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A integração de duas potencialidades
do desporto e do empreendedorismo
Somos uma comunidade integrada aos mais diversos e relevantes níveis.
Mas esta faceta de um
dos notáveis desportistas
dos EUA, a par com um
pilar do empreendedorismo luso, não é caso muito
vulgar.
David Ortiz recebeu
o galardão de “Hall of
Fame”, numa grande demonstração de orgulho
pela distinção.
Ortiz criou um nome
para si próprio no campo do beisebol, sendo
um dos bem sucedidos
jogadores, não apenas na
história do Red Sox mas
através deste desporto em

O famoso jogador de beisebol dos Boston Red Sox, David Ortiz, Sheila Marcelo,
Gerald Chan, António Frias e o governador do estado de Massachusetts, Charles
Baker.

O empresário português António Frias com David Ortiz, famoso jogador de beisebol dos Boston Red Sox,
recentemente galardoado “Hall of Fame”.

chamar Massachusetts a
sua casa, sem nunca esquecer o seu princípio de
um rapazinho vindo da
República Dominicana.
Pensando bem, há uma
relação no trajeto de vida
de David Ortiz e o empresário António Frias,
quando um rapazinho entre uma numerosa família
deixou a ilha de Santa
Maria, freguesia de Santo
Espírito, e iniciou a sua
aventura, bem sucedida
nos EUA.

O empresário António Frias e seu filho Rodney Frias ladeiam David Ortiz durante
um evento em Boston ocorrido em 2017.

si.
O seu heróico fim no
Red Sox Word Series em
2004 e o “record-breaking MVP perfomance”,
na 2013 World Series, deram-lhe uma legendária
posição de um dos maiores heróis do desporto em
Boston no campo e fora
dele.
Num total de 10 vezes All-Star e três vezes
World Series Champion,
David Ortiz é reconhecido como um dos maiores
e mais populares jogadores da sua era. Detém o recorde de todos os tempos
para os “hits” e “home
runs” para um designado

“hitter” e em 2015 passou a ser o 27.º jogador
na história do beisebol a
fazer parte do “500 Home
Run Club”.
Mas no meio de todas
estas distinções temos o
sentir das pessoas perante
uma sociedade a quem a
sorte não bafejou e como
tal.
Depois de ter visitado
um hospital na República Dominicana em 2005,
David Ortiz decidiu que
gostaria de fazer mais
na vida do que jogar beisebol e como tal criou o
David Ortiz Children’s
Fund.

O fundo é destinado
ao apoio a crianças com
doenças de coração, tanto
nos EUA como na República Dominicana.
Em reconhecimento por
esta ação de benemerência, David Hortiz recebeu
o “2011 Roberto Clemente Award”, um dos mais
prestigiantes
prémios
no beisebol. Até ao momento o fundo canalizou
milhões de dólares no auxilio às necessidades dos
jovens.
David Ortiz deixou a
sua marca no beisebol em
Boston. Tem orgulho em

E para completar esta
aproximação entre o beisebol de David Ortiz e a
construção de António
Frias, foi quando a 9 de
novembro de 2017 ambos
subiram ao palco para serem distinguidos com o
“Lifetime Achievement
Award” atribuído pelo
governador de Massachusetts Charlie Baker.
António Frias soma
assim mais uma honrosa
e relevante distinção ao
mais alto nivel institucional, coroando uma carreira notável no empreendorismo.
“A visão de um futuro
prometedor, o desejo de
criar a sua própria companhia foi suficientemente forte para ultrapassar
todos os obstáculos surgidos no caminho conduzindo ao sucesso empresarial”, palavras de Char-

lie Baker, governador de
Massachusetts.
“Tony Frias tem sido
admirado pelos governadores de Massachuttes
que veem nele o exemplo
de um grande empresário
de grandioso sucesso.
Não se pode ficar indiferente ao poderio empresarial da S&F Concrete
Contractors, quando se
trata da maior companhia da Nova Inglaterra, a
quarta a nível dos EUA”,
sublinhou o governador,
que vai mais longe:
“Tony Frias, oriundo de
uma numerosa família,
soube encontrar o caminho do sucesso empresarial”.
Quando se houve o governador de uma das cidades mais importantes dos
EUA a nível da educação,
dos serviços de saúde tecer as mais honrosas considerações sobre António
Frias, não só é uma honra
para o próprio como para
toda a comunidade.
António Frias viu uma
vez mais brilhar no seu já
notório sucesso, reconhecido nas mais diversas
distinções, homenagens e
condecorações.
Mas António Frias,
tal como David Ortiz,
no sentido de um maior
apoio à comunidade,
criou a Frias Family Fou-

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

Tel. (978) 562-3495

ndation que inaugurou
com um torneio de golfe
que canalizou para a fundação mais de 150 mil
dólares.
No ramos da construção teve honras de distinção no Hall of Fame. Entre as mais emblemáticas
obras, Gillette Stadium,
The Fleet Center, Fenway
Park, Golden Trowell as
Millennium Towers são
uma das suas coroas de
glória.
“Quando subi ao palco montado em frente às
Millennium Towers, perante as mais altas figuras
do mundo empresarial
da área de Boston pensei
em, frações de segundo como é possível que Tony
Frias, vindo da pequena
ilha de Santa Maria, esteja aqui a falar para as
mais altas figuras políticas e empresariais nesta grande nação que é a
América”, recorda Frias.
Recebido por presidentes, e também pela
sua comunidade de Santo Espírito que também
lhe prestou homenagem.
Ninguém fica indiferente
aos atributos profissionais, aos sucessos empresariais, aos empreendimentos sociais, aos valores pessoais, aos laços
de ligação às origens, aos
contributos à integração
na comunidade americana.
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Mensagens do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
É o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas que celebro como Cônsul-Geral de Portugal em Boston. Faço-o como
mais um dos muitos milhares de portugueses e
lusodescendentes na Nova Inglaterra que a cada
ano usam a oportunidade para se encontrarem e
celebrarem um elemento de identidade comum.
A identidade não é o que nos distingue de outros, mas o que nos aproxima de muitos. Essa é
uma realidade ainda mais relevante numa sociedade baseada na diversidade como a norte-americana.
É uma partilha de identidade que une os portugueses em Boston, Cambridge, Somerville,
Medford, Hudson, Lowell, Ludlow, Peabody, Lawrence, Milford, Norwood, Stoughton, Chicopee,
Framingham, Gloucester, Winchester e em muitos
outros lugares em que se concentra a nossa comunidade, sejam descendentes de quem chegou
no século XIX ou tenham vindo mais recentemente em busca de novos desafios pessoais e profissionais no dinâmico ambiente empresarial, académico e científico da região.
Há cinco milhões de portugueses e lusodescendentes pelo mundo. Cada um deles é um ponto de
uma rede global de oportunidades e de entreajuda. Essa rede é particularmente relevante na Nova
Inglaterra, em que há um número expressivo de
representantes de origem portuguesa eleitos
para cargos públicos, investigadores e académicos em universidades prestigiadas, empresários
de sucesso em vários setores de atividade e muitos outros que com o seu trabalho dão um contributo importante para a sociedade que os acolheu.
O peso da nossa comunidade é dado por esses
exemplos individuais de sucesso e de trabalho,
mas também pela imagem que os outros têm de
Portugal enquanto país. Mais do a continuidade
histórica de novecentos anos, o 10 de Junho deve
ser uma celebração daquilo que Portugal é no
Portuguesas e Portugueses,
Queridos Compatriotas,
Celebramos esta semana o aniversário do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e, por ocasião dessa efeméride nacional, estamos todos de parabéns.
Nos últimos dois anos, a nossa Comunidade em
Rhode Island passou por momentos difíceis: a epidemia COVID-19 de 2020, que forçou a uma quarentena sanitária, à separação dos nossos familiares
residentes em Portugal, à impossibilidade de abrir
lojas, restaurantes e mais estabelecimentos, quando
muitos Nacionais vivem do Comércio, da Restauração e do Turismo.
Desde então, aliviaram-se medidas de contenção,
embora com restrições, mas a recessão económica,
consequência da quarentena e da crise energética,
continua a agravar-se.
Durante os nossos Nove Séculos de história passamos por períodos mais dramáticos, e, apesar de
pouco numerosos, semeamos o nosso cunho nacional - língua, cultura e alma - em três continentes.
Sobrevivemos à recente intempérie, e, estamos agora na acalmia, prontos para enfrentar o desafio da
reconstrução.
Nos períodos de crise, podem surgir entidades
poucas escrupulosas, como as que sobretaxam os
nacionais, pretendendo tratar-lhes da documentação civil. Na realidade, cobram preços duplicados, e
remetem esses documentos ao Consulado.
Só através dos Postos Consulares é possível obter
nacionalidades, transcrições de casamentos, óbitos,
e, cartões de cidadão e passaportes. Nestes últimos

presente: um país que se transformou e modernizou profundamente. E os portugueses no exterior
são um parte essencial desse Portugal contemporâneo que procura afirmar-se na economia, na
inovação, na ciência e na cultura.
Pela nossa história, mais do que outros povos,
temos uma visão de Portugal que transcende a
dimensão territorial. Os emigrantes portugueses
e os lusodescendentes são uma parte essencial
da perspetiva aberta da identidade nacional que
celebramos no Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas.
O Consulado-Geral em Boston quer ter um papel a desempenhar nesse processo através da
divulgação da língua e cultura portuguesas, da
promoção da imagem externa do país e da manutenção de laços dos nossos emigrantes a Portugal.
Queremos mostrar o melhor que está a ser feito
neste momento em Portugal e pôr os portugueses
a falarem uns com os outros, a ajudarem-se mutuamente, como aconteceu muitas vezes na história da nossa diáspora.
Tiago Araújo
Cônsul-Geral de Portugal em Boston

três anos o Vice-Consulado em Rhode Island mais
que triplicou o número de atos prestados à Comunidade Portuguesa, em documentos de identificação
e viagem, e, em casamentos e nacionalidades. Não
há que recorrer a intermediários. A atual equipa
deste Posto, constituída pelos jovens Cláudia Calheiros, Lévi André e Pedro Batista está bem empenhada numa modernização constante dos Serviços,
capaz de facilitar a vida da Comunidade Portuguesa
em Rhode Island, para, todos juntos, regressarmos
à normalidade, recuperar segurança e bem-estar, e,
proporcionar uma vida sempre melhor aos nossos
filhos.
Em nome do Vice-Consulado em Providence desejo-vos uma excelente Festa do Dia da República
Portuguesa.
Filipa Menezes Cordeiro

Encarregada do Vice-Consulado de Portugal em Providence

Caras e caros compatriotas;

Neste dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, dirijo-me a todos na minha
qualidade de representante do Estado Português
para o sudeste de Massachusetts, onde neste ano
celebrarei o 10 de junho com a comunidade portuguesa aqui radicada.
Junto-me assim a uma festa que acontece pelo
mundo inteiro e que tem os portugueses, nomeadamente aqueles que residem no estrangeiro,
como seus protagonistas e grandes dinamizadores.
O 10 de junho podemos afirmar engloba três
celebrações: os mais de 900 anos da existência
de Portugal, a celebração da nossa língua, o português e, a celebração de toda a nossa diáspora
presente nos cinco continentes.
Este ano e após dois anos em que não foi possível realizar na plenitude este nosso dia especial
devido á situação pandémica a que a todos nos
afetou será, por fim, um retorno ás nossas festividades que tanto nos honram.
Permito-me enaltecer que onde está um português está Portugal. Celebramos desta forma o 10
de junho no Mundo, nos cinco continentes, em
mais de cem países e nos Estados Unidos com um
cunho especifico.
Lembramos neste dia as primeiras gerações de
emigrantes que partiram para os Estados Unidos,
em particular dos arquipélagos dos Açores e da
Madeira e em menor número do continente, em
busca de uma vida melhor, muitas das vezes em
condições muito difíceis, que com a sua vontade
de trabalhar, honra e dignidade moldaram as relações com a comunidade que os acolheu, como
lembramos os seus filhos e netos.
É com todos eles que celebramos este dia 10 de
junho de 2022, relembrando que deve existir um
diálogo permanente, olhando para o futuro, mas
sem esquecer o passado e as nossas origens.
Para o conseguir temos todos de trabalhar em
conjunto para preservar a nossa memória através
de vários elementos como a museologia, a literatura, as nossas tradições através do movimento
associativo aqui tão bem representado, reforçando as redes culturais, económicas e sociais entre o
país e a diáspora, na nossa língua, através do ensino do português, da ação cultural externa e do
apoio ao movimento associativo.
A diáspora revela-se um importante fator estratégico do nosso país fazendo-nos avançar nos países de acolhimento sem nunca nos esquecermos
sobre o país que somos.
Para mim, em particular foi e é uma alegria o
contato com a nossa diáspora, ouvir as suas histórias, conhecer os seus feitos e mais uma vez comprovar a capacidade de resiliência e coragem que
todos demonstram no seu dia a dia.
Celebramos hoje as comunidades portuguesas
e a língua de Camões identificando a nossa Portugalidade e o que é ser português num mundo
global levando, no entanto, a refletir que o dia de
Portugal é e deve ser todos os dias.
Feliz 10 de junho para todas e todos.

Rogério Lopes
Cônsul de Portugal em New Bedford

04

Dia de Portugal

PORTUGUESE TIMES

Quarta-feira, 01 de junho de 2022

Dia de Portugal na Nova Inglaterra
o regresso em toda a sua abrangência e plenitude
A comunidade portuguesa prepara-se para
celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades em toda a sua plenitude e abrangência, mercê do abrandamento dessa terrível
pandemia que afetou as nossas vidas e a nossa
vivência cultural e comunitária.
Aqui pela Nova Inglaterra, vamos celebrar
em cidades com toda a pompa e circunstância em cidades como New Bedford, Fall River
e Providence e eventualmente outras localidades, com todo o entusiasmo exteriorizando o
sentimento patriótico da terra que um dia deixámos mas que essa terra nunca saiu de nós.
New Bedford celebra o Dia de Portugal, desta vez em local diferente: no campo do Senhor
da Pedra, no norte da cidade, espaço confortável e que permite uma celebração condigna
da importância do momento. Durante anos a
Acushnet Avenue revelou-se como local ideal,
mas com o passar dos tempos e com o afastamento de algumas organizações devido ao
elevado custo de aluguer - a que as sucessivas
comissões organizadoras não poderiam fazer,
por falta de apoio da câmara da cidade - foi
boa ideia levar o arraial bem mais junto da comunidade portuguesa, ou de uma organização
portuguesa e assim tornar o Dia de Portugal
mais português, o que não acontecia nos últimos anos na referida artéria, parecendo-se
mais com uma feira onde se vendia de tudo e
mais alguma coisa que pouco ou nada tinha de
referência lusa. Portanto esperamos que este
novo local seja o início de novo ciclo das celebrações da cidade baleeira. Mas a comunidade
tem de comparecer uma vez que atrativos não
faltam: folclore, gastronomia e bons artistas e
conjuntos musicais.
Fall River continua a apostar forte num pro-

grama mais virado para o arraial e componente artística. Uma ativa comissão organizadora
tem-se esforçado efetivamente ao longo do ano
para que as celebrações na cidade dos teares
consigam ser um ponto de convergência da comunidade portuguesa e lusófona em geral e não
apenas nos quatro dias de festa na Ponta Delgada Boulevard junto às Portas da Cidade mas durante largos meses com a introdução de diversas
atividades. Nos quatro dias de arraial louve-se
a ideia da comissão organizadora tentar levar
TODA a família ao parque, com um programa
atrativo para as crianças, jovens e jovens da terceira idade. Aqui também estão lançados os dados para um evento digno e que promete atrair
público.
O Dia de Portugal em Rhode Island tem sido,
aqui pela Nova Inglaterra, o mais envolvente e
abrangente com um programa repleto de atividades ao longo do ano e que PT tem dado extensa cobertura. Isso deve-se a uma ativa e dinâmica comissão organizadora, mas acima de tudo às
diversas organizações lusas que têm correspondido à chamada e apoiado incondicionalmente
as celebrações através dos diversos sinais da sua
presença: desporto, folclore, ensino da língua de
Camões e outros sinais. Para além de torneios de
golfe, de tiro aos pratos, de provas desportivas,
festivais de gastronomia e folclore e outras iniciativas que visam angariar fundos para cobrir
despesas referentes às celebrações, temos içar
das bandeiras, parada, arraial, etc... Bem haja
a todas estas comunidades da Nova Inglaterra
pela forma como continuam a preservar e a valorizar a sua cultura, que PT, por sua vez, projeta
a nível global.
No fundo, o que é relevante é isto: vamos celebrar a nossa cultura, língua e identidade de forma orgulhosa e patriótica aqui neste grande país
que nos acolheu de braços abertos, com quem
Portugal mantém profundas relações históricas
e de amizade e para as quais muito têm contribuído os portugueses aqui residentes ao longo
de mais de duzentos anos.
As comunidades portuguesas nos Estados Uni-

- Foto PT/Augusto Pessoa

dos têm desempenhado um papel relevante no
reforço dessas relações entre os dois países
como também têm contribuído de forma clara
e inequívoca para o enriquecimento cultural,
social e económico deste país e isso manifesta-se através de diversos sinais e concretizações
dessa presença, de costa a costa, de tal forma
que são publicamente reconhecidas tanto a
nível municipal, estadual e federal. Há na realidade inúmeros muitos exemplos de individualidades e coletividades que têm merecido
esse reconhecimento público tanto por parte
das mais altas entidades deste país como ainda
da terra de origem, precisamente pela forma
como cultivamos e incutimos nos nossos filhos
e netos os mais sublimes valores e virtudes que
nos elevam a uma dimensão humana de realce,
para além do contributo em várias áreas de atividade: inovação, ensino, investigação, ciência,
arte, desporto, etc. e isso é sem dúvida motivo
de orgulho para todos nós.
Feliz Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades!

Saudamos a comunidade
portuguesa na celebração
do Dia de Portugal
de Camões
e das Comunidades!
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Celebrações do Dia de Portugal em New Bedford
já esta sexta-feira, sábado e domingo
Cerimónia do içar da bandeira portuguesa a 10 de junho na Câmara Municipal
As celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas em New Bedford, desenrolam-se este ano em três dias, tendo por palco o Campo
do Senhor da Pedra, no norte da cidade.
Começam já esta sexta-feira, 03 de junho, pelas 6:30
da tarde, pequeno desfile que sairá do parque da igreja da
Imaculada Conceição em direção ao Campo do Senhor
da Pedra, onde tem lugar a cerimónia de abertura das festividades com a presença de Rogério Lopes, cônsul de
Portugal em New Bedford, do mayor da cidade, Jonathan
Mitchell e membros do Conselho Municipal.
O arraial tem início pelas 7:30 da tarde prolongando-se
até cerca das 10:30 da noite, com atuações de Paulo Carvalho e do conjunto Edge.
No sábado, dia 04, entre a 1:00 e as 3:00 da tarde, demonstração de cães K9 para crianças, seguindo-se, pelas
5:00 da tarde, exibição do grupo folclórico da Discovery
Language Academy. A cançonetista Cátia Furtado entra
em palco pelas 7:00 e Anthony Morais encerra o progra-

ma festivo neste dia entre as 8:00 e 10:30 da noite.
No domingo, 05 de junho, abertura do arraial pelo
meio-dia, havendo novamente demonstração de cães K9,
“face painting” por Juliana Lopes e pelas 4:00 da tarde exibições do Rancho Recordações de Portugal, pelas
5:00 Rancho Folclórico da Sociedade Cultural Açoriana
e pelas 6:00 da tarde, Rancho Folclórico de Nossa Senhora de Fátima. Seguem-se atuações de Rosa Maria e do
conjunto Os Capitalistas até às 10:00 da noite.
Entretanto, no dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, pelas 6:30 da tarde, em frente
à Câmara Municipal de New Bedford, realiza-se a cerimónia do hastear das bandeiras de Portugal e dos EUA.
Os hinos de Portugal e dos EUA serão interpretados
pelas crianças da escola portuguesa de New Bedford e
por Andrea Vargas, respetivamente, numa cerimónia que
contará com o cônsul de Portugal em New Bedford, Rogério Lopes, do mayor de New Bedford, Jonathan Mitchell, conselheiros municipais e outras individualidades.
De referir ainda a participação dos Veteranos do Sporting Clube da Horta, seguindo-se exibição do Rancho
Folclórico da Discovery Language Academy e uma pequena receção no New Bedford Whaling Museum, aos
presentes, onde está patente a exposição de pintura de
Domingos Rebelo “O Espírito Açoriano, A Arte de Domnigos Rebelo”.
Haverá ainda a torneio de golfe, em data a anunciar, e
cujo fundo reverte em benefício de bolsas de estudo.

Feliz
Dia
Boas
de Festas
Portugal

LUZO FUEL
126 MacArthur Drive, New Bedford, MA

Tel. 508-996-8042

Servindo New Bedford desde 1988
Feliz Dia de Portugal a toda a comunidade!
Óleo para aquecimento doméstico
• “Off-Road Diesel Fuel” • Serviço de entrega

Fotos de edições anteriores referentes ao Dia de Portugal em New Bedford

PACHECO

Insurance Agency, Inc.
José Pacheco
saúda a
comunidade por
ocasião das
celebrações do Dia
de Portugal
Duas localidades para melhor servir os nossos clientes
411 Columbia St., Fall River, MA 1847 Acushnet Ave., New Bedford, MA
508-675-2361
508-999-4941
www.pachecoinsurance.net

Feliz Dia de
Portugal

a toda a comunidade!
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Celebrações do Dia de Portugal em Fall River
realizam-se dias 9, 10, 11 e 12 de junho
As celebrações do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades em
Fall River, realizam-se dias 9, 10, 11 e
12 de junho com um programa repleto
de atividades.
Na quinta-feira, dia 9 de junho, entre as 6:30 e 8:30 da noite, prova gastronómica destinada a angariar fundos
para o evento, seguindo-se música
para dançar com Brennan Melo.
Na sexta-feira, dia 10, pelas 6:15 da

tarde, cerimónia do hastear das bandeiras dos EUA e de Portugal, seguindo-se, pelas 7:00 da tarde, atuação de
Manel The Island Man e pelas 8:15
da noite, atuação de David Melo. O
artista Rodrigo Leal, filho do saudoso Roberto Leal, vindo de Portugal,
entra em palco pelas 9:30 da noite e
pelas 11:00 PM, “After Party” com o
DJ Infinite.
No sábado, 11 de junho, abertura

das barracas pelas 3:00 da tarde e pelas 5:00, exibição do rancho folclórico
da Sociedade Cultural Açoriana. Tony
Borges e sua banda Code 6 atuam pelas 7:00 da tarde, seguindo-se, pelas
8:15 da noite, atuação do popular Zé
Amaro com a sua banda, vindo de
Portugal, ao que se segue atuação do
famoso Lucenzo, vindo de França.

da tarde, “Kids Fair”, e uma gama de
atrativos para as crianças.
Pelas 4:15 da tarde, atuação de Nadia e Banda Karma. Pelas 5:30 da tarde, o popular conjunto Starlight, vindo do Canadá, entra em palco.
Pelas 7:00 da tarde, sorteio de uma
rifa.

No domingo, 12 de junho, pela 1:00

FALL RIVER SPORTS CLUB

A direção do Fall River Sports Club deseja a todos os sócios,
simpatizantes, famílias e comunidade em geral

FELIZ DIA DE PORTUGAL

233 Hope Street, Fall River, Ma • 508 672-5180

Quarta-feira, 01 de junho de 2022

PORTUGUESE TIMES

07

Dia de Portugal

DIA DE PORTUGAL/RHODE ISLAND 2022

Viva a Coragem da Gente
Enfermeiros e doutores
Professores, advogados
Conquistamos posição
Entre os mais qualificados
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
As celebrações do Dia
de Portugal/RI tiveram o
condão de um princípio,
onde além de celebrar Portugal, houve sempre uma
aposta na integração.
Dizer quem éramos, o
que fazemos, a que nos
propomos. O nosso cartão
de visita foi o folclore, as
bandas de música e gastronomia. Gradualmente foram surgindo os lusoeleitos. E aqui ganhamos uma
posição na política local e
estadual. No campo judicial, fértil em advogados,
conseguimos o Tribunal
Superior, Procurador Federal de Justiça, que se
ocupa desde 1941. Mas
estas posições não só são
históricas como são atuais.
No campo da medicina
desde hospitais às clínicas,
temos excelentes profissionais de saúde.
Ditosa Pátria que tais filhos teve que conseguiram
lugar entre os mais qualificados. Assim o cantava o
Coral Herança Portuguesa,
de um Rogério Medina, de
um Paulo de Carvalho e
de um Dionisio da Costa.
Cantaram o Peito ilustre
Lusitano a quem Néptuno
e Marte obedeceram e entre gente remota edificaram um Novo Reino que
tanto sublimaram.
Uma comunidade que se
ergue a pulso em projetos
dignificantes de uma po-

sição orgulhosa da nossa
cultura, tradições e língua.
Dizia Fernando Pessoa
“A Minha Língua é a Minha Pátria”. Uma Pátria
que o Clube Juventude
Lusitana imortaliza desde
1929, quando o padre Martins, da igreja de Santo António em Pawtucket veio a
Cumberland para abrir a
Missão de Nossa Senhora
de Fátima e trouxe com
ele a palavra de Deus em
português que ensinou aos
alunos da escola do Clube
Juventude Lusitana, na escola que ele fundou.
Estes dados centenários
juntam-se ao aparecimento das celebrações do Dia
de Portugal, que já fizeram
história.
Uma história única e relevante, baseada em dados
reais, que atestam o valor
dos 64 anos do inicio das
celebrações, com a assinatura do senador William
Casto no Phillip Street
Hall, East Providence.
Ao longo dos anos tem
havido os heróis da descoberta do novo mundo, mas
que não esquecem as origens. E sendo assim temos
os 51 anos com a assinatura do professor Amadeu
Casanova Fernandes no
Rocky Point Park com os
alunos da escola do Clube
Juventude Lusitana, Cumberland,RI.
Mudam-se os tempos.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa e o primeiro-ministro António Costa ladeiam a
antiga governadora de RI, Gina Raimondo, no festival WaterFire, Providence, nas celebrações de 2018.

Mas as vontades de mostrar a nossa presença nos
EUA despertam no intimo de Rogério Medina o
espírito da portugalidade
que traduz na realização da
primeira parada do Dia de
Portugal em Providence,
que serviria de exemplo a
outras comunidades. Sendo assim, os últimos 45
anos traduzen o arrojo do
vice-cônsul Rogério Medina, que em terras de outras gentes arriscou, com
todo o êxito fazer desfilar
a bandeira portuguesa pelas ruas de Providence. No
final houve arraial. Festival
folclórico. Exposição de
artesanato, sem esquecer a
nossa famosa gastronomia.
Entretanto, outros mais
altos valores se levantam.
Mudam-se os tempos. Mudam-se as vontades.

Mas a grande aposta. Era
a integração. E para tal a
cobertura das celebrações
pelo Providence Journal e
Canais de televisão 10 e 12
não se podia perder.
No ano de 2007 os ventos sopram de feição e
Rogério Medina que passa
à reforma do consulado,
assume a presidência das
celebrações.
Depois de um desvio, de
local da realização, novamente pela mão daquela
entidade consular, o regresso a Providence com
o êxito que vimos “cantando, espalhando por toda a
parte” as glórias, que ultrapassam Gregos e Troianos,
pelos mais altos valores
que se levantam.
As infraestruturas disponilizadas em Rhode Island,
proporcionam-se pela sua

localização e condições
num acréscimo ao êxito
das atividades a realizar.
A inauguração das celebrações, acontece no Brenton Point State Park, em
Newport, onde se ergue
imponente o Portuguese
Discovery Monument. Estamos a falar num lugar de
excelência, virado ao mar,
no Ocean Drive, com uma
visibilidade de milhares de
pessoas, diáriamente. Estamos a falar num reduto histórico que foi inaugurado
pelo então, Presidente da
República, Mário Soares.
Uma presença dignificante
que mostrou à então Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta
Nunes, o poder de integração portuguesa e o lugar de
excelência, onde se içou a
bandeira portuguesa, sig-

nificativo da inauguração
das celebrações do Dia de
Portugal em Rhode Island.
Inauguração que teve a
presença do Senador Federal, Sheldom Whithouse e
do Governador de Rhode
Island,Daniel Mckee .
Mas os pincaros da glória
conseguem-se atingir em
2018, quando o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, transporta e
tocha e acende a chama da
Portugalidade (registado
em foto inédita) no arraial
em lugar de excelência no
centro de Providence.
Ditosa Pátria que tais
filhos tem, que em terras
de outras gentes, usos e
costumes, integraram-se,
conquistado lugares excelentes entre os mais qualificados.

34
Feliz Dia de Portugal
de Camões e das Comunidades!
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Dia de Portugal e os Portugueses: a nossa integração em locais
de excelência, palco de distinção de figuras comunitárias
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Atravesse a beleza de
Newport. Os iates enchem
as docas de acostagem. Os
luxuosos hotéis emprestam
o seu charme à paisagem.
Entre no Ocean Drive.

do de Rhode Island, emparceirando com as maiores dos estados vizinhos.
Este lugar de excelência
foi conquistado pelo poder
político lusodescendente.

Estamos numa área de
excelência. Chamam-lhe
de um paraíso terrestre.
As idílicas vistas sobre o
oceano, com a ondulação
a desfazer-se nas rochas,
onde o sol empresta a sua
beleza refletida nas ondas
semelhante a diamantes.
Estamos no Ocean Drive.
A vista é espetacular.

Temos ainda entre nós o
senador John Correia, que
além do mais canalizou
do estado de Rhode Island
o apoio financeiro para a
construção do monumento.

Paramos no Bretton
Point State Park. Subimos
uma pequena elevação, sobranceira, onde se erguem
os mastros para as bandeiras.
E ali perante uma paisagem deslumbrante o
Portuguese Discovery Monument, tendo por fundo
a maravilha do oceano.
Aquele oceano que nos
liga a Sagres de onde partiram as naus para a descoberta do novo mundo.
Estamos perante a maior
manifestação de integração física da comunidade
portuguesa nos EUA. E ali
no Portuguese Discovery
Monument, no Bretton
Point State Park em Newport, com uma visibilidade de milhares de pessoas,
diariamente.
Não podemos esquecer
que Newport é uma das
mais visitadas e apetecidas
estâncias de férias do esta-

O então Presidente da
República
Portuguesa,
Mário Soares, veio inaugurar o monumento. Deteriorou-se com os ventos
que transportavam a água
salgada.
Foi reconstruído e (re)
inaugurado. E aqui tivemos uma vez mais o apoio
do estado de Rhode Island. Duas grandes esperanças políticas: o então
presidente da Comissão
de Finanças do Senado,
senador Daniel da Ponte,
e o presidente da Comissão de Finanças da Câmara
de Representantes, Hélio
Melo canalizaram os fundos necessários para a reconstrução. Pena foi que o
entusiasmo do projeto não
se tivesse estendido ao entusiasmo político.
O embaixador de Portugal em Washington, Nuno
Brito, (re)inaugurou o Portuguese Discovery Monument a 17 de setembro de
2014, acompanhado pelo
Governador de RI, Lincoln
Chaffee.

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, ladeada por Sabrina Matos, vice-governadora de Rhode Island, senador de RI em Washington DC, Sheldon Whitehouse, Dan McKee,
governador de Rhode Island, Ana Isabel dos Reis Couto, presidente da comissão organizadora das celebrações do Dia de Portugal em RI, Domingos Fezas Vital, embaixador de Portugal em Washington, e o
advogado Roberto M. Silva junto ao Portuguese Discovery Monument.

A sumptuosidade do
Portuguese Discovery Monument, a demonstração
física da nossa integração
em lugar de excelência, foi
palco para a visita da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas,
Berta Nunes, onde inaugurou as celebrações do Dia
de Portugal/RI/2021.
E aqui o ponto alto foi a
atribuição da Medalha de
Mérito das Comunidades
ao mayor de East Providence, Roberto daSilva.
De salientar a presença de

O mayor de East Providence, Roberto Silva, com Berta Nunes e o governador de
RI, Dan McKee, aquando da sua distinção em Newport, RI.

António Teixeira, mayor
de Little Compton.
Berta Nunes atribuiu a
placa de Honra da Medalha de Mérito ao Clube
Juventude Lusitana, a celebrar 100 anos, na pessoa
do presidente Henrique
Craveiro.
Esta condecoração, junta-se às distinções atribuídas que atestam o valor do
Clube Juventude Lusitana:
- Ordem de Instrução
Pública concedida pelo
Presidente da República.
Laço da Grão Cruz.

- Ordem de Benemerência concedida pelo
Presidente da República,
Ramalho Eanes. Entregue
a 17 de Março de 1977,
pelo embaixador de Portugal em Washinghton, Hall
Themido.
- Ordem do Infante D.
Henrique, concedida pelo
Presidente da República,
Américo Tomaz aquando
das celebrações das Bodas
de Ouro em 1971.
- Medalha de Mérito das
Comunidades Portuguesas, entregue pelo Secre-

tário de Estado das Comunidades, José Lello a 8 de
junho de 1996 aquando da
primeira visita ao Clube
Juventude Lusitana.
- Placa de Honra da Medalha de Mérito ao Clube
Juventude Lusitana, entregue pela secretária de
Estado das Comunidades,
Berta Nunes a 6 de junho
de 2021 em cerimónia
ocorrida no Brenton Point
State Park em Newport na
inauguração das celebrações do Dia de Portugal/
Rhode Island 2021.

Henrique Craveiro, presidente do Clube Juventude Lusitana, recebe de Berta Nunes a placa de honra da Medalha de Mérito, vendo-se ainda na foto o embaixador
de Portugal em Washington, Domingos Fezas Vital e o governador de Rhode Island, Dan McKee, no Brenton Point State Park em Newport.
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No âmbito das celebrações do Dia de Portugal

“Portugal não é completo sem a sua língua e cultura
que festejamos na figura de Camões, mas também
sem as comunidades que o projetam no mundo”
- Berta Nunes, antiga secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, em Newport, RI
• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, presidiu à abertura das celebrações do Dia de
Portugal/RI/2021.
A cerimónia, inigualável, tendo por fundo o mar
e a seus pés o Brenton Point State Park, onde se ergue imponente o Portuguese Discovery Monument,
completa um quadro do mais alto significado luso
integrado.
Não se pode ficar indiferente a esta conquista na
epopeia dos descobrimentos de um novo mundo e
este que se chama América.
Berta Nunes leva a imagem que poderia ser muito
mais dilatada, se o tempo lhe tivesse dado a oportunidade de um contacto direto com o poder associativo.
Mas na pessoa de Henrique Craveiro leva a imagem da centenária “Catedral erguida em nome de
Portugal”, o Clube Juventude Lusitana, com um leque ímpar de atividades.
Na pessoa de Roberto da Silva, o primeiro mayor
de East Providence, o poderio dos luso-eleitos. Ao
lado de Bob da Silva, mais quatro em posições semelhantes.
Mas numa visão mais aberta, temos um Peter Ne-

GUNITE POOLS
FIBERGLASS POOLS
PATIOS
DECKS & STONEWORK
A família Amaral
saúda e convida
a comunidade portuguesa
a tomar parte
nas celebrações do Dia
de Portugal, de Camões
e das Comunidades!

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades,
com o governador de RI, Daniel McKee.

ronha, Atthorney General, Luís Matos, Juiz do Tribunal Superior.
“Portugal não é completo sem a sua língua e cul-

tura que festejamos na figura de Camões mas também sem as comunidades que o projetam no mundo”, referiu Berta Nunes, em lugar de excelência.
Não se pode ficar indiferente à integração de uma
comunidade através das mais relevantes figuras, nas
mais diversas e altas posições.
Não será por acaso que o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2018
deu preferência a Providence, RI para as celebrações do Dia de Portugal, fora de Portugal. Com
honras de ter sido recebido pela governadora, Gina
Raimondo.
Não teria sido por acaso que Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, em junho de 2021,
deu preferência a Rhode Island para inaugurar as
celebrações do Dia de Portugal.
Não será por acaso que foi recebida pelo governador de Rhode Island, Daniel McKee.
Somos a comunidade com maior percentagem de
portugueses nos EUA.
“São pessoas que se integram. São pessoas que
participam. É um orgulho estar aqui em Newport”,
concluiu Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades.

WWW.DYNASTYPOOLSRI.COM • 401-438-7665
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PORTUGAL E OS PORTUGUESES

Naturalização americana, a fórmula mágica da integração

“A partir de hoje todos vós sentireis que tudo no vosso mundo
obteve uma nova dimensão novo significao e uma nova relevância”

- Manuel Fernando Neto

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Ao içar a bandeira verde rubra da nossa portugalidade, ao ver ondular
o traje carateristico de
uma jovem de um rancho folclórico, ao sentir
a emoção dos acordes do
hino português na maior e
mais poderosa nação do
mundo, estamos perante
um quadro de relevante
significado, que só a naturalização pode completar.
Tarefa que o co-fundador
do Centro de Assistência
ao Imigrante, comendador e empresário Manuel
Fernando Neto explicita
em palavras eloquentes
que se integram nos valores das celebrações do
Dia de Portugal.
Manuel Fernando Neto,
co-fundador do Centro de
Assistência ao Imigrante
em New Bedford foi orador principal na cerimónia
de juramento de bandeira
e entrega de diplomas aos
novos cidadãos americanos.
Além de Helena DaSilva
Hughes, diretora executiva
do C.A.I., estiveram presentes, Marc J. Santos, advogado, “Esquire Clerk of
Counts”, Condado de Bristol e o juiz Raffi N. Yessayan, do Tribunal Superior.
“Não vou presumir que
hoje é o dia mais feliz da
vossa vida. Mas é certamente um dos mais importantes e consequentemente
da vossa existência.
E arrisco a dizê-lo, porque a partir de hoje, como
cidadão da mais poderosa,
próspera, justa nação no
planeta, as vossas vidas
serão
inequivocamente
mudadas para sempre”,
sublinhou Manuel Fernando Neto.
Num exemplo da sua
eloquência, traduzida no
significado das suas palavras, Manuel Fernando
Neto, disse ainda: “A partir
de hoje todos vós sentem
que tudo no vosso mundo
obteve uma nova dimensão, novo significado e
uma nova relevância. Trabalhaste para tal e conquistaste o direito de dizer ao
mundo que agora és cidadão dos Estados Unidos da
América”.
E entre advogados, juízes, entidades dos serviços
de imigração e naturalização, Manuel Fernando
Neto, dando-se ele próprio

ferir: “Além de tudo o mais
importante, VOTE. Nunca
se esqueça que o voto
mantém em frente o processo democrático. Sem
voto não há democracia”.
E perante a sala cheia
de orgulhosos novos cidadãos, Manuel Fernando
Neto serve-se do seu reconhecido exemplo pessoal como um incentivo ao

aparecimento de um novo
político. “Sete anos depois
da minha cerimónia de naturalização e preparação
decidi concorrer ao Conselho Municipal de New Bedford. Fui eleito em 1971
aos 29 anos de idade. Seis
anos depois assumi a presidência do Conselho Municipal de New Bedford. Na
América tudo é possível

desde que se sinta preparado para tal”.
E para quê mais palavras,
quando temos a certeza
que Portuguese Times preservou para o futuro mais
um documento histórico,
com assinatura do comendador Manuel Fernando
Neto, fundador, presente,
do Centro de Assistência
ao Imigrante.

Manuel Fernando Neto, um dos fundadores do
Centro de Assistência ao Imigrante, foi o orador
principal da cerimónia de naturalização de 26
novos cidadãos norte-americanos em cerimónia
realizada em agosto de 2021 em New Bedford.
Na foto, o empresário português natural da ilha
do Faial, com Helena da Silva Hughes, diretora
executiva do C.A.I., agência que está a celebrar
50 anos de existência. Na foto abaixo, uma nova
cidadã americana.

Manuel Fernando Neto, com a esposa e o filho Fernando Neto, chefe do departamento de videografia dos New England Patriots e Robert Kraft, proprietário dos Patriots.

CENTRAL AVENUE
BAKERY
679 Central Avenue, Pawtucket, RI
(401) 728-0064
como exemplo salientou:
“A partir de hoje, como cidadão desta grande nação,
passas a ter todos os direitos, privilégios, benefícios
e recursos desta grande
nação. Vivi esta experiência a 4 de junho de 1965.
E passados 56 anos posso
viver esta experiência com
todos vós”.
E o fundador, presente,
do Centro de Assistência
ao Imigrante uma dignificante experiência de integração, sublinhou:
“Isto é uma dádiva a que
não é possível pôr preço.
É uma imensa e fenomenal oportunidade que vos
vai facilitar a realização de
tudo o que baila na vossa
mente. Porque na América tudo é possível. O céu
é o limite. Alguém disse
um dia “na América as
possibilidades para fazer
qualquer coisa somente

são limitadas ao poder da
imaginação e ao grau da
sua ambição”.
Mas Manuel Fernando
Neto sentindo-se enquadrado nas figuras que o
rodeavam e num discurso
relevante e oportuno, sublinha num alerta: “Na vida,
como todos vós o sabem,
não existe tal coisa como
almoço gratuito. A par
com os privilégios vêm
enormes responsabilidades. Continuem a aprender
sobre a vida, assim como
no mundo da política em
geral e governo local em
particular. Alguém disse
um dia “a educação facilmente coloca as pessoas a
governar, mas impossível
escravizar”.
E mais uma vez a longa
experiência empresarial e
política leva o fundador,
presente, do Centro de Assistência ao Imigrante a re-

Proporcionando-lhe
um sabor de
Portugal
Bolos, pastelaria
variada, toda a
qualidade de pão e
produtos de
mercearia
tudo fresco

FELIZ DIA DE PORTUGAL
a todos os nossos clientes e comunidade em geral!
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Dia Portugal/RI 2022

“Temos programa, atrativos e lugar de excelência
só falta você: NAO FALTE”

- Ana Isabel dos Reis-Couto, presidente da comissão organizadora das celebrações Dia de Portugal/RI

• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Estávamos em 1988. Celebrações do Dia de Portugal/RI. Presidia o professor Joe Cunha, sendo vice-presidente António Simão e a secretária era Ana Isabel Reis.
Revendo os arquivos, encontrámos mais uma foto.
Aqui estávamos em 1990. Pedimos identiticação:
“A minha irmã, Maria do Céu, a minha irmã, Maria
do Carmo, Sílvia Louro” diz-nos Ana Isabel, ao que
acrescentamos, a jovem Couto. Por aqui se conclui
que a presidente do Dia de Portugal/RI/2022 não é
uma principiante nas celebrações, cujo batismo aconteceu em 1988.
“Recordo-me destas facetas junto da organização do
Dia de Portugal em Rhode Island, pela necessidade
que tinha de estar junto das iniciativas portuguesas.
Entretanto passo pelo Rádio Clube Português, como
secretária, onde conheci oa autor destas linhas”.
Depois desta introdução vamos ao assunto principal
da entrevista: “Tal como acima referi, sempre tive uma
certa necessidade de estar junto das iniciativas portuguesas. Assumi a presidência das celebrações pela primeira vez em 2021. Era tempo de pandemia. Dentro
das restrições impostas por lei, conseguimos realizar
algumas atividades, tudo em sistema reduzido. O ponto alto foi a homenagem aos profissionais da linha da
frente, na pessoa de vários lusodescendentes. Na parte final do arraial, Al Nunes, presidente do conselho
de administração das celebrações, no uso da palavra,
avança com a ideia da minha recandidatura para mais
um mandato à frente das celebrações.
Se os profissionais da linha da frente e o desfile das
tochas, volta a ser algo memorável, teremos de fazer
referência à inauguração das celebrações no Brenton
Point State Park, onde se ergue imponente o Portuguese Discovery Monument, com uma visibilidade de milhares de pessoas diariamente. Podemos recordar que
em 2021 tivemos a presença da secretária de Estado
das Comunidades, Berta Nunes, que ali teve oportunidade de analisar a integração da comunidade, com a
presença do governador de Rhode Island, Dan McKee
e do senador federal Sheldon Whitehouse, Presenças
que se voltam a repetir neste ano de 2022”.
Sobre as dificuldades encontradas na preparação
do programa, a resposta da presidente Ana Isabel dos
Reis-Couto, não se faz esperar.
“Precisamos sempre de mais ajuda. O programa é
único em termos de celebrações. E como tal é muito
trabalhoso. Mas há sempre uma alma caridosa, capaz
de independentemente da sua vida profissional, de dar
uma ajuda. E assim, já começamos a dar início ao programa em forma de alvorada com o tiro aos pratos.
Aconteceu a 22 de maio no Cranston Portuguese Rod

rance Street
Pelas 6:00 da tarde terá lugar no State Room da State House a cerimónia oficial do Dia de Portugal, com
a presença das mais altas individualidades de Rhode
Island.
Pelas 8:30 no WaterPlace terá lugar o desfile das tochas.

Ana Isabel dos Reis-Couto, presidente da comissão
organizadora das celebrações do Dia de Portugal/RI
2022.

No dia 4 de junho terá lugar no salão nobre dos Amigos da Terceira em Pawtucket, o certame Miss Dia de
Portugal/RI/2022.
Mas o programa não se fica por aqui e como tal oferecemos um grandioso fim de semana, sábado, 11 de
junho, e domingo, 12 de junho. Tudo se desenrola no
lugar de excelência no centro de Providence. O programa completo pode ser consultado na página 18 nesta edição.
No domingo dia 12, terá lugar a parada comemorativa do Dia de Portugal com concentração pelas 2:00
na State House e termina na Kennedy Plaza no centro
de Providence.
Mas vamos ainda mais longe. No dia 18 de julho teremos o Torneio de Golfe no Pawtucket Country Club.
A 18 de setembro, Feira de Gastronomia e Folclore
no Cranston Portuguese Club. E tudo se conclui a 8
de outubro com prova de atletismo 5K no Bristol Colt
State Park.

& Gun Club em Exeter”.
E no prosseguimento de um programa único, de 5
a 10 de junho, a bandeira portuguesa sobre no mastro
nas vilas e cidades de Rhode Island:
Newport (Brenton Point Park), Portuguese Discovery Monument, 05 de junho 11:00 da manhã.
Bristol, Junho 06, City Hall 10 Court Street
East Providence, Junho 06, City Hall, 1:30pm, 145
Taunton Avenue
Central Falls, Junho 07, 1:30 pm, City Hall, 580
Broad Street
West Warwick, Junho 08.
11:30, circular da E. Main Street e Providence St.
Coventry, Junho 08, 1:00 pm, 1570 Flat River Road.
Cumberland, Junho 10, 11:00 pm, City Hall, 45
Broad St
Providence, Junho 10, 4:30 pm, City Hall, 25 Dor-

Ana Isabel dos Reis-Couto com Berta Nunes, antiga
secretária de Estado das Comunidades Portuguesas,
em Newport, RI, 2021.

Desejamos a todos um

Feliz Dia de Portugal
Estamos ao serviço da nossa
Comunidade e dos nossos Clientes para
os aconselhar sobre os seus planos de
reforma, investimento e educação.
Ficamos sempre do seu lado.
DANIEL DA PONTE
Managing Principal | Financial Advisor

Brianna Medeiros e Diane Afonso, duas jovens que
integram a comissão organizadora das celebrações
do Dia de Portugal em Rhode Island.

197 Warren Avenue, Suite 203, East Providence, RI 02914
401.441.51111 | www.axisadvisorsgroup.com
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Portuguese Discovery Monument em Newport, RI e a sua história

Custou 1 milhão de dólares a reconstrução do Portuguese
Discovery Monument
A bandeira portuguesa
subiu no mastro daquela presença dignificante
de uma comunidade que
através dos tempos tem
conquistado locais de excelência e com reconhecimento das autoridades
locais e federais. Estivemos lá.
E recordamos agora.
- 1989 - O Presidente
da República, Mário Soares, inaugura o Portuguese Discovery Monument
em Newport, RI a 26 de
junho de 1989.
2013 - Na edição de 10
de outubro de 2013 Portuguese Times noticiava a
apresentação já em marcha do projeto da reconstrução do monumento.
2003 - Custou 1 MILHAO de dólares a obra
da reconstrução do Portuguese Discovery Monu-

O Portuguese Discovery Monument, em Newport, RI.

Berta Nunes, antiga secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas, com o embaixador
de Portugal em Washington, Domingos Fezas
Vital, depondo uma coroa de flores junto ao Portuguese Discovery Monument, em Newport, RI,
em 2021 e no âmbito das celebrações neste estado.

ment
2003 - Fica para a história a ação do senador Daniel da Ponte, presidente
da Comissão de Finanças
do Senado e do deputado
Hélio Melo, presidente da
Comissão de Finanças da
Câmara dos Representan-

tes.
“O montante foi conseguido através de vários
orçamentos. Se não fosse
assim e dado a deterioração do monumento poderiamos perder este espaço
para outros usos”, disse o
então senador Daniel da

Ponte.
2014 - O embaixador
de Portugal em Washington, Nuno Brito reinaugura o Portuguese Discovery Monument a 17
de junho de 2014, após
reconstrução.

Saudamos a Comunidade Portuguesa,
especialmente Rhode Island,
na ocasião das celebrações do
Dia de Portugal Camões e Comunidades!

www.cicilline.com

Paid For By The Cicilline Committee
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Secretária de Estado das Comunidades atribuiu a placa de honra
da Medalha de Mérito ao Clube Juventude Lusitana
• Fotos e texto de Augusto Pessoa

A “Catedral erguida em
nome de Portugal” recebeu mais uma distinção,
desta feita pela secretária
de Estado das Comunidades, Berta Nunes, com a
placa de honra da Medalha de Mérito.
A entrega da placa
aconteceu junto ao Portuguese Discovery Monument no Brenton Point
State Park em Newport,
local de excelência onde
teve lugar o hastear da
bandeira portuguesa significativo da abertura das
celebrações do Dia de
Portugal/RI/2021.
O Lusitana dá o 8 de
Outubro de 1921 por data
de nascimento, celebrando este ano, a 8 de outu-

Portugal em Providence,
mas apenas após o nosso
alerta, que caso contrário
o Clube Juventude Lusitana não teria recebido
qualquer distinção.
A concretização aconteceu na pessoa de Henrique Craveiro, presidente
do Clube Juventude Lusitana ao receber da ilustre
visitante, Berta Nunes, a
Placa de Honra da Medalha de Mérito. Mas as
condecorações atribuídas ao Clube Juventude
Lusitana já somam cerca
de 50 anos. E aqui é mais
uma surpresa, para muito
boa gente.
A primeira visita oficial
nos 100 da sua existência,
aconteceu há 89 anos.

- Ordem de Instrução
Pública. Concedida pelo
Presidente da República.
Laço da Grão Cruz
1971- Ordem do Infante
D. Henrique, concedida
pelo Presidente da República, Américo Thomaz.
Entregue aquando das
celebrações das Bodas de
Ouro em 1971.
1977 - Ordem de Benemerência concedida pelo
Presidente da República, Ramalho Eanes. Foi
entregue a 17 de março
de 1977, pelo então embaixador de Portugal em
Washington, Hall Themido.
1996 - Medalha de Mérito das Comunidades

Henrique Craveiro, presidente do Clube Juventude Lusitana, recebe de Berta Nunes a placa de honra da Medalha de Mérito, vendo-se ainda na foto o embaixador de Portugal em
Washington, Domingos Fezas Vital e o governador de Rhode Island, Dan McKee, no Brenton Point State Park em Newport. O Clube Juventude Lusitana foi sempre uma presença
assídua na parada do Dia de Portugal, como se pode constatar na foto abaixo, em 1988.

Maria João, relações públicas do Clube Juventude Lusitana, com Berta
Nunes, antiga secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, e Henrique Craveiro, presidente daquela coletividade portuguesa de Cumberland, no Portuguese Discovery Monument, em Newport.
bro de 2021, um século
de existência.
Mas a data é somente
mais uma, desde a sua
fundação. O relevante é o
conteúdo conseguido ao
longo destes 100 anos. E
como tal a distinção vem
coroar um historial dignificante.
Foi isto que alertamos,
Ana Isabel Reis Couto,
presidente das celebrações ao ter conhecimento de uma distinção atribuída a uma organização
centenária em outra comunidade, não havendo
qualquer referência ao
Clube Juventude Lusitana. Houve contactos
com o vice-consulado de

Foi em agosto de 1934
que o embaixador de Portugal em Washington, na
altura João António de
Bianchi, visitou o Clube
Juventude Lusitana, tendo-lhe sido conferida a
distinção de sócio honorário.
As condecorações foram-se sucedendo coroando o trabalho dos heróis de uma jornada prestes a completar 100 anos.
Esta recente descoberta, graças ao Portuguese
Times, que tem dado projeção, ao longo de mais
de 40 anos, a tudo o que
se faz junto da “catedral
erguia em nome de Portugal”, valeu mais uma
distinção.

Portuguesas,
entregue
pelo secretário de Estado
das Comunidades, José
Lello a 8 de junho de
1996, aquando da primeira visita ao Clube Juventude Lusitana.
2021- Placa de Honra
da Medalha de Mérito
entregue a 6 de junho de
2021 por Berta Nunes,
secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas, convidada de honra
à cerimónia do hastear
da bandeira no âmbito
das celebrações do Dia
de Portugal/Rhode Island/2021 no Brenton
Point State Park em Newport, onde se encontra
o Portuguese Discovery
Monument.

Convidamos a comunidade
a tomar parte nas celebrações
do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades!
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Roberto da Silva, mayor de East Providence condecorado
com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Roberto da Silva, mayor de East Providence,
foi condecorado no âmbito das celebrações do Dia
de Portugal/Rhode Island
/2021.
A homenagem aconteceu no Brenton State
Park em Newport onde
se encontra o Portuguese
Discovery Monument, no
passado domingo e que
foi palco para a abertura
das celebrações do Dia de
Portugal/RI 2021.
Roberto da Silva, que
em 2018 concluiu triunfante a campanha que o
levou à posição de primeiro Mayor em East
Providence percorre um
mandato de quatro anos.
Roberto da Silva, de 50
anos é filho de Luís da
Silva (natural da Vila do
Nordeste) e de Carmélia
da Silva (natural de Ponta
Delgada).

Ao proceder ao juramento de bandeira em
janeiro de 2019, Bob da
Silva, fez história constituindo uma honra para a
comunidade ao dar início
a uma nova era política
na cidade de East Providence.
O Mayor Bob daSilva
mostrou dedicação ao
serviço público, quando serviu os residentes
do Distrito 63 de East
Providence/Pawtucket,
como Rhode Island State Representative de
2009/2011.
Na State House, em
Providence, Bob da Silva fez parte dos comités,
judicial, trabalho, governo municipal e estudo
do desenvolvimento dos
portos.
É notória a sua passagem pelo Departamento
da Polícia de Pawtucket,

O mayor de East Providence, Roberto Silva, com Berta Nunes e o governador de RI, Dan McKee, aquando da
sua distinção em Newport, RI.

onde fez uma meritória
comissão de serviço de
25 anos.

Portuguese
Times
acompanhou a carreira de
Bob daSilva desde polícia
patrulha, sargento, tenen-

Saudamos a comunidade
portuguesa em geral
e de East Providence
em particular pelas celebrações
do Dia de Portugal
de Camões
e das Comunidades!

te inspetor e capitão.
Frequentou a Roger
William University onde

concluiu o bacharelato
em Ciências Administração de Justiça.

Quarta-feira, 01 de junho de 2022
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Manuel Pedroso, “O Homem de Um Século”
“Com 102 anos gosto do que faço, pelo que nunca pensei em reforma”
• Fotos e texto:
Augusto Pessoa
Temos que pegar na
velha frase para falar de
Manuel Pedroso “Homem
da têmpera do ferro, antes
quebrar que torcer”.
Quando se ouve dizer
de um indivíduo de 60, 65
anos “estou cansado, vou
reformar-me” e quando se
ouve de um indivíduo de
102 “ainda sou um jovem,
vou continuar a trabalhar”,
não restam dúvidas que
estamos a falar de um homem da “têmpera do ferro”.
Manuel Pedroso é uma
das “instituições” comunitárias cujo nome se tem
projetado pelo mundo.
Por estranho que possa
parecer, o proprietário do
popular Friends Market
recebe no seu estabelecimento comercial da Brook
Street em Providence desde o jardineiro da Brown
University aos estudantes
das mais diversas nacionalidades a professores catedráticos, embaixadores, secretários de Estado e mais
nomes sonantes onde teremos de realçar o nobel da
Literatura, o saudoso José
Saramago, que acompanhado pelo ilustre professor catedrático e diretor do
Departamento de Estudos
Luso Brasileiros da Brown
University,
Onésimo
Teotónio Almeida visitou
o popular Friends Market.
Mas no meio de todos
estes não podemos esquecer a comunidade anónima, que vinda das mais diversas regiões de Portugal
Continental, Madeira e
Açores encontram naquele popular estabelecimento comercial do bairro de
“Fox Point” o seu local de
abastecimento e informação.

A “descoberta” dos
Estados Unidos

“Vim “descobrir” os
EUA em 1943, deixando
para trás Porto de Mós,
Alvados, que mais tarde
se tornaria famoso pelas
grutas aí descobertas. Não
vim encontrar a América
que é hoje. Todo o mundo evoluiu e os EUA são
disso o maior exemplo. A
primeira coisa que me vi
obrigado a fazer foi encontrar um trabalho para poder
sobreviver. A construção
naval estava no auge no
“Shipyard” em Providence
e foi precisamente aí que
fui encontrar a primeira ocupação”, recorda
Manuel Pedroso.
A comunidade começa-

va a formar-se na Nova
Inglaterra
“A comunidade começava a tomar forma nas
áreas em que se encontra hoje bem enraizada.
Providence,
Pawtucket,
Cumberland, Central Falls,
Fall River, New Bedford
já se erguia com orgulho
a bandeira portuguesa. Se
não vêm hoje os montantes
de outros tempos é porque
não deixam. A América
continua a ser uma terra
com que toda a gente sonha”, salienta Pedroso.
A vida é um risco
“Esta vida é um risco.
Muitos houve que não resistiram e regressaram e
outros que se mantiveram
de pé firme e progrediram. Comecei a ganhar 90
centavos/hora o que já era
muito bom. O resto andava
na ordem dos 30 a 40 centavos”.
Levantei arraial
no Fox Point
“Vim de Portugal com
armas e bagagens e levantei arraial aqui em Fox
Point (bairro de grande
percentagem portuguesa
em Providence) e passados
mais de sessenta anos ainda cá me encontro. Tinha
família em New Bedford,
mas como o meu irmão trabalhava aqui no “shipyard”
foi por aqui que fiquei.
Naquela altura ou iamos
para o Exército ou tinhamos de trabalhar em algo
relacionado com a defesa.
Como não podia ir para o
“serviço” tive de optar pela
construção de barcos tidos
como arma de defesa. Por
aqui trabalhei pelo período
de três anos até terminar o
“shipyard”. Estávamos em
1943 quando deixou de ser
necessário a construção de
barcos de guerra. Aqui em
Providence construimos
mais de 100 navios, onde
fui considerado um dos
melhores soldadores”.
E aqui há uma curiosidade. Aparece por aí um
jornalista de Lisboa, atraído pelo que se publicava
no Portuguese Times. Na
tentativa de ser diferente
e quando Manuel Pedroso,
soldador, dizia que “Aqui
em Providence construimos mais de 100 navios”.
O cuidadoso jornalista dizia que “Manuel Pedroso
construiu 100 navios”.
EUA abrem as portas
às vitimas do Vulcão dos
Capelinhos
“Entretanto as quotas

Manuel Pedroso com o presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de
Sousa, durante a receção que antecedeu o desfile das torchas, que culminou com
o acender da chama da portugalidade no arraial no centro de Providence.

iam facilitando o aumento
da comunidade depois de
encerradas por uns anos.
Irmãos pais e filhos foram autorizados a entrar
nos EUA. Depois de 55
começaram a entrar “avalanches” de gente. Rebenta
o vulcão dos Capelinhos
no Faial e os EUA como
sempre o têm feito abrem
as “portas” ao que viria a
dar origem a prósperos industrias e comerciantes”.
O Friends Market
é uma “escola”
“Em 1946 arrisquei estabelecer-me não muito
longe de aqui. Além de ser
um ramo de comércio o
Friends Market é uma escola de ensino. Entra aqui
gente oriunda de todos os
EUA e dos mais diversos
países do mundo. Não
podemos esquecer que ao
cimo da rua fica a famosa
Brown University, uma
das mais conceituadas universidades dos EUA e do
mundo frequentada por
jovens, que chego a conhecer no primeiro ano e que
se vêm despedir-se quando partem já formados. É
bonito ver esta juventude
interessada em saber pormenores do nosso Portugal
a quem ilustro através de
revistas e livros que tenho
sempre à mão. No meio
de tudo isto tenho de dizer com certo orgulho que
pelo Friends Market já
têm passado embaixadores, secretários de Estado,
cônsules, vice cônsules,
professores catedráticos e
no meio de todos eles pessoas a quem as “letras” não
chegaram com tanta facilidade, mas que também são
bem vindos. Somos um
local de informação e uma
porta aberta a todos”, afirma Pedroso.
Onésimo Almeida nunca se esquece do Friends

Market
“Não posso deixar de
fazer uma referência muito especial ao dr. Onésimo
Almeida, que quando recebe na Brown University
ilustres figuras das letras
e artes vindas de Portugal
inclui no itinerário a visita ao Friends Market.
Um deles a entrar por
aquela porta foi o saudoso escritor português José
Saramago, acompanhado
por Onésimo”.

A comunicação social
lusa
“Quando cheguei tinhamos rádio em português
uma hora por dia, da responsabilidade de Ferreira
Mendes. Mais tarde apareceu António Alberto
Costa, com duas horas
passando mais tarde a 24.
Depois apareceu a televisão disfrutando hoje a comunidade do Portuguese
Channel, com estúdios
em New Bedford e mais

recentemente da RTPi. A
nível de jornais temos tido
muito por aí, mas dos sobreviventes destaca-se o
Portuguese Times, como
um dos melhores órgãos
de comunicação social que
temos entre nós”.
“Já somo 102 anos.
Gosto do que faço pelo
que nunca pensei em reforma. Sou um “rapaz novo”,
pelo que gosto de lidar
com novos e mais idosos
para ficar pelo meio”.
O maior
acontecimento
registado no Friends
Market
“O maior acontecimemto que registo com toda a
satisfação passado dentro
do Friends Market foi ver
de uma só vez ver aqui reunidos em visita os cônsules
de Providence, Boston e
New Bedford que acompanhavam o embaixador de
Portugal em Washinghton
e o secretário de Estado
das Comunidades, o saudosoJosé Lello. Foi um daqueles momentos em que
não sabemos o que dizer”,
concluiu Manuel Pedroso.

VACINE-SE!

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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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 assumem 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.
Terão pela frente uma
tarefa que acabará por ser
mais uma achega ao êxito
das celebrações em Rhode Island.
Sem desprestígio para
a longa experiência e

funções assumidas com
brilho em anos anteriores de um reconhecido e
talentoso Ricardo Farias,
ser mestre de cerimónias
do Dia de Portugal nas
celebrações do Dia de
Portugal em Rhode Island é juntar ao currículo do apresentador mais
um êxito, dado o lugar de
excelência onde as celebrações se desenrolam e
as figuras que vão apresentar.
Recordamos que Ricardo Farias foi mestre de
cerimónias na histórica
visita do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa às celebrações do Dia de Portugal/

RI/2018. Como costumamos utilizar a expressão
desportiva retratada em
outras iniciativas. 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 Ricardo Farias
reúne, pelos longos anos
de experiência, mas que
Briana Medeiros e Diana Afonso vão conseguir,
pondo em prática os atributos de que dispõem no
campo académico e envolvimento comunitário.

Nas fotos acima e abaixo, Diana Afonso e Brianna Medeiros durante as
celebrações do Dia de Portugal/RI em 2021.

Mas afinal quem é Diana Marie
Afonso Physician Assistant (PA-C)?
Depois de dez anos de
prática em situações de
emergência considera-se
abençoada por ter escolhido a medicina, profissão
que continua a ser um desafio permanente debaixo
de humildade e propósito
de poder ajudar os outros.
É filha de Eileen e José
Manuel Afonso, oriundos
de Alvados, Porto de Mós,
Leiria, na área de Fátima e
Batalha.
Mas que nos perdoem

os pais. O melhor cartão
de visita é Diana Marie
Afonso ter por avô uma
“instituição” de 101 anos
de idade, Manuel Pedroso, que dignifica a presença lusa em Rhode Island
e que Nossa Senhora do
Rosário, que se venera na
mais antiga (ativa) igreja
portuguesa nos Estados
Unidos, mesmo ali ao lado
do Friends Market, inspirou Diana Marie Afonso
na meritória carreira de
medicina, tendente a aju-

dar os que precisam.
A vida académica de
Diana Marie Afonso, que
culmina em Physician Assistant (PA-C) tem início
no Providence College,
onde obtém a licenciatura
em Biologia e Espanhol.
Mediante este aproveitamento académico prossegue a sua carreira e vai para
a Rutgers Medical School
em New Jersey onde concluiu o curso médico de
Physician Assistant.

tem-se desenvolvido ao
longo de mais de dez anos
para a Brown Emergency
Medicine no Rhode Island
Hospital e Miriam Hospital Emergency Departments.

A sua notável ocupação
no campo da medicina

Diana Marie Afonso é
professora assistente na

Johnson & Wales, Bryant
University e Tuffs University.
Pertence ao Division
of Sex and Gender in
Emergency Medicine e é
também educadora para
o Emergency Medicine
Physician Extender Development Program na Bro-

wn Emergency Medicine.
Trabalha ainda em regime
de part time no Oceanside
Aesthetics in Warwick.
Mais uma segunda geração a falar português.
Mais uma segunda geração
ligada aos costumes e tradições portuguesas.

Best wishes
for a Successful 2022
Day of Portugal
Celebration

U.S. Senator Jack Reed
Paid for by the Reed Committee
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There’s No Place Like Home

Home Equity Line
of Credit
Juros fixos tão baixos como

2.49

% APR*

para primeiros 12 meses

Juros variáveis tão baixos como

4.00%APR*
depois disso

Todos os documentos e
divulgações são em Inglês.

PARA REQUERER, VISITE NAVEO.ORG OU TEL. 617-702-5142
Federally Insured by NCUA

Member MSIC

Equal Opportunity Lender

*APR: Annual Percentage Rate. The first 12 months is a fixed introductory rate of 2.99% APR. After the introductory period, the APR will adjust monthly at the Wall Street Journal prime rate. As of 05/05/2022, the prime rate is 4.00% as published in the Wall
Street Journal. Prime rate for the remaining term of the line may change monthly. APR may vary but will not drop below 4.00% or exceed 18.00%. Minimum approved credit line or loan is $5,000. Maximum approved credit line or loan is $500,000. Loan amounts
greater than $250,000 may result in higher closing costs and a full appraisal. Minimum credit score of 720. Maximum combined loan to value of 80%. Property must be 1- 4 family owner occupied or single-family vacation property located within 100 miles of
the Somerville branch. Property insurance is required. This promotion is only valid one time, per member. All lines will be assessed a $45 annual fee. Rates and APRs may change at any time and vary according to the property and loan characteristics. Approval
subject to Naveo lending criteria and Naveo membership eligibility. Consult your tax advisor regarding the tax benefits available to you. Additional terms and conditions may apply. Pricing adjustments may apply based upon credit score, CLTV, debt ratios and
other loan characteristics.

Feliz Dia de Portugal! Na Naveo temos orgulho em celebrar as nossas
raizes e herança portuguesas e apoiar a comunidade portuguesa local.
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Unidos com a Comunidade Portuguesa

Procuramos maneiras para o ajudar a alcançar
os seus objectivos, e apoiar a comunidade
local, tendo orgulho nas cidades a que
chamamos nossa casa.
Nós estamos orgulhosos por ter empregados
que falam Português para os ajudar com
todas as suas necessidades bancárias!
Obrigado,
East Cambridge Savings Bank

Member FDIC | Member DIF

1.866.354.ECSB (3272) • ECSB.COM
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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

Especial Natal

HOLY GHOST
BENEFICIAL
BROTHERHOOD

59

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

(PhillipaStreet
Hall) pelas
Saudamos
comunidade
East Providence
celebrações
do Dia de Portugal

Manuel Sousa
Presidente do
Phillip Street Hall

Festas da
Irmandade do
Espírito Santo
03, 04 e 05 de
Junho
Os novos corpos diretivos do Holy Ghost Beneficial Brotherhood: Alfredo Canejo, Nuno Branco, Mário Carvalho, Manuel Sousa (presidente), Norberto Arruda e Aníbal Cunha.

Convidamos a
comunidade a tomar
parte nestas festas!

Os corpos diretivos do Phillip Street Hall presididos por Joseph Silveira ladeado por David Quadros,
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Dia de Portugal e os Portugueses

John Correia, “Marshal” da Parada do Dia de Portugal/RI/1990, na
presidência de Afonso Silva, condecorado com a Comenda da Ordem do
Infante D. Henrique (1987) viu a sua vida imortalizada no livro de José
Andrade, “De aprendiz de Canalizador a Presidente do Senado” (2019)
Fotos e texo de Augusto Pessoa
John Correia nasceu na
freguesia açoriana dos Arrifes, em 1939. Com 13
anos de idade começou
a trabalhar nos Serviços
Municipalizados de Obras
Públicas e Saneamento
Básico de Ponta Delgada,
como aprendiz, mestre e
encarregado. Veio para
os EUA em 1965. Como
canalizador trabalhou em
bases navais e hospitais até
criar a sua própia empresa
de canalizações e aquecimento. Foi o primeiro diretor português e vice-presidente do East Providence
Credit Union, co-fundador
e primeiro presidente da
Casa dos Açores de Rhode
Island.
Em 1983 conseguiu ser
o primeiro e ainda o único emigrante português a
ser eleito para a Senado de
Rhode Island. Recandidato
vencedor em mais quatro
mandatos, vice-presidente

John Correia, “marshal” da parada do Dia de Portugal em
1990, ladeado pelo cônsul Rocha Fontes e o presidente das
celebrações Afonso Silva.

John Correia quando em
1987 foi condecorado com
a Comenda da Ordem do Infante na foto com o antigo
governador de RI, Edward
DiPrete e o cônsul Rocha
Fontes.

do Senado. Presidente pró-tempore do Senado, tornando-se assim a terceira
autoridade politica do Estado de Rhode Island.

John Correia durante a parada do Dia de Portugal em 1990,
em Cumberland, com o cônsul Rocha Fontes. Na foto à direita, Correia com o saudoso senador federal John Chafee
e o professor Joe Cunha, presidente das celebrações.

East Providence

Um nome ao serviço da comunidade

Feliz Dia
de Portugal
a toda
a
comunidade

James Gaglia, Jeffrey Estrela, Nick Correia, Jesse Correia e Victor Silva.

As melhores
torneiras
a preços
muito
económicos
O melhor em
aquecimento
baseboard

715 Warren Avenue
East Providence, RI

434-2550

Warren
Warren

Richie Correia e Andrew DeValle

Produtos químicos
e materiais
para piscinas

As melhores
fornalhas
no mercado

592 Metacom Avenue
Warren, RI

247 - 2828
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Gilberto Costa, uma relevante presença nas paradas do Dia
de Portugal/RI com bonitos e premiados carros alegóricos
• Fotos e texto de Augusto Pessoa

Gilberto Costa,
ourives de profissão
com estalecimento
em Fall River, primou
por longos anos, por
apresentar patrióticos
e bonitos carros
alegóricos nas paradas
do Dia de Portugal em
Rhode Island.
Era uma preocupação
anual dos presidentes
das celabrações, o
contato com Gilberto
Costa. Os carros
alegóricos daquele
empresário em Fall
River, mas residente
em Bristol, RI eram
uma significante
achega ao êxito da
parada.
O carro alegórico era
montado num camião
adaptado, onde o
condutor tinha de ser
fisicamente de acordo
com o espaço para a
condução. O que quer
dizer, que era sempre o
mesmo.
Graças a Deus,

Gilberto Costa, Paulo Carvalho, Maria Líndia, que foi a primeira presidente
do Dia de Portugal em Rhode Island, numa parada em 1989, que se realizou em Cranston, com arraial no Cranston Portuguese Club.
Na foto abaixo, o carro alegórico da Gilbert Jeweler’s, durante uma parada
do Dia de Portugal em RI.

Gilberto Costa ostentando um dos muitos troféus que valorizaram o seu trabalho na construção de carros alegóricos que desfilaram nas celebrações do Dia de Portugal em RI e na parada
do 4 de Julho em Bristol.

o condutor, nunca
adoeceu, pois que
se tal acontecia, não
havia carro na parada.

Achamos oportuno
trazer ao suplemento
do Dia de Portugal, os
carros alegóricos do
Gilberto Costa.

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

GILBERT’S JEWELERS
1370 PLEASANT STREET
FALL RIVER, MA

(508) 678-6747

A beleza da juventude realçada no carro alegórico da Associação D. Luís
Filipe, desfilando pelas ruas de Bristol, terra de residência de Gilberto
Costa. Na foto abaixo, a parada do Dia de Portugal em 1989 cuja comissão
foi presidida pelo saudoso Carlos Pacheco.

Gilberto Costa, família
e empregados agradecem a preferência
dada ao longo de mais um ano e desejam
a todos os seus clientes, familiares e amigos

Boas
Festas
Convidamos
a comunidade
a tomar parte
nasecelebrações
do Dia Novo
de Portugal!
Feliz Ano
• Ouro português
• Anéis de diamante
• Relógios • Pulseiras
Reparamos todo o material
que vendemos
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Dia de Portugal e os Portugueses

António Rodrigues presidente das celebrações em 1997, “Marshall” Paul
Bettencout e “Marshall” da parada em 2013 sob a presidência de Al Nunes
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Ser-se presidente do Clube Juventude Lusitana é
uma honra festejada nos
100 anos. Ser-se presidente
do Lusitana Sports é uma
honra vencer a I Divisão da
LASA. Ser-se presidente do
Danças e Cantares é uma
honra abrir o Waterfire Festival integrado nas celebrações do Dia de Portugal/RI,
perante 35 mil pessoas.
Ser presidente da Banda
do Clube Juventude e ver a
banda recebida no Palácio
de Belém, com a presença
do Presidente Mário Soares,
é a coroa de glória da banda
e do seu presidente António
Rodrigues.
António Rodrigues nasceu a 28 de abril de 1948 em
Penalva do Castelo, freguesia da Ínsua. A sombra do
sumptuoso palácio, hoje em
parte transformado em hotel
de charme de 5 estrelas.
Os seus jardins geometricamente desenhados com
plantas e flores oriundos de
diversas partes do mundo
são visitados anualmente
por milhares de pessoas.
Mas como nem tudo o que
reluz é ouro, António Rodrigues veio para os EUA em
22 de abril de 1972, após
comissão de serviço militar

António Rodrigues e esposa Albertina Rodrigues na
parada do Dia de Portugal em Cumberland, 1997.
em Angola. Se o baptismo Soares, sem esquecer a Funcomunitário acontece junto dação LusoAmericana para
da União Portuguesa Bene- o Desenvolvimento, então
ficente (UPB) em Pawtucket presidida por Rui Manchete.
Mas se esta faceta de Ané no Clube Juventude Lusitana em Cumberland que vê tónio Rodrigues na presireconhecidos os seus dotes dência da banda do Clube
de administração comuni- Juventude Lusitana foi um
êxito, não se deitou à somtária.
E assim, em 1993 assume bra dos louros conquistados.
E sendo assim assume a
a presidência da Banda do
Clube Juventude Lusitana, coordenação do Festival de
que leva a Portugal, numa Gastronomia e Folclore inhistórica e memorável di- tegrado nas celebrações do
gressão. A banda foi rece- Dia de Portugal/RI, quando
bida em Penalva do Castelo, este teve lugar no salão do
Mangualde, Fornos de Al- Clube Juventude Lusitana.
E vai mais longe na sua
godres, Gouveia (Paços da
prestação de serviço junto
Serra) e Celorico da Beira.
Mas a coroa de glória foi a daquela conceituada orgavisita ao Palácio de Belém, nização. Foi presidente da
na presidência de Mário Assembleia Geral nos anos,
2006,2007,2008. Presidente
do concelho fiscal em 2009.
O nome de António Rodrigues aparece na administração do boletim. Nas
festas de São João. Núcleo
Sportinguista. E no desempenho das suas funções profissionais. Apoio à instalação elétrica do clube. Mas o
homem oriundo de Penalva
do Castelo é detentor de um
notável currículo comunitário.
Depois da União Portuguesa Beneficente, celebrações do Dia de Portugal,
José Lello, saudoso e antigo secretário de Estado das
Clube Juventude Lusitana,
Comunidades, com António Rodrigues e o antigo masurge a sua prestação de seryor Gashen de Cumberland.
viço junto da deslumbrante

igreja de Nossa Senhora
de Fátima. Em 1995 assume a presidência das festas
anuais, naquela igreja a primeira que eleva como padroeira, Virgem Maria.
Ainda junto daquela igreja assume a presidência do
Santo Nome em 1999.
Foi vice-presidente na
presidência de Jack Costa
nas celebrações dos 50 anos
da igreja em 2003. Passa
ainda pela LASA nos quadros de arbitagem em 1977.
António Rodrigues teve o
batismo no associativismo
comunitário na União Portuguesa Beneficente (UPB)
em Pawtucket, RI. Aqui
permaneceu cinco anos, entre a direção da sucursal 1 e
sede geral. Foi coordenador

da UPB nas celebrações do
Dia de Portugal em 1976.
Mas todo aquele que se preza de ver o seu nome ligado
ao êxito sucessivo das celebrações do Dia de Portugal/
Rhode Island, entra e não
mais volta a sair. Pode até
nem ser membro da direção
mas prima pela sua presença
nas reuniões e intervenções
como fruto da sua longa experiência.
O envolvimento de António Rodrigues nas celebrações acontece em 1989,
durante a presidência de
Carlos Pacheco, que viria a
falecer em agosto de 2020.
Mas é em 1997 que António Rodrigues assume a
presidência das celebrações.
Vinha de 6 vice-presi-

dências de Carlos Pacheco,
Augusto Pessoa, António
Costa e Rogério Medina.
Foi ainda coordenador desportivo e responsável pelos
arraiais na Broad Street em
Cumberland e adjunto dos
certames Miss Dia de Portugal, nas presidências de Filomena Couto, Cinira Faria,
Jorge Almeida e Augusto
Pessoa. Foi co-coordenador
juntamente com António
Costa dos primeiros dois
arraiais na Kennedy Plaza
em Providence, nas presidências de Rogério Medina
e Marie Fraley.
Foi o início do regresso
das celebrações a Providence em lugar de excelência,
com visibilidade na comunicação social americana.

A parada do Dia de Portugal em Cranston, vendo-se na foto Robert Metivier e o
senador Jack Reed. Na foto abaixo, António Rodrigues recebe do antigo governador de RI, Joseph Garrahy.

João C. Rodrigues
Rodrigues Management President
1591 S. John Young Parkway
Kissimee, FL 34741
Feliz Dia de Portugal

Boas Festas
e Feliz Ano
Novo
a toda a comunidade
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Lídia Alves “Marshal” da parada, numa distinção à mulher
portuguesa, pedra base no associativismo
Rhode Island tem sobressaído na presença feminina na chefia das mais
diversas iniciativas. Não é
uma atitude recente. Neste caso das celebrações do
Dia de Portugal os valores
femininos, têm sido uma
realidade.
Vejamos: no ano de 1980
a presidência das celebrações esteve entregue a Maria Líndia e a “marshal” foi
Rita Bicho.
Em 1995 a presidência
foi de Filomena Couto. No
ano de 1996 foi Cinira Faria.
Em 2000 Diana Pimentel. Em 2005 Isabel Reis. E
aqui podemos acrescentar
que Isabel Reis foi a primeira mulher a assumir a
presidência do Clube Juventude Lusitana.
Marie Fraley, no ano de
2008 e esta dotando as celebrações da grandiosidade
do WaterFire que teve honras de receber o Presidente
da República de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa.
Em todos os pormenores
as celebrações do Dia de
Portugal/RI têm sempre
um aditivo ao êxito que as
vem caracterizando ao longo dos anos.
Depois destes exemplos
vamos em procura de Lí-

dia Alves, que foi a primeira mulher assumir a
presidência do Holy Ghost
Brotherhood (Brightridge
Club) em East Providence.
Tem sido relevante a sua
presença na organização e
concretização das celebrações. Lídia Alves nasceu
em Pedro Miguel, ilha do
Faial tendo vindo para os
EUA em 1968, com os
seus pais, António e Maria
Duarte e o irmão Gabriel.
Radicaram-se no Fox
Point. Ali frequentou o
Fox Point Elementary
School, Nathan Bishop
Junior High School. Em
1969 mudou-se para Pawtucket onde frequentou o
Samuel Slater Junior High
School e concluiu o Tolman Senior High School.
Tirou cursos no Community College of Rhode Island. Casou em 1973 com
José Alves. Têm dois filhos, Michael e Tracy.
Residente na cidade de
Pawtucket, trabalhou na
Davol Rubber, Apex, Sears
e Roebuck, Burger King,
onde aceitou a posição de
manager.
Em 1988 deu início à
sua longa carreira bancária: Hospital Trust Bank,
Bank of Boston e Sovereign Bank, desde caixa

Lídia Alves ladeada por Lina Cabral e por Ana Isabel dos Reis Couto, presidente das celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island.

Durante os sucessivos
mandatos teve domingas,
mordomias, sopas, bailinhos de carnaval, atribuição de bolsas de estudo,
distribuição de roupas gratuitas e ceias de Natal aos
necessitados, assim como
aos sem abrigo em East
Providence.
Não obstante as longas horas que dedica ao
Holy Ghost Brotherhood
of Charity ainda tem tempo para contribuir para o
American Cancer Society
com longas caminhadas de
angariação de fundos em
memória de sua mãe, que
faleceu vítima de cancro
no peito.

até apoio ao cliente, como
assistente de gerente.
O facto de falar português pesou forte nas suas
funções bancárias. Fez a
reforma de supervisora do
Santander Bank em 2016.
A sua entrada para o
associativismo fez-se junto do Holy Ghost Brotherhood of Chariry em
1999, onde foi secretária
em 2000.
A sua entrada foi de tal
forma bem vinda que em
2004 foi eleita presidente, posição que ocupa em
2022.

Lídia Alves com José M. Bolieiro, aquando da visita do presidente do Executivo açoriano a Rhode Island, em dezembro de 2021.

Lídia Alves tem dedicado praticamente uma vida ao Holy Ghost Brotherhood of
Charity, popularmente conhecido por Brightridge Club, East Providence.

Lídia Alves com Al Nunes durante o arraial de uma das edições das celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island.

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

Saudamos e convidamos a comunidade
a tomar parte nas celebrações do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades!
- Lídia Alves, presidente
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Marcelo Rebelo de Sousa teve receção apoteótica
em Providence, entre Gostos e Sabores de Portugal e Festival WaterFire, no meio de grandioso elenco artístico
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Ao anoitecer do dia 10
de junho de 2018 o centro
da cidade de Providence
foi acordada pelo aparato
de uma visita presiden
cial.
A comunidade portu
guesa foi notícia com tão
dignificante visita, pro
veniente dos Açores, com
paragem em Boston e a
culminar o dia com rece
ção apoteótica no centro
da capital de Rhode Is
land.
O Presidente da Repú
blica de Portugal, Marce
lo Rebelo de Sousa, teve
o seu segundo banho de
As fotos documentam
o momento histórico
da visita de Marcelo
Rebelo de Sousa a
Providence por ocasião das celebrações
do Dia de Portugal/RI
2018. A comunidade
portuguesa recebeu
apoteoticamente o
Presidente da República Portuguesa.

multidão em terras dos
EUA, mais especifica
mente em Providence.
Estava acompanhado
pelo primeiro-ministro
António Costa e pelo pre
sidente dos Açores, Vas
co Cordeiro, entre vários
deputados do Parlamento
português e ainda o em
baixador de Portugal em
Washington, Domingos
Fezas Vital.
A comunidade de Rho
de Island está orgulhosa
de ter tido a honrosa pre
ferência desta que já se
considera histórica visita
presidencial.
Marcelo Rebelo de
Sousa sentiu o poderio
de uma ativa comunidade
em lugar de excelência
num estado que detém
o maior número de luso
eleitos, o mais relevante
poder associativo, a igreja
mais antiga nos EUA.
Gradualmente o progra
ma das celebrações do
Dia de Portugal/RI/ 2018
foi ultrapassando o leque
de atividades que o cons
titui em termos únicos e
revestidos do maior êxito.
O seu ponto alto
aconteceu quando Marce
lo Rebelo de Sousa, pisou

o Alex and City Center na
Ken
nedy Plaza no cen
tro de Providence. Ali a
comunidade tributou uma
das mais vivas receções
que o Presidente da Re
púbica em Portugal teve
nas suas saídas fora de
Portugal.
Mas todo este movi
mento de portugalidade
tem dois nomes que já
são históricos. Tal como
lemos recentemente, “de
vemos celebrar as pes
soas ainda em vida”. E

aqui as cele
brações re
caem no valor de Rogério
Medina, vice-cônsul de
Portugal em Providence,
o fundador das celebra
ções nos termos atuais e
Márcia Sousa, a grande
heroína da visita do Pre
sidente da República de
Portugal, Marcelo Rebelo
de Sousa, a Providence.
Apenas uma diferença.
Rogério Medina passeou
os seus conhecimentos
e talentos revestido dos
maiores êxitos durante

30 anos. Márcia Sousa,
motivado por novas leis,
viu o seu frutífero traba
lho terminado na flor do
êxito. Mas mesmo assim
e já que apostou numa
visita presidencial de ex
celência, mantém-se ativa
concluindo o seu já reco
nhecido trabalho ao bater
da meia noite do dia 10
de junho de 2018.
Não obstante no de
sempenho de uma nova

atividade profissional, os
seus conhecimentos con
tinuaram ao serviço do
consulado de Portugal em
Providence.
É esta Marcia Sousa,
que abriu as portas do Ca
pital Grille Restaurant, na
bonita área do WaterFire
no centro de Providence,
para receber Marcelo Re
belo de Sousa, Presidente
da Republica de Portugal.
(Continua na página seguinte)
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A visita do Presidente da República Portuguesa a RI em 2018
(Continuação da página anterior)

E tudo isto em lugar de
excelência.
GOSTOS E SABORES
DE PORTUGAL receberam o Presidente da
República de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa
no Capital Grille Restaurant, local de excelência
em Providence, tendo
por fundo a ainda maior
excelência do festival
WATERFIRE, único no
genéro nos EUA e possivelmente no mundo.
E tudo isto num projeto
arriscado, de Márcia Sousa, que deste modo deu
mostras de uma grandiosa visão de integração da
comunidade portuguesa
na sociedade americana,
que para pesar de todos
os aqui radicados Lisboa
não compreendeu e perdeu uma entidade consular, das mais concretizadoras, que tivemos nos
últimos anos e que muito
teria para dar.
Mas o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve
connosco a 10 de junho,
para celebrar o Dia de
Portugal em Providence.
Para isso foi planeado
o Festival Waterfire com
desfile de tochas, para o
arraial no centro da cidade, onde a noite foi ilu-

minada pela CHAMA
DA PORTUGALIDADE.
Mas esta grande iniciativa, teve os seus custos.
Foram elevados. E como
tal e uma vez mais Márcia Sousa apostou num
plano que deu os seus frutos e que pode receber a
comitiva presidencial em
lugar de excelência.
E assim as iniciativas
comerciais e industriais
apoiaram. Incluiui serviço gastronómico de qualidade acompanhada de
vinhos e cervejas portuguesas. Foi um acontecimento único no programa
das celebrações num contexto de pura integração
da comunidade.
“TASTE of PORTUGAL” foi um acontecimento que reuniu no
Capital Grille, em recepção ao Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, empresários,
dirigentes associativos,
entidades governamentais locais e federais. Faziam parte da comitiva
presidencial o primeiro
ministro, António Costa;
secretário de Estado das
Comunidades, José Luís
Carneiro; presidente do
Governo Regional dos
Açores, Vasco Cordeiro,
entre um numeroso grupo

Marcelo Rebelo Sousa com o antigo senador de
RI, Daniel da Ponte.

Marcelo Rebelo Sousa com o mayor de Providence, Jorge Elorza.

de entidades.
Mas além da receção tivemos a diversão. E esta
teve a responsabilidade
de Joey Medeiros, vindo
da Califórnia, conjunto
Starlight, vindo do Canadá, Brigada Victor Jara,

vinda de Lisboa, The
Code, vindo dos Açores,
Manel dos D’Alma, Josh
Pereira, Magic com Jonathan Brum, Casa do Galo,
Vana, DJ Jimmy Jam.
Não se pode esquecer
o folclore, uma das mais

acarinhadas componentes
culturais que foi motivo
de atração de largas centenas de pessoas.
E este desfilou a 9 e 10
de junho no Alex And Ani
City Center na Kennedy
Plaza entre o meio-dia e
a meia-noite. Com todos
estes ingredientes a visita
presidencial na pessoa de
Marcelo Rebelo de Sousa
foi memorável, foi histórica, foi um contributo de
grande reconhecimento

à comunidade portuguesa de Rhode Island, que
não deixou de tributar o
sentimento patriótico da
inesquecível visita. Como
é habitual dizer-se, de
uma pequena embalagem
(RI) pode sair um grande presente. E este foi a
memorável, calorosa e
dignificante recepção, já
considerada histórica a
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal.
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Clube Social Português, uma presença centenária
nas celebrações do Dia de Portugal
Ali já se ultrapassou o Centenário. Ali já se recebeu, caso único, em termos de
presenças portuguesas nos EUA e possivelmente no mundo, quando o Presidente
dos EUA, Bill Clinton visitou o Clube Social Português em apoio ao Congressista,
Patrick Kennedy.
E onde a nivel de comunicação social lusa, só o Portuguese Times foi credenciado para a reportagem.
O Portuguese Social Club Way é o nome da rua que passa em frente ao clube.
Ali temos escola portuguesa, rancho folclórico. E já houve banda. Ali vive-se o
Dia de Portugal, que já recebeu as celebrações.
Ali aposta-se numa presença anual na parada, no festival folclórico, no certame
Miss Dia de Portugal.

Uma foto para a história da comunidade portuguesa de RI e do Clube Social Português: a visita do antigo presidente dos EUA, Bill Clinton, vendo-se ainda na foto
o senador Jack Reed e o antigo congressista Patrick Kennedy.

A foto documenta a passagem da antiga Primeira Dama de Portugal, Maria Barroso, pelo Clube Social Português, vendo-se ainda na foto, dirigentes do clube e
o cônsul de então, Laranjeira de Abreu.

Na foto acima, celebrações do Dia de Portugal, vendo-se na foto o saudoso Carlos
Pacheco dirigindo-se aos presentes, o antigo vice-cônsul de Portugal em RI, Leonel Teixeira, Duarte Faria. Na foto abaixo, o rancho do CSP em parada.

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!

Convidamos a comunidade a tomar parte
nas celebrações do Dia de Portugal!

Take out ou comer no clube

Corpos diretivos do CSP presididos por Rui Azevedo
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Boston Portuguese Festival virou uma pagina histórica

Presidente da República de Portugal foi alvo de uma
receção de excelência no dia 10 de junho de 2018
no Boston City Hall Plaza

- Primeiro Ministro António Costa e presidente dos Açores, Vasco Cordeiro na comitiva presidencial
• Texto de Augusto Pessoa/Fotos: FeelPortugal.com
A banda de Santo An
tónio de Cambridge afinou
os acordes dos hinos para
as vozes de Ana Silva e Sónia Bettencourt. A bandeira subiu no mastro. O ner
vosismo foi-se dissipando
gradualmente.
Tudo correu como o
pre
visto. O momento foi
histórico. E tudo se desenrolou na velocidade vertiginosa das celebrações.
O Presidente da Repú
blica de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o
convidado de honra às celebrações do Boston Portuguese Festival a 10 de
junho de 2018 no Boston
City Hall Plaza em Boston.
Estava
acompanhado
pelo primeiro ministro António Costa, presidente do
Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, embai
xador
de Portugal em Washington, Fezas Vital, senadores
Marc Pacheco e Michael
Rodrigues e o deputado
Tony Cabral.
Se o Boston Portuguese
Festival tem apostado em
programas de excelência,
os cuidados foram redo-

brados, com a presença
do cônsul de Portugal em
Boston, José Velez Caroço, que desempenhou um
papel relevante nos preparativos, para o que já é uma
histórica visita.
O programa cuidadosamente desenhado teve por
fundo uma demonstração
da real portugalidade da
comunidade de Massachusetts e no seio de uma
das cidades mais bonitas e
famosas dos EUA. E atestar o que se refere temos a
Harvard University, ITT,
Boston College. Os melhores hospitais do mundo. As
mais significativas construções onde a mais alta e
luxuosa torre habitacional
de 700 milhões de dólares em Boston com andares nos largos de milhões
tem assinatura dos Irmãos
Frias da S&F Concrete
Contractors.
Como dizia Camões, ele
o grande homenageado:
“Cesse tudo o que a musa
antiga canta, que outro
mais alto valor se levanta”.
Foi na verdade a melhor
sala de visitas para rece-

ber os ilustres convidados.
Sem desprestígio para outros locais de celebrações,
o local escolhido refletiu o
poder de iniciativa dos portugueses a todos os níveis,
o encanto e potencialidade
da cidade, a presença das
mais altas individualidades americanas, fruto de
uma forte e reconhecida
integração, sem esquecer a
portugalidade que se eleva
em datas marcantes, como
o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas.
José Velez Caroço, cônsul de Portugal em Boston,
puxou dos galões e colocou em posição de sentido
a banda de Santo António
de Cambridge quando a
bandeira portuguesa subiu
no mastro do City Hall de
Boston, com a presença do
Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa,
ladeado pelo primeiro ministro António Costa, presidente dos Açores, Vasco
Cordeiro e pela presidente
do Boston Portuguese Festival, Liliana Sousa e ainda
por Paulo Martins, conse-

Marcelo Rebelo de Sousa com o primeiro-ministro António Costa, o senador de MA, Marc Pacheco, os deputados estaduais de MA, Tony Cabral e
David Vieira e ainda o antigo presidente do Governo Regional dos Açores,
Vasco Cordeiro durante a cerimónia do hastear das bandeiras dos EUA e
de Portugal no City Hall de Boston, em junho de 2018.
lheiro das Comunidades,
Rui Domingos, CEO do
Naveo Credit Union, João
Caixinha, coordenador do
Ensino de Português nos
EUA e o Instituto Camões,
que conseguiu a concentração de mais de 300 jo-

vens alunos; Anthony Pio,
LAEF; Diana Rodrigues e
Daniel Melo, relações públicas; Analise Saab Brown, da Saab Family Foundation e Paulo Pinto, diretor executivo da MAPPS.
O programa, que foi

Feliz Dia de Portugal

O Rancho Folclórico Alto Minho, de Norwood, MA, um dos que exibiu os
nossos costumes e tradições nas celebrações do Dia de Portugal em Boston (Boston Portuguese Festival) mesmo junto ao City Hall da capital de
Massachusetts.

cuidosamente planeado,
desenrolou-se no dia 10
de junho de 2018 entre as
3:00 e 8:00 da noite no
Bostons City Hall Plaza.
Mas e uma vez mais o
Boston Portuguese Festi(Continua na página seguinte)
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A histórica visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Boston Portuguese
Festival em 2018
(Continuação da página anterior)

val apostou num programa identificativo dos
nossos valores, que foram reconhecidos pela
comunicação social que
acompanhava a comitiva
presidencial e como têm
tentado transmitir a mensagem do Portugal de hoje
nos EUA, leveram de volta
a mensagem da realidade
de uma comunidade, bem
sucedida, integrada e notabilizada aos mais diversos
níveis.
Como tudo isto já não
fosse suficiente para identificar uma comunidade,
reconhecida pelos seus
valores, ilustrada pelos
seus êxitos, dignificam o
programa do Boston Portuguese Festival a presença em Boston do Navio
Escola Sagres, o intitulado “maior embaixador de
Portugal no mundo”.
Numa demonstração de
integração na sociedade
americana, tivemos em
pleno arraial uma demonstração do cavalo Lusitano,
da Sons of Wind Farm, de
Victor Silva.
E se dizemos forma de
integração de uma grande
companhia, tem a ver com
os possuidores daqueles
belos animais na ordem
das 100 mil dólares cada.
São médicos, advogados,
engenheiros, empresários
da área de Boston.

sociações recreativas e comunidade em geral constiruiram um todo de boas
vindas à comitiva presidencial.
Foi um mar de gente que
se congregou no Boston
City Hall Plaza para pre-

senciar e aplaudir o içar
da bandeira portuguesa,
que tem sido um grande
acontecimento ao longo
dos anos, em homenagem
ao contributo dado pelos
portugueses na cidade de
Boston e áreas vizinhas.

Na foto acima um aspeto da multidão presente no City Hall durante as celebrações do Boston Portuguese Festival. Na foto à esquerda, o popular Jorge Ferreira
em atuação.

Join The Luso Family!

Mas João Caixinha convocou as escolas portuguesas para uma apresentação
à ilustre comitiva. O coordenador do Ensino de Português nos EUA e muito
bem, não quer deixar por
mãos alheias o fruto do seu
trabalho.
Estiveram ainda no programa de boas vindas a
nossa gastronomia, os nossos vinhos, numa simbiose
de sabores, muito nossos e
que foram um grande cartaz de divulgação das nossas regiões.
Mas não podemos esquecer o folclore. A colorida e ritmada demonstração
cultural que atraiu sobre si,
não só os elementos da comitiva, como as entidades
americanas, pois que a música é universal.
Mas como acima diziamos, o Boston Portuguese
Festival apostou na qualidade e como tal fez subir
ao palco, Jorge Ferreira,
Chris Ribeiro, Sónia Bettencourt, Brianna, Melo
Musik.
As componentes empresarial, do associativismo,
associações culturais, as-

Luso American Credit Union members
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VIVA Portugal uma amostra cultural e gastronómica
da comunidade portuguesa
• Fotos e Texto de Augusto Pessoa

Viva Portugal foi
o nome de batismo
de mais um festival

português, na cidade
baleeira, que teve por
palco os arruamentos

imediatos ao
Zeiterion Performing
Arts Center, ao sul
da cidade de New
Bedford.
Podia ler-se
no programa:
“O Zeiterion
Performing Arts
Center conseguiu a
união das principais
organizações
culturais portuguesas
para produzir o
“Viva Portugal”,
uma festa na baixa
de New Bedford
com amostras de
gastronomia, arte,
folclore e cultura
portuguesa”.

Michael Tavares, um dos organizadores do festival VIVA Portugal, com Pedro
Carneiro, antigo cônsul de Portugal em New Bedford e um elemento da direção
do Zeiterion Theatre.

José S. Castelo e neto com Michael Tavares, que se vê na foto abaixo com o embaixador de Portugal em Washington, Fezas Vital e esposa.
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No âmbito das celebrações do Dia de Portugal em Boston

Fernando Benevides recebeu o Portuguese Heritage Award

Fernando Benevides e esposa com Michael Benevides e irmã ladeiam o
antigo cônsul de Portugal em New Bedford, Pedro Carneiro durante a cerimónia da imposição da condecoração do Portuguese Heritage Award, de
que Fernando Benevides foi alvo.

O deputado estadual de Massachusetts, Paul
Schmid, que propôs e entregou a medalha com
que Fernando Benevides foi distinguido “Portuguese Heritage Award” em Boston.

Michael Benevides, nas fotos acima e abaixo, no
festival VIVA Portugal em New Bedford.

As famílias Benevides e Barcelos durante a cerimónia da imposição das
distinções na Assembleia Legislativa Estadual de Massachusetts em Boston.
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CLUBE DESPORTIVO
FAIALENSE
1121 Cambridge Street
Cambridge, MA

Tel. 617-868-5030
FELIZ DIA DE PORTUGAL

a todos os nossos sócios, simpatizantes e comunidade em geral!

Em anos anteriores a nossa participação no Dia de Portugal em Cambridge foi assim

José Esteves, João Correia, Jaime Silva, João Gravito, Manuel Oliveira, Nelson Correia, Gabriel Duarte, Rui
Maciel, atual presidente do CD Faialense, Elvira Brum e Mário Brum.
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Em tarde de portugalidade

“Orgulhosos da nossa herança portuguesa celebramos Portugal”
– Rogério Medina, que foi orador principal na homenagem aos 40 presidentes em 2017
• Fotos e texto de Augusto Pessoa
Numa brilhante iniciativa de Márcia Sousa, vice-cônsul de Portugal em
Providence, teve lugar no
dia 01 de junho de 2017,
no belo restaurante Madeira by the Water, em East
Providence, uma sentida e
significativa homenagem
aos 40 presidentes das celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island.
Dotado de eloquentes
dotes oratórios, usaria da
palavra na qualidade de
orador principal, Rogério
Medina, que foi igual a si
mesmo, numa brilhante
intervenção, perante uma
sala cheia de “heróis” das
celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island, começando por dizer.
“Primeiramente desejo
felicitar a sra. vice-cônsul
por tão carinhosa iniciativa em reconhecer todos
aqueles que ao longo de 40
anos, ininterruptamente,
orgulhosos da nossa herança portuguesa, lideraram
as celebrações do Dia de
Portugal neste estado de
Rhode Island”.
E sem esquecer as pri
meiras manifestações de
portugalidade, referiu:
“Antes de me pronunciar como tudo começou, não quero esquecer
quem, anteriormente, com
o mesmo sentimento, em
diferentes anos, promoveram estas comemorações.
Lembro aqui os membros
do Holy Ghost Beneficial
Brotherhood of R.I., mais
conhecido pelo Phillip
Street Hall, em East Providence, a escola do Club Juventude Lusitana, de Cumberland, no Rocky Point e
outros mais que porventura o tenham feito no passado e a quem, com muita
justeza, Augusto Pessoa,
delegado do Portuguese
Times, faz menção através
do espaço que ocupa neste
semanário, quando descreve o historial das celebrações do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades, em Rhode Island.”
As primeiras manifestações oficiais
“Estavámos no primeiro
dia de fevereiro de 1975,
quando proveniente da Embaixada de Portugal em Ottawa, Canadá, juntamente
com o dr. Jose Stichini Vilela, recém nomeado cônsul
de Portugal em Providence,
viemos proceder à instalação do consulado de carreira nesta cidade, onde eu
ficaria a exercer as funções
na categoria de vice-cônsul,
para a qual eu tinha sido

Rogério Medina, João Moniz e Márcia Sousa

Rogério Medina, antigo presidente das celebrações do
Dia de Portugal em Rhode Island

promovido.
Foi uma aventura excitante deixar uma comunidade relativamente pequena de cerca de 5 mil
pessoas, que se começou
a formar nos anos 50, e
só com uma instituição o
Lusitania Portuguese Club
of Ottawa, para virmos
servir uma comunidade
quase centenária, recheada
de valores, quer patrimoniais quer pessoais, com
o índice populacional de
cerca de 12%, em relação
à população do Estado, e
com um número de clubes
a associações, a rondar a
centena, o qual criou em
nós a indómita vontade de
com ilimitada dedicação
exercer as funções para as
quais tinhamos sido nomeados pelo Governo portugues, cujo lema era cumprir a burocracia e servir
com zelo a Comunidade”.
As primeiras visitas
“Aquando da abertura
do consulado as primeiras
visitas que tivemos foram
as do advogado luso-americano, Fernando Cunha
e de sua primeira esposa,
Rachel, professora liceal,
natural do Algarve, presidente do Sub-Comité da
Herança Portuguesa, para
as celebrações do Bi-centenário dos E.U.A., com a
incumbência de me convidarem para membro do
Sub-comité, o qual aceitei
com muito prazer.
Os projectos delineados
no programa do Sub-comité portugues, no qual
estáva incluido a construção de um carro alegórico
para participar na grande
parade do Bi-centenário,
realizada em Providence,
e o Festival de Bandas de
Música John Philip Sousa, tiveram um sucesso
extraordinário nas celebra-

ções desta efeméride, que
tiveram lugar em 1976, dos
quais permanece ainda, o
Coral Herança Portuguesa, presentemente ligado
a quase centenária União
Portuguesa Beneficênte.
Do Sub-comite faziam
parte, como membros, a
liderança de praticamente
todas as Instituições lusas
de Rhode Island, o que foi
muito proveitoso para o
futuro das celebrações do
Dia de Portugal”.
A perda temporária da
importância do 10 de junho, como Dia de Portugal
“Com o alvor do 25 de
Abril, Dia da Liberdade,
em 1974, e a queda do Estado Novo, o 10 de Junho
deixou de ter a importância
como Dia Nacional até novembro de 1976, inclusivé,
razão pela qual durante
este periodo a comunidade
observou, com manifestações muito débeis, o 25 de
Abril com dupla celebração, isto é Dia da Liberdade e Dia de Portugal.
Tudo mudou, entretanto,
a partir de 1977, em que o
Dia 10 de Junho foi proclamado Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas.
Para dar devido relevo ao
acontecimento foi constituído em Portugal, um Comissariado presidido pelo
tenente Coronel Vítor Alves, com o fim de promover junto das embaixadas e
consulados, as celebrações
na diáspora”.
Mas Rhode Island já se
movimentava com vista às
celebrações.
“Simplesmente,
aqui
em Rhode Island, já nós –
Consulado e Comunidade
– nos movimentavámos na
formação de uma estrutura
sólida, sem paternalismos,
para celebrar condigna-

mente o Dia de Portugal.
Desse movimento fizeram parte o saudoso e primeiro cônsul de Portugal
em Rhode Island, Dr. José
Stichini Vilela, este vosso
servo Rogério Medina, Raquel Cunha, presidente do
Sub-Comité Herança Portuguesa, Portuguese Cultural Foundation, Board
of Regents, o senador William Castro, presidente da
Comissão das Corporações
da Camâra do Senado, o
saudoso Eddy Costa, assistente do Comissário de
Educação de R.I., advogado Fernando Cunha, o saudoso William San Bento,
Sr. deputado, Joseph Lima,
Esméria Medeiros, professora do Ensino Técnico
Profissional e pertencente ao grupo “Lusophilos”
do RIC, Virginia da Mota,
professora do Ensino Bi-lingue e mais tarde assessora do Comissariado de
Educação, o saudoso Paulo
de Carvalho, da Associação Cultural Portuguesa e
Coral Herança Portuguesa,
Fernando Amaro, professor no High School Central Falls, Escola Portuguesa do Club Juventude
Lusitana, Frederico Pacheco, presidente dos Rotários e Grand-Marshall da
Parada de Bristol, Alfredo M. Silverio, fundador
e diretor do programa de
rádio Voz da Colónia, António Matos, presidente do
Santo Cristo Club e Bristol
Sports e diretor-proprietário do semanário Azorean
Times, João Moniz, (Moniz Imports), Jose Silva,
Manuel Dias, Cranston
Portuguese Club, tantos
outros que já me fogem da
memória”.
Assim surge a primeira
comissão das celebrações
do Dia de Portugal
“Deste movimento surgiu o elenco que tomou
conta da celebração em
1978, da primeira edição

abrangente a toda a comunidade, do Dia de Portugal
em Rhode Island, que contou como seu presidente,
por proposta da saudosa
Raquel (Cunha) Baxter, o
então jovem Rep. Joe Lima
e, por minha proposta, para
Grand-Marshall o saudoso
William San Bento, Sr.
A primeira parada
“Do programa constaram actividades desportivas (soccer, volleyball
e atletismo) e culturais,
nomeadamente uma grandiosa parada, sob a minha
coordenação, iniciada nos
terrenos anexos a antiga
estação dos Caminhos de
Ferro de Providence. A
parada tinha paragem em
frente dos Paços do Concelho no centro de Providence e terminús na Praça
dos Jardins da fachada traseira da State House, onde
decorreu o Festival de Folclóre e Culinária e Exposição de Artesanato, sob
a coordenação de Celeste
Medina.
Incorporaram-se no desfile praticamente todas as
instituições das cidades
de maior concentração de
luso-americanos, nomeadamente:
Providence
Fox Point Boys Club,
Knights of Columbus,
Sporting Portuguese Social Club, Fox Point
School, Brown Day Care
Center, Braga Club, Peabody Band, Banda de Na.
Sra. Do Rosário.
East Providence
4 carros alegóricos (Esmeria Medeiros), 50 pessoas na parade de várias
Instituições. Destacamento
da Policia com bandeiras,
Holy Ghost Beneficial
Brotherhood, Holy Ghost
Brotherhood of Charity,
Teophilo Braga Club.
Cumberland
Três carros alegóricos

Club Juventude Lusitana, Escola Portuguesa e
Rancho Folclórico. Dois
Ranchos Folclóricos, Club
Juventude Lusitana, Banda
do Club Juventude Lusitana
Pawtucket
Um carro alegórico Clube Social Portugues, Club
Social Português, União
Portuguesa Beneficente,
Rancho de St. António,
Carro alegórico do Algarve
(Família Canadá).
Cranston
Cranston
Portuguese
Club, Grupo Folclórico
do Cranston Portuguese
Club, Senhoras Auxiliares
do Club, Equipa de futebol
infantil do Cranston Portuguese Club.
Bristol e Warren
Professores e alunos do
Programa Bilingue, Destacamento do Bristol Train
Artillery
D. Luis Filipe Club,
Bristol Sports, Santo Cristo Club. Knights of Corte
Real, 1 carro alegorico,
Portuguese Independent
Band.
West Warwick
Pawtuxet Valley Portuguese Cultural Society,
Portuguese Holly Ghost
Society.
Estas celebrações do Dia
de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas demonstraram a
capacidade de organização da nossa comunidade,
que serviu de exemplo nos
anos sequentes a liderança
deste evento cujo sucesso
a todos hoje aqui nos irmana, orgulhosos da nossa
Herança Portuguesa”, concluiu Rogério Medina vendo o seu trabalho coroado
do maior êxito sob uma
estrondosa salva de palmas
dos presentes, constituídos
pelos antigos presidentes e
familiares.
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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 por ocasião
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

Feliz Dia de Portugal
de Camões
e das
Comunidades!

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

