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No âmbito das celebrações do Dia de Portugal

Mais de meio século
a cimentar os EUA
numa imagem de opulência
e modernidade

Lizett Frias recebeu das mãos
do Presidente da República
o “Portuguese Heritage Award”
• Fotos e texto de Augusto Pessoa

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

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

Na foto ao cimo, o empresário mariense António Frias com o governador de Massachusetts,
Charlie Baker.
Na foto acima, António
Frias e seu filho Rodney
Frias ladeiam a antiga
estrela dos Boston Red
Sox, David Ortiz.
Na foto à direita, António
Frias exibe o livro comemorativo da inauguração
da Millenium Tower, em
Boston, o mais alto projeto habitacional na capital
de Massachusetts, entre
vários outros empreendimentos que a S&F Concrete tem construído.

166 Central Street, P.O. Box 427, Hudson, MA 01749

Tel. (978) 562-3495
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Dia de Portugal/Rhode Island/2022

Entre o Portuguese Discovery Monument, em Newport, com uma visibilidade
de milhares de pessoas, com as cerimónias oficiais no State Room da State House
em Providence iluminada com as cores da bandeira portuguesa, com patriótica parada
e arraiais e o (re)acender da chama da portugalidade celebrou-se o Dia de Portugal
em Rhode Island
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Desde a abertura das
celebrações em lugar de
excelência, no Brenton
State Park em Newport,
onde se ergue imponente
o Portuguese Discovery
Monument, com uma visibilidade de milhares de
pessoas, prosseguindo-se
ao içar da bandeira em 7
localidades, e ainda com
as cores da bandeira portuguesa a iluminar a State
House em Providence no
dia 10 de Junho, com o
State Room da State House a ser palco para as cerimónias oficiais do Dia
de Portuga/RI/2022 com
a presença do governador
Dan McKee, entre outras
altas individualidades.

vidence, que no passado
fim de semana celebrou
a nossa integração, com
cerimonial oficial no State Room da State House.
Com cerimonial a anteceder a parada que percorreu as ruas de Providence
e concluiu no lugar de
excelência palco dos arraiais. Por hoje ficamos
por aqui. Na edição de
22 de junho teremos mais
um suplemento dedicado
às celebrações. Promove-

Daniel McKee, governador
de RI, ladeado por Ana Isabel dos Reis Couto, presidente das celebrações do
Dia de Portugal/RI 2022, a
vice-governadora Sabina
Matos, as Misses Dia de
Portugal e Roberto Silva,
mayor de East Providence,
nas cerimónias oficiais na
State House, que antecederam a parada.
Na foto à esquerda, um momento da parada com um
casal pertencente ao Clube
Social Português, de Pawtucket. Na foto à direita, um
aspeto do arraial em Providence.

Com o centro da cidade
de Providence a ser palco
para dois grandiosos arraiais. Com a parada entre
a State House e o centro
da cidade de Providence,
com receção apoteótica
aplaudida por largas centenas de pessoas. Com o
BankNewport City Center, lugar de excelência
no centro de Providence

a ser pequeno para albergar o poder associativo
que constituiu o patriótico desfile. Com as bandas
de música e os ranchos
folclóricos a emprestar o
seu colorido ao êxito das
celebrações. Festejou-se
Portugal em Rhode Island. Com 64 anos com
assinatura do saudoso
senador William Castro,

possuidor da proclamação do Dia de Portugal,
assinada pelo governador
Dennis Roberts em 1958.
Com 54 anos no sistema iniciado pelo vice-cônsul Rogério Medina
e como nos dizia o empresário João Moniz (na
altura residente em Bristol) sou disso testemunha.
Falamos com dados

reais, ao que não sabemos
o que se deverá juntar
mais para a veracidades
da antiguidade das celebrações em Rhode Island.
Curiosamente,
neste
quase meio século de lides jornalísticas, somos
o único, dos tempos em
que se iniciaram as celebrações com a dignidade
atual a preservar, incentivar, projetar o Dia de
Portugal reconhecido e
respeitado pelas autoridades e comunicação
social americana. Vimos
uma simpática jovem do
Canal 10 de Providence
a entrevistar os alunos
do Portuguese Learning
Center (Escola Portuguesa de East Providence).
Foi esta a grande aposta
do então vice-cônsul Rogério Medina. “Só com as
celebrações em Providence conseguimos ser notícia no Providence Journal e canais de televisão
americana”, refera Medina. Conseguiu em 1978,
primeiro ano do sistema
atual, após desvio do local de realização. Assume
a presidência e regressa a
Providence em 2007.
Este mesmo Providence
que recebeu o Presidente
da República, Marcelo
Rebelo de Sousa. E aqui
de realçar o trabalho da
então vice-cônsul Márcia
Sousa.
Este mesmo Providence
que mesmo em tempo de
pandemia celebrou Portugal. E este mesmo Pro-

mos, projetamos. Imortalizamos.
Todos os locais de celebração do Dia de Portugal têm a sua dignidade.
Foi em Rhode Island que
tudo começou. E é Rhode Island que dispõe de
infraestruturas únicas de
que nos podemos aproveitar. Com os modelos que se nos deparam.
Qualquer fotógrafo pode
ser bom nas celebrações
em Rhode Island.

O carro alegórico da Luso American Financial.

Roberto da Silva, mayor de East Providence, dirigindo-se aos presentes nas cerimónias que antecederam o início da parada.
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Inauguração das celebrações do Dia de Portugal/RI/2022
No deslumbrante envolvimento do Portuguese Discovery Monument erguido
no Brenton Point State Parlk em Newport com uma visibilidade de milhares
de pessoas a bandeira portuguesa subiu altiva no mastro da Portugalidade
“Bandeira da Minha Terre
Pano Sagrado e Leal
Em cujas dobras se encerra
O Nome de Portugal”
Quem o disse, não sabemos. Chegou até nós através do talentoso Rogério
Medina. Das mais relevantes entidades consulares e
orquestrador da dignificante presença lusa nos EUA.
Em dia magnífico as cores da bandeira portuguesa
tomaram uma tonalidade
mais agressiva, pela conquista do espaço de excelência no Brenton State
Park onde se ergue imponente o Portuguese Discovery Monument e alvo de
uma visibilidade de milhares de pessoas.
Ladeavam a presidente
das celebrações Ana Isabel
dos Reis Couto o senador
Sheldon Whitehouse, o governador de Rhode Island,
Daniel McKee, a vice-governadora, Sabina Matos,
Secretária de Estado, Nellie Gorbea; Procurador da
Justiça, Peter Neronha; Director do DEM, Terrence
Gray.
A presença de entidades
locais, estaduais e federais
é mais uma demonstração
da integração lusa em Rhode Island.

Segundo referiu Sheldon
Whitehouse: “As minhas
relações com a comunidade portuguesa já são longínquas. Quer aqui no estado de Rhode Island que
represento em Washington, quer em Washington,
nas relações com os sucessivos embaixadores.
Por sua vez, Peter Neronha, Attoney General, disse: “Tenho orgulho em ser
lusodescendente, criado
em Jamestown. Este espaço mostra a presença dos
luso americanos em Rhode
Island”, concluiu.
Não sendo português,
mas muito próximo da comunidade portuguesa, Daniel McKee, governador
de Rhode Island, observou: “Tenho bem presente
a minha visita a Portugal.
Uma viagem que veio fortalecer as minhas relações
com a comunidade portuguesa. Na minha posição
de mayor em Cumberland,
o chefe do Departamento
da Polícia era português.
Mantive e mantenho as
melhores relações com a
comunidade portuguesa,

O deputado estadual de RI, James McLaughlin, com
Al Nunes, Lídia Alves e a mayor de Central Falls, Maria Rivera.

fortalecidas pelas ligações
ao Clube Juventude Lusitana”.
O mestre de cerimónias
foi o juiz Robert Silva,
que, ligado à construção e
reconstrução do Portuguese Discovery Monument,
afirmou: “Foi gente audaciosa e determinada que
apostaram na construção
e reconstrução deste monumento que hoje se ergue
imponente aqui no Brenton Point State Park em
Newport”.
Por sua vez, Ana Isabel

Cerimónia do içar da bandeira em East Providence, vendo-se na foto o mayor
Roberto Silva, Lídia Alves, e a presidente das celebrações, Ana Isabel Reis Couto.

dos Reis-Couto, presidente
da comissão organizadora
das celebrações do Dia de
Portugal em RI, afirmou:
“Depois de tudo o que aqui
tem sido dito, resta-me
agradecer a presença de todos neste dia magnífico em
lugar deslumbrante, onde
se inauguram as celebrações do Dia de Portugal/
RI 2022 com o içar da bandeira, o símbolo visível da
nossa portugalidade e aqui
no Brenton State Park, lugar excelência e com uma
visibilidade de milhares de
pessoas diariamente”, concluiu Ana Isabel Couto.

O Departamento da Polícia de East Providence com o mayor Roberto Silva.

A. CHAVES,
Construtor e Empreiteiro

INC.

António Chaves
Saudamos
a comunidade
pelo
sucesso das
Saudamos
a comunidade
portuguesa
pelocelebrações
sucesso das
do Dia de Portugal,
de do
Camões
das Comunidades!
celebrações
Dia dee Portugal!

30 Bedford Park, Bridgewater, MA — Tel. 508-369-6741
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“Desde a presença política ao relevante poder associativo
pedra base do êxito, conseguimos um ano de excelência
de celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island”
- Ana Isabel dos Reis Cuto, presidente da comissão organizadora das celebrações
Fotos e texto de Augusto Pessoa
Diz o povo: “até ao lavar dos cestos ainda é
vindima”. E relacionando
este dito com as celebrações perante o êxito conseguido até agora, temos
ainda a Feira de Gastronomia e o 5K prova de
atletismo.
Ouvimos Ana Isabel
dos Reis Couto: “É difícil
encontrar palavras para
ilustrar o meu sentimento
de gratidão a todos quantos colaboraram para o
êxito das celebrações
em Rhode Island. Sabiamos de antemão que não
iriamos agradar a toda a
gente. Mas quando na cerimónia oficial que antecedeu a parada tinhamos
a presença do governador
Daniel McKee, congressista David Ciciline, Attorney General e lusodescendente, Peter Neronha,
era mais uma aposta ganha da nossa integração e
reconhecimento ao mais
alto nível”.
E Ana Isabel dos Reis-Couto vai mais longe:
“E quando o Canal 10 de
Providence está na State
House, no início da parada a entrevistar os jovens
da escola portuguesa de
East Providence, quando
após mais significativas
entrevistas, entre estas a
nossa, filma a passagem
da banda do Clube Juventude Lusitana e as marchas da União Portuguesa

Beneficente e desce ao
arraial, para quê mais palavras? Era mais o virar
de uma página de integração. O reconhecimento
das celebrações através
do Portuguese Times é
uma realidade e diremos
mesmo uma obrigação.
Mas ver um canal de televisão americana a reconhecer a nossa presença
em Rhode Island é o resultado de uma relevante
presença. Estamos a dar
prosseguimento a algo
que já é histórico. O Dia
de Portugal em Rhode Island é muito mais do que
um arraial. É a história
dos portugueses em Rhode Island baseados em
histórias reais. Sinto-me
feliz. Foi um ano de muito trabalho. Mas quando
se luta, por algo em que
apostamos, como diz o

nossos costumes e tradções, a gastronomia, os
ranchos folclóricos, as
bandas de música, a tradicional sardinha assada, os
conjuntos musicais, uma
sanduíche de caçoila,
uma bifana, foram todos
estes ingredientes a juntar
a uma grandiosa dose de
portugalidade que fizeram mais um ano histórico do Dia de Portugal/
RI/2022”, concluiu Ana
Isabel dos Reis Couto,
presidente das celebrações em Rhode Island.
Na foto acima, Ana Isabel
dos Reis Couto no uso da
palavra vendo-se na foto
o governador de RI, Dan
McKee, a vice-governadora Sabina Matos, o
mayor de East Providence, Roberto Silva e Lídia
Alves. Na foto à direita,
Ana Isabel dos Reis Couto com Al Nunes.

Ana Isabel dos Reis Couto e Lina Cabral durante a parada do Dia de Portugal em Rhode Island.

Marie Fraley, Lídia Alves, as das útlimas “marshals” da parada e ainda Lina Cabral.

ditado “quem corre por
gosto não cansa”.
E sem cansar, Ana Isabel, acrescenta: “O desfile
das tochas na sexta-feira,
10 de junho, foi um encerramento de luxo, após
a abertura oficial das celebrações na State House
e aqui com a presença do
governador Daniel McKee, senador Jack Reed
e congressista David Ciciline. E como se isto já
não fosse suficiente para
realçar a nossa presença
em Providence, o deslumbrante edifício da
State House iluminou-se
com as cores da bandeira portuguesa, tal como
Portuguese Times realçava na primeira página da
última edição”.
Mas Ana Isabel Reis
Couto prossegue:
“A parada, desfile dos
Na foto à direita, José Goulart foi um dos elementos
que constituiu o tradicional
carro do Brightridge Club.
Na foto abaixo, Ana Isabel
dos Reis Couto e Lina Cabral ladeiam o artista Ruben
Aguiar.
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Centro Cultural de Santa Maria
uma presença relevante no
contexto comunitário luso nos EUA
• Fotos e texto:Augusto Pessoa

A cidade de East Providence está rodeada de uma forte componente associativa.
Entre estas presenças ergue-se altivo o Centro Cultural de Santa Maria. Surge
à luz do dia nos princípios de 1986, numa iniciativa de José Pedro Cunha,
que desafiou a comunidade mariense a formar o seu própio império em East
Providence. O primeiro imperador foi José Bairos Amaral.
Mas a sede própria era um sonho que se tornou realidade a 07 de abril de
1997, quando D. António de Sousa Braga, Bispo de Angra, benzeu no ato da
inauguração a sede do Holy Ghost Brotherhood Mariense com o nome de Centro
Cultural de Santa Maria, onde o mordomo é o imperador.
Foi ali que Roberto Silva cantou vitória para Mayor de East Providence.

Na noite do desfile das tochas, a foto documenta um grupo de representantes da comunidade e corpos diretivos das celebrações, entre os quais
David Bairos, do Centro Cultural de Santa Maria.

No içar da bandeira em East Providence, o Centro Cultural de Santa Maria
marcou presença em forma de apoio à iniciativa e ao mayor Roberto da
Silva, que se vê na foto abaixo.

Na foto abaixo, corpos diretivos das celebrações do
Dia de Portugal no içar da
bandeira em East Providence juntamente com o Centro
Cultural de Santa Maria e
numeroso grupo de convidados.

António Nunes, presidente do Centro Cultural de Santa Maria, entre o grupo que transportou as bandeiras na cerimónia do desfile das tochas.

Centro Cultural Santa Maria
846 Broadway, East Providence, RI - 401-434-4418

Roberto Silva, mayor de East Providence e José Bolieiro, presidente do Governo Regional
dos Açores, com os corpos diretivos do Centro Cultural de Santa Maria, aquando da visita
do governante açoriano à Nova Inglaterra, em dezembro de 2021.

Saudamos a comissão organizadora das celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island
pelo êxito desta grande manifestação de portugalidade!

- António Nunes, presidente do Centro Cultural Santa Maria

Quarta-feira, 22 de junho de 2022
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Cerimónias oficiais, parada e arraiais em Providence considerada uma
das 10 melhores cidades nos EUA e a única na Nova Inglaterra
Quando o governador de RI, Dan McKee, presidia às cerimónias oficiais do
Dia de Portugal/RI/2022 no State Room
da State House, ladeado pelo senador
federal Jack Reed, pelo congressista federal David Ciciline, pelo Attorney General, lusodescendente, Peter Neronha,
tinhamos por palco a terceira maravilha
no mundo State House e numa ciade,
Providence, considerada pelo “Bankrates” entre as 10 melhores cidades nos
EUA e a única com esta distinção na
Nova Inglaterra.
“Bankrates” analisou mais de 100 cidades nos EUA, análise baseada no bem
estar, acessibilidade, na oferta de trabalho, segurança.

Com o aumento da gasolina podemos
estacionar em Providence e ter pela
frente o maior trajeto pedestre em todas
as cidades analisadas.
Se queres comprar casa: em novembro de 2021 os preços rondavam abaixo
da média nacional de 345.000 mil dólares. Deram Boston como exemplo em
que os preços são mais do que o dobro.
Como se depreende, o Dia de Portugal/RI 2022 aconteceu em Providence,
considerada uma das melhores cidades
nos Estados Unidos e a única na Nova
Inglaterra segundo o “Bankrats” numa
análise de mais de 100 cidades pelos Estados Unidos.

Brianna Medeiros e Diana Afonso foram as mestres de cerimónias das celebrações do Dia de Portugal em RI e as restantes fotos dizem respeito ao desfile da
chama da portugalidade.

CENTRAL AVENUE
BAKERY
679 Central Avenue, Pawtucket, RI
(401) 728-0064
Proporcionando-lhe
um sabor de
Portugal
Bolos, pastelaria
variada, toda a
qualidade de pão e
produtos de
mercearia
tudo fresco

Parabéns à comunidade pelo sucesso das
celebrações do Dia de Portugal
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Clube Social Português: 103 anos

A prenda da cidade ao Clube Social Português, na passagem dos 100 anos foi uma rua
Portuguese Social Club Way e a mais relevante passagem histórica foi a visita do Presidente
dos EUA, Bill Clinton em 1994 ao Clube Social Português
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Cada divisão que desfilava na parada do Dia de
Portugal/RI 2022 era um
pilar de sustento de um
historial português, digno
e relevante. O Clube Social Português, nos seus
bonitos 103 anos de idade,
engloba um historial relevante que passeou pelas
ruas de Providence.

Rui Azevedo, presidente do CSP, ladeado por corpos diretivos em frente ao carro
alegórico que foi premiado na parada.

O rancho folclórico do Clube Social Português foi o fulcro da representação desta
centenária organização lusa de Pawtucket na parada do Dia de Portugal.

Clube Social Português na
parada do Dia de Portugal
em Providence, é muito
mais do que os corpos diretivos e um rancho folclórico. É o desfilar de um
pedaço de história que cimenta a presença lusa nos
EUA e especificamente em
Rhode Island.

Na foto acima, o rancho folclórico do CSP na parada.
Na foto abaixo, um quadro típico do pescador e da
varina.

Na frontaria do edifício
está um dístico que realça
a passagem dos 100 anos.
A rua é movimentada
e como tal com uma visibilidade em grande escala da presença centenária
em Pawtucket. Como se
depreende, a presença do

CLUBE SOCIAL PORTUGUÊS
174 Portuguese Social Club Way, Pawtucket, RI
Tel. 401-724-9834
Uma dignificante presença lusa nos EUA

Todas as sextas-feiras e domingos oferecemos o melhor da cozinha regional!
Peixe frito
Esparguete com marisco
Bacalhau à Narciso
Lulas grelhadas, Arroz de Marisco
Salada de Lagosta, Polvo estufado
Camarão à Moçambique
Peixe assado no forno
Bacalhau gratinado com camarão!

Duas jovens do rancho folclórico
do Clube Social Português

Take out ou comer no clube

Corpos diretivos do CSP presididos por Rui Azevedo
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Parada do Dia de Portugal/RI 2022

O espelho do dignificante poder associativo mostrou
bandas, folclore, a arte dos carros alegóricos
os responsáis por tudo isto
Fotos e texto: Augusto Pessoa
Eram 3:00 da tarde. A
banda do Clube Juventude
Lusitana fez ouvir os hinos
de Portugal e dos EUA.
O local era de excelência, em frente à State
House, uma das três ma-

deram o sinal de arranque.
Tempo nublado, excelente para a patriótica
caminhada. Um bonito
cordão humano recebia os
componentes com ruidosas
salvas de palmas.

ravilhas do mundo. State
House que tinha aberto a
10 de Junho o State Room
para a cerimónia oficial
das celebrações do Dia de
Portugal/RI 2022.
E neste ambiente de

Mas quem desfilou?

As cerimónias que antecederam a parada: Dan McKee, governador de RI, Sabina
Matos, vice-governadora de RI, o mayor de East Providence, Roberto Silva, Ana
Isabel dos Reis Couto, presidente das celebrações e as misses Dia de Portugal.

A senadora Jessica de La Cruz no uso da palavra durante as cerimónias na State House em Providence.

O rancho folclórico do Cranston Portuguese Club

opulência, significativo e
histórico prosseguiam as
celebrações.
Usariam da palavra o governador Daniel McKee, o
congressista federal, David
Ciciline, o senador federal,

Jack Reed havia estado na
cerimóna de sexta-feira.
O mayor de East Providence, Roberto daSilva, o
presidente do conselho de
administração das celebrações, Al Nunes, a pre-

sidente das celebrações,
Ana Isabel dos Reis Couto
e marshall da parada Lídia
Alves.
Dino Seixas, coordenador da parada, acompanhado por Martinho Batista

Depois de uma guarda
de honra da “State Police”
surgia a marshall da parada, Lídia Alves. O reconhecimento do contributo
dado às celebrações e junto
do Brightridge Club, onde
foi a primeira mulher assumir a presidência daquela
centenária presença em
Rhode Island.
Seguia-se a numerosa
presença política que acima se refere.
Alguns dos antigos presidentes, António Rodri(Continua na página 11)

Fátima Ponceano, Miss Dia de Portugal/RI 2022, com a mãe e com a coordenadora do certame, Suzette Marques durante a parada do Dia de Portugal em Rhode
Island.

34
Saudamos a comunidade pelo êxito
das celebrações do Dia de Portugal!
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Brightridge
Club
de East
Providence
O Brightridge Club
esteve representado
pela “marshal” da
parada do Dia de
Portugal em Providence, Lídia Alves.
Uma adega regional
completou a presença desta organização portuguesa
de East Providence,
que viu o seu trabalho coroado com
um prémio em
parada.
O carro alegórico do
Brightridge Club em
frente à State House
em Providence.

José Goulart e Domingos Escobar foram os
construtores da presença da adega regional do Brightridge Club
de East Providence na
parada do Dia de Portugal em Providence,
onde saiu premiada.

Corpos diretivos do Brightridge Club na parada em Providence.
Elementos
do
Brightridge Club de
East Providence com
Lídia Alves, que foi
“marshal” da parada
do Dia de Portugal, que
perfaz 45 anos de realizações. O carro alegórico foi premiado.

Holy Ghost Brotherhood of Charity
59 Brightridge Avenue, East Providence, RI - 401-434-9787

Saudamos a comissão organizadora
das celebrações do Dia de Portugal em RI
pelo sucesso das festividades!
- Lídia Alves, presidente
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Desfile patriótico em Rhode Island
(Continuação da página 09)

gues, Cinira Faria, Manuel
Costa, Isabel Reis (nas
marchas da UPB).
Callie Elliott Miss Juveniel, juntou-se ao desfile
que enriqueceu com a sua
juventude.
Com o Holy Ghost Brotherhood of Charity de
East Providence, iniciava-se o desfile dos carros
alegóricos e aqui com uma
curiosa adega regional a
ser premiada em parada.
Desfilava em seguida a
Luso American Financial.
Alexandre Pinto apurou-se uma vez mais e apresentou um pedaço de arquitetura popular “Stop the

War”. Estamos certos que
vamos ver o trabalho de
Alexandre Pinto premiado
na parada do 4 de julho em
Bristol.
Mas cada vez mais temos de admitir que quantidade não é qualidade. E
a parada do Dia de Portugal foi disso um exemplo,
com as marcha da União
Portuguesa Beneficente a
juntarem-se ao êxito das
restantes.
Mais uma edição, muito
acertadamente a sair premiada.
Portuguese
Learning
Center, a escola portuguesa de East Providence,
mais uma presença, mais

um êxito na parada do Dia
de Portugal. E aqui com
direito a um grande prémio. Entrevista no Canal
10 de Providence. Foi esta
a grande aposta de Rogério
Medina. A nossa integração. Recordamos quando
ao serviço do Portuguese
Channel gravávamos a parada, os arraiais, o festival
de bandas os festivais folclóricos. Eram vários programas preenchidos com
aquilo que a comunidade
gostava.
Fátima Ponceano, Miss
Dia de Portugal, desfilou
em carro aberto, acompanhada pela mãe.
(Continua na página 17)

Na foto acima a representação da escola portuguesa do Clube Juventude Lusitana em
Cumberland, RI.

O carro alegórico do Núcleo Sportinguista de Rhode Island.

Rancho folclórico de Nossa Senhora de Fátima, Cumberland.

Representação do Núcleo Sportinguista de Rhode Island durante a parada do Dia
de Portugal que percorreu as ruas de Providence.

Na foto ao lado, Brianna
Madeiros e Diana Afonso, que foram mestres de
cerimónias, ladeiam Dino
Seixas, que foi o coordenador da parada do Dia
de Portugal.
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Clube Juventude Lusitana

“Esta casa é definida como sendo o pedestal/ Duma obra construída/Para a diáspora em geral/é a
catedral erguida em nome de Portugal”
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Quem assim identifica o
Clube Juventude Lusitana é José Placido, um dos
mais conceituados cantadores ao desafio que aceitou o convite para ilustrar
o suplemento dos 100 anos
do Clube Juventude Lusitana.
E vai mais longe: “A secretária de estado/No Dia
de Portugal/ Ofereceu com
agrado/Uma medalha especial.
O que acontece graças
a um alerta do Portuguese
Times ao que se seguiram
os tramites que levaram à
atribuição da medalha.
É tudo isto e muito mais
que se passeou na parada
do Dia de Portugal entre
a “State House” e o centro
da cidade de Providence.
Quem desfilou transportou sobre os ombros a pesada história de 100 anos,

que Portuguese Times
retratou e vai continuar a
cantar para o historial desta organização que aqui,
tal como as restantes, ficará imortalizada.
Tem sido a nossa aposta e hoje, passados quase
meio século, ouvimos falar
de associativismo, como
seja uma descoberta recente. Só aqui temos 100 anos.

A Associação D. Luís
Filipe em Bristol são 130
anos. E muitos mais exemplos vão surgir ao longo
deste suplemento.
Sim, porque o Dia de
Portugal é o celebrar da
nossa presença nos Estados Unidos assente em
pilares históricos, como o
Clube Juventude Lusitana.

Albano Saraiva, presidente da assembleia geral do
Clube Juventude Lusitana durante a parada.

As fotos documentam
representação do Clube
Juventude Lusitana na
parada do Dia de Portugal.
Na foto à esquerda, jovens alunos da escola
portuguesa do Clube
Juventude Lusitana. Na
foto à direita, Dino Seixas com Martinho Baptista, elementos do CJL
e coordenadores da parada.

Festa de São João 2022
24, 25 & 26 de Junho
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Parada do Dia de Portugal/RI 2022

Dan McKee, governador de Rhode Island, com a vice-governadora Sabina Matos, o mayor Roberto
Silva, de East Providence, Ana Isabel dos Reis Couto, presidente das celebrações e misses do Dia de
Portugal/RI 2022.

Lídia Alves foi “marshall” da parada do Dia de Portugal/RI 2022.

401-438-8771

Os nossos trabalhos espelham-se
nas sofisticadas moradas da área
do East Side em Providence!
Saudamos a comunidade pela forma como celebrou
o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades!

Ana Isabel dos Reis-Couto e Lina Cabral.
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Luso American Financial
na parada do Dia de
Portugal em Providence
A Luso American Financial é uma participação relevante através de
significativos carros alegóricos na parada do Dia de Portugal em Rhode
Island, tal como as imagens o comprovam, que aconteceu na última edição
da parada.
Alexandre Pinto é o engenheiro habitual, que se vê na foto ladeado por
Manuel Brandão, membro da LAL e conhecido artista da comunidade.

LUSO-AMERICAN FINANCIAL

A Fraternal Benefit Society

Retirement Special
7 YEAR

ANNUITY/IRA

3.75%
1st year introductory rate.*

5 YEAR

ANNUITY/IRA

3.25%
1st & 2nd year introductory rate**

CALL LUSO TODAY!
Retirement Special is for a limited time only and subject to change at anytime. *7-Year annuity is
3.75% for the 1st year and in Year Two it will be adjusted to Luso's base rate. ** 5-year annuity is
3.25% for Year One & Year Two and in Year Three it will be adjusted to Luso's base rate. LusoAmerican Financial's current base rate is 3% and is subject to change at anytime.

877-525-5876
800-378-0566

WWW.LUSO-AMERICAN.ORG
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DeMello's Market criado sob contexto familiar, por três irmãos da
Ribeira Quente há 43 anos, é agora propriedade do empresário João Moniz
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
A DeMello's Market é um concetuado estabelecimento comercial português,
situado no 1275 Cove Road em New Bedford, Ma.
Foi fundado pelos irmãos Norberto, José, Edgar Mello naturais, da Ribeira
Quente, ilha de São Miguel, há 43 anos.
Foi uma iniciativa familiar, criada para abastecer as familias portuguesas do sul
de New Bedford. É o que se pode intitular de um mini-supermercado português,
onde pode encontrar, toda a variedade de produtos portugueses, desde os queijos
da Serra, do continente ao queijo de São Jorge dos Açores. Azeites. Peixe fresco
diáriamente. Frutas.
A localização é de fácil acesso e tem merecido a preferência da comunidade no
1275 Cove Road em New Bedford, Ma.
A grande popularidade daquela presença lusa de cariz açoriano sobressai à
quarta-feira, com o peixe fresco vindo dos Açores.
Tudo vai ser mantido, como tem sido feito, em termos de serviço ao cliente.
O inicial sentido familiar dos irmãos fundadores, vai manter-se. Já sabe a
localização.
Vai continuar a ser o mesmo. Familiar.

DEMELLO’S MARKET
1275 Cove Road, New Bedford, MA

Tel. 508-992-8879
Uma casa com
43 anos de história

Inhames, fruta
vegetais e produtos
de hortaliça

Bacalhau

Lacticínios
Carnes

Marisco

Peixe fresco de Portugal
todas as quartas-feiras

Um coração aberto para vos receber!

Quarta-feira, 22 de junho de 2022
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Desfile de costumes e tradições pelas ruas de Providence
(Continuação da página 11)

Voltando aos carros
alegóricos, o rancho do
Cranston Portuguese Club
saiu com prémio no carro
e que são transportados os
músicos. O rancho dançou
para agrado dos presentes.
E estamos perante um
colosso de representação.
A escola portuguesa do
Clube Juventude Lusitana.
O emblema da seleção a

servir de tema ao carro alegórico. Uma representação
vitoriosa.
No aspeto desportivo, os
Sportinguistas também levaram prémio.
Os Benfiquistas desfilaram representados pelos
corpos diretivos.
Mas do Cube Juventude Lusitana ainda veio a
banda. Foi das primeiras a

acompanhar as paradas do
Dia de Portugal. E passados 45 anos ainda lá continua.
O Clube Social Português era mais uma digna
e honrosa presença. A direção e rancho folclórico
passearam a bonita idade
de 103 anos pela parada do
Dia de Portugal/RI 2022.

As fotos documentam a presença da Banda do Clube Juventude Lusitana,
Cumberland, na parada e arraial do Dia de Portugal, numa longa tradição
iniciada aquando da primeira edição das celebrações em Rhode Island.

As duas últimas “marshals” da parada, Marie Fraley (2020-2021), Lídia
Alves (2022) acompanhadas pela senadora Jessica de la Cruz, que foi
mestre de cerimónias na State House em Providence.

Nas fotos acima e abaixo, aspetos dos movimentados arraiais que coroaram as celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island.
Nas fotos acima e abaixo, representação da Casa do Benfica, do Clube
Juventude Lusitana, Cumberland, uma presença assídua nas celebrações
do Dia de Portugal em RI.
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Governador de RI nas celebrações do Dia de Portugal
Daniel McKee, governador de Rhode Island, que tem mantido as melhores
relações com a comunidade portuguesa, ao ponto de já ter-se deslocado a
Portugal, integrado numa digressão da Banda do Clube Juventude Lusitana, foi uma presença contínua no desenrolar das atividades que constituiram as celebrações em Rhode Island.
O governador de RI desfilou na parada do Dia de Portugal acompanhado
pela vice-governadora Sabina Matos, que tem também participado assiduamente nas celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island.

Dan McKee, governador de Rhode Island, com a vice-governadora, Sabina Matos, durante a parada do Dia de Portugal em Providence, no passado domingo.

O governador de Rhode Island com Manuel Costa e Joe Pereira.

Daniel McKee, governador de Rhode Island, durante as cerimónias na State House, vendo-se ainda na foto, Ana Isabel dos Reis-Couto, presidente
das celebrações do Dia de Portugal, o mayor de East Providence, Roberto
da Silva, a vice-governadora Sabina Matos e as misses do Dia de Portugal.

Dan McKee com Ângelo Correia, presidente da Banda do Clube Juventude
Lusitana, e Manuel Sebastião, músico da banda.

Diversos momentos
da presença do
governador de Rhode
Island, Daniel McKee,
no início da parada
do Dia de Portugal
que percorreu as ruas
de Providence até ao
centro da cidade onde
se desenrolaram os
arraiais nos dois dias
festivos.
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Centro Comunitário Amigos da Terceira, habitual
presença na parada do Dia de Portugal em Providence

Carlos Ramos, presidente dos Amigos da Terceira,
com a esposa.

Aryanna Goulart, rainha dos Amigos da Terceira.

O Centro Comunitário Amigos
da Terceira, no
desenrolar do seu
ramo de atividades
anuais, não tem
faltado à parada do
Dia de Portugal em
Providence e desta
vez numa presença
chefiada por Carlos
Ramos, atual presidente desta coletividade portuguesa de
Pawtucket.

Nas fotos acima e abaixo, a representação dos Amigos da Terceira na parada do
Dia de Portugal em Providence.

Entre a rainha e os
corpos diretivos,
os Amigos da Terceira foram bem
representados nesta
atividade do Dia de
Portugal em Providence, na esperança
de continuar a desfilar nesta manifestação de portugalidade anualmente.

Carlos Ramos com a família.

Carlos Ramos com a rainha dos Amigos da Terceira, Aryanna Goulart.

CENTRO COMUNITÁRIO AMIGOS DA TERCEIRA
55 Memorial Drive, Pawtucket, RI - Tel. 401-722-2110
Saudamos
a comissão
Dois
organizadora
salões
para todas das celebrações
as
do Dia de
atividades
Portugal pelo
sucesso das
festividades!

Cozinha aberta todas as quintas e sextas-feiras

Carlos Ramos, presidente dos Amigos
da Terceira, com a esposa Mariana Ramos.
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Dia de Portugal/RI e abertura às novas gerações

Brianna Medeiros e Diana Afonso, uma segunda geração
mestre de cerimónias do Dia de Portugal/RI 2022
• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Brianna Medeiros, um
talento no ensino e Diana Afonso, um talento na
medicina, deixam alunos
e doentes, momentaneamente e assumiram as
funções de mestre de cerimónias das celebrações
do Dia de Portugal
Beleza não lhes falta.
Formação para dar e vender. Presença em palco.
Conhecedoras da comunidade onde nasceram e
se criaram.
Tiveram pela frente
uma tarefa que acabou
por ser mais uma achega
ao êxito das celebrações
em Rhode Island.
Ser-se mestre de cerimónias nas celebrações em Rhode Island é
como os tempos áureos
do Benfica, em que cada
treinador corria o risco de
ser campeão. Claro que
tem de haver o talento
no desempenho das suas
funções. Talentos que
Brianna Medeiros e Diana Afonso têm e que ficou
bem demonstrado nos arraiais do Dia de Portugal
em Providence.

António Rodrigues, antigo presidente das celebrações do Dia de Portugal em RI, ladeado por
Brianna Medeiros e Diana Afonso, que foram
mestres de cerimónias.

Na foto acima, Brianna Medeiros e Diana
Afonso quando apresentavam.
Na foto à direita, Maria
Pedroso e uma familiar
durante o arraial do Dia
de Portugal em Providence, no Kennedy
Plaza Center.

VACINE-SE!

Na foto acima, Brianna Medeiros e Diana Afonso no
centro de Providence onde se desenrolaram os arraiais. Na foto abaixo, as apresentadoras com o cantor Ruben Aguiar.

Se não pedi para vir, também não peço para ir.
Já celebrei os 102 anos de idade.
Não me amedrontei e fui ser vacinado.
Quando a enfermeira vacina um indivíduo com 102
anos é histórico. Não receie, siga o meu exemplo.
TOME A VACINA. Siga o exemplo de milhões de
pessoas. Se eu com 102 quero continuar a viver.
Tu, se tens, 40, 50, 60 também queres viver a vida vai
TOMAR A VACINA. É um bem para ti e para os outros.
Manuel Pedroso

FRIENDS MARKET
126 Brook St. Providence - Tel. 401 861-0345
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União Portuguesa Beneficente
digna representação na parada
do Dia de Portugal em Providence

A União Portuguesa Beneficente, de Pawtucket, sob a presidência de Paulo Silva,
continua a contar com a energia de Judy Pacheco, que representou a organização
com uma colorida e movimentada marcha popular, que saiu vencedora na parada
do DIa de Portugal em Providence.

Nas fotos acima e abaixo diversos aspetos da representação das marchas
da UPB na parada realizada em Providence.

Manny Soares e esposa, padrinhos das marchas
da UPB.

Fundada em
Outubro de 1925
Incorporada a
23 de Abril de 1926

União Portuguesa Beneficente
134 Benefit Street, Pawtucket, RI
SEDE GERAL - Tel. 401-723-3433
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Dia de Portugal/RI 2021 já soma 64 anos

Holy Ghost Beneficial Brotherhood of RI (Phillip Street Hall)
foi berço das celebrações do Dia de Portugal em junho de 1958

Dennis J. Roberts, governador de RI, assinou uma proclamação “Saturday, June 14, 1958 Portuguese Day”
• Texto Augusto Pessoa
Rhode Island é um estado pequeno em
superfície, mas os pioneiros em termos de
celebrações do Dia de Portugal.
Em junho de 1958 ancoraram em Providence (bairro do Fox Point) as fragatas da
marinha portuguesa, Nuno Tristão e Diogo Gomes. As tripulações foram homenageadas com um jantar/dança no Holy
Ghost Beneficial Brotherhood of Rhode
Island (Phillip Street Hall) com 121 anos
de existência. E nesta pequena introdução
não se registe apenas o exemplo dos 64
anos de celebrações como os 121 anos do
Phillip Street Hall. As datas dos documentos em nosso poder falam por si.
Pode ler-se na proclamação em forma
de elogio a Portugal: “Depois de consolidada a sua independência no século

Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

XIV, Portugal, sob a liderança do Príncipe
Henrique, o Navegador, começou a científica expedição que levou à descoberta do
mundo. Na escola náutica de Sagres, estudaram homens que mais tarde ficariam famosos, tais como Vasco da Gama, Fernão
de Magalhães, Columbo, Pedro Álvares
Cabral, num dos maiores e gigantescos
empreendimentos de todos os tempos, levando a civilização aos quatro cantos do
mundo”.
Por sua vez, Manuel Sousa, atual presidente do Phillip Street Hall em East Providence, com 13 anos de administração,
refere: “Temos orgulho em cantar bem
alto que fomos a organização pioneira nas
celebrações do dia de Portugal em Rhode
Island e em todos os EUA”.

PORTUGUESE TIMES
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O congressista David Ciciline ladeado por Roberto Silva, mayor de East Providence e esposa.

HOLY GHOST
BENEFICIAL
BROTHERHOOD
Holy Ghost
Beneficial
Brotherhood

A centenária organização do Phillip Street Hall
que teve honras de receber a primeira missa em
português em East Providence, antes da construção
da igreja de São Francisco Xavier

51 North Phillips St.,
East Providence, RI
Tel. 401-434-3200

Saudamos
pelo êxito
(Phillipa comunidade
Street Hall)
das celebrações
do Dia de Portugal
East Providence

Manuel Sousa
Presidente do
Phillip Street Hall

Os novos corpos diretivos do Holy Ghost Beneficial Brotherhood: Alfredo Canejo, Nuno Branco, Mário Carvalho, Manuel Sousa (presidente), Norberto Arruda e Aníbal Cunha.

Os corpos diretivos do Phillip Street Hall presididos por Joseph Silveira ladeado por David Quadros,
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Carros alegóricos premiados em parada
• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Com a finalidade de despestar e aguçar o espírito
representativo na parada do Dia de Portugal/RI,
são atribuídos prémios aos carros alegóricos e às
diversas representações que desfilam.
Todos os carros são vencedores. Mas há quem se
dedique mais profundamente à sua representação.
O motivo, o colorido, a expressão mais acentuada
de representação, a forma de exprimir a
portugalidade é o que consegue realçar os carros
em parada.
Mas se o desfilar já é um prémio, para o ano
apresente um carro ainda mais atrativo.
Este ano a decisão do júri foi da seguinte forma:
O Mais Colorido
Cranston Portuguese Club
O Mais Regional
Holy Ghost Brotherhood

A Luso American Financial, uma presença
habitual nas paradas patrióticas, arrancou
o prémio de “O Mais Original” na parada do
Dia de Portugal pelas ruas de Providence,
em Rhode Island.
A escola portuguesa
do Clube Juventude Lusitana somou
mais uma classificação de “O Mais
Patriótico”, que vem
juntar aos que tem
recebido ao longo
dos anos na parada
do Dia de Portugal,
de Camões e das
Comunidades pelas
ruas de Providence,
RI.

O Mais Original
Luso American Financial
O Mais Desportivo
Os Sportinguistas de RI
O Mais Patriótico
Escola do Clube Juventude Lusitana
O Melhor em Desfile
Rancho do Clube Social Português
A Melhor Participação
Marchas da União Portuguesa Beneficente

O Clube Social Português, presidido por Rui Azevedo, chamou a si mais
um prémio, e este referente ao rancho: “O Melhor em Desfile”.

Na foto acima, a
representação do
rancho folclórico do
Cranston Portuguese
Club, que chamou a si
o prémio de “O Mais
Colorido”.
Na foto à esquerda, as
Marchas Populares da
UPB, distinguidas com
o prémio “A Melhor
Participação”.
Na foto abaixo, a
Adega Regional do
Brightridge Club, “O
Mais Regional”.
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Dia de Portugal/New Bedford

Celebrações mais aconchegadas no calor do associativismo
numa etapa de 25 anos
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Foi uma nova etapa das
celebrações do Dia de Portugal em New Bedford.
Depois do parque de estacionamento do North End
Stereo, passou-se para um
troço da Acusnhet Avenue.
Tentou-se um aumento. Mas
quanto maior é a nau maior
é a tormenta.
Dulce Matos, a ativa presidente, após a interrupção
face à pandemia, torna o
sonho realidade, fala com
Mário Almeida e arrisca as
celebrações nas instalações
do Senhor da Pedra.
Está lançado um novo
projeto.
Houve parada. Banda do
Senhor da Pedra. Corpos
diretivos. Entidades oficiais.
“Tenho de realçar a presença, entre os diversos
corpos diretivos, de Maria
Tomásia a senhora que está

Bedford.
“Junto-me assim a uma
festa que acontece pelo
mundo inteiro. Este ano e
dado a impossibilidade de
realização nos últimos dois
anos, será por fim o retorno
às nossas festividades.
Lembramos nestes dias as
primeira gerações de imigrantes, que partiram para
os EUA em busca de uma
vida melhor, muitas das
vezes em condições muito
difíceis, assim como lembramos agora seus filhos e
netos”, palavras iniciais de
Rogério Lopes, cônsul de
Portugal em New Bedford.
“Temos todos de trabalhar
em conjunto para preservar
a nossa memória.
A diáspora é um factor estratégico, avançando no país
de acolhimento sem nunca
esquecer o país que somos”,

A Banda do Senhor da Pedra quando dava entrada no
recinto das festas, precisamente no Campo do Senhor da Pedra, onde se desenrolou o arraial.
com os 25 anos das celebrações que hoje aqui festejamos.”
A banda do Senhor da
Pedra interpretou os hinos
dos dois países. Entre os
presentes, Rogério Lopes,
cônsul de Portugal em New

visionando a comunidade, o
diplomata prossegue:
“Para mim foi uma alegria
conhecer a nossa diáspora,
ouvir as suas histórias, conhecer os seus feitos. E mais
uma vez comprovar os seus
êxitos”, concluiu o novo

Parabéns à comunidade pelo
sucesso do Dia de Portugal!

Rogério Lopes, cônsul de Portugal em New Bedford,
dirigindo-se aos presentes na cerimónia de abertura das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades em New Bedford, vendo-se ainda
na foto Roberto Medeiros e o deputado estadual de
MA, Tony Cabral.

Dulce Matos, presidente da comissão organizadora
das celebrações em New Bedford e o cônsul Rogério
Lopes na cerimónia do corte da fita.

cônsul de Portugal em New
Bedford.
O deputado António Cabral é uma figura permanente nas iniciativas comunitárias.
“Cá estamos para celebrar Portugal. Isto também é
uma celebração dos nossos
sucessos. Vamos celebrar,
celebrando as nossas tradições”, referiu o deputado

estadual de MA.
O artesanato açoriano tem
sido um motivo de atração
das pessoas aos arraiais do
Dia de Portugal em, New
Bedford.
Roberto Medeiros, presença assídua nas celebrações do Dia de Portugal pela
Nova Inglaterra, disse:
“Obrigado pelo convite.
Fiz-me acompanhar de artesãos e as suas obras e arte.
Desde a primeira edição
das festas que aqui tenho estado. Fico feliz por ver que
25 anos depois o dia de Portugal mantém-se em New
Bedford”.

Dulce Matos, presidente da comissão organizadora
das celebrações em New Bedford, com Maria Tomásia, grande apoiante das celebrações.
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Ministro português da Educação presente na cerimónia oficial
do Dia de Portugal em New Bedford
João Costa, ministro português da Educação, marcou presença na cerimónia
do hastear das bandeiras
dos EUA e de Portugal no
dia 10 de junho, no City
Hall em New Bedford.
Ângela Amaral, antiga
presidente da comissão
organizadora das celebrações do Dia de Portugal em
New Bedford, foi mestre
de cerimónias, começando
por agradecer a presença
de um numeroso grupo de
forasteiros, quando passavam 35 minutos das seis
da tarde.
Andreia Vargas interpretou os hinos de Portugal e
dos Estados Unidos, para
em seguida usarem da palavra alguns conselheiros
municipais de New Bedford, Ian Abreu e Ryan Pereira, que enalteceram as
comunidades portuguesas
e o seu contributo prestado
no progresso da cidade e
da região, ambos afirmando-se orgulhosos das suas
raízes.
O deputado estadual
Tony Cabral, presença habitual nas cerimónias do
Dia de Portugal em New
Bedford, observou que “as
comunidades portuguesas
dos EUA são um grande
ativo na defesa e proje-

João Costa, ministro da Educação do Governo português, dirigindo-se aos presentes durante a cerimónia do hastear das bandeiras dos EUA e de Portugal no
passado 10 de Junho no City Hall em New Bedford.

ção das suas tradições, ao
mesmo tempo que são um
exemplo de integração na
sociedade de acolhimento mencionando alguns
exemplos de “heróis” lusos
que em diferentes guerras
defenderam heroicamente
a bandeira dos EUA”.
Dulce Matos, presidente
da comissão organizadora
das celebrações do Dia de
Portugal em New Bedford,
sublinhou a importância
e o significado do Dia de
Portugal para a comunidade portuguesa desta região, num breve discurso

Rancho folclórico da Discovery Language Academy.

em que teve palavras de
reconhecimento e agradecimento à sua comissão
organizadora, que tem sido
incansável para que as celebrações sejam dignas.
Matos evocou a memória
de Maria Benedita Santos, falecida recentemente,
tendo dedicado o livro do
programa das celebrações
2022 em sua memória e a
quem foi prestado um minuto de silêncio.
Rogério Lopes, cônsul
de Portugal em New Bedford, usou também da palavra, salientando a forma
como os portugueses da
sua área consular mantêm
viva a língua e a cultura da
terra de origem.
A comissão organizadora das celebrações do
Dia de Portugal é constituída por Dulce Matos,
presidente, Peter Correia,
vice-presidente; Maria Tomásia, secretária; Maria
de Moura, tesoureira; Ângela Amaral, Jessica Cruz,
Carlos Oliveira, Carlos
Pinhanços, António Pereira, Delilah Ponte e Fábio
Ponte.
João Costa, ministro
português da Educação,
que veio acompanhado do

novo cônsul de Portugal
em Boston, Tiago Araújo
e de João Caixinha, coordenador do Ensino de Português nos EUA, falou aos
presentes:
“Um obrigado profundo
em meu nome e do Governo português por permitirem que Portugal esteja
presente em todo o mundo:
na língua, no trabalho que
fazem, no quanto enriquecem estas comunidades
onde estão, o imigrante não
é alguém que vai apenas
trabalhar para esses países
que os acolhem, é alguém
que vai levar o que é ser
português nesses países e
tornarem as comunidades
ainda mais ricas e produtivas... É também alguém
que na verdade, mesmo
estando longe, nunca sai
de Portugal: o coração está
lá, a saudade está lá, a memória está lá mas Portugal
também está cá com cada
um de vós. O Dia de Portugal é também um dia de
agradecer pela forma como
os portugueses mantêm a
língua viva, falada em Lisboa, Cabo Verde, Madeira,
Açores, New Bedford ou
em qualquer outra parte do
mundo onde há portugue-

Dulce Matos, presidente da comissão organizadora
das celebrações do Dia de Portugal em New Bedford,
dirigindo-se aos presentes, vendo-se ainda na foto o
ministro da Educação, João Costa, o cônsul de Portugal em New Bedford, Rogério Lopes, Ângela Amaral e
alguns bolseiros.
Na foto abaixo, o deputado estadual de Massachusetts, Tony Cabral, dirigindo-se aos presentes.

ses”, sublinhou o ministro
português da Educação,
tendo palavras de elogio
para muitas organizações
e escolas que mantêm vivo
o ensino da língua e a cultura por estas paragens e
as nossas tradições, fazendo particular referência à
Discovery Language Academy e ao rancho folclórico desta escola de New
Bedford, que atuou ao fim
da tarde encerrando as cerimónias.
A comissão do Dia de
Portugal atribuiu bolsas
de estudo aos seguintes
jovens: Derek Martins Arribada, Nicole Ann D’Almeida, Ryan Rego, Cameron Sylvia, Kayla Anthony e ainda à Discovery
Language Academy, com
Leslie Ribeiro Vicente, di-

retora executiva, a receber
os respetivos formulários.
As cerimónias terminaram com a exibição do rancho folclórico juvenil da
Discovery Language Academy, de New Bedford,
que recebeu vivos aplausos
dos presentes.
Falta dizer que a cerimónia contou com a equipa
de veteranos do Sporting
Clube da Horta, que esteve
em digressão por MA e RI,
e que, com a sua presença
no City Hall, deu outra cor
e movimento à cerimónia.
Eduviges Oliveira, responsávela pela comitiva
faialense, usou também da
palavra tendo enaltecido a
forma como a comunidade
sabe preservar e cultivar as
suas tradições.
• F.R.

Um lugar diferente para você que é exigente!
• Especiais diários
• Os melhores pratos da cozinha portuguesa
• Ambiente requintado

Tony Soares, proprietário do Inner
Bay com José Bolieiro, presidente
do Governo Regional dos Açores

1339 Cove Road
New Bedford, MA

Tel. 508-984-0489

Saudamos a comunidade
pelo sucesso das celebrações
do Dia de Portugal!
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Milhares de pessoas no Dia de Portugal em Fall River
As celebrações do Dia
de Portuagl em Fall Rivera
Revestiram-se de grande sucesso as celebrações do Dia
de Portugal, de Camões e
das Comunidades na cidade
de Fall River.
O parque das Portas da
Cidade, na Ponta Delgada Boulevard, encheu-se
de público durante os três
dias festivos de arraial para
apreciar a boa gastronomia
portuguesa e os artistas e
grupos que ali atuaram, alguns dos quais vindos de
Portugal, como foi o caso de
Zé Amaro, Lucenzo (França) e de Rodrigo Leal. O
festival arrancou contudo na
quinta-feira, com uma prova
gastronómica seguindo-se
música para dançar com
Brennan Melo.
Quem entrava no parque
deparava-se com uma série
de barraquinhas de comida e bebidas e um enorme
palco com ecrans gigantes,
permitindo ao público presente apreciar mais de perto
a atuação dos artistas e grupos.
Uma comissão organizadora formada por gente que
sabe o que faz e, acima de
tudo, que se esforça e tem-se esforçado ao longo do
ano, com a realização de
uma série de atividades inseridas no programa das celebrações. João Gonçalves,
um dos elementos da comis-

João Costa, ministro português da Educação dirigindo-se aos presentes, vendo-se ainda
na foto com o deputado estadual Alan Silvia, o senador estadual Michael Rodrigues, o
cônsul de Portugal em New Bedford, Rogério Lopes, Rita Faden, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e Duarte Câmara, presidente das Grandes Festas do
Espírito Santo da Nova Inglaterra.
são organizadora das celebrações do Dia de Portugal
em Fall River, falou à reportagem do Portuguese Times
tendo referido que quando
se aposta na qualidade o público aparece.
“A verdade é que as pessoas já estavam com grande
vontade de celebrar o Dia de
Portugal, neste ambiente de
convívio e camaradagem e
de facto as pessoas têm aderido nestes dias de arraial
aqui no parque das Portas
da Cidade, com um elenco
artístico que permite atrair
público em grande número,
com bons artistas e grupos
da nossa comunidade e ou-

Um momento da atuação do popular Zé Amaro, vindo de Portugal para atuar no Dia de Portugal em Fall
River.

João Gonçalves, da comissão organizadora das
celebrações do Dia de
Portugal em Fall River.
tros vindos de Portugal e da
Europa, nomeadamente Rodrigo Leal, Zé Amaro e Lucenzo”, começou por dizer
ao PT João Gonçalves, um
dos elementos da comissão
organizadora das celebrações do Dia de Portugal em
Fall River.
A comissão organizadora teve o cuidado, tal como
em anos anteriores, de reunir um conjunto de atrativos
para as pessoas de todas as
idades, não esquecendo as
crianças, de tal forma que
toda a família possa estar
aqui reunida.
“Ainda bem que abordaste essa questão, que é uma

das componentes muito
importantes para que possamos reunir toda a família
aqui. Assim, no domingo,
temos o festival das crianças, com uma série de atividades para eles, como um
pequeno comboio para eles
passearem, “face painting”,
uma série de jogos promovido pela equipa de futebol
do New England Revolution e de facto esta componente tem vindo a ganhar
mais crianças de ano para
ano e isso para nós é muito
importante”, observa João
Gonçalves, que, tal como os
restantes elementos da co-

Aspeto do público presente no parque das Portas da Cidade, em Fall
River.

missão organizadora, mostraram-se muito satisfeitos
pela resposta do público
que acorreu em grande número ao Parque das Portas
da Cidade. Efetivamente,
nos três dias festivos de arraial acorreram ao recinto
largos milhares de forasteiros vindos de vários pontos
de Massachusetts e Rhode
Island, não apenas atraídos
por um elenco artístico de
grande qualidade, mas sobretudo pelo excelente espaço e pela boa gastronomia
e outros mais elementos que
contribuiram para o sucesso
da festa.
Zé Amaro, Lucenzo, Rodrigo Leal, Manel D’Alma,
Karma, Tony Borges, Starlight e David Melo e ainda o
rancho folclórico da Sociedade Cultural Açoriana contribuiram para a grandeza
desta festa de portugalidade no Parque das Portas da
Cidade, na Ponta Delgada
Boulevard, apoiados por um
palco de grandes dimensões,
sonorização e iluminação de
excelente qualidade.
As celebrações do Dia
de Portugal em Fall River
não se cingem apenas aos
arraiais. Realizou-se a cerimónia do içar das bandeiras
dos EUA e de Portugal, com
a presença de entidades locais e estaduais.
Para além disso, ao longo

do ano realizam-se eventos
que se destinam a angariar
fundos para custear todas
as despesas nos quatro dias
festivos.
“Realizamos todos os anos
um torneio de golfe, que não
se destina apenas a angariar
fundos, mas também de
expôr o Dia de Portugal e
várias individualidades não
portuguesas que acabam por
aderir a esta iniciativa e só
por isso vale a pena”, afirma
Gonçalves, adiantando que
o evento tem vindo a ganhar
popularidade e dimensão,
de tal forma que a comissão
organizadora pensa em levar
a cabo outras atividades inseridas no programa:
“Devido ao sucesso que
temos conseguido, as pessoas pedem-nos para fazer
mais e estamos a pensar em
organizar uma festa de Natal
para as crianças, aqui neste
espaço das Portas da Cidade”, conclui Gonçalves.
De referir que o ministro
da Educação, João Costa e
os cônsules de Portugal em
New Bedford e Boston

marcaram presença no
arraial de sábado do Dia
de Portugal em Fall River, podendo assim testemunhar o grande sucesso
que foi esta celebração de
portugalidade.
• F.R.

Restaurante Sagres
177 Columbia St., Fall River, MA

508-675-7018

Onde a gastronomia encontra o seu lugar de eleição!

2 salas modernas e acolhedoras • Serviço impecável
• Polvo grelhado • Camarão à Moçambique
• Caldo Verde • Carne de Porco à Alentejana
• Peixe à Portuguesa • Filet Mignon Grelhado
• Bife à Portuguesa
Parabéns
Terça, quarta e quinta: 11 AM-8:45 PM
Sexta e Sábado: 11:30 AM-9:30 PM
Domingo: Meio-dia às 7:30 PM

A jovem Maya Amaral deliciando-se com uma sanduíche, com os pais David e Lisa Amaral, de New Bedford.

O popular Tony Borges foi um dos artistas que pisou
o palco do Dia de Portugal em Fall River.

pelo sucesso
do Dia de
Portugal!
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SEGUROS • INCOME TAXES • VIAGENS
Trabalhamos com as melhores companhias de seguro
pelo que podemos oferecer os melhores preços!
Para mais informações telefone para uma das nossas
agências, onde lhes serão dados pormenores sobre o
2022/2023
leque de viagens de férias que temos para 2019/2020!
VIAGENS E SEGUROS É CONNOSCO!!!

Orlando Azevedo
Peabody

Edgar Azevedo - Lowell

Saudamos a comunidade pelo êxito
das celebrações do Dia de Portugal
de Camões e das Comunidades!
PEABODY
(978) 532-5435

Luís Azevedo (Peabody)

José Azevedo (Cambridge)

Luís Azevedo - Peabody

CAMBRIDGE
(617) 354-4499

Idalina Azevedo - Peabody

LOWELL
(978) 934-9262

AZEVEDO TRAVEL AGENCY, LLC.
dba Gomes Travel of Cambridge

777 Cambridge Street - Cambridge, MA 02141

Tel. 617-354-4499

AZEVEDO INSURANCE AGENCY, LLC.
dba Today’s Insurance of Cambridge
777 Cambridge St. - Cambridge, MA 02141

Tel. 617-547-6612

Milena Kirchner - Cambridge

A comunidade celebrou
condignamente
o Dia de Portugal!
Bem hajam!

José Azevedo - Cambridge
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Saudamos a comunidade portuguesa pelo êxito
das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades!

