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Salário mínimo em Massachusetts
aumenta para $9/hora em 2014
$10 em 2015 e $10.50 em 2016

Portugal celebrado em Rhode Island

Conferência de
Mariano Gago
na Brown

O deputado António F.D. Cabral (D-New Bedford), que
dinamizou o movimento legislativo para aumentar o
salário mínimo em Massachusetts, congratula-se com a
decisão da Câmara dos Representantes, que aprovou dia 2
de abril a proposta de lei
H1791, que aumenta o salário
mínimo estadual. O novo
salário mínimo será $9 por hora
em 1 de julho de 2014, $10 em
1 de julho de 2015 e $10.50 em
1 de julho de 2016.
• 03

José Figueiredo evocado
em convívio mariense

Cinco grupos folclóricos, entre os quais do Cranston Portuguese Club (foto) animaram domingo, no Centro Comunitário Amigos da Terceira, em Pawtucket, o festival de folclore e gastronomia que marcou o início das celebrações do Dia de
Portugal em Rhode Island e em que participaram cozinheiros de cinco organizações
comunitárias: Amigos da Terceira, Clube Juventude Lusitana, Clube Recreativo de
Warren, Clube Sport União Madeirense e Coral Herança Portuguesa.
• 06

Rancho de romeiros em Taunton

Foto PT/Nick Pessoa

Edward Figueiredo e a mãe, Juvenália Figueiredo, filho
e esposa de José Figueiredo, recebem de Eddy Chaves uma placa alusiva à homenagem póstuma àquele
professor das escolas públicas de Hudson falecido em
novembro último e que era mariense, tendo sido por
isso homenageado durante o quarto convívio de
naturais de Santa Maria, que teve lugar sábado em
Westport.
• 12

Axis Advisors

GOLD STAR REALTY

Wealth
Management
Financial
Planning
Insurance
Planning
Daniel da Ponte

Em sintonia com a tradição quaresmal da ilha de São Miguel, saiu sábado em Taunton um rancho de romeiros percorrendo as igrejas daquela cidade. No próximo
sábado sairá um rancho em New Bedford e no domingo em Pawtucket e Bristol.
• 08
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CARDOSO TRAVEL
AÇORES & MADEIRA
11 a 23 de Julho
CALIFÓRNIA, UTAH E NEVADA
08 a 18 de Agosto

120 Ives St., Providence, RI

401-421-0111
TERRA SANTA

— Consulta inicial grátis —
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Guiomar Silveira
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16 a 26 de Setembro
• Cruzeiros • Passagens aéreas
• Excursões • Viagens de núpcias

www.cardosotravel.com

José Mariano Gago,
professor do Instituto
Superior Técnico, de Lisboa e antigo ministro da
Ciência e Tecnologia,
profere hoje, 9 de abril,
às 4:00 da tarde, na
Brown University, em
Providence, uma conferência subordinada ao
tema “The Social Constituencies for Scientific
Development and the
Problem of the Values of
Science and Democracy
in the Developing
World”. A conferência é
promovida pelo Departamento of Portuguese
and Brazilian Studies,
tem lugar no Science
Center, localizado no
terceiro andar da Brown
Sciences Library, 201
Thayer St., Providence e
a admissão é livre.

Publicidade
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AMARAL CENTRAL MARKET
872 Globe Street, Fall River, MA — Tel. 508-674-8042
Os melhores preços
A melhor variedade de produtos
Espaço moderno, funcional e higiénico
Amplo parque de estacionamento
Aberto diariamente das 8:00 da manhã às 7:30 da noite.
As sextas-feiras, das 8:00 da manhã às 8:30 da noite.
Sábado, 8:00 AM às 7:30 PM.
Domingos, das 7:00 da manhã
à 1:00 da tarde.
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Governador de Mass. declarou o estado de
emergênciade saúde pública devido ao elevado
número de mortes por consumo de heroína
O governador Deval
Patrick declarou estado de
emergência de saúde pública em Massachusetts em
resposta à crescente dependência de consumo de
opiáceos.
A declaração de emergência dá poderes ao
departamento estadual de
Saúde Pública para tomar
várias “medidas de ação” e
tentar combater a epidemia
de overdoses de heroína,
ajudar os toxicodependentes a recuperar e permitir que todos os socorristas em Massachusetts
(policias, bombeiros e
paramédicos) administrem
Narcan, um antídoto que
reverte os efeitos das
overdoses de opiáceos.
Deval Patrick anunciou
ainda um adicional de 20
milhões de dólares em
programas de tratamento
de abuso de drogas em
Massachusetts.
Todas as cidades e vilas
de Massachusetts enfrentam a escalada das mortes
por overdose de heroína e,
de acordo com as estatísticas oficiais,registaramse 185 casos de 1 de novembro a 24 de fevereiro,
sendo 34 no Condado de
Bristol, onde se localizam

as cidades com maior
concentração de portugueses, New Bedford, Fall
River e Taunton.
Em New Bedford, paramédicos administraram
Narcan em 89 casos de
overdose ocorridos em
janeiro e fevereiro, segundo
Mark McGraw, director
dos Emergency Medical
Services. O ano passado, o
antídoto foi usado 289
vezes em casos de overdose, salvando possivelmente outras vidas.
Em Taunton, o número
de casos de overdose

registados desde janeiro e
até ao mês findo foi 101 e
a heroína foi responsável
pelo menos por nove
mortes.
Em 2013, a Polícia de
Fall River respondeu a 385
chamadas por casos de
overdose de drogas,
passando de 351 em 2012
e 355 em 2011. De acordo
com o Departamento de
Saúde Pública de Massachusetts , Fall River regista
a média de 72 por cento de
casos, muito acima da
média estadual de 40 por
cento.

Jeannine Lopes e Peter De Terra
foram reeleitos em Fairhaven
Realizaram-se segunda-feira eleições municipais em
várias localidades do Sudeste de Massachusetts em que
estiveram envolvidos vários candidatos
lusodescendentes.
Em Fairhaven, Jeaninne Lopes foi reeleita para a
Junta de Saúde com 1.287 votos, mais 542 do que a
oponente, Louise Barteau., e Peter DeTerra foi também
reeleito para a Junta Municipal.
Em Freetown foram às urnas apenas 333 dos 5.609
eleitores. Bradford Paiva foi eleito comissário de Água
e Esgotos com 162 votos, mais 2 do que o oponente e
atual titular do cargo, Mark Rogers.
Em Lakeville, Carolyn Gomes foi reeleita para o 12º
mandato no Comité Escolar com 583 votos, mas Dana
Lucas, que procurava o 3º mandato no comité, foi
batida por John Olivieri.

Sessão informativa sobre naturalização no
Centro de Assistência ao Imigrante
Realiza-se no dia 26 de
abril, das 10:00 da manhã
às 2:00 da tarde, no Centro
de Assistência ao Imigrante, 58 Crapo Street,
New Bedford, uma sessão
informativa sobre naturalização e sobre o Affordable Care Act, o plano
nacional de saúde conhecido como ObamaCare.
Pessoas que tencionem
iniciar o processo de naturalização devem ser porta-

doras duas fotos tipo passe
(2”x2”) e cheque pessoal
ou money order no valor de
$680.00 e pagável a Bureau
of Citizenship and Immigration Services. Requerentes com 75 anos e
mais pagam apenas
$595.00. Os requerentes

devem ser ainda portadores
de cartão verde, passaporte,
cartão de Seguro Social,
carta de condução e bilhete
de identidade; certidão de
casamento, divórcio ou
óbito e as identidades e
locais de nascimento de
filhos, pais ou cônjuges.

PERITOS DE SEGURO SOCIAL
EM ASSUNTOS DE INVALIDEZ

Câmbio - Euro/Dólar*
02 abr: $1€ = $1.376USD
03 abr: $1€ = $1.371USD
04 abr: $1€ = $1.369USD
07 abr: $1€ = $1.372USD
08 abr: $1€ = $1.379USD
*às 4:00PM, EST

CODY& TOBIN
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E METAIS

Maiza Silva • Timothy Pope, Esq. • Kelly Sousa

Canos de aço usados
— Compra e Venda —

Falamos Português
No ta fala Creole de Cabo Verde
Hablamos Español

516 Belleville Ave. - NB

999-6711

Fall River • Taunton • New Bedford • Brockton
• Providence • Lawrence

FURNITURE
149 County St., New Bedford
Seg.-Qua.: 10-7; Qui-Sexta 10-8; Sáb. 9-5:30
Aberto domingos: Meio-dia às 5:00 PM

508-994-1550

Joel H. Schwartz, P.C.
508-588-9490
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Deputado Cabral congratula-se com
aumento do salário mínimo em Mass.
para $10.50 a hora em 2016
O deputado António F.D. Cabral (D-New Bedford), que dinamizou o movimento
legislativo para aumentar o salário mínimo em Massachusetts, congratula-se com a
decisão da Câmara dos Representantes, que aprovou dia 2 de abril a proposta de lei
H1791, que aumenta o salário mínimo estadual para $9 por hora em 1 de julho de
2014, para $10 em 1 de julho de 2015 e $10.50 em 1 de
julho de 2016. A proposta também inclui um
determinado número de proteções para trabalhadores
domésticos, incluindo períodos de descanso e obrigações
profissionais. “As famílias que trabalham devem ganhar
o suficiente para pôrem comida na mesa e terem um
teto para se cobrir sem terem que recorrer à assistência
pública”, disse Cabral. “O dinheiro ganho pelos trabalhadores de salário mínimo reverte diretamente para
a economia regional”.
Presentemente, trabalhadores a tempo inteiro que
ganham o salário mínimo de Massachusetts fazem
$16.000 por ano. De acordo com o MAssBudget InsTony Cabral
titute, o aumento para $10 beneficiará diretamente
63.000 trabalhadores que são responsáveis por 124.000 crianças.
A propoosta aprovada pela Câmara dos Representantes também inclui algumas
reformas no seguros para desempregados, destinadas a ajudar o patronato de
Massachusetts de reduzir futuramente os encargos. “Esta proposta de lei balança as
necessidades individuais dos trabalhadores que tentam suportar-se a si próprios com
o salário mínimo e o patronato pode conseguir significativa poupança nos encargos”,
concluiu Cabral.

Comunidades
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David Barboza é o “chief marshal” da parada
do 4 de Julho em Bristol

Mudanças na Legislatura de Rhode Island
Nicholas Mattiello, de Cranston, é o
novo speaker (presidente) da Câmara de
Deputados do estado de Rhode Island,
sucedendo a Gordon Fox, de Povidence.
Fox, um advogado de Providence (filho
de um irlandês e uma caboverdiana)
liderava a Câmara há quatro anos, mas
resignou depois de investigadores da
polícia estadual de Rhode Island, FBI e IRS
terem passado busca no seu escritório na
Assembleia Estadual e na sua casa.
As autoridades não revelaram a razão da
investigação, mas Fox renunciou de imediato ao cargo de speaker e anunciou que
não tenciona recandidatar-se no final do
mandato. Chegou a constar que o deputado
Hélio Melo, de East Providence, poderia
ser o novo speaker, mas o seu grupo de
apoiantes era reduzido e Mattiello foi eleito
com a confortável maioria de 75 votos.
Mattiello colocou de imediato a sua
marca na Câmara e Melo deixou mesmo

Quarta-feira, 09 de abril de 2014

de presidir ao poderoso Comité de
Finanças, que liderava desde 2011, sendo
substituído por Raymond Gallison Jr.. Um
dos dois vice-presidentes do comité é o
lusodescendente Agostinho Silva, de
Pawtucket.
Mattiello também nomeou Cale Keable
presidente do Comité Judiciário e Doreen
M. Costa, do 31º Distrito e residente em
North Kingstown, será vice-presidente.
Dennis M. Canário, do 71º Disdtrito (que
representa Portsmouth Little Compton e
Tiverton) foi eleito vice-líder da maioria
democrática. Canário é um antigo polícia
de Portsmouth e está no seu primeiro
mandato na legislatuira.
Esclareça-se que todos estes deputados
pertencem ao Partido Democrático com
exceção de Doreen M. Costa, que é um
dos seis únicos republicanos que presentemente fazem parte da Câmara de
Deputados de Rhode Island.

O presidente da comissão organizadora
das celebrações do 4 de Julho em Bristol,
RI, Ray Lavey, nomeou David Barboza
para “chief marshal” da parada que terá
este ano a 229ª edição e é a mais antiga do
país. Para Ray Lavey, a escolha foi fácil,
os dois conhecem-se há 12 anos e têm
participado juntos em funções autárquicas
e na organização das celebrações do 4 de
Julho. A decisão foi tomada em dezembro,
mas só agora anunciada depois de Barboza
ter confirmado que aceitaria.
No seu agradecimento, Barboza men-

cionou os pais, David e Irene Barboza, bem
como outras figuras locais como Hector
Massa e os falecidos coronel Matthew
Capone e Anthony Iasiello .
David Barboza tem estado envolvido na
defesa civil de Bristol, no corpo de bombeiros e na administração municipal,
nomeadamente comité de finanças. Com
a nomeação para marshal, a família
Barboza deixará de assistir à parada na
esquina das ruas Hope e Franklin, como
vem fazendo há 25 anos. Este ano serão
os primeiros a desfilar.

Presos por tráfico de drogas
A brigada de narcóticos da polícia de Fall
River deteve no passado dia 1 de abril três
homens por suspeita de tráfico de drogas.
O detetive Manuel Bernardo e outros
membros da sua equipa presenciaram uma
suspeita de transação de drogas entre um
homem na rua e dois homens num veículo,
revelou o tenente Ronald Furtado, porta-

voz da polícia.
Os detetives intercetaram o veículo e
encontraram 89 pequenas embalagens de
heroína, disse Furtado. Os dois ocupantes
do carro foram identificados como Bryan
C. Medeiros, 30 anos, que era o motorista
e Kevin Sousa, 27 anos, ambos residentes
em Fall River.

Acidente de viação
Uma mulher de Yarmouth deu entrada
quinta-feira à noite no Cape Cod Hospital
depois do seu carro ter embatido numa
árvore na Flax Pond Road, em Brewster.

Os ferimentos sofridos por Evelyn
Torres, de 59 anos, não são considerados
risco de vida, disse um bombeiro de
Yarmouth.

Advogado
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Morreu David Gonsalves, membro Associação de Veteranos das FAP celebra X Aniversário
do Comité Escolar de Fairhaven
A Associação de VeteO superintendente escolar de Fairhaven, Robert
Baldwin, ordenou que as bandeiras estivessem a meia
haste nos edifícios escolares em memória de David A.
Gonsalves, membro do Comité Escolar falecido
inesperadamente dia 31 de março no St. Luke Hospital,
em New Bedford.
Gonsalves foi forte defensor do sistema escolar e dos
seus alunos, disse o advogado John R. Roderiques,
membro do Comité de Finanças de Fairhaven.
Nascido há 52 anos em New Bedford, David era filho
de Joan Gonsalves, de Fairhaven e do falecido Alexander
Gonsalves. Era paroquiano da igreja de St. Mary, em
Fairhaven. Sobrevivem-lhe a mãe, a companheira de longa
data, Jo -Anne Bousquet; um filho, Alexander R.
Gonsalves e uma irmã, Anne Beauregard.
Veterano da Marinha, David foi motorista da Tremblay
Bus Company e instrutor de condução de autocarros.
Graduou no BCC e foi membro do Comité Escolar de
Fairhaven nos últimos nove anos.
O funeral, com missa de corpo presente na igreja de St
Mary, realizou-se segunda-feira, 7 de abril.

Massachusetts aumenta subsídio dos
bombeiros e polícias mortos em serviço
O Senado de Massachusetts juntou-se à Câmara de
Representantes e aprovou por unanimidade aumentar o
subsídio a atribuir às famílias dos bombeiros, polícias e
outros agentes de segurança pública mortos em serviço.
A proposta foi aprovada quinta-feira, depois dos funerais
do tenente Edward Walsh e do bombeiro Michael Kennedy
mortos há duas semanas num incêndio no bairro de Back
Bay, em Boston e aumenta de $100.000 para $150.000 o
subsídio que o estado de Massachusetts paga às famílias
dos bombeiros e policiais mortos no cumprimento do
dever.
Os primeiros beneficiários são os familiares dos dois
bombeiros e do polícia Gregory Maloney, de Plymouth,
morto a semana passada num acidente de moticicleta em
serviço.

ranos das Forças Armadas
Portuguesas, sediada em
Taunton, comemora o
décimo aniversário da sua
fundação, com um jantar de
convívio social entre os
“jovens maduros”, antigos
combatentes das guerras no
ex-Ultramar português,
suas famílias amigos e
público em geral.
O evento tem lugar no
sábado, 26 de abril, no
Clube Ward Five, em 29
Winter Street, Taunton,
com entrada a partir das
5:30 da tarde, com hora
social até às 6:30. Seguese cerimónia oficial com a
imposição de boinas aos
novos membros (recrutas)
e jantar.
Haverá música para

FRANK
RIBEIRO
ADVOGADO
Defesa criminal
• Condução sob influência do álcool
• Posse e venda de drogas
• Violência doméstica
• Assalto
• Carta de condução suspensa

Os Tavares reapareceram no BCC para
angariar fundos para bolsas de estudo
Os Tavares são um grupo vocal formado por cinco
irmãos de origem caboverdiana e que criaram sucessos
internacionais como “Heaven Must Be Missing An Angel”
e “More Than A Woman”, a canção do filme “Saturday
Night Fever” (1977), que se tornou um dos maiores
sucessos musicais de sempre.
Deixaram há muito os palcos, mas os irmãos Tavares
decidiram agora agradecer aos pais terem incutido neles
o gosto pela música e criaram uma bolsa de estudos para
honrar a memória dos progenitores, Flash e Albina Tavares.
O espetáculo no auditório do Bristol Community College
destinou-se a angariar fundos para a iniciativa.

MAIN OFFICE
950 Park Street
Stoughton, MA 02072
781-344-3080
Luís C. Fortuna
Presidente & CEO
Natural do Faial, Açores

dançar e a atuação de um
rancho folclórico.
Para bilhetes contatar as
segiuntes pessoas:
Em Rhode Island,
Manuel Sousa (401-4342729); Fall River, Salvador
Ribeiro (508-567-6979);
Taunton, José Cabral (508824-9696); Manuel Pereira
(508-821-4158); Eduino
Faria (508-824-0181).

888 Purchase Street — Suite 311

New Bedford, MA 02740

Tel. 508-993-9400
Fax (508) 993-9404
Cell: (508) 951-7571
Antigo assistente do promotor de justiça

BRANCH
20 Park Street
Stoughton, MA 02072
781-344-3083
Eduína Araújo
Senior Branch Manager
Sete Cidades, São Miguel, Açores

stoughtoncoopbank.com

Servindo a comunidade desde 1886
Empréstimo para carros
Empréstimos para casas
Empréstimo de hipoteca
Programa para comprar casa pela primeira vez
Conta de Poupança; com caderneta

Conta Corrente; com cheques
Dinheiro a juro; com certificado
Conta de Clube
ATM/Cartão de Débito Master Card
Cofres de segurança e muito mais

Falamos Português
Visite-nos hoje para o serviço bancário que merece
Member FDIC
Member SIF
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Festival de Gastronomia e Folclore
abriu com êxito as celebrações do Dia
de Portugal em Rhode Island

COMUNIDADES
Augusto Pessoa
Repórter
T. 401.728.4991 • C. 401.837.7170

• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

O programa das celebrações do Dia de Portugal/RI/2014 arrancou
no passado domingo com
o Festival de Folclore e
Gastronomia, que teve por
palco o salão do Centro
Comunitário Amigos da
Terceira em Pawtucket.
Um entusiamo desmedido, transformado numa
grandiosa manifestação
de patriotismo, manteve o
salão esgotado entre a
1:00 e as 6:00 da tarde.
Foi necessário pedir
para os que já se haviam
servido, dar lugar aos
outros que procuravam
um lugar para se poder
deliciar com um dos pratos regionais dos muitos
que eram servidos pelas
organizações presentes.
Os apreciadores da boa
gastronomia regional
puderam deliciar-se com

Na foto acima, um par de dançarinos do rancho folclórico
de Nossa Senhora de Fátima, Cumberland. Na foto
abaixo, a representação do Clube Sport União Madeirense, Central Falls, que apresentou os pratos carne de
espeto e frango de churrasco.
Na foto acima, a representação dos Amigos da Terceira,
Pawtucket, anfitriã do evento, na tarde do passado
domingo, com os dois pratos apresentados no festival:
alcatra à terceirense e chicharros fritos.
Na foto abaixo, Manuel Costa, presidente da comissão
organizadora das celebrações do Dia de Portugal em
Rhode Island, com Márcia Sousa, vice-cônsul de Portugal em Providence.

os bons pratos apresentados pelo Clube Sport
União Madeirense, de
Central Falls, com a tradicional carne de espeto e
frango de churrasco.
O Centro Cultural e
Recreativo do Warren
Uma jovem do rancho
folclórico do Cranston
Portuguese Club.

regressou e com grande
êxito ao festival e trouxe
alcatra de polvo e bacalhau à Marinheiro.
O Centro Comunitário
Amigos da Terceira, que
abriu as portas a esta
tradição, apresentou a

alcatra à terceirense e
chicharros fritos. O Clube
Juventude Lusitana trouxe
ao certame bacalhau à
Lagareiro e feijoada à
Lusitana. Por sua vez, o
Coral Herança Portuguesa
(Continua na página seguinte)

ATENÇÃO!
Informa-se todos os empregados do RI Hospital
que o dr. Lemos e o dr. Santos oferecem o novo
plano “Davis Vision Eye Care”
Complexo exame à vista (inclui teste ao glaucoma e cataratas)
Lentes de Contacto (o que mais de moderno há no mercado)
Armações para óculos (mais de 700 estilos diferentes)
Lentes modernas e anti-reflexo (para uma vista perfeita)
Óculos de segurança para o trabalho
Os drs. Steven Santos e Leonel
Lemos têm o prazer de informar
que continuam a servir a
comunidade portuguesa nestes
dois locais:

A representação do Clube
Juventude Lusitana, de
Cumberland, trouxe ao
festival de gastronomia e
folclore, evento que abre
as celebrações do Dia de
Portugal em Rhode Island
e que teve lugar no passado domingo no Centro
Comunitário em Pawtucket, dois pratos: bacalhau à Lagareiro e feijoada
à Lusitana.

Advogada

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

Taunton

Providence

508-828-2992

401-861-2444

EAST PROVIDENCE
FAMILY EYE CARE
250 Wampanoag Trail, East Bay Medical Center
East Providence, RI — (401) 435-5555

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

Quarta-feira, 09 de abril de 2014
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Festival de
gastronomia
e folclore em
Pawtucket
(Continuação da página anterior)

trouxe uns bolinhos para
sobremesas.
Desfilaram os ranchos
folclóricos do Clube Social
Português, Pawtucket;
Nossa Senhora de Fátima,
Cumberland; Danças e
Cantares do Clube Juventude Lusitana, Cumberland; Santo António, Pawtucket; Cranston Portuguese Club, Cranston.
São estas iniciativas que
tornam o programa das
celebrações do Dia de
Portugal em Rhode Island
único e ao mesmo tempo
têm servido de exemplo a
outras comunidades.
Este festival é anualmente o barómetro de
aferição, no relativo às
celebrações.
E como o resultado
sempre tem sido positivo,
os arraiais e parada são o
apogeu de um programa
ímpar e sublinhado pelos
maiores êxitos.
São as únicas celebrações que fazem desfilar
costumes e tradições, numa
parada pelo centro da
capital do estado e com
início no átrio de acesso à
State House, com a presença do governador, senadores federais e estaduais e o numeroso grupo
de lusoeleitos e aqui uma
vez mais, únicos em termos
da nossa presença nos
EUA.
Aqui o saber dos sabores
vem ao de cima, entre o
colorido e graciosidade da
nossa juventude.
É ou não é isto uma
grande vitória em termos
de presença integrada?!

Uma jovem do rancho folclórico de Nossa Senhora
de Fátima, de Cumberland,
com um traje do Minho.

Um aspeto da exibição do rancho folclórico do Clube
Social Português de Pawtucket.

Um par de dançarinos do rancho folclórico do Cranston
Portuguese Club, que em agosto vai a Portugal.

Dan McKee, mayor de Cumberland e candidato a vice-governador de RI, Manuel Costa,
conselheiro municipal em Cumberland e presidente das celebrações do Dia de Portugal, Daniel da Ponte, senador, ladeados pela representação do Clube J. Lusitana.

A representação do Clube Recreativo Cultural Português
de Warren que apresentou dois pratos: alcatra de polvo
e bacalhau à Marinheiro.

Gina Raimondo falando em frente à juventude do Cranston Portuguese Club

the

Castelo
Group

Manuel Costa e Gina Raimondo, candidata a governador de Rhode Island.

JOSÉ S. CASTELO
Presidente

Numa só visita
tratamos de tudo

JOSEPH CASTELO
Mortgage Originator

ERA CASTELO REAL ESTATE, INC.
(508) 995-6291 (508) 674-7070 (508) 997-3459
NEW BEDFORD

FALL RIVER

DARTMOUTH

Uma das 100 maiores firmas da ERA® com 40 anos de experiência servindo
a comunidade com honestidade e integridade
A representação do Coral Herança Portuguesa com a
doçaria regional.

Uma jovem do rancho folclórico do Cranston Portuguese Club.

CASTELO INSURANCE AGENCY, INC.
(508) 995-6651 (508) 674-3737 (508) 997-3399
NEW BEDFORD

FALL RIVER

DARTMOUTH

Uma agência de serviços completos incorporada em 1981.
Seguro para Propriedades, Carros & Negócios

CASTLE MORTGAGE BROKERAGE, INC.
(508) 995-7040
NEW BEDFORD
Os representantes de todas as organizações participantes no certame do festival de
gastronomia e folclore, com o coordenador Victor Santos.

MA Broker Lic. #0962

Oferecemos “Reverse
Mortgages”! Adquira
todo o dinheiro
que precisar sem
quaisquer pagamentos!

(508) 674-3838
DARTMOUTH
RI Broker Lic. #10021401LB
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Festival de gastronomia e folclore em RI

Karen Chaves e uma amiga, que fazem parte do rancho
folclórico de Santo António de Pawtucket, que festeja
mais um aniversário no próximo sábado.

Danças e Cantares do Clube Juventude Lusitana.

O congressista David Cicilline fez questão de marcar
presença no festival de gastronomia e folclore que teve
lugar domingo em Pawtucket, na foto com Cinira Farias
e uma amiga.

António Tomás continua a ser o timoneiro do Danças e
Cantares do Clube Juventude Lusitana, a quem tem
apoiado na sua continuidade.

Um par de dançarinos do rancho folclórico do Clube
Social Português de Pawtucket.

Rogério Medina, antigo vice-cônsul de Portugal em Providence, continua a ser um dos elementos ativos junto das
celebrações do Dia de Portugal e do Coral Herança
Portuguesa, na foto acompanhado por José Silva.

CARDOSO TRAVEL
TERRA SANTA

As excursões que são uma festaaaaa!

AÇORES E MADEIRA
11 a 23 de julho (13 dias )
S. MIGUEL (A Ilha Verde) 12 a 18 de julho:

Passagem de avião Boston/Açores/Madeira/Boston • Todas as transferências Aeroportos / Hotéis / Aeroportos
5 noites em hotel (4****) na Marginal de Ponta Delgada

Grandes Festas do Espírito Santo
Acompanhada pelo Rev. Joseph Escobar - Paróquia de N.ª S.ª do Rosário – Providence, RI
Excursões: SETE CIDADES e plantações de ananases, incluindo almoço tradicional; LAGOA DO FOGO E
FURNAS com almoço (cozido nas caldeiras); CONCELHO MAIS FLORIDO DA EUROPA com receção, cocktail de
boas vindas e almoço; Visita às plantações de chá. Destaques: miradouros do Pico de Ferro, o Pico do Carvão,
Vista do Rei, Escalvado, Lagoa do Fogo, Santa Iria, Nordeste.

MADEIRA (A Pérola do Atlântico) 18 a 23 de julho:
Excelente hotel (5*****) na cidade do Funchal; Excursão de dia inteiro à parte Oeste da ilha, incluindo almoço,
Excursão de dia inteiro à parte Este da ilha, incluindo almoço, Jantar com Show (danças folclóricas da Madeira) .
Destaques: Câmara de Lobos, Cabo Girão, Véu da Noiva , S. Vicente, Encumeada, Serra d’ Agua, Poiso, Pico do
Areeiro, Portela, Santana e casas típicas, Machico, a primeira capital da Ilha da Madeira, Camacha, centro de
artesanato de vime, visão noturna da bela cidade do Funchal
19 refeições: (11 peq. almoços, 5 almoços, 1 jantar c / show mais 2 refeições de vôo)

CALIFÓRNIA, NEVADA E UTAH (08 a 18 de Agosto)
CALIFÓRNIA: 3 noites de hotel em Fremont. Tour de dia inteiro em S. Francisco, 1 noite em Los
Angeles, excursão em Hollywood, Beverly Hills, Oliveira St., Prismo Beach, Solvang. 2 noites em
San Diego, Mt. Soledad, Shelter Island, Cabrillo Park, Seaport Village, Coronado Island.

NEVADA: 3 noites na imcomparável Las Vegas, excursão noturna, “Hoover Dam”(maior
barragem dos EUA), fábrica de chocolates Ethel, Show incluído.

UTAH: 1 noite de hotel. Bryce Canyon National Park e coloridos monumentos monolíticos, Zion
National Park e suas majestosas formações rochosas.
Passagem aérea Boston/San Jose/Las Vegas/Boston • Acomodação em excelentes hotéis, jantar
com os cowboys (música popular), 10 pequenos almoços e 6 jantares.

120 IVES STREET, PROVIDENCE, RI

TEL. 401-421-0111 — Grátis: 1-888-874-7006
Para informações ou reservas:
E-mail: cardosotravel@aol.com
www.cardosotravel.com

16 a 26 de Setembro
Passagem aérea (Boston x Tel Aviv x Boston)
4 noites em Jerusalém, 3 noites no Mar da Galileia e 2 noites em Tel Aviv • 18 refeições
JERUSALÉM – Visita ao Monte das Oliveiras (Igreja de Todas as Nações e o Jardim Getsêmani –
onde Jesus e seus discípulos costumavam se encontrar), Bairro Cristão (Igreja de St. Anne, Via
Dolorosa, Igreja do Santo Sepulcro, etc.), Monte Sião (Igreja de São Pedro – onde Pedro negou
Jesus, a sala da Última Ceia e a Abadia da Dormição), Bairro Judeu (Muro das Lamentações, visita às
escavações da parede sul, Cidade de David de mais de 3.000 anos, etc.), Memorial do Holocausto,
Museu de Israel (onde poderá ver os Manuscritos do Mar Morto), Ein Karem (aldeia pitoresca e local
de nascimento de João Batista, Igreja da Visitação e a Igreja Ortodoxa Russa).
VISITA A BELÉM (Igreja da Natividade), paragem no Mar Morto para um “mergulho” nas águas
salgadas, visita ao Rio Jordão (local de batismo de Jesus), Monte das Bem-Aventuranças (local do
Sermão do Monte), visita a Cafarnaum (cidade onde Jesus fez muitos milagres), Betsaida (casa de
Pedro, André e Filipe), Ginosar (ver o barco de madeira que data do tempo de Jesus e que foi
descoberto na lama do Mar da Galiléia), Colinas de Golã e o Parque Nacional de Banias, passeio de
barco no Mar da Galiléia, Canaá (onde Jesus transformou água em vinho), Nazaré (cidade onde Jesus
passou sua infância), Acre, Muhraka (Mosteiro carmelita de Santo Elias), Parque Nacional de
Cesareia no Mediterrâneo (ruínas da antiga capital romana, onde Paulo foi preso), Jaffa e Tel Aviv.

Excursões de Final de Semana

Excursão de 1 dia

Washington

A melhor oferta para os seus
convidados de Portugal

24 a 26 de Maio
(Memorial Day)
2 noites em excelente hotel,
visita aos monumentos,
Cemitério de Arlington,
Mount Vernon, Air and
Space Museum, etc. guia
local bilingue, 3 refeições…

Montreal
e Quebec City
30 de Agosto
a 1 de Setembro
2 noites em bom hotel,
Tour em Montreal e
Quebec com guias locais
bilingues, 4 refeições…

Não perca a grande festa da comemoração dos

• New York City
05 de Julho
Estátua da Liberdade e
Museu da Imigração

•Lake Winnipsaukee (170 Ilhas)
02 de Agosto
Cuzeiro e almoço a bordo

•York (Maine)
e Hampton Beach (NH)
23 de Agosto

500 ANOS

2 suculentas lagostas por pessoa
e muito mais...

da elevação do Nordeste a Concelho

•Radio City Spectacular
Christmas Show

Partida 11 de Julho e regresso a 25 de Julho

15 de Nov. e 6 de Dez.
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Romeiros reviveram tradição em Taunton
As comunidades de New Bedford, revivem a tradição sábado e Pawtucket e Bristol no domingo
• REPORTAGEM E FOTOS DE AUGUSTO PESSOA
João Medeiros, mestre
dos romeiros em
Taunton e com mais
de duas décadas de
ligação às romarias
iniciada na ilha de São
Miguel, procedendo à
oração numa paragem
dos romeiros na
manhã do passado
sábado.

Ao romper da manhã do
passado sábado o grupo
dos romeiros de Taunton
reuniu no salão paroquial
para a já tradicional
romagem de oração pelas
ruas daquela cidade,
detentora de uma grande
comunidade portuguesa.
A bênção relembrou o
porquê das romarias e as
obrigações do romeiro.
Cientes
das
suas
responsabilidades,
o
numeroso grupo de
homens e mulheres ouviu
atentamente as palavras do
seu pastor, para à voz do

ABERTURA INAUGURAL

DOLLAR DEPOT
657 Pleasant Street, Fall River, MA

508-673-3768

O mestre dos romeiros em
Taunton, João Medeiros,
que tem vinho a desempenhar aquelas funções
nos últimos nove anos
naquela cidade.

mestre João Medeiros se
proceder às habituais
orações antes da saída para
a caminhada, que levaria
todo o dia. O som arrastado
de um Pai Nosso ou uma
Avé Maria ao amanhecer
do passado sábado acordou
os residentes daquela
artéria de alta percentagem
portuguesa, que reviveram
em alguns casos a tradição
que lhes passava à porta da
residência, na sua freguesia
da ilha de São Miguel.
Pedindo por bens do Céu
ou agradecendo um bem
concedido, homens e
mulheres iniciaram a
caminhada, que uma vez
mais imortalizamos com
esta reportagem, que, caso
contrário, seria mais um
dado histórico da vida da
comunidade que se perdia.
São estas gentes que
(Continua na página seguinte)

Vendemos:

Acessórios de telemóveis • Tapetes • Cortinas • Artigos decorativos para a sua casa
para quartos de cama e quartos de banho • Artigos para todo o tipo de festa
• Material de escritório • Ferragens • Malas de viagem e sacos de mão
• Roupara para homem e senhora (Em breve: tabaco e lotaria)

ESPECIAL DE ABERTURA
De lenço, terço, xaile e bordão percorreram no
passado sábado as ruas de Taunton em romagem
de oração e fé.

%

10

(Oferta válida até 31 de maio 2014
não é necessário cupão)

DE DESCONTO EM TODOS OS ARTIGOS
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Romaria quaresmal em Taunton

Na foto acima, Luís Silva (ao meio) responsável pelos romeiros
junto da igreja de Santa Isabel, em Bristol, e que saem em
caminhada de oração Domingo de Ramos. Integrou-se na
romaria de Taunton e ainda na romaria da Nova Inglaterra. Na
foto ao lado, um grupo de senhoras que recentemente
começaram a integrar-se nas romarias quaresmais.
(Continuação da página anterior)

vingaram em terras de
língua e costumes diferentes, onde se integraram,
sem esquecer tudo aquilo
que lhes serviu de berço e
que dispensa princípios
filosóficos para justificar o
seus atos. Basta resumir
tudo aquilo em que foram
criados e que gostam de dar
continuidade na esperança
de contaminar as novas
geracões.

ciativas comerciais e
industriais que têm nos
elementos acima referidos
os seus consumidores.
Graças a Deus que temos
quem se sinta na obrigação
de se curvar em forma de
respeito e apoiar estas e
outras iniciativas que
mantêm viva a nossa presença por estas paragens.
E teremos de relembrar
(Continua na página seguinte)

ESTADO DE MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES – DIVISÃO DE ESTRADAS
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA — Projecto n.º 607730
Comunica-se que será realizada uma Consulta Pública pelo Departamento de Transportes (MassDOT) – Divisão de Estradas para
discussão do projecto de Substituição de 4 Pontes no Trajecto da Linha Férrea da South Coast Rail (Pontes n.º F-02-091, F-02029, F-02-030 e N-06-024 em Fall River e em New Bedford, MA.
ONDE:
QUANDO:
ONDE:
QUANDO:

Centro de Visitantes do Heritage State Park
200 Davol Street, Fall River, MA 02720
Quarta-feira, 16 de Abril de 2014 pelas 6:30 PM
Centro Comunitário do Brooklawn Park
1997 Acushnet Avenue, New Bedford, MA 02745
Quinta-feira, 17 de Abril de 2014 pelas 6:30 PM

FINALIDADE
A finalidade desta consulta pública é proporcionar aos cidadãos a oportunidade de conhecerem em pormenor o Anteprojecto de
Substituição de 4 Pontes no Trajecto da Linha Férrea da South Coast Rail. Após a apresentação do projecto, os técnicos do
MassDOT estarão disponíveis para responder às perguntas dos presentes e recolher os seus comentários. Tanto quanto possível,
todas as opiniões e comentários expressos durante esta reunião serão analisados e considerados.
PROPOSTA
Os trabalhos incluídos neste projecto irão compreender as seguintes intervenções:

Na foto acima o mestre João Medeiros fazendo a oração em
frente ao cemitério onde foi efetuada a primeira paragem da
romaria que percorreu as igrejas de Taunton. Na foto abaixo,
alguns dos irmãos que tomaram parte na romaria.

E por estranho que
pareça, vimos jovens
nascidos em terras americanas integrados na
romaria.
São estes romeiros os
componentes das bandas
de música, professores das
escolas comunitárias, dos
ranchos folclóricos e dos
grupos regionais que mantêm viva a chama lusa
como pilares de sustento de
uma comunidade.
O que vimos em Taunton
é um exemplo da realidade,
tal como outros que aqui
vimos retratando, sem os
quais a nossa presença por
estas paragens já teria
desaparecido.
E assim como também
teriam desaparecido ini-

O sentir do romeiro.

SILVEIRA TRAVEL

SM

MADEIRA
NEW YEAR’S
DECEMBER 26
www.silveiratravel.com

(508) 822-2433

PONTE F-02-091: Golf Club Road sobre a linha férrea MassDOT RR (futura linha South Coast Rail) – Demolição total e construção de
uma nova ponte, para substituição da actual ponte (actualmente fora de serviço) da Golf Club Road sobre a Linha Férrea da MassDOT
na cidade de Fall River. A nova ponte será projectada para assegurar o atravessamento sobre a linha férrea em total segurança. Os
trabalhos irão exigir a redução das actuais faixas da Golf Club Road para uma única faixa com tráfego alternado durante um período
aproximado de 6 meses.
PONTE F-02-030: Linha Férrea MassDOT RR (futura linha férrea da South Coast Rail) sobre a President Avenue (Route 6) – Demolição
total e construção de uma nova ponte, para passagem da linha férrea sobre a President Avenue na cidade de Fall River. A nova ponte
irá assegurar um pé-direito mais elevado sobre a President Avenue e uma travessia livre sobre a totalidade das faixas de rodagem,
permitindo a remoção do pilar intermédio do trajecto da circulação. Os trabalhos irão exigir diversos fechos de circulação ao tráfego
de passagem (thru-traffic) durante os fins-de-semana no troço da President Avenue situado sob a ponte.
PONTE F-02-029: Linha Férrea MassDOT RR (futura linha férrea da South Coast Rail) sobre a Brownell Street – Demolição total e
construção de uma nova ponte, para passagem da linha férrea sobre a Brownell Street na cidade de Fall River. A nova ponte irá
assegurar um pé-direito mais elevado sobre as faixas de rodagem. Os trabalhos irão exigir diversos fechos de circulação ao tráfego de
passagem (thru-traffic) durante os fins-de-semana no troço da Brownell Street situado sob a ponte.
PONTE N-06-024: Linha Férrea MassDOT RR (futura linha férrea da South Coast Rail) sobre a Route 18, a Acushnet Ave. e a Wamsutta
St. – Demolição total e construção de uma nova ponte para o tráfego ferroviário sobre a Route 18, a Acushnet Ave. e a Wamsutta St.
na cidade de New Bedford. A nova ponte irá assegurar um pé-direito mais elevado sobre as faixas de rodagem das diversas vias
afectadas. Os trabalhos irão exigir a redução das actuais faixas de rodagem da Route 18 (em ambos os sentidos: Norte e Sul) para
duas faixas de circulação durante um período aproximado de 6 meses e a construção de um pavimento temporário no separador
central da Route 18 para controlo do tráfego. Os trabalhos exigirão ainda o fecho e o desvio do tráfego na Acushnet Ave., nas
proximidades da Wamsutta St. durante um período aproximado de 6 meses.
Para este projecto, será necessário estabelecer diversos direitos de passagem. O estabelecimento dos direitos de passagem pode ser
efectuado através de expropriações (compra) de terrenos ou da implementação de servidões permanentes ou temporárias. O
Departamento de Transportes do Estado de Massachusetts (MassDot) é responsável pela aquisição de todos os direitos de passagem
necessários em terrenos públicos e particulares. Durante a reunião, será discutida a política do MassDOT sobre a expropriação
(compra) dos terrenos particulares.
As opiniões remetidas por escrito para o MassDOT após a data deste aviso, e até 5 (cinco) dias antes da data da consulta pública,
serão expostas para inspecção pública e cópia na data e horas acima referidas. Os desenhos do Projecto estarão disponíveis para
consulta 30 minutos antes do início da reunião; as perguntas sobre o Projecto deverão ser endereçadas ao engenheiro presente no
local. Será disponibilizado um folheto sobre este Projecto, no endereço seguinte do sítio Web do MassDOT indicado abaixo.
Os depoimentos escritos e outros documentos, assim como os depoimentos orais realizados durante a Consulta Pública sobre o
Projecto devem ser endereçados a Patricia A. Leavenworth, P.E., Chief Engineer, MassDOT – Highway Division, 10 Park Plaza, Boston,
MA 02116, ATTN: Bridge Project Management, Project File No. 607730. A entrega de depoimentos escritos e outros documentos
pode também ser realizada durante as reuniões. Os depoimentos e outros documentos enviados por via postal para inclusão na acta
da Consulta Pública devem ser enviados com data do correio de até 10 (dez) dias úteis antes da(s) data(s) da Consulta Pública.
Quaisquer questões sobre o projecto podem ser enviadas por correio electrónico para dot.feedback.highway@state.ma.us
O local da reunião é acessível a pessoas portadoras de deficiência. A MassDOT compromete-se a assegurar gratuitamente, a pedido
dos interessados, as facilidades necessárias e a assistência linguística em termos razoáveis (incluindo, nomeadamente, intérpretes
para Língua Gestual Americana e outras línguas que não o inglês, legendagem (open ou closed) de vídeos, dispositivos auxiliares
auditivos e formatos de visionamento alternativo, como fitas áudio, textos em Braille e em caracteres grandes) e conforme a
disponibilidade. Para pedido de facilidades especiais e assistência linguística, contactar o gabinete do Chief Diversity and Civil Rights
do MassDOT pelo telefone (857-368-8580), fax (857-368-0602), TTD/TTY (857-368-0603) ou pelo correio electrónico
MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Os pedidos devem ser efectuados com a máxima antecedência possível antes da reunião;
para os serviços de maior dificuldade de obtenção, como interpretação de línguas gestuais, CART ou outros serviços de tradução ou
interpretação, os pedidos devem ser efectuados com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis antes da reunião.
Em caso de mau tempo, os avisos de cancelamento da Consulta Pública serão anunciados na Internet, na página http://
www.massdot.state.ma.us/Highway.
FRANK A. DEPAOLA
Administrador de Estradas

PATRICIA A. LEAVENWORTH, P.E.
Engenheira-Chefe
Boston, Massachusetts
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Romeiros de New Bedford revivem tradição este sábado
Pawtucket e Bristol no domingo
A romaria quaresmal em
New Bedford, cidade piscatória de grande percentagem portuguesa, tem este
ano lugar a 12 de abril.
Esta manifestação da
religiosidade das nossas
gentes teve início em 1996
junto da igreja do Monte
Carmo, pela mão de Tobias
Baptista, quando ali
prestou serviço o padre
Henrique Arruda.
A romaria de New
Bedford sai anualmente,
alternando entre as igrejas
de São João Baptista
(mestre António Faria),
igreja do Monte Carmo
(mestre Tobias Baptista) e
Imaculada Conceição
(mestre António Pacheco).
António Pacheco iniciou-se como mestre aos 17

anos na Achadinha, Nordeste, tradição que trouxe
consigo na bagagem das
recordações para terras de
outros usos e costumes,
mas onde se dá espaço para
às iniciativas étnicas.

Romaria de
Pawtucket
no Domingo
de Ramos
Fundada no ano de 1996
por iniciativa de José Pimentel, natural da Ribeira
Grande e radicado em
North Providence, a romaria de Pawtucket está
ligada à igreja de Santo
António.
Com uma adesão crescente dos 75 romeiros
iniciais, já ultrapassam os

Romeiros de New Bedford
Mestre Tobias Baptista
Contra mestre Alfredo
Procurador das almas Manuel Sousa
Guia Artur Matos

Itinerário
6:00 AM — Concentração no salão da igreja da
Imaculada Conceição
7:00 AM — Missa com a presença dos romeiros
8:00 AM — Início da romaria
8:10 AM — Igreja de São José
9:00 AM — Igreja de Santa Maria
9:15 AM — Igreja de Santo Aquilino
10:00 AM — Igreja do Santo Nome
11:00 AM — Igreja São Lourenço
11:30 AM — Igreja de Monte Carmo
(pequeno almoço)
12:00 PM — Igreja de St. James
1:30 PM — Igreja de Nossa Senhora da Assunção
2:00 PM — Capelinha da Imaculada Conceição
2:30 PM — Igreja de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro
3:15 PM — Igreja do Santo António de Pádua
5:00 PM — Regresso à igreja da Imaculada
Conceição
7:00 PM — Missa celebrada com a presença
dos romeiros.

Romeiros em Taunton
(Continuação da página anterior)

as palavras do bem sucedido empresário António Frias:
“Coitado daquele que não se identifica com as origens”.
Continuamos a ser os únicos a enaltecer o trabalho dos
mais diversos grupos, em primeiro pela consideração que
nos merecem e em segundo por termos tido várias
responsabilidades organizativas (e que se esperamos ainda
não terem terminado) e como tal saber as dores de cabeça
a que a sua concretização obriga. Mas também saber viver
a alegria do sucesso, tal como esta gente que se retrata
nas páginas do Portuguese Times.
Este é o nono ano consecutivo e contamos entre os cerca
de 90 irmãos, homens, mulheres e crianças.
O percurso era de cerca de 18 milhas e surge numa
tradição iniciada em Vila Franca do Campo.
A romaria saiu pelas 7:00 da manhã do passado sábado
e regressou pelas 7:00 da noite à igreja de Santo António
de onde saiu e após percorridas todas as igrejas de Taunton
e um cemitério. No regresso houve celebração da solene
eucaristia.
O “mestre” voltou a ser o irmão João Medeiros, que já
vem desempenhando estas funções nos nove anos de
romaria. O irmão Manuel Arruda foi procurador das
almas. Havia ainda os guias e uma criança que levava a
cruz.

100 nas romarias mais
recentes e tudo leva a crer
que este número cresça
ainda mais.
Era na altura o padre
John Baker, pároco da
igreja de Santo António,
que embora nascido nos
EUA acolheu a romaria,
após se ter certificado do
significado daquela tradição.
A ideia de José Pimentel
surge pelo conhecimento
das romarias em São
Miguel e ao saber, através
de familiares, do seu início
no Canadá.
Aderiram à ideia de José
Pimentel, Fernando Faria
(já falecido) natural do
Pilar, Bretanha e que seria
o primeiro mestre, Rogério
Oliveira, contra mestre,
Albano Carvalho que
procedia às orações, natural
da Várzea, S. Miguel,
António Leitão, procurador
das almas, António Andrade e Clemente Anastácio.
Após o falecimento de
Fernando Faria, passa a
mestre Albano Carvalho,
que se tinha iniciado aos 7
anos na Várzea, Ginetes, e
António Leitão, a contra
mestre. José Pimentel,
António Andrade e Clemente Anastácio, mantêm
a coordenação da romaria.
Por sua vez, Fábio Carvalho e Nivery Carvalho e
ainda Jorge Pacheco são os
ajudantes do mestre nas
orações.

Romaria de
Bristol a 13 de
abril (Domingo de
Ramos)
Com mais de 20 anos de
existência, a romaria de
Bristol é mais uma enquadrada no contexto das
celebrações quaresmais.

O responsável pela
romaria é Luís Silva. O
mestre é Álvaro Rego da
Conceição, Ribeira Grande, que tomou parte nas
romarias em São Miguel.
Fazem ainda parte do
grupo responsável Manuel
Tavares, Fernando Brum e
Manuel Hilário. Na
qualidade de mestres da
romaria por lá passaram
José Ferreira e António
Medeiros, já falecidos.

Romeiros de Fall
River saiem à rua
em Sexta-Feira
Santa a 18 de
abril completando
30 anos de
romarias
• Serão mais de
300 irmãos a
desfilar pela velha
cidade dos teares
A comunidade portuguesa de Fall River tem
sido palco de grandes
iniciativas de caráter sóciocultural. Não é por acaso
que é apelidada de “capital
dos portugueses nos EUA”.
Desde as Grandes Festas
do Divino Espírito Santo da
Nova Inglaterra a movimentar mais de 200 mil
pessoas, passando pelas
festas do Senhor Santo
Cristo, São Miguel, Espírito Santo, festejando os

seus padroeiros, com
grandes manifestações de
fé, temos a juntar a este
calendário a maior romaria
da Nova Inglaterra com
cerca de 300 romeiros.
“Esta iniciativa partiu de
José Simões (natural da
Ajuda, Bretanha) e António
Medeiros (Santa Bárbara,
Ponta Delgada), já falecidos, quando em 1984

organizaram o primeiro
rancho de romeiros.
Após o falecimento dos
dois fundadores, assumem
o cargo de mestre António
Faria (Santo António Além
Capelas) e Eduardo Ferreira (Ajuda, Bretanha)”, sublinhou o coordenador da
romaria João Jacob, natural
dos Remédios, Bretanha.

Romeiros de Bristol
Domingo de Ramos
Fundador/responsável: Luís Silva
Mestre: Álvaro Rego
Itinerário
6:00 AM — Concentração no salão paroquial da
igreja de Santa Isabel.
7:00 AM — Cerimónias que antecedem a romaria
na igreja de Santa Isabel
8:00 AM — Igreja de Santa Maria
9:15 AM — Igreja do Monte Carmo
10:30 AM — Columbus Fathers
11:00 AM — Santa Maria
12:00 PM — Regresso à igreja de Santa Isabel

Romeiros de Fall River
Sexta feira Santa

Romeiros de Pawtucket
Fundador : José Pimentel
Mestre : Albano Carvalho
Procurador das almas : António Leitão
Coordenadores, Clemente Anastácio, António
Andrade

Itinerário
5:00 AM — Concentração no salão Padre
Fernando Freitas da igreja de Santo António
6:00 AM — Saída da igreja de Santo António,
6:30 AM — Visita à igreja de Santo Eduardo,
7:00 AM — Visita à igreja São João Batista
7:30 AM — Visita à igreja de Santa Maria.
(Onde se celebrou missa em português, antes da
construção da igreja de Santo António).
8:00 AM — Clube Social Português
(pequeno almoço e descanso)
10:00 AM — Cemitério de Santa Maria
(Cerimónias em honra dos paroquianos
já falecidos e aí sepultados)
11:30 AM — Igreja de Santo António
12:00 AM — Missa celebrada pelo padre J. Rocha
1:00 PM — Almoço e convívio com os romeiros

Mestre: António Faria
Contra-mestre: Eduardo Ferreira
Procurador das Almas: Manuel Sousa
Guia: João Jacob
Coordenador: João Jacob

Itinerário
6:00 AM — Concentração no salão da igreja do
Espírito Santo
6:30 AM — Cerimónias na igreja do Espírito
Santo
7:00 AM — Início da romaria
7:45 AM — Igreja de Santo António
9:00 AM — Igreja do Santo Nome
10:00 AM — Igreja de São Miguel
(almoço rápido)
11:00 AM — Igreja de São José
12:15 PM — Igreja do Santo Cristo
1:30 PM — Catedral de Santa Maria
2:15 PM — Igreja de Sant’Anne
3:15 PM — Igreja do Bom Pastor
5:30 PM — Igreja da Santíssima Trindade
6:15 PM — Igreja do Espírito Santo
8:00 PM — Enterro do Senhor na igreja do
Espírito Santo
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IV Convívio Mariense

José Figueiredo homenageado a título póstumo
em retribuição ao legado cultural e associativo
• Encontro juntou, pela primeira vez, os cinco presidentes das juntas de freguesia e o presidente da câmara
• TEXTO DE AUGUSTO PESSOA E ALDA FREITAS
• FOTOS DE NICK PESSOA

Teve lugar no passado
sábado, no White’s Restaurant em Westport, o IV
Convívio Mariense. Viveuse mais uma jornada da
relevante presença mariense por estas paragens,
testemunhada pelos cinco
presidentes das juntas de
freguesia da ilha de Santa
Maria e pelo presidente da
câmara municipal de Vila
do Porto, o seu único concelho.
Este ano a organização

Comitiva mariense, composta por Carlos Rodrigues, presidente da câmara de Vila do Porto, e os presidentes das juntas Paulo Magalhães
(Almagreira), André Moura (Santa Bárbara), Aldeberto Chaves (Santo Espírito), Jorge Santos (São Pedro) e Eduardo Cambraia (Vila do Porto) ,
junto dos membros do grupo organizador do IV Convívio Mariense nos EUA: Manuel Costa, Eddy Chaves, Paul Freitas, António Chaves, Eugénia
Braga, José Costa, Alda Freitas, João Braga, Walter Sousa e Luís Leandres.

Juvenália Figueiredo, acompanhada pelo filho Edward
Figueiredo, recebe de Eddy Chaves a placa de homenagem dedicada este ano ao seu marido, o prof. José
Figueiredo, falecido a 9 de novembro do ano passado.

David Bairos entrega uma placa alusiva ao Centro
Cultural de Santa Maria ao seu conterrâneo da freguesia
de Almagreira e presidente da junta, Paulo Magalhães.

homenageou, a título póstumo, o professor José Figueiredo, filho da terra
mariense e um dos pilares
da comunidade, pelo seu
trabalho na preservação e
divulgação, não só da
língua e cultura portuguesa
em geral, mas também das
tradições de Santa Maria. A
placa de homenagem foi
entregue à esposa Juvenália
Figueiredo, que marcou
presença no encontro.
Estas manifestações de
portugalidade vivem-se na
diáspora em termos semanais, reunindo os naturais
das mais diversas regiões
de Portugal Continental,
Açores e Madeira, como
forma de se manter uma
identidade que, caso contrário, seria assimilada e
acabava por desaparecer.
Uma multidão de mais de
450 pessoas encheu o salão
do conhecido restaurante
de Westport, para uma
noite que primou pela
hospitalidade, organização,
gastromia e excelente
serviço.
O convívio foi precedido
de uma receção de boas
vindas, na sexta-feira, no
Centro Cultural de Santa

David Bairos, presidente do Centro Cultural de Santa Maria, East Providence, associouse ao convívio e entregou placas alusivas à presença dos autarcas de Santa Maria
nos EUA. Na foto faz entrega a Carlos Rodrigues, vendo-se ainda, o mestre de
cerimónias António Dias Chaves, e o casal Eddy e Judite Chaves.

O convívio mariense nos EUA serve, ainda, para estreitar
laços políticos. Na foto, o senador estadual Daniel da
Ponte e o presidente da autarquia de Vila do Porto, Carlos
Rodrigues.

Maria em East Providence,
presidido pelo mariense
David Bairos que colocou
aquelas instalações ao ser-

viço da organização do
encontro.
Seria este o aperitivo a
mais uma jornada marien-

se, cujos espaços físicos
são pilares da digna presença de Santa Maria por estas
paragens. Centro Cultural
de Santa Maria, East Providence; Portuguese Holy
Ghost, Bridgewater; Império Mariense de Saugus
e Clube Português de
Hudson são alguns dos
testemunhos do poderio
mariense pelos EUA.
Como se depreende estes
convívios servem para dar
uma ideia, se bem que
breve, das potêncialidades
da comunidade aqui radicada, que muitas vezes é
(Continua na página seguinte)

CENTRO CULTURAL SANTA MARIA
840 BROADWAY, EAST PROVIDENCE, RI — (401) 434-4418
Saudamos a comissão responsável
do IV Convívio Mariense pelo êxito
conseguido, assim como a comitiva
visitante liderada por Carlos
Rodrigues, presidente da Câmara
Municipal de Vila do Porto
David Bairos, Presidente
O edifício do Centro Cultural de Santa Maria
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IV Convívio Mariense
(Continuação da página anterior)

Na foto em cima, André Moura, presidente da junta de
Santa Bárbara, entrega um livro sobre aquela freguesia
a Eddy Chaves, que, na foto ao centro, recebe de Jorge
Santos, presidente da junta de São Pedro, uma miniatura
de carro de bois, feito pelo próprio e, na foto em baixo,
uma lembrança da junta de freguesia de Almagreira,
entregue por Paulo Magalhães, presidente da junta
daquela freguesia.

Carlos Rodrigues trouxe da ilha algumas lembranças,
uma das quais o livro sobre os fósseis marinhos de Santa
Maria, que entregou ao senador Daniel da Ponte.

desconhecida nas origens.
Mas para grandes males,
grandes remédios e a cura
foi a chegada ao “Portuguese Times” de Alda Freitas, antiga funcionária do
jornal mensal “O Baluarte
de Santa Maria” que se
publica naquela ilha açoriana, que abriu as portas às
reportagens relativas aos
marienses aqui radicados.
No sábado, o mariense e
o amigo do mariense foi
recebido, no local do convívio, com um licor caseiro
servido por Eugénia Braga
e Nélia Cunha que ofereciam ainda uns aperitivos.
Mantendo o figurino habitual de um convívio surgiam os convidados de
honra, distinção que recaiu,
novamente este ano, em
Carlos Rodrigues, presidente da câmara municipal

de Vila do Porto; Paulo Magalhães, presidente da freguesia da Almagreira; André Moura, presidente da
freguesia de Santa Bárbara;
Jorge Santos, presidente da
freguesia de São Pedro;
Aldeberto Chaves, freguesia de Santo Espírito e
Eduardo Cambraia, freguesia de Vila do Porto.
Gradualmente os naturais da ilha de Santa Maria,
conhecidos por ‘cagarros’,
vão conquistando o seu lugar de honra no mundo
comunitário.
Numerosamente radicados em Hudson, estado de
Massachusetts e East Providence, estado de Rhode
Island, levantaram pilares
que atestam a sua presença
nesta parte dos EUA.
(Continua na página seguinte)

Carlos Rodrigues, presidente da autarquia de Vila do
Porto cumprimenta Juvenália Figueiredo, esposa do prof.
José Figueiredo, homenageado pelo convívio.

João Braga, do grupo organizador do IV Convívio
Mariense nos EUA entrega uma lembrança a Aldeberto
Chaves, presidente da junta de freguesia de Santo
Espírito, de onde são ambos naturais.

Eugénia Braga, do grupo organizador do encontro, acompanhada pelos autarcas
Eduardo Cambraia, André Moura, Jorge Santos, Carlos Rodrigues e Aldeberto Chaves.

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje!

Contate hoje mesmo a

Márcia Sousa, recentemente nomeada para vicecônsul de Portugal em
Providence, também marcou presença no evento.

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

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

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1975
582 Warren Avenue, East Providence, RI — Tel.

(401) 434-8399
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IV Convívio Mariense reúne, pela primeira vez, nos EUA os cinco presidentes das
juntas de freguesia da ilha e o presidente da câmara municipal de Vila do Porto
(Continuação da página anterior)

São duas presenças físicas
que atestam o poder de
iniciativa de gente que quer
preservar e projetar os seus
costumes e tradições populares e religiosas. Os marienses, na diápora, receberam ainda, com orgulho a
bênção do bispo D. António Sousa Braga, natural da
ilha, dado que foi aquela
entidade religiosa, que
inaugurou quer o Clube
Português de Hudson, quer
o Centro Cultural Mariense
em East Providence e no
ano passado presidiu às
festas do Espírito Santo
Mariense em Saugus.

António Frias, natural de Santa Maria, acompanhado também pelo empresário e
imigrante mariense António Chaves e pelos presidentes de junta de Santo Espírito,
Aldeberto Chaves e de Santa Bárbara, André Moura. Estes convívios tem servido para
estreitar laços entre os marienses radicados nestas paragens e os residentes na ilha.
Eddy Chaves entrega lembrança ao autarca Carlos
Rodrigues.

(Continua na página seguinte)

Na foto em cima, Jorge Santos, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, recebe
de David Bairos, presidente do Centro Cultural de Santa Maria, em East Providence,
uma lembrança daquela coletividade e, na foto em baixo, está ladeado por António
Chaves e Eddy Chaves, com uma placa alusiva à sua presença no IV Convívio Mariense.
Jorge Santos entregou, por sua vez, aos organizadores do convívio, uma lembrança
feita por si - um carro de bois em madeira.

A. CHAVES,

Na foto ao lado, dois jovens
políticos que marcaram presença no convívio: Jorge
Santos, presidente da junta
de freguesia de São Pedro e
que se deslocou de Santa
Maria e Helder Cunha, filho
de marienses e membro do
conselho municipal de East
Providence, que, na foto em
baixo, cumprimenta Carlos
Rodrigues, presidente da
autarquia de Vila do Porto,
sob o olhar de António Dias
Chaves.

INC.

Construtor e Empreiteiro
António Chaves

30 Bedford Park, Bridgewater, MA — Tel. 508-369-6741
Saudamos os naturais da ilha de Santa Maria pelo sucesso de mais um convívio
no passado sábado em Westport! Saudações extensivas à comitiva vinda
da terra de origem, que nos honrou com a sua visita!
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IV Convívio dos imigrantes naturais de Santa Maria em Westport, Massachusetts
(Continuação da página anterior)

A quarta edição do convívio mariense, tem, tal como as outras coletividades,
o objetivo de promover o
estreitar de laços afetivos e
culturais entre os marienses
que se encontram na ilha e
os que imigraram para
estas paragens e como tal
promoveu uma pequena
amostra de pintura e artesanato com trabalhos de
imigrantes, na sua maioria,
marienses, como Angelina
Leandres Phelan, João
Cabral, Manuel da Cunha
e Fernanda Leandres, entre
outros.
Segundo Eddy Chaves,
mentor do evento, “é um
motivo de grande orgulho
ter hoje aqui presente, além
do presidente da câmara de
Santa Maria, os presidentes

As fotos desta página documentam os vários momentos
de trocas de lembranças entre os convidados, vindos
de Santa Maria, membros do grupo organizador do IV
Convívio e individualidades locais, no passado sábado,
no White’s of Westport.

de todas as freguesias”, que
acrescentou, que “não é
todos os dias, nem foi
tarefa fácil trazer uma
comitiva desta envergadura
a estas paragens dos EUA.
Estabeleceu-se
um
intercâmbio entre lá e cá
que tem dado frutos
positivos de grande aproximação das duas partes”.
“Vamos na quarta edição
de um convívio que já conquistou lugar de honra no
seio comunitário luso dos
EUA. Se os apoios se mantiverem este encontro vai

ter a sua continuidade”,
garantiu, ainda, Eddy Chaves, que relembrou também que “atingir a aderência de perto de 500 pessoas
não é uma tarefa muito
fácil, mas é um orgulho
conseguir esta façanha.
“Além de tudo isto, temos conseguido trazer ao
convívio aquele espírito e
sentir mariense num estreitamento dos laços à origem. Sente-se aqui aquela
calor humano, próprio das
gentes de Santa Maria”,
concluiu Eddy Chaves.

Impressões da comitiva visitante sobre o IV Convívio Mariense
Com o apoio de Alda
Freitas, ouvimos os elementos da comitiva visitante para o Portuguese
Channel em programa a
transmitir sábado pelas
9:00 da noite e do qual
transcrevemos para o Portuguese Times apenas
algumas passagens.

Carlos Rodrigues, presidente da câmara municipal de Vila do Porto: “Se
todos os que estão na ilha
defendessem a sua terra
como os aqui radicados,
tudo correria muito melhor.
A minha presença não é
uma opção é uma obrigação porque, depois da

forma como aqui fomos
tratados no ano transato,
não aceitar o convite para
aqui regressar não teria
desculpa. (...) Temos no
entanto de manter a luta
contra a SATA perante o
impedimento das pessoas
levarem uma mala com a
sua própria roupa, para ter

acesso a tarifas mais
baixas. É uma luta que tem
de se continuar a travar, nós
lá e vocês aqui”.
André Moura, presidente da junta de freguesia
de Santa Bárbara: “Sabendo o peso e o impacto que
(Continua na página seguinte)

COUTO MANAGEMENT GROUP
Saudamos os naturais da ilha de Santa Maria pelo sucesso
de mais um convívio no passado sábado em Westport!
Saudações extensivas à comitiva vinda da terra de origem,
que nos honrou com a sua visita!

Stoneham, MA

Sal Couto, CEO proprietário
Salvi Couto, presidente

Escritórios principais

Tel. 781-279-0290
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Impressões da comitiva mariense
(Continuação da página anterior)

significa a nossa presença
neste convívio, não podia
deixar de estar presente”.
Paulo Magalhães, presidente da junta de Almagreira: “É uma honra desmedida estar aqui presente
num encontro que reune
todos aqueles que nos
deixaram, mas que sentem
longe da origem a atração
do regresso, mesmo que
seja só por uns dias”.
Aldeberto Chaves, pre-

sidente da junta de Santo
Espírito: “Seria impossível
recusar este convite de estar
presente num encontro
desta envergadura e impacto nos aqui radicados,
como forma de manter os
laços à origem”.
Eduardo Cambraia,
presidente da junta de Vila
do Porto: “É uma honra
estar aqui presente numa
festa que já conhecia por
informação fornecida pelo

anterior presidente da junta
de freguesia e que hoje
constato pessoalmente a
amplitude deste encontro”.
Jorge Santos, presidente
da junta de freguesia de São
Pedro: “O que me levou a
deslocar a terras americanas para estarmos presentes neste convívio foi a
forma amável e simpática,
como fomos convidados, e
o desejo de trazer a imagem
da nossa ilha”.

Nas fotos em cima e ao
lado, a comitiva visitante,
a convite do mariense
José Freitas, foi recebida
no Inner Bay Restaurant,
em New Bedford, propriedade de António Soares.
João Carlos Pinheiro, que
se deslocará aos Açores
para participar na Regata
da Autonomia, cujo percurso inclui a ilha de Santa
Maria, também marcou
presença no almoço.
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Prof. José M. Figueiredo homenageado
a título póstumo no IV Convívio Mariense
O grupo organizador do IV Convívio
Mariense nos EUA homenageou a título
póstumo José Moreira Figueiredo, falecido
recentemente. Eddy Chaves entregou a
placa alusiva à homenagem à esposa Juvenália Figueiredo, que se fez acompanhar pelo
filho Edward Figueiredo. A filha Christine
McDade não pode comparecer, dado que foi
mãe, pela segunda vez, recentemente.
O homenageado falecido a 9 de novembro
de 2013, com 68 anos, nasceu no lugar da
Azenha, freguesia de Santo Espírito, filho de
José e Maria Figueiredo e residia, desde
1970, em Hudson, vila norte-americana com
maior concentração de imigrantes marienses.
Deixou Santa Maria com os pais e irmão mais novo em 1960, tendo casado em
Montreal, Canadá com Juvenália C. Figueiredo. Residiu na Califórnia (Oakland
e Berlekey), onde iniciou a sua vida académica.
José Figueiredo era licenciado em Espanhol e Alemão pela San Francisco
State University; mestrado em Românicas e doutoramento em Educação pela
Boston College; é diplomado, ainda, por várias universidades nos EUA, Harvard
e Massachusetts-Amherst e portuguesas, Açores, Coimbra, Trás-os-Montes e
Alto Douro e Minho.
A sua paixão era o ensino, tendo trabalhado mais de 30 anos nas escolas
públicas de Cambrigde - foi diretor da Charles G. Harrington School; lecionou
na Boston University e no Quinsigamond Community College, entre outras.
A sua participação comunitária é relevante e justificativa da sua ligação ao
seu grupo étnico, tendo sido, entre outros, co-fundador da Escola Portuguesa
de Hudson e da Escola Portuguesa Cambridge/Somerville, do Programa
Radiofónico “Portugal 73” e do grupo Amigos de Santo Espírito; foi presidente
geral da União Portuguesa Continental e da Luso American Life Insurance
Society, da organização do centenário da chegada do primeiro português a
Hudson, celebrada em 1986 e coordenador do rancho folclórico de Cambridge.
Entre as mais diversas distinções e condecorações, recebeu a “Medalha da
Ordem Oficial do Infante D. Henrique”, do então presidente da República Mário
Soares, em 1986. Em novembro de 2005 recebeu o XIV Peter Francisco Award
numa distinção da União Portuguesa Continental, a que presidiu. Foi distinguido
“Homem do Ano” do Convívio dos Amigos de Santo Espírito.

ESPECIAL

Não paga
juros durante
1 ano
Aberto agora aos domingos
Meio-dia às 5:00 PM

MESA E 4 CADEIRAS
$
desde

499

José Freitas e
empregados saúdam
os naturais da ilha
de Santa Maria pelo
sucesso de mais
um convívio no
passado sábado!

FURNITURE

SALDO DE PRIMAVERA

Colchões
para casal
2 peças da
marca

“SERTA”
desde

$

desde

397

CURIOS
$

297

SALAS DE ESTAR 4 peças

CADEIRAS
RECLINÁVEIS

$
desde

desde

229

$

1.199

Aberto segunda, terça, quarta: 10-7. Quintas e sextas: 10-8. Sábado: 9-5:30. Aberto aos domingos: 12-5 PM
www.demellos.com

149 COUNTY STREET, NEW BEDFORD, MA

(508) 994-1550
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IV Convívio Mariense

Victor Santos, Eddy Chaves, Aldeberto Chaves, André Moura, António Frias, António Chaves, Carlos Rodrigues,
Walter Sousa, José Sousa, Paul Freitas, Jorge Santos e Paulo Magalhães.
O casal António e Manuela Frias marcaram presença
no IV Convívio Mariense nos EUA.

Manuel Costa, do grupo organizador do Convívio,
entrega placa alusiva ao evento a Eduardo Cambraia,
presidente da Junta de Freguesia de Vila do Porto.

Eddy Chaves entrega a Juvenália Figueiredo, acompanhada pelo filho Edward Figueiredo, a placa de homenagem ao seu marido, o prof. José Figueiredo, falecido
a 9 de novembro do ano passado.

António Frias junto de Jorge Santos, presidente da
Junta de Freguesia de São Pedro.

Walter Sousa entrega placa a Paulo Magalhães,
presidente da Junta de Freguesia de Almagreira.
Aldeberto Chaves, presidente da Junta de Freguesia de
Santo Espírito, recebe placa alusiva à sua participação
no IV Convívio Mariense, entregue por João Braga.

Paul Freitas entrega placa a André Moura, presidente
da Junta de Freguesia de Santa Bárbara.

António Frias e Carlos Rodrigues.

Eddy Chaves, mentor do encontro de marienses nos
EUA, entrega placa alusiva ao evento a Carlos
Rodrigues, presidente da Câmara de Vila do Porto.

António Chaves entrega a placa do IV Convívio
Mariense a Jorge Santos.

Saudamos os naturais da ilha de Santa Maria pelo sucesso
de mais um convívio! Saudações extensivas à comitiva vinda
da terra de origem chefiada pelo presidente da Câmara Municipal
de Vila do Porto, Carlos Rodrigues

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

Tel. (978) 562-3495
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Ted Kennedy Jr., filho de Edward Kennedy, tenciona
Conselheiro Rego está descontente com o
Departamento de Obras Públicas de Fall River candidatar-se ao Senado estadual de Connecticut
Daniel Rego está farto dos
buracos nas ruas, aliás como
muitos outros residentes de
Fall River e esse descontentameto veio a público a
semana passada quando o
conselheiro municipal
decidiu interprelar vários
trabalhadores municipais
envolvidos em obras junto
ao city hall no dia 1 de abril.
Rego é também operário,
carpinteiro e dirigente
sindical integrando o
Conselho Regional da Nova
Inglaterra Local 1305da
Carpenters.
“Foi feio”, disse Dennis
Silva, inspetor do departamento municipal de Enge-

nharia e o alvo da aparente
ira de Rego. “Ele estava a
reclamar e a delirar”.
Rego discorda e responsabiliza Silva pela conflituosa discussão entre ambos,
dizendo que se dirigia para
o Departamento de Engenharia para obter informações sobre vários projetos
municipais, incluindo a
construção das casas de
banho para deficientes.
“Eu não perdi a calma e
acho que não deveriam ter
gritado como um funcionário municipal eleito”,
disse Rego ao Herald News.
“Eu mantive um controlo
perfeito, dignidade e

respeito”.
O mayor Will Flanagan
disse que , após o incidente,
Rego se aproximou dele
quando entrava para uma
reunião com o chefe de
departamento, dizendo que
algo precisava ser feito a
respeito do engenheiro
municipal.
Por seu lado, o engenheiro,
Byron Holmes, disse que o
incidente teve origem nos
comentários depreciativos
de Rego sobre o Departamento de Engenharia durante uma reunião conjunta do
Conselho Municipal e
Comité Escolar no dia
anterior.

Convívio dos Naturais da Praia da Vitória

Os naturais do concelho da Praia da Vitória reuniram-se na noite do passado
sábado, na Sociedade do Divino Espírito Santo em Lowell, naquele que foi o 15º
convívio e que contou com a presença do presidente daquele município da ilha
Terceira, Roberto Monteiro. Daniel Melo, jovem lusodescendente, foi o presidente
da comissão organizadora do convívio. Na próxima edição PT publicará extenso
apontamento sobre o evento. A foto documenta o momento em que Roberto
Monteiro procedia ao simbólico corte do bolo, na presença de John Correia, Eduíno
Leal, Hélio Melo, coordenador do convívio, Daniel Melo, Hélio Sousa e Dario Rego.

O centenário Phillip Street Hall apresentou
as domingas do Espírito Santo para 2014
Durante o jantar de
homenagem ao casal do
ano e das rainhas do
Espírito Santo do Phillip
Street Hall foram anunciadas as domingas para
2014 e que foram atri-

buídas a Joseph Farias (1.ª
dominga), António Amaral
(2.ª dominga), Grupo da
Amizade (3.ª dominga),
José Nobrega (4.ª dominga), Connie Silveira
(5.ª dominga), José Correia

(6.ª dominga) e Joseph e
Connie Silveira (7.ª
dominga).
Desta forma f ica
explicada a nomenclatura
da atribuição das domingas.

Ted Kennedy Jr., filho do
falecido Ted Kennedy, que
foi senador federal de Massachusetts durante quase 50
anos, tenciona concorrer ao
Senado estadual de Connecticut na sua primeira candidatura a um cargo público.
Ted KennedyJr., 52 anos,
advogado de cuidados de
saúde, pretende obter a

nomeação do Partido Democrático como candidato
ao 12 º Distrito senatorial de
Connecticut e anunciou a
sua decisão na biblioteca
municipal de Branford,
cidade costeira perto de New
Haven. O 12 º Distrito representa Branford, Durham,
Guilford, Killingworth,
Madison e North Branford,

e o atual representante é
Edward Meyer, do Partido
Democrático, que decidiu
reformar-se. Como membro
de uma das famílias politicamente mais proeminentes da
América, há vários anos que
Kennedy Jr. vem sendo
apontado como candidato a
vários cargos políticos, mas
deu preferência à família.
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ALVITO. O ciclo gastronómico “As Ervas da Baronia”, que
inclui três iniciativas por ano nesta localidade dedicadas a
pratos à base de ervas usadas na cozinha alentejana, foi
selecionado pela Turismo do Alentejo para promover a região
no mercado britânico. A primeira iniciativa do ciclo, dedicada
a catacuzes, espargos e carrasquinhas, decorre em fevereiro,
a segunda, dedicada às beldroegas, em junho, e a terceira,
dedicada aos poejos, coentros e hortelãs, em outubro.

ANADIA. O Palácio dos Condes de Foz do Arouce, (abaixo
representado) onde nasceu e viveu a compositora e escritora
“M. Grisalde”, pseudónimo por que ficou conhecida Maria de
Melo Furtado Caldeira Giraldes de Bourbon, 2.ª condessa
de Proença, cultora do fado e da canção coimbrã, está em
processo de classificação como monumento de interesse
municipal. O palácio situa-se em Famalicão, Anadia, e a
construção teve início em 1860, para habitação da mãe de
“Grisalde” e marido, condes de Foz do Arouce. O edifício
principal foi erguido a partir de umas “casas velhas” do Conde
da Graciosa, avô da escritora, juntamente com os terrenos
agrícolas. O palacete foi construído ao estilo neogótico, com
numerosas portas e janelas em arco quebrado. A capela,
cuja torre sineira se destaca no edifício, foi redecorada em
1914, com azulejos setecentistas provenientes do palácio
do Pátio do Giraldes, que foi expropriado e pertencia à família.

AZAMBUJA. Um antigo catequista na capela de Casais
da Lagoa e monitor na colónia de férias da paróquia de
Aveiras de Cima, atualmente com 29 anos, acusado de 14
crimes de abuso sexual de quatro crianças, com idades entre os oito e 11 anos, confessou em tribunal os factos, segundo adiantou fonte judicial à agência Lusa. O homem é
suspeito de incentivar e de ter levado a cabo atos de cariz
sexual com quatro crianças, entre 2011 e 2012, numa casa
abandonada, num anexo da capela, na habitação da sua
avó e nas casas de banho da escola primária, na localidade
de Casais da Lagoa.
CASTELO DE VIDE. As sopas de sarapatel, prato feito à
base de sangue de borrego e de cabrito, vão “reinar” durante a Páscoa, quadra que é também assinalada neste
concelho do Alto Alentejo com várias iniciativas culturais e
religiosas. Além do sarapatel, os molhinhos de tomatada, o
cachafrito de cabrito, ensopado de borrego ou a perna de
borrego no forno são outras das iguarias, bem como a doçaria
típica daquela região. O município prevê, ainda, realizar até
setembro vários eventos, como o festival Andanças, uma feira
medieval e uma programação cultural e de animação aos
fins de semana.
FRONTEIRA. Os 630 anos da Batalha dos Atoleiros foram assinalados com a recriação de uma feira medieval
naquela vila alentejana e que conta com “vários atrativos”,
como a vivência de um mercado típico da época, a exposição
de artefactos bélicos, panejamento e acampamento
castrense, assim como um concerto de música de índole
medieval, danças populares, um espetáculo de cetraria e de
malabares de fogo. Arruadas, um cortejo, os concertos de
danças e músicas mouras, um workshop de tiro ao arco, um
torneio de armas a cavalo e venda de escravos também
fazeram parte da programação. A Batalha dos Atoleiros
ocorreu a 06 de abril de 1384, no sítio pantanoso de Atoleiros,
entre Fronteira e Sousel. Na Batalha dos Atoleiros, onde se
registou uma vitória de Portugal sobre Castela, Nuno Álvares
Pereira venceu a cavalaria castelhana, apesar de se
apresentar na contenda em menor número, utilizando pela
primeira vez a tática do quadrado. Da parte portuguesa não
se registaram mortos, nem feridos, ao contrário dos invasores
que sofreram pesadas baixas.
PORTALEGRE. A 14.ª Feira de Doçaria Conventual e Tradicional de Portalegre que decorreu no Mosteiro de São
Bernardo, apresentou o certame este ano, pela primeira vez,
com certificação de qualidade atribuída pela associação
QUALIFICA. Dados históricos indicam que, em Portalegre,
até meados do século XX, as religiosas dos conventos de
Santa Clara e São Bernardo confecionaram e comercializaram diversos doces, tais como o Manjar Branco, o
Toucinho-do-Céu, os Rebuçados de Ovos, o Queijo Dourado
e a Lampreia de Portalegre.
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Portugal contribui
para missão
militar na RCA
Portugal é um dos 13
países que contribuem para
a missão militar da União
Europeia na República
Centro-Africana, que
deverá estar operacional no
terreno no final de maio. .
Portugal participará na
força de gendarmaria (força
policial militar, através de
elementos da Guarda
Nacional Republicana), e
disponibilizará um avião de
transporte C-130, no teatro
de operações.

Negócios entre
Portugal e Angola
e Guiné
Equatorial
criticados
no Le Monde
Os negócios de Portugal
com Angola, Guiné Equatorial e Moçambique, “mesmo que choquem os defensores dos direitos humanos”, são destacados pelo
jornal francês Le Monde, a
propósito da cimeira União
Europeia/África.
Na sua edição de quartafeira passada, o jornal publica um artigo assinado por
Claire Gatinois, enviada
especial a Lisboa, com o
título “Os recursos de Angola semeiam a confusão
em Portugal”, em que relata
que “Portugal já pesou os
ganhos que representam as
suas ex-colónias para a sua
economia, desgastada pela
crise e pela austeridade”,
acrescentando: “mesmo
que às vezes isso choque os
defensores dos direitos
humanos”.
A jornalista francesa
recorda que o primeiroministro, Pedro Passos Coelho, esteve recentemente
em Moçambique, “ricamente dotado de gás”, para
assinar 16 acordos comerciais e que o país está a
“também a fortalecer os
laços” com a Guiné Equatorial, “grande produtor de
petróleo” que poderá entrar
este ano para a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), depois de
esta adesão ter sido recusada devido ao desrespeito
pelos direitos humanos naquele país.
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Casal de imigrantes portugueses detido
em Toronto por fraude a idosa
Um casal de origem portuguesa foi detido pela
polícia de Toronto por acusações de abuso e fraude a
uma idosa.
Uma mulher de 94 anos
de idade que se ofereceu
para ajudar a sua governanta e o marido com os
custos de mudanças, foi
burlada praticamente em
quase todas as suas poupanças, de acordo com a
polícia.
Vera Nunes, de 32 anos,
e Luís Serpa da Conceição
Santos, de 38, podem ser
sujeitos a devolver o que foi
burlado (cerca de 16 mil
euros) e a uma indemnização de 3.285 euros.
Em conferência de imprensa, na quarta-feira passada, a polícia de Toronto
anunciou a detenção do
casal acusado de fraude a
Norma Marshall, uma idosa
residente de Toronto. As
autoridades aproveitaram o
caso para sensibilizar a
população mais idosa para

o risco de burlas.
Norma Marshall, que
também esteve na conferência de imprensa ao lado
da polícia, revelou que
“contratou a governanta”
portuguesa há quatro anos,
para a assistir “nas suas
atividades diárias”.
No início do ano, a governanta disse-lhe que tencionava regressar a Portugal
com a família e convidou a
idosa a ir com eles.
Norma Marshall diz que
concordou com a proposta
e decidiu apoiar financeiramente a família nas mudanças e aceitou acolhê-los em
casa até à partida para Portugal.
De acordo com a polícia,
o casal passou a viver em
casa da idosa, limitando-a
a um pequeno quarto, tendo
vendido mobílias e joias da
vítima. “A minha mobília
foi-se toda, já não me sentia
em casa”, lamentou a idosa.
O caso só levantou suspeitas a um farmacêutico,

Firoz Jogial, que ia regularmente levar medicamentos
à idosa, que se mostrou
preocupado com o seu
estado de saúde.
“Perguntei a Norma
porque não estava a tomar
a sua medicação regularmente. Ela não olhou para
mim. Estava assustada, e
fiquei com a sensação de
que algo estava errado.
Sempre que ela me abria a
porta, falava comigo e
perguntava-me coisas, mas
naquele dia pouco falou.
Regressei a farmácia e disse
ao meu colega que algo não
estava certo”, disse Jogial,
na conferência de imprensa
transformada numa ação de
sensibilização contra burlas.
Os investigadores dizem
que a mulher perdeu a
maioria das suas poupanças
da vida, aproximadamente
25 mil dólares (16 mil euros), e alegam que o casal
nunca tencionou emigrar
com a idosa.

Berço de cortiça luso, Sleep Tight, é finalista
em prémio internacional
Há uma criação portuguesa entre os cinco finalistas do prémio internacional Green Furniture
Award, dedicado ao design
sustentável. Trata-se do
berço em cortiça ‘Sleep
Tight’, desenvolvido pelo
projeto TASA (Técnicas
Ancestrais,
Soluções
Actuais), desenhado pelas
arquitetas Sofia Chinita e
Karin Pereira.
A inovação portuguesa
compete, assim, lado a lado
com duas ideias dinamarquesas e outras duas suecas,
que completam a lista dos
cinco nomeados para a final
do Green Furniture Award.
O vencedor é anunciado no

próximo dia 11 de Abril, na
Milan Design Week, em
Itália.
‘Sleep Tight’ tem por
objetivo conjugar a cultura
tradicional regional a nível
do artesanato – materiais,
técnicas, saberes e fazeres

locais-, com a inovação
estratégica – design, história do produto, embalagem,
imagem.
António Luz foi o artesão
que deu forma ao protótipo,
e a Novacortiça forneceu a
matéria-prima.

Portugal tem que devolver 12,56 milhões
a Bruxelas de ajudas para agricultores
Portugal tem que devolver a Bruxelas 12,56 milhões de euros de ajudas
indevidamente usadas no
setor da Agricultura.
A maior parcela, de 12,04
milhões de euros, da verba

que Portugal terá que devolver à Comissão Europeia
tem que ver com o incumprimento da, condicionalidade, que é conjunto de
condições de base por agricultores que beneficiam de
pagamentos diretos. Lisboa
terá ainda que enviar para

os cofres comunitários 0,62
milhões de euros, relativos
restituições às exportações,
um mecanismo de compensação financeira que visa
permitir aos operadores
económicos comunitários
escoar os seus produtos para
países fora da UE.

Quercus quer fim dos sacos
de plástico nas lojas

SANTARÉM. Azeite da Golegã, mel de Mação, flor de sal
e sal aromatizado das salinas de Rio Maior ou queijinhos da
Escola Superior Agrária de Santarém estão a chegar a lojas
gourmet, de todo o país e também em Londres, numa
iniciativa de “O Melhor do Ribatejo”. No “pacote” constam
também sabonetes de azeite da Quinta do Juncal, compotas
de Achete, tábuas de madeira de Pernes, chás de Vale da
Trave e enchidos das Fazendas de Almeirim, em embalagens
que remetem para figuras típicas das tradições ribatejanas.
O projeto é da empresa de design e publicidade “Ah! D’ideias”.
VILA NOVA DE GAIA . Um novo empreendimento
turístico poderá nascer dos edifícios abandonados na escarpa
da Serra do Pilar, estando a ser preparada a declaração de
interesse público da obra orçada em cerca de 125 mil euros.

Portugal

Pormenor da criação do artista português Alexandre
Farto, que assina Vhils, do cantor Zeca Afonso. numa
escola secundária do Seixal.
Foto: João Relvas/Lusa

A associação de defesa do ambiente, Quercus,
apresentou, quinta-feira, ao ministro do Ambiente, uma
proposta para definir regras para reduzir a distribuição
gratuita de sacos de plástico nos supermercados de forma
gradual, durante quatro anos, e defende os sacos reutilizáveis.
Carmen Lima, técnica da Quercus, referiu à agência Lusa
que o assunto deverá ser legislado assim que possível, mas
com uma implementação a médio prazo para os consumidores voltarem a adaptar-se a novos hábitos e aos sacos
que trazem de casa e voltam a ser usados.
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Açores/Madeira

FC Madalena participa em
New Bedford nas comemorações
do Dia de Portugal
O Futebol Clube da Madalena, Pico, desloca-se aos EUA
e ao Canadá, de 28 de maio a 18 de junho. Esta informação
foi disponibilizada por Nogueira e Castro, treinador do
Clube, à Rádio Pico, que informou, ainda, que o clube irá
participar em jogos amigáveis e nas comemorações do
Dia de Portugal em New Bedford. O Futebol Clube da
Madalena sagrou-se, recentemente, campeão da
Associação de Futebol da Horta.

Pauleta recebe medalha de ouro
do município de Ponta Delgada

O ex-futebolista internacional Pauleta (Pedro Resendes)
foi agraciado com a medalha de ouro do município de
Ponta Delgada, na cerimónia solene do aniversário da
cidade, que assinalou 468 anos.
Na cerimónia, que decorreu no salão nobre, dia 01, José
Manuel Bolieiro, presidente da câmara de Ponta Delgada,
considerou que “a excelência do mérito de Pauleta é de
ouro e honra a nossa cidade, o nosso concelho e os Açores”.
Pauleta agradeceu a homenagem e disse ser “mais fácil
estar a jogar num estádio perante 70 mil pessoas do que
estar aqui”, referindo que “digo sempre o que me vai na
alma”. “Esta distinção é uma honra. Espero estar à altura
dela. Espero poder honrar sempre a Medalha de Ouro que
agora recebi”, disse.

Autarca graciosense deslocou-se
ao Canadá
Avelar Santos, presidente
da Câmara Municipal de
Santa Cruz da Graciosa, deslocou-se a semana passada ao
Canadá, para o aniversário do
Graciosa Comunity Center.
O autarca também marcou
presença na ilha Terceira, dia
29, na noite graciosense,
promovida pela associação
casa da Graciosa, que está a
ser constituída.

Fábrica de conservas Santa
Catarina premiada
A empresa Santa Catarina Indústria Conserveira, S.A,
na ilha de São Jorge, conquistou cinco prémios no 3.º
Concurso Nacional de Conservas de Pescado, realizado
em Santarém.
A conserveira ganhou o prémio mais importante do
certame, que distingue o “Melhor dos Melhores”, com o
Filete de Atum em Azeite com Sementes de Funcho; duas
medalhas de ouro com o Filete de Atum em Azeite Biológico 250g em frasco de vidro e com o Filete de Atum com
Molho Cru e duas medalhas de prata com o Filete de Atum
em Azeite com Rama de Funcho e com o Paté de Atum
com Orégãos.

Jovem de 27 anos suicida-se
Uma jovem de 27 anos suicidou-se, dia 04, em Vila
Franca do Campo, São Miguel.
Fonte da PSP confirmou ao jornal Açores 9 que foi
recebida uma chamada a alertar para uma tentativa de
suicídio, mas que quando chegaram ao local a jovem já se
encontrava cadáver.
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Concelho do Nordeste, em São Miguel
festeja 500 anos com “programa ‘low cost’”
O concelho do Nordeste,
S. Miguel, celebra este ano
500 anos de história com
inúmeros eventos, mas “a
difícil situação financeira”
da autarquia obrigou à
escolha de um programa
comemorativo “ low cost”.
“Será ‘low cost’ porque,
realmente, o tempo e a conjuntura não nos permite
grandes exageros”, afirmou
à agência Lusa o presidente
da Câmara Municipal do
Nordeste, Carlos Mendonça, convicto de que, apesar
das circunstâncias, está
garantida “a qualidade dos
eventos e a satisfação dos
nordestenses”.
Por ordem do Rei D. Manuel I, em 1514, o Nordeste,
na ilha de São Miguel, foi
elevado a vila, comemorando o feriado municipal a
18 de julho, data em que decorre a maior festa religiosa
no concelho, em honra do
padroeiro São Jorge.
O programa comemorativo esteve a cargo de uma
comissão de nordestenses

criada para o efeito, que
envolveu toda a comunidade e várias instituições
locais de diversas áreas.
Palestras sobre figuras e
acontecimentos que marcaram a história do Nordeste,
representações históricas
alusivas à época Quinhentista, concertos, exposições
e atividades de natureza e
de promoção dos recursos
naturais do concelho são

algumas das iniciativas
previstas na programação,
que irá decorrer ao longo do
ano nas nove freguesias do
município.
Para Carlos Mendonça,
desde o início que o objetivo da autarquia com as comemorações dos 500 anos,
iniciadas a 22 de fevereiro,
foi “descentralizar, aproveitar a cultura do concelho e
das suas gentes para levar o

Nordeste ainda mais além
fronteiras”.
A imagem gráfica que o
município associou às comemorações dos 500 anos
da elevação a concelho foi
inspirada numa obra emblemática da vila, a centenária
Ponte dos Sete Arcos, e resultou de um concurso ganho pelo munícipe Milton
Furtado.
Com Lusa/Foto CMN

Vasco Cordeiro destaca papel dos Açores como ponto
de encontro entre a América e a Europa
O presidente do governo açoriano salientou a importância da realização nos Açores de eventos como a
conferência mundial WorldConnex 2014, uma vez que
valoriza a Região como ponto de encontro entre a América
e a Europa.
“Este é um momento que gostamos muito que se realize
nos Açores porque, também desta forma, ao termos aqui
uma empresa com presença mundial, como é a GlobeStar
Systems, valorizamos os Açores como ponto de encontro
entre a Europa e a América e entre várias partes do
mundo”, afirmou Vasco Cordeiro, quando discursava, na
passada quarta-feira, num jantar com os participantes na

“Chalé da Tia
Mercês” entregue
à Junta das
Furnas, S. Miguel
A Câmara Municipal da
Povoação cedeu o “Balneário Raposo de Amaral”, popularmente conhecido como “Chalé da Tia Mercês”,
à Junta de Freguesia das
Furnas, por cinco anos.
Localizado perto das caldeiras das Furnas, o Chalé
era uma Casa de chá, onde
poderia provar o famoso
chá lilás da água do Padre
José. Antigamente, o Chalé
era propriedade particular e
servia de casa para banhos
de imersão, que eram utilizados para curar vários problemas de saúde. “Tia Mercês” era uma senhora das
Furnas que cuidava do Chalé. Como alma caridosa,
que era, emprestava a chave
do espaço a quem lhe batesse à porta, em busca dos
milagres das águas mineromedicinais, para cura das
suas maleitas.
Texto: CMP

edição de 2014 da WorldConnex.
Este evento, que foi promovido pela empresa GlobeStar
Systems, fundada e presidida pelo luso-canadiano David
Tavares, e que se realizou pela segunda vez no arquipélago,
contou com a presença de Gordon Brown, ex-primeiroministro do Reino Unido.
Segundo Vasco Cordeiro, a realização de um evento
desta natureza na Região, que reúne participantes de vários
países, constitui também uma oportunidade para “colher
os ensinamentos e a experiência sobre um tema de
vanguarda deste mundo em que vivemos: a interceção entre
as novas tecnologias e o setor da saúde”.

Diocese do Funchal afirma-se disponível
para colaborar com a Polícia Judiciária após
divulgação de alegados abusos sexuais no Seminário
A Diocese do Funchal
assegurou estar “sempre
disponível” para colaborar
com as autoridades, depois
de o Diário de Notícias da
Madeira ter divulgado uma
investigação da Polícia
Judiciária sobre alegados
abusos sexuais contra alunos no Seminário Diocesano do Funchal.
“A diocese estará sempre
disponível a colaborar com
as autoridades competentes”, declara a autoridade
religiosa num comunicado
emitido pelo gabinete de
informação, com o título
“uma palavra necessária”,
no qual reage à manchete
do dia 01 de abril do Diário
de Notícias da Madeira:
“Polícia Judiciária investiga
alegados abusos no seminário do Funchal”.
Segundo o jornal, “a investigação está ainda numa

fase embrionária, decorre
há cerca de dois meses e foi
desencadeada por uma
queixa-crime e cujo inquérito prossegue os trâmites
legais sob a tutela do Ministério Público”.
O matutino madeirense
refere ainda que, “nos últimos dias, algumas pessoas,
entre as quais antigos alunos, têm sido chamadas
para serem inquiridas nas
instalações daquele órgão
de polícia criminal, no
âmbito desta investigação”.
No documento emitido, a
Diocese do Funchal acrescenta que, embora “desconhecendo o teor do texto da
denúncia, afirma que se há
suspeitas elas devem ser
investigadas e levadas até
ao fim, na procura da verdade, responsabilizando
quem eventualmente possa
e deva ser responsabili-

zado”.
Reconhecendo publicamente o “valor e importância do seminário” na formação tanto de sacerdotes
como de alunos, a diocese
sublinha que “a Igreja tem
sido no mundo a instituição
que mais tem agido na condenação dos atos de pedofilia e de abuso de menores
e muito tem feito para precaver, debelar e reparar os
males desses comportamentos”.
Contudo, salienta que
esta posição “não se concilia nem pode pactuar com
a publicitação de suspeitas
que, pelo modo e pelos efeitos da sua divulgação, se
transformam em ‘quase
verdades’ e em que são
atingidas, de forma irreparável, pessoas e instituições,
que muito dão à Igreja e à
juventude”.
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MELTING POT
Times Square, encruzilhada do Mundo
Foi a 8 de Abril de 1904 que Adolph Ochs (cuja bisavó era
portuguesa) inaugurou as instalações do seu jornal, New
York Times, numa praça então chamada Longacre Square
e que, nesse mesmo dia, o mayor George McClellan
rebaptizou como Times Square, também conhecida como
Encruzilhada do Mundo. Em outubro desse ano foi
inaugurada a estação do metropolitano emTimes Square,
hoje a maior da cidade, com vários andares no subsolo.
Em dezembro de 1904, o New York Times organizou a
primeira festa de fim de ano na Times Square, com o
compositor George M. Cohan interpretando a sua célebre
canção Give My Regards to Broadway. A descida da bola
luminosa de cristal do alto do edifício do Times só começou
em 1907 e hoje é a mais famosa festa de fim de ano em
todo o mundo. No dia 14 de agosto de 1945 dois milhões
de pessoas concentraram-se em Times Square celebrando
a rendição do Japão no fim da II Guerra Mundial e Alfred
Eisenstaedt tirou a famosa fotografia do marinheiro
beijando uma enfermeira. A foto foi publicada dia 27 de
agosto na revista Life e tornou-se o beijo mais famoso do
mundo. Há 12 indivíduos que reclamam ser o marujo
beijoqueiro e um deles é George Mendonsa, filho do
madeirense Arsénio Mendonça e nascido em Newport há
91 anos. George reside em Middletown e de vez em quando
visita lares da terceira idade e recorda a sua experiência.
Nos anos 50 houve em Times Square um clube português
onde se reuniam José Rodrigues Miguéis e outros
portugueses residentes na cidade. Times Square era então
respeitável, com teatros, joalharias de judeus e o restaurante
do pugilista Jack Dempsey, que já nos anos 70 daria lugar
aos hot-dogs Nathan’s. Com a abertura de salas de striptease
e material porno, a praça encheu-se de traça, mas
recuperou. Têm ali edifícios a agência noticiosa Reuters e
a editora Conde Nast, que publica a revista The New Yorker
e outras. As redes de televisão ABC e MTV e vários canais
estrangeiros têm ali estúdios, nomeadamente um canal
japonês que, segundo diz, tem uma câmara cobrindo a praça
e controlada diretamente de Tóquio. Os japoneses estão
convencidos de que haverá outro 11 de Setembro em Times
Square e querem ter as primeiras imagens.

Guerra ao fumo
Cada vez mais cidades americanas proibem o fumo nos
bares e restaurantes. O argumento de que os estabelecimentos sofrem prejuízos sem os fumadores perdeu
validade. Em New York aconteceu precisamente o
contrário. Quando a lei antifumo entrou em vigor, dizia-se
que de 30% a 50% dos restaurantes e bares novaiorquinos
iriam falir e a cidade perderia milhares de postos de
trabalho e milhões de dólares em receitas fiscais. Nada disso
aconteceu: 97% dos 22 mil restaurantes e bares de New
York cumprem a lei e as suas receitas aumentaram 9%
porque muitas mais pessoas tornaram-se clientes desde que
o ar se tornou mais limpo e saudável. Há 130 mil pessoas a
trabalhar na restauração e, como a poluição se tornou seis
vezes menor, o número das doenças cardiovasculares e
pulmonares em New York diminuiu porque as pessoas
passaram a respirar um ar mais limpo e seguro.

Baleias à vista
O jornal USA Today recomenda 10 grandes lugares para
passar uma ou duas semanas admirando baleias no seu
habitat natural: Oahu, Hawaii; Blackbird Caye, Belize; Terra
Nova, Canadá; Canal Puget, British Columbia; ilha Baffin,
Ártico; ilha Chicagof e Galcier Bay, Alaska; ilhas San Juan,
ao largo de Washington; Lagoa San Inacio, ao largo de San
Diego; Golfo de São Lourenço, Canadá e Açores. As baleias
açorianas são de águas profundas, experiência a lembrar
Moby Dick. Podem ser vistas em abril e maio e voltam a
aparecer em setembro e outubro.

Imprensa americana faz anos
No próximo dia 24 de abril, cumprem-se 310 anos sobre o
surgimento do primeiro jornal no território que é hoje
Estados Unidos. Foi a 24 de Abril de 1704 que surgiu o
Boston News Letter, publicado por um funcionário dos
correios, um imigrante escocês chamado John Campbell.
Não era o primeiro jornal surgido na América, uma vez
que em 1690 aparecera uma folha intitulada Publick
Occurrences, mas teve apenas uma edição e foi suspensa
pelas autoridades coloniais. Só decorridos 14 anos é que,
devidamente autorizado pelo governador estadual, Joseph
Dudley, John Campbell lançou a sua publicação, que ficou
sendo o primeiro jornal da América.

Brasil colonial
Charles Frederick Hart foi um canadiano naturalizado
americano que se interessou pelo Brasil. Estudou ciências
em Harvard e visitou pela primeira vez o Brasil numa
expedição científica que se prolongou por 15 meses. Fez
ainda mais quatro expedições e na última em 1874 e a
convite do imperador D. Pedro II, para criar a Comissão
Geológica do Império. Mas contraiu febre amarela e morreu
em 1878, com 38 anos. Deixou cinco livros sobre o Brasil,
ensaios e um dicionário da língua tupi. Mas todo este
trabalho só agora começou a ser conhecido dos brasileiros
e americanos, com a publicação do livro “Hart: Expedições
pelo Brasil Imperial”, em português e inglês.
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Salazar e a Coca-Cola
Completam-se este mês de abril 40
anos do derrube da ditadura, o 25 de
Abril de 1974, a revolução dos cravos
que abriria caminho três anos depois
para a comercialização da Coca-Cola
em Portugal, uma das mais longas
batalhas da história do refrigerante
que completa 128 anos em maio
próximo, mais propriamente a 8 de
maio de 1886, data do seu lançamento
em Atlanta, pelo farmacêutico John

escreveu um dia explicando os
motivos da recusa: “Sei perfeitamente que o senhor nada tem a ver com
vinhos, nem com sumos de fruta e é
bem por outra razão que – apesar das
excelentes relações que mantemos, o
senhor e eu, e que datam da época
em que representava a Fundação
Rockefeller e não sonhava sequer em
fazer parte da Coca-Cola – sempre me
opus à sua aparição no mercado
português. Trata-se daquilo a que eu poderia
chamar a nossa paisagem
moral. Portugal é um país
conservador, paternalista e
EXPRESSAMENDES
– Deus seja louvado –
atrasado, termo que eu
Eurico Mendes
considero mais lisonjeiro
do que pejorativo. O senhor arrisca-se a introduzir em Portugal aquilo
que eu detesto acima de
tudo, ou seja, o modernisStith Pemberton, com a designação mo e a famosa efficiency. Estremeço
suspeita de Pemberton’s French Wine perante a ideia dos vossos camiões a
Coca e anunciada como revigorante percorrer, a toda a velocidade, as ruas
do cérebro e tónica para os nervos das nossas velhas cidades, aceleranfragilizados.
do, à medida que passam, o ritmo dos
A primeira tentativa para introduzir nossos hábitos seculares”.
o refrigerante no país remonta aos
Segundo alguns investigadores,
anos 20. A bebida vinha de Londres e não conseguindo demover Salazar, a
o seu distribuidor era Moitinho Al- Coca-Cola pode ter tentado derrubámeida, que encarregou a agência de lo em 1958 (com envolvimento da
publicidade de Manuel Hora do lan- CIA), através do financiamento da
çamento do produto. Hora recorreu a campanha eleitoral do candidato
um colaborador esporádico para criar presidencial general Humberto Delum slogan, um tal Fernando Pessoa, gado. A frase “obviamente demito-o”,
que 50 anos depois seria considerado proferida pelo general em resposta à
o maior poeta português moderno.
pergunta do jornalista Pereira da
“Primeiro estranha-se e depois en- Costa numa conferência de imprensa
tranha-se”, foi o slogan concebido por no café Chave d’Ouro, em Lisboa,
Pessoa, mas não chegou a ser divul- sobre o destino de Salazar se fosse
gado. Ricardo Jorge, amigo de Salazar eleito, terá resultado de uma “exigêne ao tempo diretor de saúde pública cia” da Coca-Cola como justificativo
de Lisboa, convenceu o ditador dos para a generosa oferta.
efeitos nefastos e o refrigerante foi
Álvaro Cunhal, que detestava Delproibido. O problema não seria a gado, chamou-lhe o General Coca
toxicidade da bebida, mas o seu Cola, mas não me parece que Pereira
prefixo. A Coca do nome sugere que da Costa, que conheci bem e gravise trata de um subproduto da cocaína tava na esfera estadonovista, estie não está muito longe disso, já que vesse metido em conjuras.
começou por ser produzida com
Mais tarde, anos 70, o próprio
folhas de coca mais tarde substituídas diretor de relações públicas da Cocapor noz-de-coca, já sem réstea de Cola, James Farley, passou a visitar
cocaína, portanto.
regularmente Lisboa e, por sinal,
Reza a história, que o último carre- assistiu ao funeral de Salazar a 30 de
gamento dessa primeira tentativa de julho de 1970, mas só depois do 25
exportação de Coca-Cola jaz no fundo de Abril a Coca-Cola foi comerciado Mar da Palha, no rio Tejo, lançado lizada em Portugal, o que criou
do cargueiro que o trazia de Inglaterra nalguns portugueses o hábito de ir a
numa espécie de Lisbon Coca-Cola Espanha comprar o refrigerante e
Party.
regressar com várias garrafas de
Diz-se também que Salazar interdi- contrabando. Contudo, a Coca-Cola
tou a Coca-Cola para não afetar os era vendida em Angola e Moçaminteresses da viticultura, mas a cerveja bique. O refrigerante americano foi
também o fazia e acabou por se ins- comercializado pela primeira vez em
talar em Portugal. Outra teoria é que Portugal a 4 de Julho de 1977, dia da
Salazar também receava que o refri- independência dos Estados Unidos,
gerante, já então sucesso mundial, mas não passou de coincidência.
contribuísse para a americanização Tinham decorrido 49 anos sobre a
(leia-se libertação) do povo português. primeira tentativa e desta vez a CocaFossem quais fossem as razões, os Cola era vista com desconfiança pelas
emissários que a Coca-Cola enviou a hostes comunistas, que lhe chamaPortugal em diferentes ocasiões não vam “água suja do capitalismo” e
demoveram Salazar. O primeiro foi agitavam a conhecida bandeira da
Alexander Makinsky, principe russo luta contra o imperialismo americaradicado em França e que era conces- no. Nessa altura, segundo jornais da
sionário para a Península Ibérica. Nos época, a revolução dos cravos já se
anos 50 deslocou-se amiudadas vezes tinha convertido na revolução dos
a Portugal, sendo hóspede do embai- cravas e o então chefe de governo
xador holandês. Era bem relacionado Mário Soares veio a Washington
com figuras do regime do Estado Novo assinar um acordo com a empresa e
e tentou por todas as vias convencer regressou com um empréstimo de
o senhor de São Bento a autorizar a 300 milhões dos EUA. Mesmo assim,
comercialização da popular bebida os americanos ganharam com o
americana e terá chegado a oferecer negócio, cada português bebe em
uma comissão, que, cordialmente, média 24 litros de Coca-Cola por ano
mandou alguns pides a acompanha- e Portugal produz anualmente 198
rem-no ao aeroporto. Makinsky nunca milhões de litros de refrigerantes do
conseguiu demover Salazar, que lhe universo Coca-Cola.
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psst...
SATA
José Ávila, diretor do
quinzenário Tribuna
Portuguesa, está
descoroçoado com a SATA e
apresentou aos seus leitores o
que considera “um exemplo
caricato” das tarifas da
transportadora aérea açoriana,
que terá exigido “$200 para
levar para cada lado um
caniço de pesca de $50”.
Realmente, não lembra ao
Menino Jesus e muito menos
ao Santo Cristo.

OBAMACARE
Combatido pelo Partido
Republicano ao serviço das
seguradoras, o Obamacare, o
plano nacional de saúde
proposto por Barack Obama
segundo modelos canadianos
e europeus, conseguiu a
inscrição de 7,1 milhões de
americanos, o que dificulta o
plano republicano para
anular a lei. O Obamacare é
importante porque seguros
privados aumentam em
média 25% ao ano e reduzem
cada vez mais a cobertura e os
benefícios. Um seguro pode
chegar a $1.500 mensais.

EXTRATERRESTRES
Os extraterrestres são bons ou
maus? Depende, diz Miguel
Albuquerque, ex-presidente
da câmara municipal do
Funchal e candidato a
presidente do PSD Madeira.
Se chegarem ao Funchal e
levarem o Alberto João Jardim
são bons.

MARTE
Segundo a revista Nature, o
polo sul de Marte alberga um
depósito de água gelada
maior que Portugal, o que
converte aquele planeta no
paraíso dos apreciadores do
scotch on the rocks.

SÃO ANCHIETA
Embora não tenha milagres
reconhecidos pela Igreja
como é exigido para ser santo,
o Papa Francisco canonizou
no passado dia 3 de abril o
padre José Anchieta, o padre
espanhol que, com o
português Manuel da
Nóbrega, fundou a cidade de
São Paulo em 1554. Para o
Papa argentino, fundar uma
cidade brasileira já é por si só
um acontecimento
inexplicável pelas leis
naturais.

LETTERMAN
David Letterman anunciou a
semana passada que deixa de
apresentar o seu show na CBS
(The Late Show) em 2015. A
audiência do programa tem
vindo a baixar desde que Jay
Leno deixou de apresentar o
Tonight Show da NBC em
fevereiro de 2014. Letterman
não suportou a falta de
concorrência.

VISITAS
O Papa Francisco recebeu a
semana passada no Vaticano a
primeira figura dos EUA, o
presidente Obama, e a
primeira figura de Inglaterra,
a rainha Elizabeth II. O
próximo visitante deverá ser a
primeira figura de Portugal.
Não, não é o Cavaco. Será o
Cristiano Ronaldo.

MORTE
Charles de Gaulle dizia que
os cemitérios estão cheios de
homens que eram
indispensáveis. Mas há que
reconhecer que, como dizia
Woody Allen, morrer é uma
das poucas coisas que
podemos fazer facilmente
deitados.
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Recordando mundo da pulga
REPIQUES DA SAUDADE
Ferreira Moreno

Apesar dos esforços de alquimistas, cientistas e
exterminadores, as pulgas vivem no sangue humano
há milhares d’anos. Conta-se que os egípcios da antiguidade, a fim de se livrarem das pulgas adentro de
casa, cobriam os escravos com leite de burra. Curiosamente p’ra evitar as picadelas ou ferroadas das pulgas,
os gregos gritavam “Ouch! Ouch!”. Na Inglaterra
recomendava-se arejar as camas antes da Páscoa,
enquanto na Irlanda afugentavam-se as pulgas com
hortelã e dedaleira.
Reza uma lenda dinamarquesa que as pulgas foram
criadas p’ra atormentar gente preguiçosa. Em contrapartida, uma lenda flamenga afirma que as pulgas
foram criadas p’ra dar trabalho às mulheres.
Na área das superstições as crendices são as mais
diversas. Assim, há quem acredite que quando as
pulgas estão sequiosas por sangue, é sinal que vai
chover. Por outro lado, há quem diga que as pulgas
fogem de quem está moribundo e às portas da morte.
Na Alemanha e Áustria, sempre que uma pulga pica
a mão de alguém, a vítima será recompensada com a
doçura de muitos beijinhos.
O que acima deixei dito não é invenção minha, mas
simplesmente novidades extraídas dum volumoso
dicionário inglês (Funk & Wagnalls) sobre folclore,
mitologia e lenda.
Consiglieri Pedroso, no seu livro “Contribuições

para uma mitologia popular portuguesa e outros escritos
etnográficos”, enumerou superstições associadas às
pulgas: Quando aparece uma pulga em fato novo, é
sinal de que o dono o há-de romper. Quando se está a
fazer roupa nova e aparece uma pulga nela, é sinal que
a dona há-de rompê-la com saúde. Quando uma pulga
salta na palma da mão, é sinal de presente. Quando as
pulgas mordem muito, tal é sinal de frio.
Recordo-me que nos Açores a pulga de cão era considerada inofensiva, mas a pulga de gato era perigosa.
Na ilha Terceira dizia-se que ano de pulgas era ano de
sementeiras, enquanto em S. Miguel o ano de pulgas
era ano de fartura.
Teófilo Braga, no segundo volume “Contos Tradicionais do Povo Português”, com referência a uma
lenda dos animais, escreveu que quando os animais
falavam a pulga teria dito que a matasse, mas que a não
estorcegassem.
Diz-se que quanto mais gorda a pulga, mais magro é
o cão, e nada se deve fazer à pressa, excepto apanhar
pulgas. Em inglês, diz-se “flea-bite” (ferradela de pulga)
a qualquer bagatela ou coisa sem importância. A uma
habitação desconfortável e de péssima qualidade, dizse ser um saco de pulga (flea-bag).
Numa recolha de adágios e provérbios lobriguei estas
amostras: Há muitas maneiras de matar pulgas. Não
são as pulgas dos cães que fazem miar os gatos. As pulgas
vêm com as favas e vão com as uvas. Quem com cães se
deita com pulgas se levanta.
Apraz-me apresentar agora a história da “jumpingflea” (pulga saltadeira), ou seja, o nome da guitarrinha
de quatro cordas que, em Hawaii, chama-se
UKULELE. Neste caso, uku significa pulga e lele
significa saltar.
O meu amigo Fernando dos Santos, presentemente

Crónica da Crónica
DO TEMPO E DOS HOMENS
Manuel Calado

A crónica de hoje vai sobre um livro de Mariana
Mazzucato, economista da Universidade de Sussex,
intitulado “Entrepreneurial State”. E como estas
coisas da economia às vezes também enticam
comigo, resolvi adicionar a minha humilde opinião
sobre este controverso assunto. Mesmo sabendo que
os economistas às vezes adivinham tanto como os
meteorologistas. E com ceteza, eu ainda adivinho
menos.
Mas, o meu papel aqui não é de adivinhação, mas
de constatação. Ora eu constato, ou constatei, no
tempo do presidente Reagan, o herói dos irmãos
Coch, os “donos” do Tea Party, que o Governo não
era solução, mas sim o problema.
E isto por parte de um cidadão que gastou milhões
para ser ele mesmo o Governo. Provavelmente para
não ser “problema”, mas sim a solução.
Como era de esperar, ele pouco resolveu. Vendeu
canhões aos inimigos iranianos, utilizou o dinheiro
para ajudar os “Contras” da Nicarágua, e etc..
Mas o objetivo da economista inglesa não era
acusar o falecido presidente dos erros que cometeu,
ou alguém cometeu em seu nome, mas sim

contrariar o ponto fulcral da sua doutrina, que
continua a ser ponto de fé das gentes da direita. De
que o Governo, não é solução, mas sim o problema”.
E que a solução está na liberdade sbsoluta do
Mercado. Para estes irmãos da direita, o Mercado,
transformado em governo, é que é a verdadeira
solução para todos os problemas económicos e sociais
da nação. E todos viram como o Mercado como
cavalo sem leis nem freio que limite as suas
cavalgadas, é capaz de produzir.
E os resultados estão à vista. Uma crise, idêntica à
da Grande Depressão das décadas de vinte e trinta,
não só na América, mas numa grande parte do
mundo, inclusive Portugal, que está empobrecendo
todos os dias, e a sua gente, incluindo a mais válida,
que está fugindo e deixando o país mais pobre e
despovoado. Claro, já todos viram onde está o ponto
de vista deste escriba.
O meu papel aqui não é de jornalista imparcial,
mas de comentador, que defende o seu ponto de vista.
E este ponto de vista tem-se situado sempre do lado
humano, do “Pé Descalço”, da compaixão, da justiça
e do progresso.
E este ponto de vista, como todos também sabem,
fica um nadinha à esquerda do centro.
Na minha carreira, como homem da comunicação,
por dever de ofício, quase sempre desempenhei os
dois papéis.
Fui jornalista e informador imparcial, quando devia
sê-lo e comentador e cronista, quando a voz do meu
pendor natural isso pedia...

aposentado, quando era ainda chefe da redação do
“Luso-Americano” de Newark (New Jersey), publicou
em edição bilingue um excelente e informativo livro
acerca dos Portugueses no Hawaii, donde reproduzo
este apontamento:
“Um dos intrumentos da música tradicional do
Hawaii, o ukulele, chegou a Honolulu aos 23 d’agosto
1879, trazido por emigrantes madeirenses a bordo
do navio “Ravenscrag.” Trata-se do cavaquinho,
também conhecido por braguinha. A bordo vinham
três indivíduos que sabiam construir e tocar o
cavaquinho, e três outros considerados exîmios tocadores.
Segundo a tradição, o cavaquinho chegado nesse
dia pertencia a João Gomes da Silva, que o emprestou
a João Fernandes. Pouco depois, Manuel Nunes abriu
um estabelecimento de venda de cavaquinhos, o
mesmo acontecendo com Augusto Dias e José do
Espírito Santo.
Aparentemente, p’rá divulgação do cavaquinho
contribuiu muito o facto de ser um dos instrumentos
populares na corte do rei David Kalakaua. Foi o
próprio Kalakaua, que era compositor e guitarrista,
quem adotou o cavaquinho p’ra animar os serões
culturais do palácio.
Com respeito ao nome ukulele, trata-se presumivelmente duma alcunha, já que na sua pequenês e sons
o cavaquinho aparenta uma pulga saltadeira (jumping
flea), precisamente o que o seu nome havaiano quer
dizer.”
A fechar, recordo-me de ter participado num luau
(convívio havaiano) e ter sido elucidado por um
kanaka (nativo havaiano) que os modos em dedilhar
o ukulele davam a impressão dum cachorro a catar
pulgas!

Português, meu irmão
Português, meu irmão,
Alma de sonhos compridos e incertos,
Caminheiro de terras e oceanos.
Tens dado o corpo ao manifesto
Em todos os continentes.
E no convívio de terras e de gentes,
Deste o mundo ao mundo,
Que o mundo não conhecia.
Português, pé-descalço, esfomeado,
Descobriste e conquistaste,
E nunca conseguiste
Aumentar o teu bocado.
Apesar dos almudes de sangue derramado,
Tambem, nas terras da Lusitânia.
Deixaste o sangue e o semen
No caminho andado,
No furor sangrento da epopeia
Que te diziam era nobre e santa.
E assim chegaram as naus a Lisboa,
Carregadas de canela e de pimenta.
Para gozo e prazer de quem mandava,
E que não era o teu.
E ainda hoje, como judeu,
Andas de terra em terra, sem destino.
Continuas fugindo, em debandada,
Deixando atraz a terra conquistada,
Em fuga desesperada e sem tino.
E a nação, um dia grande e nobre,
No fim da longa estrada,
Está ficando cada vez mais pobre,
Infeliz, e despovoada.
E este parece ser o destino.
Misterioso e profundo,
De quem um dia deu,
“Novos mundos ao Mundo”.
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Ferreira, José Manuel de Medeiros
Seus pais, açorianos,
fizeram questão em registar
o seu nascimento na Conservatória de Ponta Delgada. Político e professor
universitário, Medeiros
Ferreira desempenhou, após
a Revolução de 25 de Abril,
os cargos de Ministro dos
Negócios Estrangeiros (1976-1977), deputado à
Assembleia Constituinte, à Assembleia da República
(em várias legislaturas) e ao Parlamento Europeu.
Governante em época fundadora da democracia
portuguesa, foi responsável governamental pela
preparação diplomática do pedido de adesão de
Portugal à C.E.E (Março de 1977), sendo Mário
Soares primeiro-ministro. Assinou igualmente a entrada da República Portuguesa no Conselho da Europa,
em 1976. Demasiado autónomo para se conformar a
disciplinas partidárias, abandonou o PS em Setembro de 1978, partido a que regressaria nos anos 90,
sob a liderança de Jorge Sampaio. Pelo meio ficaram
duas tentativas de organizar movimentos ou partidoscharneira: o grupo reunido em volta do Manifesto
Reformador (liderado por Medeiros Ferreira e
António Barreto) e o PRD (liderado por Ramalho
Eanes). A meados dos anos 90, após ter voltado ao
PS, assumiu a condição de deputado à Assembleia da
República pelo círculo dos Açores, numa espécie de
regresso às origens assinalado pela sua influente
participação na lei de finanças das regiões autónomas
(1998), em duas revisões constitucionais (1997 e
2004), em matéria relativa aos Açores e à Madeira
(cf. Com os Açores no dobrar do século, 1999).
O percurso político de José Medeiros Ferreira iniciou-se, como dirigente associativo, nas lutas estudantis contra a ditadura salazarista (1961-1965), à
semelhança de figuras como Jorge Sampaio, Eurico
de Figueiredo, Manuel de Lucena, Vítor Wengorovius,
Mário Sottomayor Cardia e tantos outros, tendo sido
expulso de todas as Universidades do País, pelo
período de três anos, devido à sua atividade contra o
regime ditatorial (1965). “A crise estudantil marcou-

me decisivamente - afirmou, num depoimento autobiográfico. Toda a educação para a responsabilidade
recebida em casa tomou um sentido coletivo e cívico”.
Foi candidato a deputado nas listas da Oposição
Democrática em 1965, em defesa da autodeterminação
das colónias, do fim da guerra em África e da defesa
das liberdades públicas e dos direitos humanos. Quando
desempenhava o cargo de secretário-geral da Reunião
Inter Associações (RIA), organismo coordenador do
movimento estudantil, foi detido, sem culpa formada,
pela polícia política (1962). Cumpriu três meses de
prisão no Aljube, tendo sido submetido à tortura do
sono e ao isolamento celular. Os seus companheiros de
prisão foram, entre outros, o pintor Nikias Spakinakis
e o nacionalista angolano, Joaquim Pinto de Andrade.
Em comunicação apresentada ao III Congresso da
Oposição Democrática em Aveiro, em 1973, apontava
como metas a democratização, a descolonização e o
desenvolvimento que vieram a transformar-se nos grandes tópicos do Movimento das Forças Armadas (1974).
Viveu na Suíça (1968-1974), onde lhe foi reconhecido pelo Estado helvético o estatuto de exilado
político. No plano político integrava o chamado “grupo
de Genebra”, com Eurico de Figueiredo, António
Barreto, Carlos Almeida, Ana Benavente e Manuel
Areias. Este grupo de universitários editou a revista
Polémica que circulava clandestinamente em Portugal
e nos meios da emigração política de Paris, Londres,
Bruxelas, Argel e de outras cidades de exílio. Em Genebra casou com a sua companheira de geração universitária e de luta democrática, Maria Emília Brederode
Santos. Pouco antes do 25 de Abril de 1974, que permitiria o seu regresso a Portugal, nasceu, ainda na Suíça,
o seu filho Miguel.
Medeiros Ferreira efetuou os estudos secundários em
Ponta Delgada, onde o seu exemplo de “desobediência
cívica” deixou marca, ajudando “a abrir horizontes, culturais e políticos a muitos estudantes do Liceu Antero
de Quental” (Eduardo Paz Ferreira). Licenciou-se em
Ciências Sociais pela Universidade de Genebra (1972),
onde foi assistente na Faculdade de Ciências Económicas e Sociais (1972-1974). Doutorou-se em História
pela Universidade Nova de Lisboa (1991). Enquanto

Por:
MÁRIO MESQUITA

historiador, dedicou-se sobretudo à época
contemporânea e especializou-se, simultaneamente,
nas problemáticas da política internacional. É autor,
entre outras obras, de Ensaio Histórico sobre a Revolução de 25 de Abril - o Período Pré-Constitucional
(1983); Portugal na Conferência de Paz de Paris
(1992); O Comportamento Político dos Militares,
Forças Armadas e Regimes Políticos (Lisboa,
1992); Portugal em transe (Vol. VIII da História
de Portugal, orientada por José Mattoso, 1995), Com
os Açores no mudar do século (1999); Cinco Regimes
na Política Internacional (2006), Os Açores na
Política Internacional (2011); Não há mapa cor-derosa - A história (Mal)dita da integração europeia
(2013). Medeiros Ferreira distinguiu-se ainda como
ensaísta, comentarista e cronista político, com vasta
colaboração dispersa em jornais (desde o República
ao Diário de Notícias e do Expresso ao Correio da
Manhã) e revistas como a Seara Nova e O Tempo e o
Modo (antes do 25 de Abril), Nação e Defesa, Finisterra, Política Internacional e Ler História.
Condecorado pelo Estado Português com a GrãoCruz da Ordem do Infante Dom Henrique e da
Ordem da Liberdade, costuma dizer que a distinção
a que confere maior apreço sentimental lhe foi
atribuída pelos seus colegas da Faculdade de Letras
de Lisboa, ao aprovarem um “voto de louvor, agradecimento e confiança”, quando, em plena luta académica, foi atingido pela repressão do Governo de
Salazar.
— Enciclopédia Açoriana

A factura bomba-relógio
CRÓNICA DO ATLÂNTICO
Osvaldo Cabral
Falar de pobreza nos Açores é assunto quase tabu.
Está fora da agenda dos políticos, que preferem encher
a boca com “riqueza”, “crescimento”, “desenvolvimento
harmónico”, e outras tretas.
Confinados a uma espécie de gueto, os pobres deste
país e desta região são encarados como um peso social
que só traz complicações à engrenagem eleitoral.
Não admira, portanto, que os números divulgados
na última semana pelo INE sobre a pobreza em Portugal
tenham causado algum embaraço aos políticos instalados.
Em resumo, ficou-se a saber que o número de pobres
aumentou de forma arrasadora em 2012, que a faixa
etária dos mais novos e em idade activa é severamente
atingida e que quase metade da população do nosso país
estaria na miséria absoluta se não fosse abrangida pela
rede social do Estado.
É o começo da factura que tantas gerações vão ter de
pagar pelas asneiras de uma classe política inconsciente.
O retrato da pobreza nos Açores não deve andar muito
longe do nacional.
Não fosse o forte dispositivo de apoio social que grassa
em todas as ilhas – o voluntário e o oficial – e teríamos
uma região inteira literalmente a pão e água.

Se na década passada já se dizia que um quarto da
população açoriana vivia no limiar da pobreza, imaginese agora.
Mais de 50 mil açorianos a viverem com menos de 400
euros significa que 1 em cada 5 açorianos vive recheado
de privações.
Tudo isto somado a 20 mil desempregados, a outros
tantos no rendimento social de inserção, a mais de três
dezenas de casas entregues à banca, por ano, por
incumprimento nas prestações, acrescentando-se a outros
recordes, como o maior número de analfabetos do país,
maior número de consumidores de álcool, maior número
de casos de violência doméstica, maior número de casos
de abuso sexual, maior número de casos de gravidez
precoce, maior número de mortalidade infantil, e aqui
temos uma verdadeira bomba-relógio social com
consequências imprevisíveis.
Como diz o sociólogo Fernado Diogo, da Universidade
dos Açores, o problema da pobreza nos Açores não está
na exclusão social, mas sim associada aos baixos
rendimentos, ao alcoolismo e às baixas qualificações
escolares.
Temos 160 mil açorianos apenas com o 3º ciclo do
ensino básico, 25 mil com o ensino secundário e apenas
14 mil com o ensino superior. É muito pouco para uma
região que pretende dar o salto da qualificação.
Segundo o INE, quem aufere pouco mais de 400 euros
por mês enfrenta o risco de pobreza, valor que ganha uma
dimensão muito mais preocupante nos Açores, porquanto
o custo de vida nas ilhas é maior e, nalguns casos, é incompreensivelmente mais caro, como o sector alimentar e do

vestuário, mesmo com o IVA mais barato do que no
continente.
Por este andar, vamos chegar ao dia em que o bolo
do orçamento regional nem chegará para acudir a todas
as famílias açorianas, quanto mais para investir em
sectores produtivos.
Problema maior, nestes últimos anos, é a pobreza
envergonhada, que se vai alastrando por famílias
inteiras, numa espécie de dependência endémica,
incluindo a chamada pobreza cíclica, em que muitos
beneficiários de apoios sociais estão ligados a famílias
que há muitos anos também beneficiam.
Ou seja, uma espécie de bola de neve, mitigada pelo
apoio da vizinhança ou das redes de voluntários que
aparecem como cogumelos nos meios rurais, mais ou
menos anónimos, com a distribuição de sopas, produtos
alimentares e vestuário.
E se olharmos bem para a frente, com o crescente
desemprego entre os jovens, não sei onde vamos parar.
É que estamos a deixar para as gerações futuras
problemas complicados que elas não terão capacidade
para resolver, desde logo o peso do endividamento
crescente, para cobrir apenas problemas do presente.
Sem crescimento, sem emprego, sem crédito, como
é que os jovens de amanhã vão sobreviver?
Tudo devido a políticas erradas e ambições desmesuradas.
E a uma classe política incompetente e irresponsável,
que se vai governando com despesas de representação e
senhas de presença.
A factura será pesadíssima.
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Crónicas Americanas
NOTAS DE RODAPÉ
Nuno A. Vieira

Mão avisada, de amigo fiel, salvaguardou papéis que,
em princípio, poderiam ter acabado na lixeira. Trata-se
de uma série de crónicas de Eduardo Mayone Dias, na
sua maioria publicadas no jornal californiano – Diário
Popular – e que, inicialmente, foram editadas em dois
livros: Crónicas das Américas (1981) e Novas Crónicas
das Américas (1986). Já no presente ano de 2014, essas
duas obras, com a actualidade e frescura originais, foram
compiladas e publicadas num só volume -Crónicas
Americanas – na colecção Rio Atlântico, edição da Opera
Omnia e com o apoio da FLAD.
O Dr. Eduardo Mayone Dias nasceu em Lisboa,
licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de
Letras de Lisboa e doutorou-se em Literatura Hispânica
pela University of Southern California. Tanto na Europa
como nos Estados Unidos, leccionou em diferentes
instituições de ensino; a partir de 1964, foi professor
de Língua e Literatura Portuguesa na University of California, Los Angeles (UCLA) até à data em que se reformou.
O professor Mayone Dias tem uma produção literária
cujos títulos são expressivos da temática a que se dedicou
– Crónicas das Américas, Açorianos na Califórnia, Coisas
da Lusalândia, Novas Crónicas das Américas, Falares
Emigreses, Língua e Cultura (co-autor), Crónicas da
Diáspora, e Miscelânea LUSAlandesa, A presença
Portuguesa na Califórnia. Além dessas obras, publicou
centenas de artigos e crónicas, em diversas revistas e
jornais, versando aspectos das literaturas e culturas
hispânicas.
A seguir, passarei a parafrasear um ilustre aluno do
professor Mayone Dias, também ele catedrático e
escritor, o dr. Francisco Cota Fagundes, onde em introdução a Crónicas Americanas, traça um perfil do homem,
do professor e do escritor que foi Eduardo Mayone Dias.
- Como homem, Mayone Dias foi um mentor, um
amigo amável, atencioso, sociável, generoso, compreensivo, tolerante e modesto. Como docente, era amante e
conhecedor profundo da sua bem-amada língua portuguesa. Foi, para mim, uma fonte de inspiração; soube
ensinar o aluno a ensinar-se em vez de o submergir em
informação que ele ou ela poderiam adquirir por si próprios na biblioteca. Tinha um invejável sentido de hu-

mor que, por vezes, emergia duma simples manipulação
da linguagem. Como escritor, interessou-se pela evolução
da língua portuguesa em contacto com o inglês (Falares
Emigreses). -Na qualidade de filólogo e pedagogo de
línguas, foi co-autor de Portugal: Língua e Cultura e, mais
tarde, de Língua e Cultura e Brasil: Língua e Cultura. Sendo
ele emigrante, dedicou-se à investigação do fenómeno
emigratório.
A um nível mais pessoal, convivia com as comunidades
portuguesas a quem dispensou uma amizade genuína e
que, por sua vez, o acolhiam com estima e consideração.
Bastava-se a si próprio, isentando-se dos títulos de doutor
e professor. Foi uma presença constante em congressos,
apresentando trabalhos literários. Francisco Fagundes
identifica a diáspora como experiência observada e a diáspora
como experiência vivida como o principal dos denominadores comuns nos vários tipos de crónica de Mayone
Dias. O professor Fagundes enquadra as seguintes rubricas
no corpus cronístico de Mayone Dias: a crónica histórica,
a crónica de lugares (designação à que agora gostaria de
acrescentar e crónicas de viagens), a crónica etnográfica, a
crónica–retrato ou álbum; a crónica memorialista.
No New York Times Bestseller, The Geography of Bliss
(A Geografia da Felicidade), EricWeiner viaja por diferentes
países no intuito de localizar a felicidade. Em Crónicas
Americanas, Mayone Dias parece encontrá-la em cada
esquina, desde as Ilhas de SanBlas, em contacto com a
cultura dos índios Kuna até ao Rio, em contacto com os
cariocas. A manhã do seu primeiro dia no Rio tem o
mesmo entusiasmo de todas as outras manhãs em que
Mayone Dias se levanta para ver, observar, conhecer,
explorar e contactar outras terras, outros povos, usos e
costumes. Nas suas próprias palavras: Acordara cedo, excitado pela perspectiva de conhecer aquela cidade que por
tantos anos para mim fora só sonho.
Em Crónicas Americanas, Mayone Dias viaja nos Estados
Unidos, principalmente na costa da Califórnia. Vive no
México. Visita Cuba e Jamaica. Vai a Cartagena de Índias.
Passa um fim-de-semana em Lima. Anda à toa no Rio
[sic]. Em Toronto e Newark, encontra ruas portuguesas,
onde não se ouve uma sílaba em inglês, respectivamente a
Ferry Street e a Rua Augusta.
Num primeiro contacto com a América, Mayone Dias
começa por decifrar a linguagem das estatísticas nas mais
diversas situações. Democratiza-se aos poucos com a
informalidade do tu-para-cá-e-tu-para-lá, com o tratamento pelo primeiro nome e com a irreverência para com
as autoridades políticas. Observa a vida no campus universitário, os programas universitários e as actividades
extra-escolares, assim como o ambiente numa sala de aula
e a relação cordial do aluno com o professor. Mais chocante foi o streaking, praticado sobretudo nas universidades, onde estudantes se lançavam numa corrida rápida,

justamente com o toillete com que vieram a este mundo.
A devida altura, Mayone Dias apercebe-se da coexistência de dois tipos de americanos: o da imaginação
europeia e o generoso, um pouco ingénuo e idealista às
vezes, mas com sentido pragmático da fraternidade e
da hospitalidade aberta e efusão instantânea que
encontra expressão em linguagem corrente – Thankyou!
Dear! Honey! Have a niceday! E ainda em sorrisos. Não
poderá esquecer a amabilidade dos seus vizinhos novos
que lhe adocicaram a boca e a alma com um bolo onde
se lia a palavra Welcome.
Num país diferente, há a cartilha dos feriados com
uma nova História, outras tradições e celebrações. A
América deslumbrante aparece nos exotismos de Hollywood Boulevard, no mundo fantástico da Disneylandia
e na incrível cidade de Las Vegas, onde o jogo e o amor
se conjugam.
A convivência, lado a lado, de diferentes etnias em
relativa harmonia, é outra surpresa. Veja-se Los Angeles
com os bairros judeus, coreanos, japoneses, chineses,
mexicanos, negros e de uma classe privilegiada que são
os artistas. – Essa talvez seja a América de um povo
híbrido e contraditório de que fala Miguel Barbosa no
prólogo de Crónicas Americanas. De maior perplexidade
é o receber notícias da mãe pátria à distância, como por
exemplo a notícia inesperada da revolução do 25 de
Abril.
O trabalho de Mayone Dias não passou desapercebido
ao governo português. Na badana da capa do livro
Crónicas Americanas lê-se o seguinte em referência a
Eduardo Mayone Dias: Pela sua obra e importante
divulgação da língua e cultura portuguesa recebeu o
grau de Comendador e Grande Oficial de Ordem do
Infante D. Henrique e a Medalha de valor e Mérito da
Secretaria de Estado da Emigração, do governo de
Portugal. Nos Estados Unidos foi alvo de várias homenagens e condecorações.
Uma citação feita na contracapa de Crónicas Americanas é significativa da visão, índole e acção de Eduardo
Mayone Dias. O seu vizinho Freddie, indignado com a
existência de uma cerca imposta por disposições
camarárias entre a sua casa e a de Mayone Dias, largou
a dissertar sobre o mundo por que ansiava, mundo onde
não houvesse cercas, onde Deus estivesse em toda a parte,
onde todos fossem como irmãos tolerantes e caritativos.
Crónicas Americanas, pela sua observação crítica,
ajustada e englobante, poderá ser o primeiro Manual
de Informação para quem emigre para os Estados Unidos e um bom guia turístico para todos aqueles que
pretendam pisar as muitas terras por onde passou
Eduardo Mayone Dias.
É ainda memorabília preciosa para quem seguiu
trilhos semelhantes.

Verdes, azuis e outras manchas
AS PALAVRAS DO JOÃO
João Gago da Câmara

Havia classe e sobretudo decência. Hoje, no futebol
da bola, como em tantos outros futebóis, impera a
lei do gabiru onde os bons são eles, “os artistas”.
Era suposto dois jogos de futebol começarem exatamente à mesma hora, o Porto – Marítimo e o PenafielSporting. Verifica-se, no entanto, que o Porto–Marítimo tem o seu início já o Sporting defrontava o Penafiel há 3 minutos. Bruno Carvalho, presidente do
Sporting Clube de Portugal, protesta, e muito bem,
junto da Federação Portuguesa de Futebol e pede
inclusivamente a retirada do FC Porto da Taça da
Liga.
O Conselho de Jurisdição da Federação, que antes

multara o Porto na ridícula quantia de 383 euros, passa
água pela própria cara e sobe a fasquia para os 3 060
euros, o que, em bom entender, só pode ter sido para
tapar o sol com a peneira.
O órgão jurídico da FPF, embora dando razão ao
recurso do Sporting, diz e desdiz-se, entendendo
primeiro que o Porto não teve intenção de prejudicar
terceiros para logo a seguir estragar tudo ao afirmar
reconhecer que o atraso do Porto “foi intencional.” E
o clube nortenho fica injustamente ilibado de qualquer
responsabilidade e mantém-se na corrida da Liga.
Pergunto: o que é isto? Como é possível continuar a
aceitar este tipo de atitudes?
De cada vez que assisto a estas condescendências e a
outras de má memória, tipo apito dourado, por
exemplo com mafiosos a telefonarem a outros a
pedirem para que o árbitro seja este e não aquele,
lembro-me com viva saudade de Augusto Moura, um
enorme atleta, conceituado professor de ginástica e
treinador de futebol no liceu de Ponta Delgada, homem

sério, de cara férrea quanto bastasse, mas de moral
inquebrantável, a nunca se deixar vergar por nada
nem por ninguém quando estava em causa a verdade
desportiva.
O professor não se cansava de nos encher os ouvidos
com apelos ao fair play e ao desportivismo - “Há que
ser valente nas quatro linhas – dizia-nos - mas saber
aceitar os resultados lá dentro e cá fora com a alegria
de quem ganha ou com a tristeza de quem perde,
mas, neste último caso, com a elegância dos dignos
vencidos”.
O árbitro era ele próprio, soberano mas sério. Nem
nos passava pela cabeça que Augusto Moura alguma
vez perverteria um resultado – longe disso - para
beneficiar este ou aquele clube.
Havia classe e decência.
Hoje, no futebol da bola, como em outros tantos
futebóis, impera a lei do gabiru onde os bons são
eles, “os artistas”. Gente séria é coisa tosca, ridícula e
perfeitamente dispensável.
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ZÉ DA CHICA

Todos serão bafejados!
Os mudos irão falar.
Os cegos serão curados,
Irão os coxos andar!

GAZETILHA
Para além da vida
haverá um Paraíso?

Todos terão sua vez,
Pois tudo que aqui encerra
Já Jesus Cristo o fez
Na passagem pela Terra!

Minha derradeira esperança!...
Quando a idade se sente,
Chega o ponto da partida.
Ferve-nos logo na mente
O para além desta vida.

E ainda hoje acontece,
Há cientistas sem prova
De como o corpo envelhece,
Quando o corpo se renova!

Por isso, logo em seguida,
Procurei logo entender
O que para além da vida
Que nos vai acontecer?!...

E a primeira versão,
Que vem de pronto ao juízo,
É logo a ressurreição,
O Éden o Paraíso!

Muito a ciência avança,
Já muito ela nos reflete,
Mas ela somente alcança
Aquilo que Deus promete!

Neste momento preciso
Lembrei de Deus a promessa
De abrir o Paraíso
A quem fé em Deus professa!

Não vou falar p’rós ateus!
Mas, com base na raíz,
Da minha Fé sobre Deus
E no que a Bíblia nos diz!

A ciência nos abala
Agora nos nossos dias,
Mas tudo quanto ela fala,
Lá está nas profecias!

O paraíso é Amor,
As pessoas irmanadas,
Sem inveja, raça ou cor,
Tudo a viver de mãos dadas!

Deus ao formar os humanos,
De Adão e Eva fez gente,
Não para durar uns anos,
Mas viver eternamente!

O que está acontecendo,
Vem de antanho predito,
A Bíblia nos vem dizendo
No Apocalipse escrito.

Uma vida sublime,
Todos com as mesmas crenças,
Sem guerras, ódios, sem crime,
Fome ou tristes doenças!

Com tudo que era preciso,
Somente que não pecassem!
Crescessem no Paraíso
E que se multiplicassem!

Mas também a Bíblia encerra
Que os justos possuirão
Eternamente a Terra
E nela residirão!

É um jardim cujo o povo
Viverá numa Fé forte.
Volta o idoso a ser novo,
Não haverá mais a morte.

Mas, Satanás, o malvado,
Fez Eva pecar, por sorte,
O salário do pecado
Seria depois a morte!

Esta Terra transformada
Com tudo de bom preciso
E por Cristo governada,
Se chamará Paraíso!

Sem pobrezas nem riquezas,
O dinheiro, não existe!
Não há plebeus nem princesas,
Jamais ninguém será triste.

Pacíficos os animais,
Serão dóceis porque até
As feras irracionais
Brincarão com o bebé!
Não haverá mais batalha,
P’rà fera sobreviver,
O leão comerá palha,
Como outra fera qualquer!
Não vai ser preciso emprego,
Todos têm onde morar,
Será a vida um sossego,
Um Céu para se estar!
E sem qualquer amargura,
Vaidades, raivas, ciúmes,
De tudo haverá fartura,
Desde fruta aos legumes!
Aí ao pé do Senhor,
Será borrado o passado,
Só haverá muito Amor,
E Deus sempre ao nosso lado!

O mundo
será feliz,
É isto que
a Bíblia diz!...

E nem só Eva e Adão,
Herdaram o terrível mal.
Desde aí a geração
Traz pecado original!
Depois que Adão pecou,
O propósito do Senhor
Da salvação, não mudou!
Só que tem outro teor.
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Há 40 anos

A morte de
Pablo Picasso
Na sua edição nº 111, de 12 de abril de 1973,
Portuguese Times destacava em primeira página a
morte de Pablo
Picasso, o mais
famoso e fecundo pintor do
nosso tempo, na
sua residência de
Notre-Dame-deVie, em Mougins, próximo de
Nice, França,
vítima de doença
pulmonar.
Pintou até ao
f im, apesar de
doente, e estava
a organizar duas
grandes exposições para o mês de maio, em Avignon
e Nice, quando a morte o surpreendeu aos 91 anos.
O TERCEIRO Congresso Democrático decorreu
durante cinco dias em Aveiro, atraindo dezenas de
jornalistas estrangeiros apesar de muitos participantes
não terem estado presentes, caso do presidente da
comissão executiva do congresso, prof. Ruy Luis
Gomes, exilado no Brasil. Segundo o New York
Times, a declaração final do congresso foi expressa
nos seguintes termos: “Doze anos de guerra colonial
representa um crime contra a humanidade, não só pela
destruição das populações e cultura africanas, mas,
também, pelo absurdo sacrifício que tem esgotado o
país de vidas e recursos e que constitui um profundo
desgaste de energias morais dum povo que necessita
de as mobilizar para construir o futuro”.
PORTUGAL a Rodésia (atual Zimbabué) foram
condenados pela Comissão das Nações Unidas sobre
Direitos Humanos numa votação de 22 a favor e oito
abstenções, nomeadamente os Estados Unidos e a
Inglaterra. Portugal foi condenado por alegadas
ameaças e ataques contra países africanos vizinhos e
indpendentes com fronteiras com Moçambique,
Angola e Guiné.

E o teor é se a grei
Cumprir c’os regulamentos,
Que Deus impõe como lei
Firme nos Dez Mandamentos!
Deus fez com perfeição,
O humano competente
A auto-renovação,
P’ra viver eternamente!

A PYCO, Organização Cultural da Juventude
Portuguesa, de Fall River, promoveu uma palestra
sobre Portugal em que foram oradores o padre
Luciano Pereira, fundador daquela organização, Mary
T. Carvalho, do departamento escolar de Fall River e
António Félix, professor da SMU (Southeastern
Massachusetts University), de Dartmouth.

Só a partir do momento
Que Adão e Eva pecaram,
Veio o envelhecimento,
Cuja morte encontraram!

Reticências...

Gazetilha

• Ferreira Moreno

Dizem que o leão e o cordeiro devem deitar-se juntos, mas
o cordeiro não consegue dormir descansado...

Deus dá-nos a farinha e a água para o pão nosso de cada
dia, mas espera que nós, ao menos, amassemos e metamos
a madssa no forno...

Nenhum de nós é perfeito, mas o pior é sermos muitas
vezes impossíveis de aturar...

Cristianismo ensina-nos a ouvir a música mesmo quando
não não gostamos da canção...

O único meio de atingirmos a perfeição é seguirmos nós
próprios os conselhos que damos aos outros...

Algumas pessoas querem ter fé, mas não fazem por ela. A
fé é como subir um rio de canoa: se não remarnmos, vamos
por água a baixo...

Se você insiste na perfeição dos outros, comece por exigir
a si próprio...

Infelizmente há muitas piedosas pessoas que preferem ler
a Bíblia, a fazer o que ela ensina...

As únicas criaturas que dormem de pé são os cavalos e os
pais de bebés de meses...
Uma das razões porque hoje em dia se vêem tantas crianças
à noite na rua é por terem medo de ficar sózinhas em casa...

O BARCO de pesca Varzim afundou-se à saída da
barra de New Bedford, mas todos os tripulantes, que
eram portugueses, foram salvos: Manuel Neves
(mestre), António Pereira, Francisco Pereira e Joaquim Areias.
CELESTINO D. Macedo, funcionário da SMU,
anunciou a candidatura ao comité escolar de New
Bedford.
DIVULGADO oficialmente em Ottawa que, em
1972, tinham imigrado para o Canadá 9.402 portugueses.

A diferença entre boato e notícia reside apenas na maneira
como vocé escuta ou conta...

Knight’s Quality
Auto Repair, Inc.

Distrair as crianças hoje em dia, custa mais caro do que
custou a educação dos pais...

As notícias tornam o mundo demasiado pequeno e confuso:
o Médio Oriente está por vezes muito longe e o Extremo
Oriente está muito perto...

260 Linden St. (esquina das ruas Locust e Linden)
Fall River, MA 02720
Consertos eléctricos completos em automóveis
e camiões e ar condicionado

Com o preço a que chegaram as universidades, uma pessoa
pode fazer uma fortuna se não tirar curso nenhum...

Quem não se preocupa hoje em dia com a situação no
mundo deve ter problemas de receção do televisor...

Quando ouvir alguém queixar-se dos preços, uma coisa é
certa: trata-se de um comprador e não de um vendedor...

Toda a gente tem direito a expressar a sua opinião, mas
não tem direito a exigir que os outros ouçam...

O homem queixa-se sempre da qualidade da comida quando
come em casa e do preço quando come fora...
Nada consegue tornar o custo de vida tolerável como o
preço dos funerais...

John H. Knight Jr. e a sua equipa de
técnicos estão completamente
treinados e aprovados pela ASE &
AAA Auto Repair and Road Service

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

Informação Útil

26

PORTUGUESE TIMES

Quarta-feira, 09 de abril de 2014

PORTUGUÊS AO RAIO X

O
LEITOR
EA
LEI

SAÚDE
Doutor Fernando Pádua
Cardiologista

ADVOGADO GONÇALO REGO
Presidente da Fundação Professor Fernando de Pádua e do Instituto
Nacional de Cardiologia Preventiva — R. Dr. Nicolau de Betencourt nº
45 - 1050-078 Lisboa - Tel: 21 791 01 66; Fax: 21 791 01 69 • E-mail:
geral@fpfpadua.pt / Site: www.fundacaofernandopadua.pt • www.incp.pt

Conversas no meu consultório

II - Tenho falta de ar
SERÁ DO CORAÇÃO?
Paciente: Ai, senhor Doutor, todos os dias me queixo
de falta de ar e as pessoas dizem-me que deve ser do
coração! Foi por isso que cá vim.
Médico: Não esteja tão preocupada, pode ser que não
seja do coração. Tenho é de lhe pedir ajuda, porque a
falta de ar é sintoma que, muitas vezes, tem outra causa
que não o coração. Mas a senhora é que me pode ajudar
a esclarecer isso.
Paciente: Eu ajudar? O senhor Professor é que sabe!
Médico: Acredite no que eu lhe digo! Com certeza
sabe que, por exemplo, uma dor no peito é logo atribuída
ao coração - todavia, e felizmente, a maior parte das
vezes são dores por assim dizer “nervosas” (no lado
esquerdo do peito) e, noutros casos, são simplesmente
dores musculares ou articulares. Pois o mesmo se pode
dizer das pessoas que se queixam de falta de ar. Pensm
logo que é do coração, mas pode ser só cansaço por ter
peso a mais ou por falta de exercício físico (portanto
falta de treino); ou, então, por ter bronquite crónica; ou
ser asma agravada pelos fumos ou pólens. Pode até ser
apneia do sono, agora muito falada 1, ou muito
simplesmente por culpa da ansiedade. A verdade é que
a maior parte das vezes é sobretudo devida a excesso de
peso ou de nervoso, ou as duas causas juntas!
Paciente: O Professor pode ter razão, mas eu não as
sei distinguir e, por isso, não sei como posso ajudar. O
senhor Doutor é que me pode ajudar a mim!
Médico: A senhora sabe, com certeza, que há muitos
exames para estudar o coração e os pulmões e nós
podemos encontrar também sinais na nossa observação.
Mas acredite: quem me vai ajudar primeiro é a senhora.
Paciente: Mas eu não sei nada de medicina, senhor
Doutor!!!
Médico: Mas sabe de si e da sua falta de ar e, por
isso, vamos analisar tudo tintim por tintim, como e
quando é que ela apareceu, se a tem sempre ou só de
vez em quando e o que é que a provoca, como a sente
dentro de si, etc. etc. Posso começar a fazer-lhe
perguntas?
Paciente: Pergunte, senhor Professor, tomara eu poder
ajudá-lo para me ajudar a mim.
Médico: Então, vamos lá. Já disse que tem 52 anos e
mais ou menos 1,60 cm e 73 kg e diz-me que, em jovem,
era muito mais magra e pesava, então, 55 kg. Foi isso
que me disse, não foi?! E que tem três filhos.
Aí começa logo uma suspeita: a grande maioria das
portuguesas - e dos portugueses - depois de constituírem
família, engordam uma arroba2!! E digo assim mesmo
- uma arroba - para logo se entender que é mesmo muito
peso!
Ouça-me e pense nisto: a senhora engordou de 55 kg
para 73 kg, ou seja, 18 kg desde que casou. Dos 20 aos
50 vão 30 anos e, portanto, engordou só meio quilo em
cada ano, e note que desta maneira nem foi dando por
isso. Mas a verdade é que, hoje em dia, cada vez que
sobe uma escada é como se levasse um saco de 7 kg ou
8 kg de batatas numa mão e outro igual na outra mão!!
Como o aumento de peso foi muito gradual, sobretudo
se o engordar se acompanhou de pouco exercício (isto
é, começou a ter uma vida mais sedentária), não se foi
apercebendo disso ao longo dos anos. Engordou e
pronto! Esta é a causa mais frequente de falta de ar na
meia-idade!
(Continua)
1

Sobretudo em pessoas obesas, que ressonam, e em que a
garganta como que se aperta de repente ou pela úvula que descai,
durante o sono, parando um pouco a respiração.
2
Unidade de peso significativa usada no comércio. São 15 kg.

O advogado Gonçalo Rego apresenta esta coluna como um serviço
público para responder a perguntas legais e fornecer informações de
interesse geral. A resolução própria de questões depende de muitos
factores, incluindo variantes factuais e estaduais. Por esta razão, a
intenção desta coluna não é prestar aconselhamento legal sobre
assuntos específicos, mas sim proporcionar uma visão geral sobre
questões legais e jurídicas de interesse público. Se tiver alguma
pergunta sobre questões legais e jurídicas que gostaria de ver
esclarecida nesta coluna, escreva para Portuguese Times — O Leitor
e Lei — P.O. Box 61288, New Bedford, MA 02740-0288, ou telefone para
(508) 678-3400 e fale, em português, com o advogado Gonçalo Rego.

P. — Sou pedreiro e resido em Attleboro,
Massachusetts e a empresa para onde trabalho, há dez
anos, está localizada em Rhode Island, mas o emprego
foi-me oferecido em Seekonk, Massachusetts, quando
reuni com o meu ex-patrão. Na verdade, o meu primeiro
trabalho para esta empresa foi em Seekonk. No entanto,
desde essa altura, a maior parte do trabalho é realizado
em Rhode Island.
Há cerca de três semanas magoei as costas, mas não
reportei o acidente por três dias, porque pensei que a dor
fosse embora. Como não notei melhoramentos na minha
condição fui ver o meu médico, e fiz uma ressonância
magnética (MRI). O teste mostrou que tenho um
problema grave nas costas grave, e que pode precisar de
cirurgia.
Relatei ao meu patrão o que aconteceu no trabalho e
minha condição médica. Ele pediu-me para requerer
incapacidade temporária (short-term disability). Mas
disse-lhe que tinha magoado no trabalho, ao que ele
refere que não apresentei relatório sobre o acidente e
logo não tenho direito a nenhum benefício da empresa.
Contactei um advogado fora de Rhode Island que me
informou que já que não tinha dado a conhecer sobre o
acidente de trabalho, através de relatório, seria quase
impossível provar o meu caso. Tenho qualquer recurso?
R. — Primeiro, foi errado não ter apresentado um
relatório de imediato ao seu empregador sobre a lesão,
quando esta aconteceu. Se requerer incapacidade a
curto prazo, esses benefícios são para ferimentos não
relacionados com o trabalho.
O advogado que consultou está certo até certo ponto.
Em Massachusetts as leis são um pouco mais abrangentes
e, por isso, há outros meios de prova de que um incidente
ocorreu, mesmo que o indivíduo não tenha apresentado
relatório ao empregador no dia do acidente.
Acho interessante o facto de ter sido contractado em
Seekonk, Massachusetts, porque isso significa que pode
registrar uma reclamação neste estado, em conformidade
com as leis de Massachusetts.
Apesar do trabalho ser em Rhode Island e o acidente
ter ocorrido nesse estado, se puder provar que foi
contratado em Massachusetts, então pode preencher
uma reclamação neste estado.
Sugiro que, antes de requerer benefícios por
incapacidade a curto prazo, entre em contacto com
outro advogado de Massachusetts para discutir o seu
caso.

✞

NECROLOGIA
Março e abril 2014

✞

António M. Rego, 50, Santa Maria, anteriormente
residente em Hudson; dia 25. Natural de Santa Maria,
deixa a mãe Maria (Monteiro) Rego; o filho, Anthony J.
Rego; irmãos; sobrinhos e primos.
Joaquim Da Ponte, 77, Taunton; dia 27. Natural de
São Miguel, era casado com Virginia (Souza). Deixa,
ainda, os filhos Antone e Derek Da Ponte e Donna Marie
McCloud; netos; bisnetos e irmãos.
Maria Fátima Salgado, 71, New Bedford; dia 28.
Natural da Terceira, era casada com António D. Salgado.
Deixa, ainda, os filhos Antone Salgado e Jeanna SalgadoMelo; netos; irmã e sobrinhos.
Emmanuel “Manny” J. Couto, 51, East Freetown;
dia 28. Natural dos Açores, era casado com Tawna
(Dickson) Couto. Deixa, ainda, os pais Pedro e Maria
(Miguel) DoCouto; filha Vanessa Grace Couto; irmãos
e sobrinhos.
Jorge Jacinto DaCosta, 89, New Bedford; dia 29.
Natural da Salga, Achadinha, Nordeste, S. Miguel, era

Nesta rubrica, a cargo da Prof.ª Luciana Graça,
esclarecem-se dúvidas sobre o uso da língua
portuguesa.
Luciana Graça é doutorada em Didática pela
Universidade de Aveiro - onde também se licenciou
em Português, Latim e Grego -, sendo, atualmente,
investigadora de pós-doutoramento no Centro de Investigação «Didática e Tecnologia na Formação de
Formadores». Colaborou, em secções semelhantes a Luciana Graça
esta, em vários jornais portugueses, como o Jornal de Prof.ª de Português,
Latim e Grego
Notícias e o Jornal da Bairrada.

Abreviaturas e siglas
– como escrever?
Na edição desta semana, duas perguntas colocamos:
i) a redução de «post scriptum» é «PS», «PS.», «P.S.»
ou «P. S.»?;
e ii) para marcar o plural em «DVD», escreve-se ou
não «DVDs»? E porquê?
E, claro, uma ótima semana!
Caso:
• «PS: Eu Amo-te« (INSIDE jornal em linha, 03-0709);
• «PS. – Eu Amo-te» (sítio da Editorial Presença,
«Autores», «Cecelia Ahern», 03-07-09);
• «P.S. – Eu Amo-te» (título de livro, Editorial
Presença);
• «[C]olecção de 15 DVDs» («Colecção SuperHeróis», Público em linha, 03-07-09);
• «[C]olecção de 30 DVD» (sobre a coleção de
comemoração dos 30 anos do Fantasporto, Visão em
linha, 02-04-09).
Comentário:
 P. S.: abreviatura da expressão latina «Post
Scriptum» (“escrito depois”), utilizada depois de
concluído e assinado um texto, a fim de acrescentar
mais alguma coisa; notas importantes: i) é constituída
pelas letras iniciais dos vocábulos que a formam; ii) os
pontos (abreviativos) são (obrigatoriamente!)
colocados a seguir a cada letra; iii) as letras são
(forçosamente!) separadas por um espaço, porque há
abreviaturas seguidas (neste caso, duas); iv) esta
abreviatura, em concreto, tende a ser pronunciada de
forma alfabética, ou seja, soletrando-se as letras
independentemente umas das outras (não se seguindo,
assim, a tendência geral, segundo a qual a abreviatura
é pronunciada como se estivesse por extenso, lendose a palavra ou expressão completa);
 importância do ponto: o ponto abreviativo é
capital(!); vejamos: P. S.: abreviatura de «Post Scriptum» ≠ PS: sigla de «Partido Socialista»;
 DVD: sigla de «Digital Versatile Disk» (= disco
digital versátil); notas importantes: i) é constituída
pela sequência das letras iniciais, maiúsculas, das
palavras-chave que formam o nome completo daquilo
que designa, estabelecendo uma nova denominação;
ii) é escrita sem (!) pontos depois de cada letra; iii) é
pronunciada de forma alfabética; iv) tal como qualquer
outra sigla, não necessita do «s» do plural, já que é
antecedida de outros elementos que a pluralizam
(logo, «15 DVD», «30 DVD»…).

viúvo de Rosa Duarte (Simas) DaCosta. Deixa os filhos
Mario DaCosta e Maria Leonor Melo; netos; bisnetos;
irmãos e sobrinhos.
António De Freitas Andrade, 78, Pascoag,
anteriormente residente em Pawtucket; dia 29. Natural da
Madeira, era viúvo de Silvina M. (Rocha) Andrade.
Deixa os filhos Natalie R. Laureano, as gémeas Elisabethe
De Almeida e Ana R. Carreiro of Attleboro, Sandra
Andrade, Vanda Perry, Angelita Domingos e Carla
Andrade; netos; irmão e sobrinhos.
Manuel C. Braga, 88, Hudson; dia 29. Natural de
Santa Maria, era casado com Maria Luiza (Correia)
Braga of Hudson. Deixa, ainda, os filhos José Maria
Freitas, Miguel Chaves Braga, Antonio Alfredo Braga,
Ana Isabel Ponte, Arsenio Martins Braga e Luis Filipe
Braga; netos; bisnetos e sobrinhos.
Manuel Oliveira, 76, Fall River; dia 30. Natural de
Santa Bárbara, Sto António Além Capelas, S. Miguel, era
viúvo de Maria Natalia (Ferreira) Oliveira. Deixa, ainda,
o filho Patrick J. Oliveira; irmãos e sobrinhos.
(Continua na página 28)
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Morreu o ator José Wilker
O ator brasileiro José
Wilker, que interpretou
Roque Santeiro, na novela
com o mesmo nome, morreu, sábado de manhã, no
Rio de Janeiro. O ator, de 66
anos, terá sofrido um enfarte do miocárdio.
José Wilker participou em
inúmeras novelas, entre as
quais “Roque Santeiro”, “Gabriela”, “A Próxima
Vítima”, “Fera Ferida”, “O Bem Amado” e “Senhora
do Destino”.
Além de ator, foi também realizador e crítico de
cinema.
Participou também em 49 filmes. “Dona Flor e seus
dois maridos” (1976), alcançou um enorme sucesso.
Nele, Wilker interpretava o papel de Vadinho.
José Wilker nasceu no estado brasileiro do Ceará e
iniciou a sua vida profissional como locutor de rádio.
Com 19 anos, foi viver para o Rio de Janeiro, onde
chegou a frequentar o curso de Sociologia, que não
concluiu, tendo-se dedicado à representação.

TOP 10
“Cantinho
da Amizade”
de Maria de Lourdes

As canções e os artistas
mais votados desta semana
Podem votar aos sábados ou domingos
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“Fado de Olhos Fechados”
disco estreia de Ângela Brito
Ângela Brito é uma jovem lusodescendente natural de
San Pablo, Califórnia, filha de pai oriundo de São Brás
de Aportel (Algarve) e de mãe oriunda de Ílhavo (Beira
Litoral) e que para além de cultivarem os costumes e
tradições portuguesas incutiram na filha a sua cultura.
Desde muito nova apaixonou-se pela música e pelo fado
em particular, muito por influência de seu pai, que tocava
guitarra portuguesa partilhando com a filha essa paixão
pelo fado.
O seu percurso musical inclui passagens por ranchos
folclóricos e vocalista do conjunto Harmonia, de música
popular e que animava festas pelas organizações
portuguesas da Califórnia. Guarda em sua memória uma
passagem por Fátima, onde cantou o tema “Avé Maria”
na basílica numa viagem com o grupo coral da escola
portuguesa que frequentava.
Contudo, foi em 1992 que Ângela começou o seu
percurso como fadista, sendo reconhecida pelo público
como excelente intérprete de fado. A sua ligação ao trio
“Sete Colinas” (Helder Carvalheira, João Cardadeiro e
Manuel Escobar) foi determinante para a sua carreira de
fadista, concretizando agora o seu sonho de gravar o
primeiro disco de fados.
“Fado de Olhos Fechados”, que dá título ao disco e ao
único tema original de autoria da fadista, inclui 12 temas
e um video clip (Barco Negro), com a participação dos

1.º Chico Ávila .......................... Mais que teu Amigo
2.º Marc Dennis .................................. Lá vai o Varela

Artes/Espetáculos

Viva é o nono disco de Joe Puga

3.º Starlight ......................................... Adeus Solidão
4.º Jorge Ferreira ............................................. Tiroliro

guitarristas Helder Carvalheira, Manuel Escobar e John
Cardadeiro (Sete Colinas) a saber:
“Marujo Português”, “Loucura”, “Grão de Arroz”,
“Cantar de Olhos Fechados”, “Rosinha da Serra d’Arga”,
“Não sou nascida no fado”, “Solidão”, “A Nudez do meu
Fado”, “Vou dar de beber à dor”, “Malhão de Águeda”,
“Desengano” e “Barco Negro”.
O CD pode ser adquirido através do website da artista:
www.angelabrito.com assim como através do iTunes,
CDBaby e Amazon.

Irmãos Justino lançam dois
novos trabalhos discográficos

5.º Catarina Avelar ...... Saudade, Silêncio e Sombra
6.º Jorge Silva ............................................. Ana Maria
7.º Jeremias Macedo .............................. O meu Amor
8.º Nelia ........................................................... Sangria
9.º Arlindo Andrade ........................... És uma Bomba
10.º Tony Borges .................................. Amor Perfeito

Programação do Portuguese Channel
QUINTA-FEIRA, 10 ABRIL
18:00 -TELEJORNAL
18:30 - TELENOVELA
19:30 - ESPAÇO MUSICAL
20:00 - VARIEDADES
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - CAMINHOS DA PÁSCOA
22:00 - AGENDA
22:10 - TELEJORNAL (R)
SEXTA-FEIRA, 11 ABRIL
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - TELENOVELA
19:30 - VARIEDADES
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - AGENDA
22:10 - TELEJORNAL
SÁBADO, 12 ABRIL
19:00 - FIM DE SEMANA
20:00 - TELEDISCO
21:00 - COMUNIDADE
EM FOCO
22:00 - VARIEDADES
DOMINGO, 13 ABRIL
14:00 - FINA ESTAMPA
OS EPISÓDIOS DA SEMANA

19:00 - MISSA DOMINICAL
20:00 - TELEDESPORTO
20:45 - VARIEDADES

SEGUNDA, 14 ABRIL
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - TELENOVELA
20:00 - VARIEDADES
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - TELEJORNAL (R)
TERÇA-FEIRA, 15 ABRIL
18:00 - TELEJORNAL
18:30 TELENOVELA
19:30 - TELEDISCO
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - AGENDA
22:05 - TELEJORNAL
QUARTA-FEIRA, 16 ABRIL
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - TELENOVELA
19:30 - VOCÊ E A LEI/
DAQUI E DA GENTE
20:00 - VARIEDADES
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - AGENDA
22:10- TELEJORNAL (R).

Toda a programação
é repetida depois da
meia-noite e na manhã
do dia seguinte.

Joe Puga, cantor canadiano de origem portuguesa,
e que compareceu ao International Portuguese Music
Awards (IPMA), passou pela nossa redação tendo,
gentilmente, oferecido o seu nono trabalho discográfico “Viva”, que inclui 11 temas, a saber:
“Viva”, “Maria Portuguesa”, “Sangue Latino”, “Que
falta de amor”, “Canadiano Português”, “Tola
Bengala”, “É lindo, é lindo, é lindo”, “Goodbye My
Love Goodbye”, “Caminhar”, “Luzes” e “Ó Gente da
Minha Terra”.
Gravado nos estúdios de Midi Tech, Mississauga,
Canadá, este CD de Joe Puga é composto de alguns
temas originais com letras de Adelaide Vilela e música
de Hernâni Raposo e do próprio intérprete.
Desde muito novo aderiu ao mundo da música,
formando um grupo musical com atuações para a
comunidade portuguesa de Montreal. O seu percurso
musical inclui o Canadá e os EUA e ainda a terra de
origem, os Açores e Portugal Continental, tendo
integrado alguns programas de televisão, nomeadamente “Praça da Alegria”, da RTPi. No Canadá tem
atuado por algumas famosas salas canadianas,
nomeadamente Le Plateau, onde lançou este seu
disco.

“Este homem mentiroso” e “Vamos às desgarradas” dão título aos novos trabalhos discográficos
dos irmãos Justino (Jason, Jessica e Jenn), à venda
já no mercado local.
Com vários discos gravados e digressões pelas
comunidades portuguesas dos EUA e Canadá, com
destaque para a Nova Inglaterra, os irmãos Justino
têm-se distinguido sobretudo na música popular, com
particular destaque para as desgarradas.
Os dois novos discos dos JJJ foram gravados nos
estúdios Midi-Tech, de Mississauga, Canadá e propriedade do músico, produtor e orquestrador Hernâni
Raposo, que se encarregou pelas vinte composições
musicais dos dois discos, orquestração e arranjos.

Saab-Pedroso Center for Portugueses Culture & Research

Cultura Portuguesa e Brasileira em destaque
na Universidade de Lowell
O Saab-Pedroso Center for Portugueses Culture & Research, da Universidade de Lowell, promove durante este
mês um conjunto de atividades dedicadas à literatura
portuguesa, à cultura brasileira e à literatura lusoamericana.
No próximo dia 16, quarta-feira, a Associação de
Capoeira Mandigueiros dos Palmares (ACMP) realiza uma
demonstração de capoeira, pelas 12:00 na O’Leary Library Quad.

Dia 28 será a vez da autora Katherine Vaz, uma das mais
proeminentes escritoras de ficção luso-americanas,
discutir sobre o seu trabalho e sobre a nova novela Below
the Salt, pelas 7 horas da noite, no Inn & Conference Center.
E, no passado dia 2 de abril, realizou-se a palestra
“Pessoa and Shakespeare, the Queen’s Super-Poet”, a cargo
de George Monteiro, professor de inglês e português e
estudos brasileiros na Universidade de Brown.

Telenovela/Horóscopos
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Fina Estampa

140 capítulos

CAPÍTULO Nº. 116 – 14 de abril
Pereirinha vai até o consultório de Danielle e despista
os jornalistas, dando oportunidade que Enzo leve
Danielle para sua casa. Teodora se compadece de
Danielle. Antenor conta a Patrícia que Griselda
desconfia que Tereza Cristina seja a autora dos
atentados cometidos contra a vida de todos em sua
família. Patrícia questiona Tereza Cristina que se faz
de ofendida. Tereza Cristina chama Ferdinand para
que dê um fim em Quinzinho, e ele diz que mesmo o
menino estando protegido por seguranças, que irá
fazer o serviço. Crô convence Baltazar de ouvir suas
idéias para um clipe de divulgação do CD de Solange.
Griselda volta a usar o macacão e sai para trabalhar,
deixando Antenor envergonhado. Vanessa pede
emprego a René, que aceita a aceita de volta. Paulo
a questiona por essa atitude, e ela afirma saber que
ele nunca esqueceu Esther. Paulo pensa nos tempos
que namorava Esther, e lembra-se da casa de campo
da mãe dela, e viaja em busca de Esther. Joana vai à
delegacia e denúncia Tereza Cristina como sendo a
possível assassina de Marcela. O investigador
promete investigar a suspeita. Guaracy dá emprego à
Jaqueline, e Albertinho fica entusiasmado. Danielle fica
aborrecida com as notícias com seu nome, e
aconselhada por Teodora, resolve marcar uma
entrevista coletiva para se defender. Guaracy está
magoado com a falta de notícias de Esther, e Griselda
consola o amigo. Danielle pede a Henrique para ver
Pedro Jorge, e Henrique promete promover um
encontro entre tia e sobrinho. Celina deixa bem claro
para Beatriz que quer destruir Danielle, e não se
importa realmente com o problema dela referente
Esther e Vitória. Joana conta a Álvaro que denunciou
Tereza Cristina; Álvaro pede a Iris e Alice que sejam o
álibi de Tereza Cristina. Ele liga para a prima marcando
um encontro, que se sente obrigada a recebê-lo. Paulo
encontra-se com Esther.
CAPÍTULO Nº. 117 – 15 de abril
Esther fica surpresa com a visita de Paulo. Paulo
mostra as reportagens sobre Vitória. Griselda
repreende Teodora e a obriga a aceitar a presença
dos seguranças para proteção de Quinzinho. Griselda
conversa com Danielle. Álvaro procura Tereza Cristina
e diz que pode ajudá-la a se livrar da polícia inventando
um álibi. Tereza Cristina apoia a ideia. Patrícia vai até
o quarto de Antenor e os dois se beijam. Juan vigia
Chiara para que ela permaneça em jejum para fazer
os exames. Esther deixa Vitória com Paulo e vai
enfrentar os jornalistas. Wallace recupera sua forma
e festeja com Dagmar. Zuleika vê e se sente usada.
Paulo se assusta ao acordar e ver o bilhete de Esther
dizendo que ele terá de cuidar de Vitória. Henrique
leva Pedro Jorge para ver Danielle na entrada da
escola. Celina é chamada pela diretora para conversar
a respeito de Pedro Jorge. Beatriz volta ao trabalho
depois de tanto tempo de ausência, o que causa
espanto em Gigante e Griselda. Max vê Danielle no
colégio e a reconhece dos jornais, depois publica na
internet que ela está na escola conversando com uma
criança. Beto lê a notícia e se anima.
CAPÍTULO Nº. 118 – 16 de abril
Para não ter problemas em sua loja, Griselda resolve
dar licença remunerada a Beatriz, até que ela resolva
sua situação com Esther. O delegado Paredes vai à
casa de Tereza Cristina e mostra a foto dela saindo
do hospital após o assassinato de Marcela, mas Tereza
Cristina fornece um álibi, alegando que ela e seus
familiares estavam em casa comemorando o
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aniversário de seus cachorros. Álvaro, Iris e Alice
confirmam o álibi de Tereza Cristina. O delegado tem
certeza de que todos estão mentindo, e não
abandonará a investigação. Jaqueline vai trabalhar no
Tupinambar, causando ciúmes em Isolina. Danielle
conversa com Pedro Jorge e explica sua versão ao
sobrinho, mas é flagrada por jornalistas; Celina
aproveita da manifestação da mídia para lançar seu
ódio sobre Danielle. Danielle explica aos jornalistas
que cometeu um erro, mas que não tem duvidas de
que Vitória é filha de Esther como determina a lei.
Celina tenta induzir Beatriz que minta ter sido induzida
a fazer as vontades de Danielle, mas Beatriz afirma
que fez a doação de seus óvulos por vontade própria.
Paulo cuida de Vitória e Esther volta para a Capital
para lutar por Vitória. No percurso para em um posto
de combustível e assiste a entrevista de Danielle e
Beatriz e decide lutar ainda mais por sua filha. Quando
volta pra seu consultório, Danielle o encontra
destruído. Alguns ex-pacientes invadiram o local e
levaram alguns de seus arquivos. Enzo consola
Danielle. Esther liga para Guaracy e informa sua
chegada.
CAPÍTULO Nº. 119 – 17 de abril
Esther liga para Guaracy e diz que voltará para sua
casa e enfrentará a situação que envolve Vitória.
Griselda convida Guaracy para levar Amália ao altar.
Guaracy aceita. Amália diz a Griselda que seu pai
deveria levá-la, e convida Pereirinha que recusa o
convite. Celina discute com Henrique, e ele afirma não
mais fazer o que a esposa quer, pois sua amargura
está atingindo outras pessoas. Crô conta a Tereza
Cristina que Griselda está de romance com Guaracy,
imediatamente ela liga para René provocando-o.
Zuleika exige que Wallace case-se com ela, mas ele
afirma que não a ama e recusa-se a casar-se com
ela, que sai furiosa da academia e acaba discutindo e
pedindo demissão no Fashion Moto. Enzo vai morar
com Danielle, e Teodora fala a Pereirinha que seu
futuro e ficar sozinho, doente e velho. Preocupado com
a previsão de Teodora, Pererinha procura Tereza
Cristina que o convida a sua casa. Paulo cuida de
Vitória, mas sente-se acuado e resolve sair do sitio
com a menina. Esther volta para o sítio, não os
encontra e fica desesperada, mas Paulo volta com
Vitória, eles discutem e acabam se beijando, deixando
ambos confusos. Tereza Cristina está determinada em
destruir a festa de casamento de Amália, e encomenda
um baú com milhares de ratos a Ferdinand. Beto
escuta a conversa de Dagmar e Isolina, e Dagmar
comenta que Esther está voltando com Vitória.
CAPÍTULO Nº. 120 – 18 de abril
Beto Junior conta a Celina que Esther está voltando
pra casa. Celina conta a Beatriz que vai até lá
confrontar Esther. Delegado Paredes pressiona Iris e
Alice. Elas questionam Álvaro que tenta tranqüilizar
as duas, mas é interrompido por Zambeze que exige
saber o que Álvaro esta ocultando. Tereza Cristina fala
para René que Griselda reatou seu relacionamento
com Guaracy. Daniel tenta fazer um clipe com Solange
sem que ela perceba. Beatriz invade o apartamento
de Esther; elas discutem. Guaracy chega para
defender Esther e Beto Junior aproveita a situação e
também invade o apartamento de Esther. Se vendo
sem saída, Esther concorda em marcar uma
entrevista. Zuleika vai ao Tupinambar tirar satisfações
com Dagmar, que fica furiosa com a atitude da moça,
e resolve retribuir a visita indo ao Fashion Motos. Elas
discutem por causa de Wallace. Celina planeja obrigar
Beatriz morar em sua casa caso ela consiga a guarda
de Vitória. Beatriz fica incomodada com a atitude de
Celina.Teodora pede a Quinzé pra voltar, ele reluta,
mas acaba beijando-a. Tereza Cristina flagra
Pereirinha em seu quarto tentando abrir seu cofre.

NECROLOGIA
Março e abril 2014
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(Continuação da página 26)

Maria dos Anjos Reis, 76, Fall River; dia 31. Natural
dos Arrifes, S. Miguel, era viúva de Manuel Reis. Deixa
os filhos Donaria Vieira, Natalia Pinheiro, Walter Reis,
Gloria Santos e Michelle Moniz; netos; bisnetos; irmãos
e sobrinhos.
Manuel F. Silva, 59, Somerset; dia 02. Natural de Rabo
de Peixe, S. Miguel, era casado com Maria Celeste
(Costa) Silva. Deixa, ainda, os filhos Brenda e James
Silva e sobrinhos.
Ana E. (Ferreira) Faria, 94, East Providence; dia 02.

Natural da Praia do Norte, Faial, era viúva de José V.
Faria. Deixa os filhos, Maria Teresinha Correia, Ana G.
Faria, Manuel G. e Antonio F. Faria; netos; bisneto e irmã.
Maria Augusta Delgado, 99, Cumberland; dia 03.
Natural de Baraçal, Guarda, era viúva de Alfredo Delgado.
Deixa a filha Maria D. Wilk; netos e bisnetos.
Maria José (Bastos) Dias, 95, Fairhaven; dia 6. Natural
de Ilhavo, era viúva de Francisco M. Dias. Deixa os filhos
Joseph, Anthony e Frank Dias, Rosemary Carrico e Maria
“Vicky Cabral; netos; bisnetos e trisnetos.

Quarta-feira, 09 de abril de 2014

CARNEIRO - 21 MAR - 20 ABR

BALANÇA - 23 SET - 22 OUT

Carta Dominante: 6 de
Copas: Nostalgia.
Amor: Saudades da
sua infância poderão ocupar-lhe
a mente. A vida é um canto
eterno de beleza!
Saúde: Cuidado com o
aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com
os conflitos entre colegas. Pode
sair prejudicado.
Números da Sorte: 1, 14, 25,
36, 47, 49
Pensamento positivo: Concentro-me com confiança no
presente.

Carta Dominante: a
Força: Força, Domínio.
Amor: Dê mais atenção às necessidades do seu par.
Não ponha de parte aqueles que
ama, cuide deles com carinho.
Saúde: Possível inflamação
dentária.
Dinheiro: É provável que
surja a oportunidade pela qual
esperava, para dar andamento a
um projeto que tinha parado.
Números da Sorte: 5, 20, 30,
40, 44, 48
Pensamento positivo: Tenho
força para superar todos os
desafios.

TOURO - 21 ABR - 20 MAI

ESCORPIÃO - 23 OUT - 21 NOV

Carta Dominante: 9 de
Ouros: Prudência.
Amor: A sua relação
poderá estar a avançar rapidamente. Aja com cautela mas não
se preocupe com o seu futuro.
Saúde: Cuide melhor dos seus
dentes, pois merece ter um lindo
sorriso.
Dinheiro: Não gaste mais do
que aquilo que realmente pode.
Faça bem as suas contas.
Números da Sorte: 2, 15, 24,
26, 41, 42
Pensamento positivo: Sou
prudente nos meus passos, para
chegar ao sucesso.

Carta Dominante: 6 de
Espadas: Viagem Inesperada.
Amor: Deixe de lado o passado e concentre-se mais no presente. Pratique pensamento
positivo e ações construtivas!
Saúde: Poderá sofrer de
quebras de tensão, cuidado!
Dinheiro: A impulsividade irá
causar alguns estragos na sua
conta bancária.
Números da Sorte: 14, 28, 32,
33, 41, 49
Pensamento positivo: A vida
é uma viagem cheia de
surpresas boas!

GÉMEOS - 21 MAI - 20 JUN

SAGITÁRIO - 22 NOV - 21 DEZ

Carta Dominante:
Valete de Ouros: Reflexão, Novidades.
Amor: Saiba ouvir a sua carametade. Lembre-se que ele
também precisa de si. Procure
dizer coisas boas, a palavra tem
muita força!
Saúde: Espere um período
regular.
Dinheiro: Poderá investir em
novos projetos, com prudência.
Números da Sorte: 5, 11, 17,
19, 28, 36
Pensamento positivo: Procuro
refletir bem antes de agir.

Carta Dominante:
Ás de Ouro: Harmonia
e Prosperidade.
Amor: Será elogiado pela sua
tolerância e compreensão. Dê
sempre em primeiro lugar um
bom exemplo de conduta!
Saúde: O bem-estar físico vai
acompanhá-lo durante toda a
semana.
Dinheiro: Poderá receber uma
quantia considerável de
dinheiro.
Números da Sorte: 1, 21, 23,
29, 32, 33
Pensamento positivo: Cultivo
a harmonia na minha vida!

CARANGUEJO - 21 JUN - 22 JUL
Carta Dominante: O
Imperador: Concretização.
Amor: Período bastante
propício ao romantismo. Que a
juventude de espírito o faça ter
o mais belo sorriso!
Saúde: Se sofrer de alguma
doença crónica, poderá ressentir-se um pouco neste período.
Dinheiro: Poderá alcançar os
seus objetivos profissionais.
Números da Sorte: 9, 18, 22,
36, 39, 44
Pensamento positivo: Sei que
consigo concretizar os meus
objetivos!

LEÃO - 23 JUL - 22 AGO
Carta Dominante: 4
de Paus: Ocasião Inesperada, Amizade.
Amor: É possível que reencontre alguém que não via há
muito tempo. Que o futuro lhe
seja risonho!
Saúde: Tudo na normalidade.
Dinheiro: Poderá ter necessidade de utilizar as suas
poupanças.
Números da Sorte: 11, 22, 29,
32, 39, 49
Pensamento positivo: A vida
traz-me boas surpresas e
oportunidades.

VIRGEM - 23 AGO - 22 SET
Carta Dominante: 2
de Copas: Amor.
Amor: Aproveite bem
os momentos mais íntimos para
mostrar à sua cara-metade o
tamanho do seu amor.
Saúde: Faça exames de rotina.
Dinheiro: Dedique-se com
afinco e determinação ao seu
emprego porque pode ter uma
excelente surpresa.
Números da Sorte: 8, 17, 21,
25, 27, 47
Pensamento positivo: O Amor
habita o meu coração.

CAPRICÓRNIO - 22 DEZ-19 JAN
Carta Dominante: o
Sol: Glória, Honra.
Amor: Aprecie reunião familiar e ponha de lado as
preocupações profissionais. O
ambiente familiar perfeito,
aproveite a boa disposição.
Saúde: Possíveis problemas
de obstipação.
Dinheiro: Seja mais flexível;
o facto de ser tão minucioso
pode prejudicá-lo.
Números da Sorte: 9, 14, 18,
22, 33, 44
Pensamento positivo: Mereço
a glória que existe na minha
vida!

AQUÁRIO - 20 JAN - 18 FEV
Carta Dominante: Rei
de Paus: Força, Coragem
e Justiça.
Amor: Poderá ter uma discussão com os seus filhos. Lembrese que eles têm vida própria.
Saúde: Trate-se com amor! A
sua saúde é o espelho das suas
emoções.
Dinheiro: Período de grande
estabilidade.
Números da Sorte: 11, 20, 28,
29, 30, 36
Pensamento positivo: Tenho a
coragem necessária para fazer
mudanças na minha vida.

PEIXES - 19 FEV - 20 MAR
Carta Dominante: Valete de Espadas: Vigilante e Atento.
Amor: Desconfiará do seu
parceiro. Fale e esclareça as suas
dúvidas com ele. Agora é tempo
para partilhar.
Saúde: Cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as
oportunidades que lhe surjam.
Números da Sorte: 8, 12, 17,
19, 30, 48
Pensamento positivo: Estou
atento às oportunidades que a
vida me traz.
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I LIGA - 26ª JORNADA

Benfica a duas vitórias do título
O Benfica ficou a dois triunfos da conquista da I Liga de
futebol, à falta de quatro jornadas, depois de ter recebido e
vencido o Rio Ave por 4-0, no fecho da 26.ª ronda, na
passada segunda-feira.
Já depois de o Sporting ter reduzido no sábado a
desvantagem no campeonato para quatro pontos, os
“encarnados” surgiram determinados a recuperar os sete
pontos de vantagem na liderança da prova e, ao fim de 30
minutos, já venciam por 2-0.
Rodrigo, aos 17 minutos, e Gaitan, aos 29, levaram o
Benfica a vencer por 2-0 ao intervalo, num encontro em
que as “águias” deram poucas hipóteses aos vila-condenses
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V. Guimarães-Estoril ................ 1-3 (1-1 ao intervalo)
Olhanense-Sp. Braga ..................................... 0-2 (0-0)
Paços Ferreira-Sporting ................................ 1-3 (0-2)
Marítimo-Arouca ............................................. 1-0 (1-0)
Gil Vicente-Belenenses ................................. 0-1 (0-1)
V. Setúbal-Nacional ........................................ 3-0 (2-0)
FC Porto-Académica ...................................... 3-1 (3-0)
Benfica-Rio Ave .............................................. 4-0 (2-0)

PRÓXIMA JORNADA (27ª)
Sexta-feira, 11 de abril
Académica-V. Setúbal (3:00 PM, SportTV)
Sábado, 12 de abril
Nacional-Marítimo (11:00 AM, SporTV)
Belenenses-V. Guimarães (1:00 PM, SporTV)
Rio Ave-Olhanense (1:00 PM)
Sporting-Gil Vicente (3:15 PM, SporTV)
Domingo, 13 de abril
Arouca-Benfica (Meio-dia, SporTV)
Sp. Braga-FC Porto (2:15 PM, SporTV)
Óscar Cardozo, o avançado paraguaio do Benfica, voltou
aos golos, ao apontar os últimos dois tentos da equipa
da Luz, ambos na transformação de grandes penalidades, contribuindo assim para a categórica vitória da
sua equipa frente ao Rio Ave por 4-0.

Na foto acima, o defesa portista Alex Sandro disputa a
bola com um defesa da Académica, num jogo em que o
FC Porto venceu por 3-1.
Na foto abaixo, o ponta de lança Slimani cabeceia à baliza
contrária, na partida em que o Sporting venceu o Paços
de Ferreira por 3-1.

de discutirem o resultado, tendo o paraguaio Óscar
Cardozo, aos 77 e 90+2, ambos na conversão de grandes
penalidades, regressado aos golos e conferido maior
expressão ao resultado.
Esta vitória permite ao Benfica ficar a apenas dois triunfos
de se sagrar campeão nacional, numa altura em que faltam
quatro jornadas, tendo os “encarnados” duas deslocações,
a Arouca e a casa do FC Porto, este jogo no fecho do
campeonato, enquanto em casa recebe Olhanense e Vitória
de Setúbal.
O Rio Ave, que se encontra ainda envolvido nas lutas
pela Taça da Liga, está apurado para a final, e Taça de Portugal, disputa as meias-finais com o Sporting de Braga,
manteve um tranquilo 11.º lugar, com 31 pontos.
No domingo, o FC Porto manteve a esperança de chegar
ao segundo lugar da prova, depois de derrotar em casa a
Académica, por 3-1, num encontro em que o colombiano
Jackson Martinez cimentou o seu estatuto de melhor
marcador da prova, com 18 golos, bisando aos quatro e 40
minutos (grande penalidade). O argelino Nabil Ghilas fez
o outro golo dos “dragões”, aos 24, enquanto o brasileiro
Marcos Paulo marcou para os “estudantes”, aos 53. Os
tricampeões, que ficaram matematicamente afastados da
revalidação do título, devido à vitória do Benfica, tiveram
no guarda-redes Fabiano uma das principais figuras, com
uma série de boas intervenções. Com este triunfo, o FC
Porto, terceiro classificado, passou a somar 52 pontos,
menos oito do que o Sporting e mais seis do que o EstorilPraia, que venceu categoricamente na sexta-feira em
Guimarães o Vitória local (3-1), enquanto a Académica
segue no tranquilo nono lugar, com 32.
Realce na ronda ainda para o triunfo (3-1), no sábado, do
Sporting em casa do Paços de Ferreira, enquanto, na luta
pela permanência, o Belenenses somou, no domingo, um
importante triunfo em Barcelos, frente ao Gil Vicente, por
1-0, com o tento de Miguel Rosa (23 minutos) a permitir
aos “azuis” deixarem o Olhanense, que perdeu no sábado
com o Sporting de Braga (2-0), sozinho no último lugar,
único de descida direta.
Ainda no domingo, o tranquilo Vitória de Setúbal venceu
o Nacional, por 3-0, com os insulares, quintos classificados,
a verem o Sporting de Braga ficar a três pontos e o Marítimo,
que venceu o Arouca (1-0), a quatro, na luta pela última
vaga na Liga Europa.

Segunda-feira, 14 de abril
Estoril-Paços Ferreira (3:00 PM, SporTV)
C

L

dois golos a serem marcados em período de compensação,
por Samuel, aos 90+3, para os anfitriões, e Fernandinho,
aos 90+5, para os visitantes.
O Portimonense caiu para a sexta posição, mas que ainda
vale um “play-off” com o penúltimo colocado do escalão
principal, atrás do Sporting B, que se impôs por 2-1 no
recinto do Feirense.
O Desportivo das Aves poderia ter ultrapassado a equipa
algarvia, mas não foi além de uma igualdade 3-3 no estádio
do Marítimo B, tal como o Desportivo de Chaves, que
poderia ter-se aproximado, mas limitou-se a uma igualdade
1-1 em casa com o Beira-Mar.
Na cauda da tabela, o “lanterna vermelha” Atlético
empatou 0-0 no reduto do União da Madeira, mas ficou
ainda mais afundado na última posição, uma vez que o
Trofense conquistou uma importante vitória no estádio do
Académico de Viseu, por 1-0, e subiu para o antepenúltimo
lugar.
Destaque ainda para o Santa Clara, que em Braga, frente
à equipa B, esteve a perder por 1-0 e conseguiu dar a reviravolta, vencendo por 2-1 e conquistando os três preciosos
pontinhos na fuga aos últimos lugares.
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LIGA DE HONRA
(37.ª jornada)
Oliveirense-Benfica B ................ 1-2 (1-1 ao intervalo)
Marítimo B-Desp. Aves ................................... 3-3 (3-2)
Feirense-Sporting B ........................................ 1-2 (0-0)
Farense-FC Porto B ........................................ 1-0 (0-0)
Sp. Covilhã-Portimonense ............................. 1-1 (0-0)
Sp. Braga B-Santa Clara ................................. 1-2 (1-0)
Académico Viseu-Trofense ............................ 0-1 (0-0)
Moreirense-Leixões ........................................ 2-0 (0-0)
União Madeira-Atlético ............................................ 0-0
Desp. Chaves-Beira Mar ................................. 1-1 (1-1)
Tondela-Penafiel ............................................. 0-3 (0-0)
38.ª jornada
Sábado, 12 de abril
Benfica B-Feirense (11:00 AM, Benfica TV)
Leixões-Sp. Braga B (11:00 AM)
Domingo, 13 de abril
Desp. Aves-Moreirense (6:15 AM, SporTV)
Santa Clara-Marítimo B (9:00 AM)
FC Porto B-Oliveirense (10:00 AM, Porto Canal)
Sporting B-Farense (11:00 AM)
Portimonense-Tondela (11:00 AM)
Trofense-União Madeira (11:00 AM)
Atlético-Desp. Chaves (11:00 AM)
Beira Mar-Sp. Covilhã (11:00 AM)
Penafiel-Académico Viseu (11:00 AM)

Moreirense reassume liderança da II Liga
O Moreirense reassumiu a liderança isolada da II Liga
portuguesa de futebol, ao vencer o Leixões por 2-0 na 37.ª
jornada, ultrapassando o FC Porto B e dando mais um passo
firme rumo à subida de escalão.
Um “bis” do avançado Pires no espaço de 10 minutos,
aos 48 e aos 58, resolveu a questão a favor da equipa de
Moreira de Cónegos, que beneficiou da derrota sofrida pelo
FC Porto B em Faro, por 1-0, para assumir o comando da
prova. Os portuenses, que, tal como as restantes equipas B
só poderá ascender à I Liga caso a representação principal
seja despromovida, caíram para o segundo posto, a dois
pontos do Moreirense e com um de vantagem sobre o
Benfica B, que por sua vez, bateu a Oliveirense, no terreno
desta, por 2-1, na partida que abriu a jornada.
O Penafiel, quarto classificado, a quatro pontos do líder,
assume-se como a segunda equipa em posição de subida,
reforçando esse estatuto com um triunfo por 3-0 no estádio
do Tondela, apesar de apenas ter inaugurado o marcador
já na segunda parte.
Moreirense e Penafiel aproveitaram as “escorregadelas”
dos perseguidores, em especial o Portimonense, que
empatou 1-1 no reduto do Sporting da Covilhã, com os
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1 MOREIRENSE
2 FC PORTO B
3 BENFICA B
4 PENAFIEL
5 SPORTING B
6 PORTIMON.
6 DESP. AVES
8 TONDELA
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14 FEIRENSE
15 SP. COVILHÃ
16 MARÍTIMO B
17 SANTA CLARA
18 BRAGA B
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21 OLIVEIRENSE
22 ATLÉTICO
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CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES
FASE DE SUBIDA — 8ª Jornada
ZONA NORTE

ZONA SUL

S. João Ver-Limianos ........ 0-0
Vizela-Freamunde ............. 1-0
Cesarense-Bragança ........ 1-0
Boavista-Guimarães B ...... 0-0

Oriental-Pinhalnovense ..... 2-1
Sertanense-Ferreiras ........ 2-1
U. Leiria-Loures ................ 1-1
Mafra-Bf.C. Branco ........... 1-3

CLASSIFICAÇÃO
1 FREAMUNDE ............ 17
2 VIZELA ....................... 16
3 V. GUIMARÃES B ...... 12
4 CESARENSE .............. 11
5 BRAGANÇA ................ 11
6 BOAVISTA ................... 11
7 S. JOÃO VER ............ 07
8 LIMIANOS .................. 03

CLASSIFICAÇÃO
1 ORIENTAL ................. 17
2 SERTANENSE ........... 15
3 BF.C. BRANCO .......... 14
4 U. LEIRIA .................... 11
5 MAFRA ...................... 10
6 FERREIRAS .............. 10
7 LOURES .................... 07
8 PINHALNOVENSE .... 04

9ª JORNADA
(13 abril)
V. Guimarães B-S. João Ver
Limianos-Vizela
Freamunde-Cesarense
Bragança-Boavista

9ª JORNADA
(13 abril)
Bf.C. Branco-Oriental
Pinhalnovense-Sertanense
Ferreiras-U. Leiria
Loures-Mafra

CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES
FASE DE MANUTENÇÃO — 8ª Jornada
SÉRIE A
Fafe-Valenciano .............. 3-0
Mirandela-Vilaverdense .. 2-2
Santa Maria-P. Salgadas . 2-1
Vianense-Ninense ........... 2-1

SÉRIE E
Carapinheirense-Manteigas . 3-0
A. Moradal-Pampilhosa ... 0-3
Tourizense-Sourense ...... 1-1
Nogueirense-Naval ......... 4-0

CLASSIFICAÇÃO
1 FAFE ............................. 32
2 MIRANDELA ................. 28
3 VIANENSE .................... 28
4 VILAVERDENSE ........... 26
5 SANTA MARIA .............. 22
6 PEDRAS SALGADAS ... 17
7 VALENCIANO ............... 14
8 NINENSE ...................... 09

CLASSIFICAÇÃO
1 PAMPILHOSA ............... 29
2 TOURIZENSE ............... 23
3 NOGUEIRENSE ........... 22
4 NAVAL ........................... 22
5 A. MORADAL ................ 22
6 SOURENSE .................. 22
7 CARAPINHEIRENSE .... 19
8 MANTEIGAS ................. 12

9ª JORNADA (13 abril)
Ninense-Fafe
Valenciano-Mirandela
Vilaverdense-Santa Maria
Pedras Salgadas-Vianense

9ª JORNADA (13 abril)
Naval-Carapinheirense
Manteigas-A. Moradal
Pampilhosa-Tourizense
Sourense-Nogueirense

SÉRIE B
Joane-Ribeirão ................ 4-4
Tirsense-Oliveirense ....... 2-2
Famalicão-Lixa ................ 3-1
Varzim-Felgueiras ........... 1-0

SÉRIE F
Lourinhanense-Portomos. 1-1
Torreense-Riachense ...... 2-2
Fátima-Alcanenense ....... 0-0
Caldas-Carregado ........... 0-2

CLASSIFICAÇÃO
1 FAMALICÃO ................. 27
2 FELGUEIRAS ............... 25
3 OLIVEIRENSE .............. 24
4 TIRSENSE .................... 23
5 RIBEIRÃO ..................... 22
6 JOANE .......................... 21
7 VARZIM ......................... 21
8 LIXA .............................. 15

CLASSIFICAÇÃO
1 CALDAS ........................ 29
2 ALCANENENSE ........... 26
3 FÁTIMA ......................... 26
4 TORREENSE ................ 25
5 LOURINHANENSE ....... 22
6 CARREGADO ............... 18
7 RIACHENSE ................. 15
8 PORTOMOSENSE ....... 11

9ª JORNADA (13 abril)
Felgueiras-Joane
Ribeirão-Tirsense
Oliveirense-Famalicão
Lixa-Varzim

9ª JORNADA (13 abril)
Carregado-Lourinhanense
Portomosense-Torreense
Riachense-Fátima
Alcanenense-Caldas

SÉRIE C
Amarante-Sousense ....... 3-0
Vila Flor-Coimbrões ........ 0-1
Salgueiros 08-Perafita .... 2-0
Camacha-Gondomar ...... 3-2

SÉRIE G
Elvas-Fut. Benfica ........... 2-1
Praiense-1º Dezembro .... 0-0
Casa Pia-Sintrense ......... 0-0
Operário-Ideal ................. 0-0

CLASSIFICAÇÃO
1 SALGUEIROS 08 .......... 29
2 GONDOMAR ................ 27
3 AMARANTE .................. 25
4 CAMACHA .................... 22
5 COIMBRÕES ................ 21
6 SOUSENSE .................. 19
7 VILA FLOR .................... 16
8 PERAFITA ..................... 12

CLASSIFICAÇÃO
1 CASA PIA ...................... 32
2 1º DEZEMBRO ............. 28
3 SINTRENSE ................. 27
4 OPERÁRIO ................... 27
5 PRAIENSE .................... 21
6 IDEAL ............................ 19
7 ELVAS ........................... 18
8 FUT. BENFICA .............. 07

9ª JORNADA (13 abril)
Gondomar-Amarante
Sousense-Vila Flor
Coimbrões-Salgueiros 08
Perafita-Camacha

9ª JORNADA (13 abril)
Fut. Benfica-Praiense
1º Dezembro-Casa Pia
Sintrense-Operário
Ideal-Elvas

SÉRIE D
Anadia-Grijó .................... 1-1
Cinfães-Vildemoinhos ..... 2-1
Espinho-Bustelo .............. 1-0
Estarreja-Lourosa ........... 2-1

SÉRIE H
U. Montemor-C. Piedade 3-3
E. Lagos-Barreirense ...... 0-0
Almodovar-Quarteirense . 0-1
Moura-Louletano ............. 0-0

CLASSIFICAÇÃO
1 L. LOUROSA ................ 26
2 ANADIA ......................... 26
3 CINFÃES ...................... 25
4 GRIJÓ ........................... 23
5 VILDEMOINHOS .......... 21
6 ESPINHO ...................... 18
7 BUSTELO ..................... 18
8 ESTARREJA ................. 18

CLASSIFICAÇÃO
1 U. MONTEMOR ............ 28
2 MOURA ......................... 28
3 QUARTEIRENSE .......... 26
4 LOULETANO ................. 26
5 COVA PIEDADE ............ 24
6 BARREIRENSE ............ 20
7 E. LAGOS ..................... 12
8 ALMODOVAR ................ 08

9ª JORNADA (13 abril)
Lourosa-Anadia
Grijó-Cinfães
Vildemoinhos-Espinho
Bustelo-Estarreja

9ª JORNADA (13 abril)
Louletano-U. Montemor
Cova Piedade-E. Lagos
Barreirense-Almodovar
Quarteirense-Moura

PORTUGUESE TIMES
LIGA EUROPA

Benfica e FC Porto em vantagem
perante holandeses e espanhóis
Benfica e FC Porto, ambos com vitórias por 1-0, ficaram
mais perto das meias-finais da Liga Europa de futebol,
numa primeira mão dos quartos de final de pesadelo para
as equipas espanholas.
Na Holanda, novamente com várias alterações no “onze”,
como tem sido hábito nesta competição, o Benfica alcançou
um precioso triunfo perante o AZ Alkmaar graças a um
golo de Salvio, aos 48 minutos, o primeiro do argentino
desde que regressou aos relvados depois de grave lesão.
Apesar da vantagem na eliminatória, nem tudo foi perfeito
para a formação “encarnada”, já que o médio Ruben
Amorim saiu lesionado pouco antes do intervalo e poderá
ter o resto da temporada em risco.
Na segunda mão, que está agendada para amanhã, 10 de
abril, a equipa de Jorge Jesus não vai poder contar igualmente com Gaitan e Maxi Pereira, mas devido a castigo.
No Estádio do Dragão, o FC Porto também obteve um
valioso triunfo sobre o Sevilha, mas perdeu o médio
Fernando e o avançado Jackson, duas das suas principais
figuras, para o encontro decisivo no Sanchéz Pizjuan.
Valeu aos “dragões” o golo do central francês Mangala,
aos 31 minutos, num encontro em que Ricardo Quaresma
e Defour também fizeram a bola embater nos postes da
baliza do Sevilha, que apresentou na equipa titular o
guarda-redes Beto e defesa Daniel Carriço e utilizou Diogo
Figueiras na segunda parte.

Quarta-feira, 09 de abril de 2014

Piloto francês Sebastien
Ogier vence Rali de Portugal
O arranque animado do Rali de Portugal, com o temporal a dificultar o reconhecimento dos troços e os
acidentes e escolhas de pneus a baralhar a tabela, acabou
com o cenário habitual: vitória para Sebastien Ogier
(Volkswagen).
O campeão do Mundo e líder do Mundial de pilotos
partia para a 48.ª edição do Rali de Portugal como claro
favorito: tem o melhor carro, o Volkswagen Polo-R (que
ganhou 14 dos 17 ralis em que entrou), e a vantagem da
experiência, graças às anteriores vitórias em Portugal
(2010, 2011 e 2013).
No final de sábado já o francês da Volkswagen tinha a
vitória na mão: 38 segundos de vantagem sobre
Hirvonen. Acabaria por vencer tudo: “Foi um grande
fim de semana, com a nossa quarta vitória aqui (em
Portugal). Não foi um rali fácil, mas, no final, outra
vitória e também o máximo de pontos (três) na
Powerstage. Perfeito”, disse.
Nota para o melhor português em prova, Bernardo
Sousa, que fez um quinto lugar na categoria WRC2 (15.º
na geral absoluta), e para o polaco Robert Kubica (Ford
Fiesta WRC): ainda não foi desta que acabou um rali e
em Portugal junta mais dois despistes ao seu palmarés.

Sporting considera acórdão do
Conselho de Justiça “um absurdo”
O Sporting considerou que o acórdão do Conselho de
Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol sobre o
processo da Taça da Liga é “absurdo”, referindo que a
decisão “envergonha a modalidade”.
Num extenso comunicado, o Sporting refere que o
acórdão dá razão ao clube, concluindo que houve um atraso
intencional do FC Porto no jogo com o Marítimo, mas
lamenta que não tenha considerado provada a intenção
em causar prejuízos a terceiros, neste caso os “leões”, pois
os dois minutos de atraso foram considerados um período
de tempo demasiado curto.
“O referido acórdão adianta ainda que se o atraso tivesse
sido maior, essa dúvida já não se colocaria. Esta conclusão
é um absurdo e abre um precedente muito grave no que
diz respeito ao cumprimento dos regulamentos e à verdade
desportiva”, refere o comunicado, em reação à decisão do
CJ que confirmou a passagem do FC Porto às meias-finais
da Taça da Liga.
O Sporting, que defendia pena de derrota para o FC Porto
e consequente eliminiação da prova, utiliza a final da Liga
dos Campeões em 1999, entre o Manchester United e o
Bayern de Munique, e faz uma alusão ao final de época do
Benfica para refutar a ideia que dois minutos são um
período reduzido para se obter vantagem.
O clube liderado por Bruno de Carvalho considera que
“os regulamentos foram violados e a verdade desportiva
adulterada”.
“O FC Porto agiu com dolo e com intenção de prejudicar
o Sporting e apenas não foi sancionado com a derrota
respectiva como mandam os regulamentos porque, apesar
de todas as evidências, o CJ não decidiu conforme os factos
claramente demonstram”, defende.

O piloto francês Sebastien Ogier, à direita e o seu
co-piloto Julien Ingrassia, em Volkswagen, celebram
a vitória no Rally Portugal 2014, em Loulé, Algarve,
no passado domingo.

Futebol da MLS

New England Revolution perde
com DC United
O New England Revolution perdeu por 0-2 com o DC
United, em jogo disputado no passado sábado no RFK
Stadium, em Washington, DC.
Foi a terceira derrota do Revolution na prova, com os
tentos da equipa adversária a serem apontados pelo
defesa José Gonçalves (autogolo, aos 43 minutos) e por
Chris Rolfe, já em período de descontos.
O jogo ficou ainda marcado pela expulsão do treinador
do Revolution, Jay Heaps, que estará ausente na partida
de sábado, 12 de abril, no Gillette Stadium, em Foxboro,
frente ao Houston Dynamo, que tem início pelas 5:00 da
tarde.

Quaresma estranha
empolamento das suas
palavras e atitudes
O futebolista Ricardo Quaresma, do FC Porto, lamentou
o que se tem dito a seu respeito após o incidente no fim do
jogo com o Nacional, estranhando o facto de se empolar
qualquer palavra ou atitude que tenha.
“Sou todos os dias provocado. Agora dá-me graça que
tudo o que digo e faço aparece como um debate. Se a gente
olhar para trás, há outros jogadores e pessoas que fizeram
pior do que eu e tentarem abafar tudo”, criticou.
Em causa está o desentendimento com Marçal no fim do
desafio da 25.ª jornada e que lhe valeu uma advertência
por parte da comissão disciplinar e que levou o presidente
do FC Porto, Pinto da Costa, a entrar em sua defesa.
“Sempre disse que o presidente é das pessoas que mais
admiro no mundo do futebol e agradeço tudo o que tem
feito por mim”, afirmou Quaresma, garantindo que o que
“os outros dizem” lhe passa “ao lado”.
“Se falarem por eles, eu respeito. Se falarem por aquilo
que lhes mandam dizer, são pessoas sem personalidade
nenhuma e por mim passam-me ao lado. Desde os 17 anos
que estou preparado para isso. E tenho 30, por isso, se vou
ligar a tudo o que dizem a meu respeito, já estava enterrado
há muito”, completou.
Desde que regressou ao FC Porto, Quaresma tem sido
apontado como candidato a um lugar entre os 23
convocados para o Mundial de 2014, no Brasil. Na
sequência do incidente do Funchal, alguma imprensa
noticiou que o selecionador Paulo Bento não teria ficado
satisfeito.

Insurance Agency, Inc.
Tudo o que precisa
em seguros
SERVIÇO PESSOAL

(508) 992-3130
Manuel C. Pereira
Presidente

135 Alden Road
Fairhaven, MA

SÓ NA FLÓRIDA...
Se a Flórida está nos seus planos para viver ou
investir CONTATE-NOS HOJE:
Maria e Adelino Almeida
Maria: 856-364-8652
Adelino: 856-718-6065
Temos casas a preços nunca
vistos!!! Prometemos honestidade
e profissionalismo!

EXIT KING REALTY
1804 Tamiami Trail, Venice, FL 34293
email: mbalmeida@comcast.net
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Concurso 38 do Totochuto

Classificação Geral

Joseph Braga firme
no primeiro lugar
Com o aproximar do fim da época desportiva, esta
semana publicamos os resultados do concurso 38, referente
à I Liga - 26.ª jornada e II Liga - 37.ª jornada.
O líder continua a ser o concorrente Joseph Braga, com
295 pontos, e que tem vindo, lentamente, a aumentar a
distância entre ele e Pedro Almeida, o segundo classificado,
com 289 pontos. João Baptista mantém, de igual modo, a
terceira posição, agora com 288 pontos, seguido de perto
por Luis Lourenço, com 283 pontos e Felisberto Pereira,
com 280 pontos, na 4.ª e 5.ª posição, respetivamente.
No entanto, tudo ainda está em aberto pois, em questões
de sorte, tudo pode acontecer, por isso adivinham-se umas
semanas bastante participativas.

Vencedor Semanal
Esta semana temos novamente uma concorrente
feminina, Alexandra Ferreira, com 13 pontos, a ganhar uma
refeição no Inner Bay Restaurant em New Bedford - 1339
Cove Rd..

✁

CONCURSO TOTOCHUTO - Nº 40
I LIGA (28ª JORNADA) - II LIGA (39ª JORNADA)
1. V. Guimarães - Arouca
Resultado ao intervalo ...................................................

Braga, Joseph ............
Almeida, Pedro ..........
Baptista, João ............
Lourenço, Luis ...........
Pereira, Felisberto .....
Simões, Emanuel .......
Travassos, Mário .......
Moço, Dalia ................
Rocha, José M. ...........
Moço, Marco ..............
Jesus, Paulo de ...........
Justa, António F. ........
Quirino, Alex .............
Braga, Norberto .........
Ferreira, Gilda ...........
Ferreira, Odilardo .....
Oliveira, António .......
Lima, Dennis ..............
Peixoto, Daniel C. ......
Moniz, Alfredo ...........
Sousa, Fernando L. ....
Ferreira, Natacha ......
Ferreira, Ana .............
Terra, John .................
Moniz, Maria .............
Couto, John .................
Ferreira, Alexandra ...
Alves, Amaro .............
Leandres, José ............

295
289
288
283
280
273
270
269
268
267
266
266
263
261
261
261
261
258
258
254
250
249
246
245
242
240
240
239
238

Cruz, Manuel .............
Romano, Mariana ......
Fragata, Hilário .........
Melo, Carlos M. ..........
Medeiros, José M. ......
Quirino, Maria L. .......
Raposo, Élio ...............
Lourenço, José A. .......
Serodeo, Carlos ..........
Ferreira, José C. .........
Cabral, António B. .....
Costa, Domingos G. ....
Romano, Fernando ....
Vasco, José ..................
Moço, Guilherme .......
Lima, Austrino ...........
Caldeira, Antonino ....
Lima, Lucia ................
Costa, Joaquim ...........
Valoroso, Fernando ...
Moço, Marcello ..........
DeCastro, Erick ..........

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

234
233
230
225
223
222
221
220
220
215
214
213
209
207
169
146
145
145
142
132
116
115

VENDE-SE
Sandra’s Meat Market em
East Providence. Bem localizado, boa clientela, grande
variedade de produtos. Para
mais informações:

401-270-7875

JB Cleaning’s
Flea Market

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

2. Marítimo - Académica
Resultado ao intervalo ...................................................

2555 Gar Highway
Swansea, MA

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

Aberto sáb. e domingo 8-4
Admitem-se vendedores de
antiguidades, joalharia,
artigos
colecionáveis,
ferramentas, etc...
Falar com Joe

3. Gil Vicente - Estoril
Resultado ao intervalo ...................................................
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

4. V. Setúbal - Sp. Braga

COZINHEIRO
Precisa-se
Restaurante português na
área de Fall River precisa de
cozinheiro. Bom ordenado e
boas regalias. Ligar e deixar
recado:

508-324-5183

ARRENDA-SE

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

Apartamento no sul de NB, 3º
andar, 3 qts. cama, salas de estar
e jantar, cozinha e casa de banho
modernos, todos os quartos c/
nova alcatifa. Não se aceitam
fumadores nem animais.

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

5. Paços Ferreira - Nacional
Resultado ao intervalo ...................................................
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

508-997-2792

6. Belenenses - Sporting
Resultado ao intervalo ...................................................

RAYNHAM
FLEA

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

7. Benfica - Olhanense
Resultado final ...............................................................

Todos os domingos
7 AM-5 PM

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

Mais de 700 agentes

Resultado ao intervalo ...................................................

Uma grande selecção
de mercadoria

8. FC Porto - Rio Ave
Resultado ao intervalo ...................................................

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

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

O maior flea market
de um só
piso da Nova Inglaterra
interior e exterior

9. Tondela - Santa Clara
Resultado ao intervalo ...................................................
Resultado final ...............................................................
Total de golos .................................................................

Estradas 24 & 44 Oeste
Saída 13B

10. Sp. Covilhã - Penafiel
Resultado ao intervalo ...................................................

1 (508) 823-8923

Resultado final ...............................................................
ESTIMATIVAS
DE SEGURO

11. Ac. Viseu - Leixões

EIA’S
R
R
Y
CO

Resultado ao intervalo ...................................................
Resultado final ...............................................................

BOD
O
T
U
A
RAGE
A
G
&

Total de golos .................................................................
Nome
Endereço

Estado

Não
escreva
aqui

Zip Code

Tel

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

Prazo de
entrega:
18ABR 11AM

Palpites da Semana

Dina Pires mantém avanço
Dina Pires, uma das três senhoras concorrentes
neste concurso de “Palpites da Semana”, continua
em destaque, ao manter um considerável avanço de
oito pontos sobre os segundos classificados: João
Barbosa e Victor Mendes. Dina tem 120 pontos e os
segundos classificados têm 112 pontos. Herman Melo,
com 111 pontos e Fernando Benevides, com 110 pontos, respetivamente em quarto e quinto lugares, podem ainda aspirar ao primeiro lugar, se bem que esse
cenário se apresente muito difícil.
Daniel da Ponte, ao conseguir a pontuação máxima
de sete pontos, tem direito ao prémio semanal: leva a
galinha do Mr. Chicken, em Fall River. Patrícia Cabral,
com 80 pontos, ocupa o último lugar e já praticamente
condenada a ficar nessa posição.

PALPITES - 11ª Edição Classificação

Dina
Pires
Ag, Seguros

João
Barbosa
Empregado
Comercial

Victor
Mendes
Detective

Herman
Melo

Académica Sp. Braga Belenenses Nacional
x
x
x
X
V. Setúbal FC Porto Guimarães Marítimo

120 1-0 1-2 1-0 2-1
112 1-0 1-1 1-0 1-1
112 1-2 1-1 1-1 1-1
111 1-0 1-1 1-2 2-2

Comerciante

Fernando
Benevides 110

1-0

0-2 1-0 2-2

Industrial

Manuel
Silva

107 1-0 1-2 1-0 1-1

Engenheiro

Terry
da Ponte
Empregada
comercial

Elísio
Castro

105 1-1 2-2 1-0 1-1
105 1-1

1-2

1-0 2-0

PRECISA-SE
Pedreiros c/experiência

(508) 984-0489

69 Old Meeting House Rd.
East Falmouth

1339 Cove Road, New Bedford

508-274-3553

✁
Ambiente requintado
Os melhores pratos da
cozinha portuguesa

Élio
Raposo

101 1-2 0-2 0-1 1-1

Reformado

Serviço
de reboque
de 24 horas

• Bate-chapas
• Silenciadores
• Amortecedores
• Motores

Francisco Tavares Inc. admite
pedreiros com um mínimo de
5 anos de experiência em
“fieldstone”, “bluestone” e
tijolo. Precisamos de operadores de máquinas e trabalhadores. Requerer no nosso
escritório:

✁
Consulte o seu agente de viagens

• Afinações
• Restaurações
• Travões
• Transmissões

OFICINA COMPLETA DE
REPARAÇÕES ONDE ENCONTRA
TUDO PARA O SEU CARRO!

Luís
Carreiro
Chefe

Daniel
da Ponte

97 1-0

1-2

1-0 2-1

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

Senador

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

INNER BAY
A Companhia Com
Raízes nos Açores

A SAD do Benfica esclareceu à Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários CMVM) que recebeu um total de
33,3 milhões de euros com a venda dos passes dos
futebolistas de Rodrigo e André Gomes. Em resposta à
solicitação da CMVM para mais esclarecimentos sobre a
alienação dos direitos económicos dos dois jogadores em
dezembro, o Benfica pormenorizou os montantes que
encaixou com os dois negócios.
No comunicado, o Benfica refere que recebeu 22,8
milhões de euros pela venda de 76% do passe de Rodrigo,
mais 10,5 milhões pela venda de 70% dos direitos
desportivos de André Gomes.
A diferença foi canalizada “mediante prévio acordo com
os detentores” dos restantes 24% dos direitos do avançado
hispano-brasileiro e dos 30% do passe do médio português.
A totalidade dos passes foi adquirida pela Meriton Capital Limited por 45 milhões de euros, 30 milhões por Rodrigo
e mais 15 por André Gomes.

Moses Brown

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

Localidade

Benfica esclarece que encaixou 33,3
ME por Rodrigo e André Gomes

I LIGA

508-677-1800

Resultado ao intervalo ...................................................

31

João
Lopes

95 2-1 2-1 2-1 2-2

Emp. fabril

VAGA

Patrícia
Cabral

2-1

Full-time, com pelo menos 1 ano de experiência
em jardinagem. Deve ser
motivado, responsável e
possuir licença válida de
condução. Deve ter transporte próprio.
Falar com Joe:

“Palpites da Semana” tem o patrocínio de
AZORES EXPRESS

508-252-5439

• Tel. 508-675-4566

80 1-1 0-0 0-1

Cabeleireira

e

MR. CHICKEN

656 Bedford Street - Fall River

Publicidade

32
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MATEUS REALTY
582 Warren Ave., East Providence, RI • Tel. (401) 434-8399

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

Cottage

Cottage

3 Moradias

Cottage

EAST PROVIDENCE
$119.900

EAST PROVIDENCE
$149.900

EAST SIDE
$319.900

EAST PROVIDENCE
$164.900

Ranch

Contemporary Ranch

4 Apartamentos

RUMFORD
$199.900

BRISTOL
$312.900

EAST PROVIDENCE
$299.900

Antigo Azores Studio

Cottage

Colonial

EAST PROVIDENCE
$179.900

EAST PROVIDENCE
$149.900

EAST PROVIDENCE
$259.900

Cape

Cottage

2 moradias

4 apartamentos

EAST PROVIDENCE
$149.900

EAST PROVIDENCE
$119.900

EAST PROVIDENCE
$179.900

EAST PROVIDENCE
$329.900

2 famílias - zona industrial

Cape

EAST PROVIDENCE
$379.900

RIVERSIDE
$169.900

Ranch

EAST PROVIDENCE
$149.900

Ranch

RUMFORD
$189.900

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje!

Contacte hoje mesmo a

Bungalow

EAST PROVIDENCE
$99.500

Raised Ranch

SEEKONK
$249.900

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

MATEUS REALTY

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

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1975

