tudo como dantes: ou
seja, Leslie Vicente é última com 72 pontos.

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

CLASSIFICAÇÃO
Joseph Braga ..............
Mena Braga ................
Paulo de Jesus ............
Guilherme Moço ........
John Couto ..................
Carlos M. Melo ...........
António Oliveira ........
Amaro Alves ..............
José C. Ferreira ..........
José Leandres .............
Dália Moço .................
Alfredo Moniz ............
António B. Cabral ......
João Baptista ..............
Daniel C. Peixoto .......
Maria Moniz ..............
John Câmara ..............
Manuel Cruz ..............
António Miranda .......
Norberto Braga ..........
Nelson Cabral ............
John Terra ..................
Hilário Fragata ..........
Mariana Romano .......
Jason Moniz ...............
Dennis Lima ...............
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Maria
Fernanda

✁
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CARDOSO TRAVEL
Excursões de
autocarro de 1 dia
120 Ives Street
Providence, RI

401-421-0111

INNER BAY
Ambiente requintado
Os melhores pratos da
cozinha portuguesa

76 1-2 3-0 2-1 1-1

Jornalista

John
Benevides

74 1-2

2-0

1-1 1-1

Empresário

Leslie R.
Vicente

72 1-0 3-1 1-1 2-1

Dir. pedagógica

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

“Palpites da Semana” tem o patrocínio de

www.azoresairlines.pt

www.sata.pt
Fall River
211 South Main St.
New Bedford
128 Union St.
San José, Califórnia
1396 E. Sta. Clara St.

Fly Azores Airlines
to the Azores and Lisbon

PORTUGALIA
MARKETPLACE
489 Bedford Street
Fall River, MA

TEL. 508-679-9307

Publicidade
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Providence – Açores
SALES: 01 January 2018 - 22 January 2018
TRAVEL: 02 Febuary 2018 - 22 April 2018
(Blackout: some flights on Carnival, Mach/Spring break and Easter)

BOS-PDL
Fare: XS4 = $178 OW + $44 Tx + $18 TSF
Web => from $240 OW TTC

BOS-LIS/OPO (direto /via PDL)
Fare: XS41 = $236 OW + $44 Tx + $18 TSF
Web => from $298 OW TTC

BOS-AZORES (via PDL)
Fare: XS41 = $223 OW + $44 Tx + $18 TSF
Web => from $285 OW TTC

BOS-FNC (via PDL)
Fare: XS41 = $213 OW + $44 Tx + $18 TSF
Web => from $275 OW TTC

Programa de Verão
Faça já a sua reserva!

BOS-RAI/LPA (direto /via PDL)
Fare: XS41 = $243 OW + $44 Tx + $18 TSF
Web => from $305 OW TTC
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MATEUS REALTY

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

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

Ranch

Town House

Ranch

WEST WARWICK
$159.900

KENT HEIGHTS
$299.900

BRISTOL
$299.900

2 famílias

PROVIDENCE
$199.900

3 andares

Ranch

RUMFORD
$299.900

CUMBERLAND
$179.900

Raised Ranch

Ranch

Raised Ranch

EAST PROVIDENCE
$249.900

Terreno vago

NORTH KINGSTOWN
$164.900

EAST PROVIDENCE
$259.900

KENT HEIGHTS
$264.900

Terreno

Raised Ranch

REHOBOTH
$159.900

WARREN
$259.900

Comercial/2 familias

4 pisos

Colonial

Comercial

NORTH FALL RIVER
$269.900

EAST PROVIDENCE
$314.900

SEEKONK
$574.900

EAST PROVIDENCE
$149.900

Colonial

Escritórios - 4 apartamentos

Cottage

2 famílias

BARRINGTON
$499.900

EAST PROVIDENCE
$199.900

PAWTUCKET
$164.900

EAST PROVIDENCE
$199.900

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

MATEUS REALTY

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

Precisamos de casas para vender na área de East Providence e arredores!
AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1975

