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Grandes Festas do Espírito Santo 
da Nova Inglaterra

A essência das festas do Divino Espírito 

Santo foi cumprida, traduzida nos valores 

cristãos da caridade, fraternidade e 

solidariedade. Tendo em conta a situação 

de pandemia que atravessamos, a edição 

deste ano das Grandes Festas do Espírito 

Santo da Nova Inglaterra resumiu-se 

à bênção de pensões. Na foto, Duarte 

Câmara, presidente das festividades, e 

esposa ladeiam o padre Jay Melo, que 

procedeu à bênção das 550 pensões 

distribuídas por famílias carenciadas na 

manhã do passado sábado, em Fall River.

Distribuição de 
pensões na SCA
A Sociedade Cultural Açoriana 
distribuiu na manhã do passado 
sábado 120 pensões a famílias 
mais carenciadas da região. 
Na foto, o padre Brian Albino 
procede à bênção das pensões, 
vendo-se ainda na foto, entre 
outros, Ana Santos, presidente 
daquela coletividade de Fall 
River, e Carlos Medeiros.
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Localizado o naufragado 
barco de pesca Leonardo

O barco de pesca Leonardo,  que se afundou com qua-
tro pescadores a bordo em 24 de novembro, foi encontra-
do, segundo a Massachusetts Environmental Police.

“Localizámos e identi�camos o barco de pesca afunda-
do”, anunciou o major Patrick Moran.

O Leonardo é um scalloper de 57 pés, baseado em New 
Bedford, que se afundou em mares agitados 40 quilóme-
tros a sudoeste da ilha de Martha’s Vineyard.

O major Moran disse que o barco foi encontrado a 60 
metros de profundidade, perto do ponto onde foi dado 
como desaparecido. 

A polícia ambiental levou quase cinco horas para en-
contrar o barco. Um pequeno submarino com uma câ-
mara foi usado para procurar e identi�car a embarcação, 
mas as janelas da cabina do piloto estavam manchadas e 
não se podia ver lá dentro. Contudo, as janelas não esta-
vam partidas.

A posição do barco, que estava “perfeitamente ereto”, 
foi marcada e é no local de onde costumam pescar outras 
embarcações de pesca.

Dos quatro pescadores a bordo da embarcação, apenas 
um, Ernesto Santos, foi resgatado por um helicóptero da 
Guarda Costeira quando foi encontrado num barco salva-
-vidas cerca de uma hora depois do naufrágio.

Os outros três tripulantes foram dados como desapare-
cidos, o mestre da embarcação, Gerald Bretal, e o entea-
do, Xavier Vega, e Mark Cormier.

O Cape Cod Times relatou que o corpo de um homem 
branco apareceu na praia de Menemsha, em Martha’s Vi-
neyard, no dia 7 de dezembro. Uma mulher que passeava 
o cão encontrou o corpo por volta das 11 horas da manhã 
e telefonou para a polícia de Chilmark.

Segundo o Cape Cod Times, surgiram de imediato es-
peculações de que podia tratar-se de um dos pescadores 
do Leonardo desaparecidos, mas não é e também não é  
nenhum morador de Martha’s Vineyard. A identidade do 
homem encontrado não foi divulgada, sabendo-se apenas 
que o corpo já estaria no mar há algum tempo.

Relatório da queda do avião
no cemitério de New Bedford

O National Transportation Safety Board divulgou dia 
19 de novembro um relatório preliminar sobre o acidente 
de um pequeno avião em New Bedford em que perdeu a 
vida o piloto.

O relatório não tira conclusões sobre a causa do aci-
dente, mas descreve os relatos das testemunhas oculares 
do voo, as condições climáticas e as quali�cações do pi-
loto para voar.

O Cessna 150 caiu no Cemitério Rural por volta das 
15h30 do dia  4 de novembro, matando Paul Vidal, um 
professor reformado de Westport que era o único ocupan-
te do avião. Em terra ninguém �cou ferido.

O relatório dizia que o avião partiu do aeroporto regio-
nal de New Bedford por volta das 14h50, voou ao longo 
da costa e voltou para o aeroporto.

“O avião começou a subir uma curva à direita para cer-
ca de 4.000 pés e depois desceu rapidamente num padrão 
circular esquerdo”, disse o relatório. Uma testemunha 
descreveu um som “como um motor acelerando” e viu o 
avião fazer várias manobras que o �zeram pensar que o 
piloto estava “fazendo truques”.

Segundo o NTSB, várias testemunhas disseram que Vi-
dal era um “piloto conservador” que nunca faria acroba-
cias. Tinha 1.356 horas de experiência de voo, com mais 
de 1.200 horas no avião que caiu e passou 10 a 15 minu-
tos fazendo uma inspeção antes do voo.

Os investigadores também disseram que a última ins-
peção anual do avião foi registada em 7 de junho e que o 
tacômetro indica 14 horas de uso desde a inspeção.

O restante do relatório descreveu o campo de destroços 
no cemitério. O gravador de dados de voo do avião foi 
enviado a um laboratório para análise.

Greta Thunberg é �gura do ano da Time
e foi fotografada em Portugal
• Eurico Mendes

em outubro de 2018.
Este ano, a lista de can-

didatos �cou reduzida a 
cinco: Nancy Pelosi (líder 
da Câmara dos Represen-
tantes do Congresso dos 
Estados Unidos), Donald 
Trump (presidente nor-
te-americano), o denun-
ciante anónimo que está 
na origem do processo de 
impeachment a Trump, 
os manifestantes de Hong 
Kong e Greta Thunberg, 
uma jovem sueca de 16 
anos que, em agosto de 
2018, começou a protestar 
todas as sextas-feiras con-
tra as alterações climáticas 
junto ao parlamento sue-
co, segurando uma placa 
onde se lia “Skolstrejk för 
klimatet” (“Greve escolar 
pelo clima”) e deu origem 
a movimento climático 
que tem mobilizado mi-
lhões em todo o mundo.

Nos 16 meses seguintes, 
sempre a segurar o cartaz 
com a frase “Greve escolar 
pelo clima” – que a acom-
panha para todo o lado – 
Greta Thunberg deu início 
a um movimento global 
de combate às alterações 
climáticas. Fez-se ouvir 
nas Nações Unidas, em 
New York, reuniu-se com 
o Papa Francisco, esteve 
no parlamento francês, no 
parlamento britânico, e foi 
favorita para receber o Pré-
mio Nobel deste ano, se-
gundo as casas de apostas 
‘online’, num ano em que 
a lista de potenciais laurea-
dos foi a quarta mais ex-
tensa de sempre, com 301 
candidatos.

A revista norte-ame-
ricana Time elegeu a 
ativista ambiental Greta 
Thunberg como Perso-
nalidade do Ano de 2019 
e, sob o título “O Poder 
da Juventude”, colocou 
na capa da edição de 23 
de dezembro uma foto-
gra�a da jovem tirada na 
costa lisboeta durante a 
sua breve passagem pela 
capital portuguesa a ca-
minho de Madrid, onde 
foi participar numa con-
ferência das Nações Uni-
das sobre o Clima.

A fotógrafa Evgenia 
Arbugaeva, uma russa 
siberiana que trabalha 
para a Time, chegou a 
Portugal dois dias antes 
de o barco onde viajava 
Greta Thunberg chegar à 
capital portuguesa e pro-
cedeu à escolha do local 
para a sessão fotográ�ca, 
“uma pequena e silencio-
sa praia perto de Lisboa 
com praticamente nin-
guém além de uns quan-
tos pescadores”. 

Antes da sessão foto-
grá�ca, a jovem foi entre-
vistada a bordo do La Va-
gabonde, o caramarã em 
que atravessou o Atlân-
tico, por Suyin Haynes, 
correspondente da Time 
em Londres, e no dia se-
guinte partiu de comboio 
para Madrid.

A escolha da Personali-
dade do Ano é uma tradi-
ção da Time que dura há 
92 anos e faz manchete 
em todo o mundo. Anual-
mente, os editores da re-
vista escolhem a persona-
lidade que mais impacto 
teve nos doze meses an-
teriores.

Em 2017, a Time esco-
lheu como personalida-
des do ano um conjunto 
de pessoas, as quebrado-
ras do silêncio, mulheres 
que falaram do assédio 
sexual que sofreram e 
que deram origem ao mo-
vimento #MeToo. 

Em 2018, a escolha re-
caiu nos “Os Guardiães 
e a Guerra à Verdade”, 
um grupo de quatro jor-
nalistas e um órgão de 
informação cujo trabalho 
os levou à prisão ou lhes 
custou a vida, caso do 
jornalista saudita Jamal 
Khashoggi, crítico do po-
der em Riade, assassina-
do no consulado da Ará-
bia Saudita em Istambul 

Agora, aos 16 anos, 
Greta tornou-se na pes-
soa mais jovem de sem-
pre nomeada persona-
lidade do ano da Time, 
desde que a revista come-
çou a fazer esta escolha 
anual em 1927. A revista 
destacou o papel catalisa-
dor da jovem pela defesa 
do planeta, escrevendo 
que “conseguiu criar uma 
mudança de atitude glo-
bal”.

Mas Greta também foi 
alvo de críticas por líde-
res como Donald Trump, 
que a chamou de “histéri-
ca” e considerou “ridícu-
la” a sua nomeação como 
personalidade do ano. 
“Greta tem de aprender a 
controlar a sua raiva e ir 
ver um bom �lme antigo 
com um(a) amigo(a)!”, 
escreveu Trump numa 
declaração divulgada na 
rede social Twitter. 

Michelle Obama, que 
se encontrava de visita ao 
Vietname, também usou 
o Twitter para deixar 
uma mensagem de apoio 
a Greta depois de Trump 
ter a�rmado que a jo-
vem tinha “problemas de 
controlo de raiva”. “Não 
deixes que ninguém apa-
gue a tua luz”, escreveu 
a antiga primeira-dama.  
“Tal como muitas jovens 
que conheci no Vietname 
e em todo o mundo, tens 
tanto para nos oferecer a 
todos. Ignora os que du-
vidam de ti e sabe que 
há milhões de pessoas a 
apoiar-te”. 
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Obras 
no santuário 
de St. Anne

O santuário da igreja de 
St. Anne, em Fall River, 
continua aberto e a pro-
gredir graças à dedicação 
dos voluntários da Socie-
dade de Preservação de St. 
Anne. 

O santuário foi reaberto 
a 4 de julho, no aniversá-
rio da inauguração da igre-
ja em 1906 e desde então 
mantem-se em funciona-
mento sete dias por sema-
na, das 8:00 às 17:00, pro-
movendo várias atividades 
como uma missa, um con-
certo e novenas diárias no 
verão.

Richie Affonso, que lide-
ra e dinamiza a Sociedade 
de Preservação, deu conta 
de um grave problema, a 
água que entra no santuá-
rio sempre que chove e as 
últimas chuvadas provoca-
ram inundações agravadas 
pelo facto de dois drenos 
cujos tubos desabaram e 
precisam ser reparados. 

Até agora, a Socieda-
de de Preservação de St. 
Anne fez reparações nos 
sistemas de caldeiras e 
sprinklers, instalou vi-
deovigilância, renovou os 
extintores de incêndio e 
mantém em funcionamen-
to uma pequena loja. O 
poblema seguinte é a dre-
nagem.

A sociedade precisa de 
colaboradores e quem esti-
ver interessado em dedicar 
o seu tempo como voluntá-
rio pode enviar um e-mail 
para st.annespreservation-
society@gmail.com 

Luís Santos 
acusado 
de assassinar 
namorada

Luís Santos, 23 anos, de 
Hudson, é acusado de ter 
morto a tiro a namorada, 
Karla Rodriguez, 20 anos, 
de Framinghan, no dia 12 
de dezembro, anunciou a 
promotora do condado de 
Middlesex, Marian Ryan.

Ryan disse que Santos e 
Karla namoravam há cerca 
de três meses. 

No dia 12, os dois foram 
vistos a discutir dentro de 
um carro e, depois de che-
garem a uma residência 
em Hudson, Santos saiu 
do carro e disparou sobre 
Karla, que continuava den-
tro da viatura.

Karla Rodriguez foi 
transportada para um hos-
pital local e depois, de 
avião, para o UMass Me-
morial Medical Center, em 
Worcester, onde foi decla-
rada morta dia 13.

Luis Santos andou al-
gumas horas fugido, mas 
entregou-se por volta das 
19h30 do dia 12 no De-
partamento de Polícia de 
Hudson e foi pronunciado 
por homicídio dia 16 no 
Tribunal Distrital de Mar-
lborough.

Sorte na lotaria
Kathleen Souza, de Pawtucket, RI, é a segunda pre-

miada com um milhão de dólares na lotaria instantânea 
“$1,000,000 Winter Ice” da Lotaria Estadual de Massa-
chusetts. 

Souza escolheu a opção de receber totalmente o prémio 
e recebeu $650.000 (antes dos impostos). O bilhete pre-
miado foi comprado na Sam’s Food Store, 1035 Newman 
Ave., Seekonk e a loja recebe um bónus de $10.000.
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Salas de espetáculos, bares e recintos 
desportivos são os locais de maior risco 
de covid-19 

A expansão do novo co-
ronavírus numa segunda 
vaga volta a colocar em 
causa a segurança de algu-
mas atividades diárias que 
eram banais até há meses e 
agora comportam riscos de 
contágio. O comportamen-
to social é muito in�uente 
para reduzir a transmissão 
do vírus e evitar o regresso 
a cenários epidemiológi-
cos anteriores.

Não há risco zero, desde 
abrir a correspondência, a 
menos perigosa das ativi-
dades analisadas, até ir a 
um bar ou a um concerto, 
as que apresentam maior 
risco de contágio.

Nesta perspetiva, a 
Texas Medical Associa-
tion classi�cou os riscos 
de contágio para uma sé-
rie de práticas comuns em 
sociedade e, numa escala 
até 10, os locais conside-

rados mais perigosos e que 
apresentam maior risco em 
termos de covid-19 são ir a 
um bar, assistir a um con-
certo de massas, assistir a 
um espetáculo desportivo 
como o futebol ou partici-
par num evento religioso 
com mais de 500 pessoas. 
Numa classi�cação de 0 a 
10, estes quatro hábitos re-
cebem um risco 9, portanto 
muito elevado.

Depois, como ativida-
des ainda de risco elevado, 
surgem a ida ao cinema ou 
ao teatro, os parques de 
diversões, os ginásios e os 
cafés. Todas com nível 8.

Um pouco mais reduzi-
do, no nível 7, é o risco de 
contrair o coronavírus ao 
abraçar ou cumprimentar 
um amigo, andar de avião, 
comer no interior de um 
restaurante, ir a um casa-
mento ou a um funeral, ir 

ao cabeleireiro ou praticar 
desportos como basquete-
bol.

No polo oposto temos a 
abertura de correspondên-
cia como a atividade que 
representa menos risco, 
nível 1. Num patamar um 
pouco mais arriscado, ní-
vel 2, �guram ir abastecer 
uma viatura com combus-
tível, jogar ténis, recolher 
comida num take-away ou 
acampar.

No risco médio, entre 4 
e 5, os médicos apontam 
atividades como caminhar 
na rua, hospedar-se num 
hotel, ir a uma biblioteca 
ou museu.

O perigo espreita um 
pouco mais – nível 6 – 
numa ida à praia ou a um 
centro comercial, nadar 
numa piscina pública ou 
ir para a escola ou para o 
escritóro.

Segundo Ryan Malosh, 
investigador da Universi-
dade de Michigan, em ter-
mos gerais, “as atividades 
de maior risco são aquelas 
que são feitas dentro de 
casa, com pouca ventila-
ção, e em espaços fecha-
dos com muitas pessoas 
durante longos períodos de 
tempo”.

“As atividades de menor 
risco são ao ar livre, com 
amplo espaço para a dis-
tância social, poucas pes-
soas fora do seu agregado 
familiar e por períodos de 
tempo mais curtos”, acres-
centou.

Homem de Fairhaven acusado 
de violação e sequestro

Um homem de Fairha-
ven foi detido no passado 
dia 21 de agosto por vá-
rias acusações, incluindo 
agressão doméstica, viola-
ção e sequestro. 

A polícia foi chamada às 
7h30 à Taber Street e uma 
mulher disse que o suspei-
to a manteve contra sua 
vontade numa tenda numa 
área arborizada na ilha de 
Tin Can, perto do cemité-
rio de Riverside.

A vítima disse ter sido 
agredida várias vezes ao 
longo de dois dias e que 
o agressor, identi�cado 
como Adam Furtado, 29 
anos de idade, roubou os 
seus pertences e roupas 
para impedi-la de sair.

A vítima foi transpor-

tada para um hospital da 
área para ser avaliada e o 
suspeito foi encontrado 
num táxi no cemitério de 
Riverside com alguns dos 
pertences da vítima e foi 
detido sem incidentes.

Furtado foi presente no 
Tribunal Distrital de New 
Bedford no dia 24 de agos-
to e �cou detido, tendo-
-lhe sido �xada a �ança de 
$25.000.

Subsídio 
adicional de 
desemprego  

Os residentes de Mas-
sachusetts desempregados 
em resultado da pandemia 
covid-19 poderão receber 
um subsídio do Federal 
Emergency Management, 
que aprovou o �nancia-
mento de um pagamento 
semanal extra de $300, 
além dos benefícios exis-
tentes para residentes do 
estado.

Residentes quali�cados 
de Massachusetts rece-
berão um pagamento se-
manal adicional de $300 
para as três semanas que 
terminam em 1, 8 e 15 de 
agosto. 

A maioria dos residen-
tes de Massachusetts que 
recebem atualmente sub-
sídio de desemprego não 
precisam tomar nenhuma 
providência porque o di-
nheiro será adicionado ao 
pagamento semanal, re-
troativo às datas em que 
são elegíveis.

Contentores 
do lixo mais 
pequenos em 
Bristol

O conselho municipal 
de Bristol, Rhode Island, 
aprovou na sua reunião de 
19 de agosto a utilização 
de um contentor do lixo 
de 35 galões se for alcan-
çado um número mínimo 
de pedidos de 100, para os 
contentores serem enco-
mendados e estejam dispo-
níveis antes do inverno.

Os contentores de 35 ga-
lões são 6 polegadas mais 
baixos e 8 polegadas mais 
estreitos que os de 65 ga-
lões. 

Além disso pesam mui-
to menos e são su�ciente-
mente grandes.

Os interessados nos con-
tentores de 35 galões de-
vem telefonar para o Bris-
tol DPW (253-4100 ex 4) 
e dar o nome e endereço 
para ser incluído na lista.

Daniel Silva condenado a um 
ano de prisão pela morte 
de Corey La Barrie em 
acidente de viação

O destino de Daniel Silva atrás das grades foi decidi-
do. O jovem luso-californiano (26 anos), que é estrela do 
programa “Ink Master”, um “reality show” do Paramount 
Network sobre tatuagens, que era acusado de causar o 
acidente de viação em que, em maio de 2020, perdeu a 
vida o YouTuber Corey La Barrie, foi condenado a 364 
dias de prisão num tribunal de Los Angeles. 

Um juiz creditou Silva com 216 dias pelo tempo já 
cumprido. Como tal tem ainda que cumprir cerca de mês 
e meio. Mas além disso o ex-tatuador foi condenado a 
cinco anos de liberdade condicional e 250 horas de servi-
ço comunitário. O advogado de defesa, Mike Cavalluzzi, 
disse em comunicado que “estão muito gratos por Daniel 
ter recebido a oportunidade de liberdade condicional e 
ter sido poupado da pena de prisão estadual, acrescen-
tando que “ele continua arrependido e angustiado pela 
perda de Corey”. 

Em julho, Silva fechou um acordo com os promotores 
e não contestou uma acusação de homicídio culposo pelo 
acidente que matou La Barrie no dia do seu  25ºaniversá-
rio, 10 de maio.

De acordo com um relatório da Polícia de Los Ange-
les, Silva teria perdido o controlo do seu McLaren 600LT 
2020 quando conduzia a “alta velocidade” por volta das 
21h40 e embateu numa árvore no bairro de Valley Village 
em Los Angeles, Califórnia. 

O relatório classi�ca o acidente como “colisão de tráfe-
go fatal DUI”, mas não inclui nenhuma informação sobre 
o consumo de álcool.

Segundo o relatório, após a colisão Silva “saiu do veí-
culo e tentou sair do local, mas foi impedido por popula-
res que vieram prestar socorro.” La Barrie foi conduzido 
a um hospital local, onde sucumbiu aos ferimentos. Silva 
foi preso e acusado de assassinato na altura.

Menina de cinco anos 
resgatada ao largo da costa

Os bombeiros de Swampscott, Massachusetts, socorre-
ram dia 25 de agosto, por volta das 15h00, uma menina 
de cinco anos que estava no mar numa jangada insu�ável 
e era arrastada pelos ventos fortes para longe da costa.

A criança estava na praia de Preston, perto de Swamp-
scott, com os pais e um irmão mais novo, e os ventos for-
tes começaram a levar a jangada. O pai tentou alcançar a 
menina numa outra jangada e não conseguiu. 

Outros banhistas aperceberam-se da situação e come-
çaram a telefonar para o 911, informando que uma crian-
ça estava sozinha numa jangada laranja que era  arrastada 
para longe da costa por um forte vento oeste-noroeste.

Os Bombeiros de Swampscott enviaram uma embarca-
ção que recolheu a menina a cerca de 500 metros da praia 
e recolheu também o pai, que começava a ter problemas 
com a sua jangada. A menina, que tem nome bem portu-
guês (Cecília) manteve sempre a compostura. 

A polícia alertou os pais sobre o uso dessas jangadas 
in�áveis e recomenda que as crianças usem sempre cole-
tes salva-vidas.

EUA querem extraditar empresário 
colombiano ligado a Nicolás Maduro 
que foi detido em Cabo Verde

Os Estados Unidos estão a cumprir “todos os requisitos 
e garantias” exigidas por Cabo Verde no pedido de extra-
dição do empresário colombiano Alex Saab garantiu em 
comunicado a embaixada norte-americana na Praia.

Alex Saab Morán, de nacionalidade colombiana e com 
passaporte venezuelano, foi detido no Sal, a 12 de junho, 
no cumprimento de um mandado internacional emitido 
pela Interpol a pedido das autoridades norte-americanas.

Os Estados Unidos consideram o empresário um tes-
ta-de-ferro do líder venezuelano Nicolás Maduro e pre-
tendem a sua extradição para “responder a acusações de 
lavagem de dinheiro”.

A defesa – liderada internacionalmente pelo antigo juiz 
espanhol Baltazar Garzón – e o governo venezuelano ale-
gam a ilegalidade da detenção, já que Saab viajaria com 
passaporte diplomático. A extradição será decidida pelos 
tribunais de Cabo Verde. 
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Máscaras certi�cadas de Portugal para os EUA
A Certi�ed Face Covers (www.certi�edfacecovers.com) 

surge primeiramente em Portugal, sob o nome “Máscaras 
Certi�cadas”, num momento em que desa�ados por uma 
pandemia foi repensado o nosso estilo de vida, na busca de 
um produto que viesse facilitar a utilização das máscaras, 
numa altura em que para qualquer pessoa este novo adereço 
é uma novidade. 

Este projeto nasceu do esforço do Luís Crespo, empresá-
rio natural de Loures, que sublinha:

“Não cedemos à pressão do mercado e a produtos não tes-
tados e fomos sim estimulados pela ideia de produzir más-
caras 100% seguras e que não fragilizem a saúde.

Após um um lançamento muito bem sucedido em Portu-
gal, Luís Crespo decidiu abrir um site a toda a União Euro-
peia e Estados Unidos da América, não obstante os elevados 
custos de transporte que obrigou ao planeamento de uma 
estratégia de envio e dessa forma foi decidido colocar os 
produtos previamente em Boston, utilizando a cidade como 
base para os envios dentro dos EUA. Foi assim criada a spi-
noff “Certi�ed Face Masks”, sob a alçada da Ângela Crespo 
e Franklin Condori, irmã e cunhado do Luís Crespo, respe-
tivamente. “As nossas máscaras são fabricadas no Norte de 
Portugal e são testadas e aprovadas pelos laboratórios têx-
teis e da qualidade portugueses (CITEVE), dando a garan-
tia de que cumprem os níveis de �ltração e respirabilidade 
exigidos para a �nalidade a que se destinam, bem como a 
certeza de que o tecido orgânico 100% algodão não contêm 
químicos na sua composição que sejam prejudiciais à saúde. 
De momento o portal certi�edfacecovers.com é destinado 
unicamente aos EUA, estando em desenvolvimento a aber-
tura para outros países do continente americano”, a�rma por 
sua vez Ângela Crespo.

Ângela e Luís Crespo
Ângela Crespo (34 anos) é natural do Catujal (Loures) e 

licenciada e mestre em Biologia pela Universidade de Lis-
boa, tendo decidido prosseguir a carreira académica com 
um doutoramento em Imunologia. Foi aceite num programa 
doutoral na Universidade de Coimbra que lhe permitiu, atra-
vés da atribuição de uma bolsa da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, desenvolver o trabalho laboratorial conducente 
à tese em qualquer universidade do mundo. Foi assim que, 
em 2010, rumou a Boston para desenvolver investigação na 
Universidade de Harvard. Após concluir o doutoramento em 
2016, continuou na área da investigação, desta vez com uma 
posição de pós-doutoramento no Boston Children’s Hospi-
tal/Harvard Medical School, onde se encontra neste mo-
mento a estudar a resposta imunitária à COVID-19. É um 
membro ativo da comunidade portuguesa de Boston, tendo 

assumido o cargo de líder do núcleo de Boston da Portugue-
se-American Post-Graduate Society (PAPS) em 2012, com 
um mandato como vice-presidente entre 2015 e 2018. 

Luís Crespo (28 anos) é também natural do Catujal (Lou-
res) e é licenciado em Gestão de Empresas Turísticas pela 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Em 2015 
criou a On the Wayf�e – empresa portuguesa de street food 
de venda de waf�es, onde combina o sabor autêntico das 
waf�es de Bruxelas com toppings bem portugueses como 
creme de pastel de nata (onthewayf�e.com). Iniciou-se em 
comércio online com o projeto The Glowpic (theglowpic.
com), um site de imagens personalizadas �uorescentes que 
se encontra em desenvolvimento, mas onde adquiriu o co-
nhecimento que permitiu criar o site para venda de máscaras 
em tempo record. 

Um milhão de dólares para 
melhoramentos no terminal 
norte do porto de New Bedford

O deputado estadual António FD Cabral (D-New Bed-
ford) anunciou que a Autoridade Portuária de New Bed-
ford receberá um milhão de dólares para obras de expan-
são e reparação do terminal norte do porto.

O Seaport Economic Council recebeu 50 milhões de 
dólares para doações a 78 comunidades costeiras de 
Massachusetts, incluindo New Bedford. 

A legislação foi examinada e modi�cada pelo House 
Committee on Bonding, Capital Expenditures and State 
Assets, presidido pelo deputado Cabral. “O terminal 
portuário norte de New Bedford é vital para o desen-
volvimento económico da cidade”, esclareceu Cabral, 
declarando-se “entusiasmado por ver a Autoridade Por-
tuária de New Bedford trabalhando estreitamente com o 
Estado para conseguir todos os recursos disponíveis.”

Mulher ajudava o �lho a vender 
drogas na prisão

Uma mulher de Rhode Island confessou-se culpada 
de ajudar o �lho a continuar vendendo cocaína na pri-
são mesmo enquanto cumpria pena em prisão estadual 
por acusações de trá�co de drogas. Lisa Ellis, 52 anos, 
de Pawtucket, confessou-se culpada dia 25 de agosto no 
tribunal federal em Providence de acusações de distribui-
ção de cocaína. Os promotores dizem que Ellis em 2018 
atuou como ponto de contato para o seu �lho, James Go-
mes, que atrás das grades continuava a organizar a venda 
de drogas. Ellis recebia telefonemas do �lho e estabele-
cia os contatos necessários ao negócio.

Ângela Crespo

G A Y L E  A .  deME L L O MA D E I R A
A dvogada

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

*Consulta inicial grátis

Taunton
508-828-2992

Providence
401-861-2444
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José M. Serôdio é candidato a novo mandato a deputado 
estadual de RI pelo Distrito 64 de East Providence
“Decidi concorrer novamente ao cargo de deputado estadual pelo Distrito 64 de East Providence, porque acredito que os cidadãos do meu 

distrito precisam de alguém que defenda os seus interesses e tenho demonstrado isso durante o meu primeiro mandato”

José Manuel Serôdio, conhecido empresário de Rhode 
Island ligado ao ramo das viagens, eleito em 2018 depu-
tado estadual pelo Distrito 64, East Providence, RI, con-
corre novamente ao cargo.

Natural da Lomba do Cavaleiro, Povoação, S. Miguel, 
tendo imigrado para os EUA, na companhia dos seus pais 
Inês e Eugénio, em 1961.

Dotado de espírito empreendedor, em 1970 começou 
o seu primeiro empreendimento: a East Providence Dri-
ving Academy e três anos mais tarde, fundou a América 
Travel, durante vários anos uma das mais solicitadas e 
credenciadas agências de viagens, servindo como presi-
dente.

Em 1980 criou a Festive Tours e cinco anos depois criou 
outro empreendimento: a Azores Express assumindo o 
cargo de vice-presidente.

É casado com Ana Medeiros e o casal tem dois �lhos e 
dois netos. Na ilha de São Miguel, Joe Serôdio frequen-
tou a Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada 
tendo completado a sua educação nos EUA.

Há mais de 50 anos residente em East Providence, 
tem-se envolvido em várias associações comunitárias, 
nomeadamente a Portuguese American Scholarship Fou-
ndation, Holy Ghost Brotherhood of Charity (Phillip 
Street Hall), membro fundador do East Providence Soc-
cer Club, Portuguese American Business Association, 
escola portuguesa de East Providence, paróquia de São 
Francisco Xavier, de East Providence, entre outras.

Atualmente reformado, José Manuel Serôdio, salientou, 
por ocasião do lançamento o�cial da sua candidatura:

“Decidi concorrer novamente ao cargo de deputado es-
tadual pelo Distrito 64 de East Providence, porque acre-

dito que os cidadãos do meu distrito precisam de alguém 
que defenda os seus interesses e eu tenho demonstrado 
isso durante o meu primeiro mandato e que marcou a mi-
nha estreia na vida política. Tenho sido sempre uma voz 
na defesa do Distrito 64”, sublinha ao Portuguese Times, 
José Serôdio, que pretende assim manter este cargo que 
em tempos foi ocupado por Helder Cunha, outro lusodes-
cendente, que abandonou a política.

Serôdio tem defendido os interesses dos seus consti-

Joe

Uma voz na defesa dos interesses da comunidade portuguesa

Endorsed Democrat

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 64

Vote nas Eleições Primárias
Terça-feira, 08 de Setembro

Paid for byCommitte to Elect Joe Serôdio

Recandidato-me ao cargo de deputado estadual 
porque acredito que a nossa cidade precisa 
de alguém que lute pela defesa dos seus 
interesses e que conheça os desa�os que 
enfrenta. Eu continuarei a ser a sua voz e peço 
humildemente o vosso apoio.

Serôdio

tuintes e ainda recentemente opôs-se veementemente a 
uma proposta de lei que retira a categoria de minoria aos 
portugueses de Rhode Island.

“Oponho-me totalmente a essa proposta de lei, que não 
deverá passar na Câmara dos Representantes e muito 
menos no Senado, até porque temos alguns lusodescen-
dentes nestes organismos e outros políticos, que embora 
não tenham ascendência portuguesa, são amigos da nos-
sa comunidade e reconhecem o enorme contributo que 
os portugueses têm dado, a todos os níveis, ao estado de 
Rhode Island. Por isso penso que esta proposta de lei não 
deverá ser aprovada”, salienta José Serôdio, que tem o 
apoio do mayor de East Providence, Robert Silva, outro 
lusodescendente, que considera Serôdio o homem certo 
para o lugar certo.

João Farias, imigrante português natural de São Miguel 
e durante vários anos ligado à atividade sindical em Rho-
de Island, e atualmente delegado do Partido Democrata 
por East Providence, outro dos grandes apoiantes da can-
didatura de Serôdio, salientou as capacidades de lideran-
ça do candidato e a sua envolvência em várias iniciativas 
em prol do bem estar do progresso dos cidadãos de East 
Providence.

José Serôdio apela assim ao voto: “Espero que no dia 
08 de setembro todos aqueles que têm acompanhado o 
meu trabalho de dedicação e numa constante luta na de-
fesa dos interesses dos cidadãos do Distrito 64 de East 
Providence me apoiem para as �nais de novembro”, a�r-
ma Serôdio.

Os interessados em contactar José Serôdio, para qual-
quer pergunta ou esclarecimento devem ligar para 401-
340-9150 ou ainda por email: joeserodio@hotmail.com
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Knight’s Quality
Auto Repair, Inc.

260 Linden St. (esquina das ruas Locust e Linden)

Fall River, MA 02720
Consertos eléctricos completos em automóveis

e camiões e ar condicionado

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

John H. Knight Jr. e a sua equipa de
técnicos estão completamente

treinados e aprovados pela ASE &
AAA Auto Repair and Road Service

Manuel Rogers
& Sons Funeral Home

Kenneth R. Machado
Planos funerários pré-combinados

1521 North Main St., Fall River, MA

Tel. (508) 672-3101

Azorean Maritime Heritage Society 
atribui $8.000 em bolsas de estudo

A Azorean Maritime 
Heritage Society atribuiu 
recentemente $8.000 em 
bolsas de estudo a seis es-
tudantes da área de New 
Bedford, num evento que 
teve por palco o Prince 
Henry the Navigator Park, 
no Pope’s Island, em New 
Bedford no passado dia 20 
de agosto.

Os estudantes contem-
plados com as bolsas de 
estudo foram: Cameron 
Curado ($1.500 Dr. Mary 
T. Vermette Memorial 
Scholarship); Gwendolyn 
Baptista ($1.000 Faial 
Scholarship); Savanha 
Laroche ($1.000 Pico 
Scholarship); Christina 

Eckenreiter ($1.000 Bela 
Vista Scholarship); Phoe-
nix Carreiro ($1.000 
Bernice Mae Dutra Geor-
gadarellis); Jillian Aguiar 
($2.500 Rosa Pinheiro Me-
morial Scholarship).

Muitos destes fundos 
para estas bolsas de es-
tudo são provenientes do 
jantar anual de angariação 
de fundos que ocorre em 
fevereiro e promovido pela 
AMHS.

O comité de bolsas de es-
tudo é constituído por Bar-
bara Traban, Gloria Gun-
dersen, Dyan Kieltyka, 
Paul Georgadarellis, Larry 
Almeida, Lucília Amaral e 
Celeste LeBoeuf.

Os seus estudantes contemplados com bolsas de estudo.

Congresso Regional das Testemunhas 
de Jeová adaptado a plataforma 
de streaming

O Congresso Regional 
das Testemunhas de Jeová, 
sob o título “Não Perca a 
Alegria”, que se realizaria 
nos meses de julho e agos-
to em Natick, MA e em Je-
rsey City, NJ, foi transfor-
mado para plataforma de 
streaming. Congregações, 
famílias e convidados ob-
servaram o tema durante 
várias semanas em agosto 
deste ano. 

Normalmente estes con-
gressos são realizados em 
estádios, arenas, salões de 
conferência e recintos para 
reuniões menores em todo 
o mundo.

Localmente, os con-
gressos na região da Nova 
Inglaterra estavam progra-
mados, da seguinte forma: 
dois nos salões de assem-
bleias em Natick, MA e 
um em Jersey City, NJ, 
com uma assistência cal-
culada em cerca de 4 mil 
pessoas. 

Re�ra-se que os congres-
sos foram cancelados pela 
sede mundial nos EUA, dia 
02 de abril em resposta à 
pandemia do Covid-19.

“A nossa adoração está 
centrada em nosso amor 
mútuo por nosso Deus e 

Perry Funeral Home, Inc.
Serviço de conselhos em pré-arranjos

sem mais obrigações!
Contacte-nos para uma marcação
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T e l .  ( 5 0 8 )  9 9 3 - 2 9 2 1

   Thomas H. Perry Director e embalsamador registado

um pelo outro independen-
temente de onde estamos 
�sicamente”, declarou Ro-
bert Hendriks, porta-voz 
das Testemunhas de Jeová 
nos EUA, que adiantou: 
“O programa do congresso 
este ano destaca a união da 
nossa família internacional 
e a alegria que as pessoas 
podem ter num cenário de 
stress e desespero”.

Os interessados em vi-
sualizar o congresso po-
dem entrar em contacto 
com a congregação local 
ou aceder o programa em 
jw.org disponível na guia 
“Biblioteca”, gratuitamen-
te.

Existem mais de 8,6 mi-
lhões de Testemunhas de 
Jeová ativas mundialmen-
te.

Foi encontrado enforcado o sargento Elder Fernandes militar 
de Massachusetts que estava desaparecido no Texas

O sargento Elder Fernandes, 23 anos, natural de Brock-
ton, Massachusetts, que fazia parte da guarnição do Fort 
Hood no Texas e estava desaparecido desde 17 de agosto, 
foi encontrado morto em Temple, a 45 quilómetros de 
Fort Hood e a polícia considerou que se trata de suicídio 
por enforcamento.

A Polícia de Temple recebeu um telefonema às 17h30 
do dia 25 de agosto, de um ferroviário que avistou um 
corpo pendurado numa árvore junto à via férrea e perto 
do Lago Polk. 

A polícia disse que não há suspeita de crime, mas a ad-
vogada da família Fernandes, Natalie Khawam, disse que 
depois de Fernandes denunciar em maio que havia sido 
indevidamente tocado por um superior foi transferido e 
a notícia espalhou-se pela unidade levando a assédio e 
depreciação.

O sargento Elder Fernandes, 23 anos, entrou para o 
Exército em setembro de 2016 como especialista quími-
co, biológico, radiológico e nuclear. Após uma comissão 
de três anos na Alemanha, retornou aos EUA em de-
zembro e em abril de 2019 foi colocado em Fort Hood, 
no 553º Batalhão de Apoio de Sustentação de Combate 
(CSSB), da 1ª Brigada de Sustentação da 1ª Divisão de 
Cavalaria. Acabara de renovar o seu contrato até 2024, 
mas as coisas mudaram quando Fernandes entrou com 
uma ação de agressão sexual contra um superior em 11 
de maio. 

O comando de Fort Hood con�rmou em comunicado 
que Fernandes relatou um incidente de “contato sexual 
abusivo” e tinha sido transferido para uma unidade di-
ferente dentro da brigada e que foram tomadas medidas 
para protegê-lo de represálias.

O agente do CID Damon Phelps disse: 
“Posso dizer que o sargento Fernandes relatou que 

foi abusado sexualmente quando alguém supostamente 
o agarrou nas nádegas. Os agentes especiais do CID in-
vestigaram essas alegações. Também posso compartilhar 
que o sujeito da investigação foi aprovado num exame de 
polígrafo e não encontrámos nenhuma testemunha que 
pudesse corroborar as alegações do sargento Fernandes. 

Houve uma revisão legal completa e as alegações não 
eram comprovadas”.

Phelps disse ainda que a investigação foi concluída e 
que Fernandes foi informado do resultado.

O assédio sexual, tanto masculino como feminino, é 
um problema nas forças armadas. Uma pesquisa com 
pessoal do Exército, Força Aérea e Marinha em 2018 
apurou cerca de 20.500 casos de contato sexual indeseja-
do, um aumento de 38% em relação a 2016. Cerca de 6% 
das mulheres nas forças armadas sofreram alguma forma 
de agressão sexual e 1% de homens foram vitimados.

Mais de um terço das mulheres soldados em Fort Hood 
disseram ter sofrido assédio sexual falando em junho a 
um subcomité da Câmara dos Representantes. 

Entretanto, Fernandes deu entrada no Carl R. Darnall 
Army Medical Center dia 11 de agosto para tratamento 
psiquiátrico por se sentir suicida. Em 17 de agosto, Fer-
nandes teve alta e colegas levaram-no ao seu novo apar-
tamento em Killeen. Foi visto pela última vez fumando 
um cigarro à porta de casa, mas não chegou a entrar na 
residência. A mãe de Fernandes, Ailiana Fernandes, e a 
tia Isabel Fernandes, que se deslocaram ao Texas, fala-
ram com a Associated Press na véspera do corpo ter sido 
encontrado. A mãe disse que ele prometera telefonar-lhe 
quando deixasse o hospital, mas não telefonou.

O suicídio de Fernandes ocorreu poucas semanas de-
pois de terem sido encontrados os restos mortais de uma 
jovem soldado Vanessa Guillen, 20 anos, que desapare-
cera da base em abril. 

Vanessa foi morta em 22 de abril na base. Os investiga-
dores apuraram que outro soldado, Aaron David Robin-
son, matou Vanessa com um martelo e, com a ajuda de 
Cecily Aguilar, desmembrou o corpo e enterrou os restos 
mortais perto do rio Leon, no condado de Bell. Robinson 
suicidou-se quando era procurado pela polícia em julho. 

A morte de Vanessa desencadeou um movimento na-
cional para esclarecer o abuso sexual e assédio nas forças 
armadas. A família dela disse que a jovem disse ter sido 
violada por um superior, mas não denunciou por temer 
retaliação. 

O assassinato de Vanessa Guillen gerou indignação em 
todo o país, mas a sua morte é uma de várias ocorridas 
recentemente com militares de Fort Hood.

O soldado Gregory Morales, 24 anos, desapareceu em 
agosto de 2019 e os seus restos mortais foram encon-
trados em Killeen em 19 de junho. A polícia de Killeen 
investiga a sua morte. 

O soldado Brandon Rosecrans, 28 anos, foi morto a 
tiro em Harker Heights em 18 de maio. A polícia deteve 
um suspeito, Brandon Michael Olivares, 28 anos.

O soldado Mejhor Morta, 26 anos, foi encontrado mor-
to no Stillhouse Hollow Lake em 17 de julho e a polícia 
pensa que se afogou acidentalmete.

O soldado Francisco Gilberto Hernandez, 24 anos, 
também morreu afogado no lago Stillhouse Hollow em 
1 de agosto.

O congressista Stephen Lynch, democrata de South 
Boston que representa Brockton, disse que é necessária 
uma investigação do Congresso sobre as mortes de Elder 

Fernandes e outros militares que morreram nos últimos 
meses em Fort Hood. Os senadores Elizabeth Warren e 
Ed Markey, ambos democratas de Massachusetts, con-
cordam com Lynch “para que possamos obter um relato 
completo do que deu tão terrivelmente errado e respon-
sabilizar aqueles que o falharam.”

Em julho, o Exército nomeou um painel independen-
te de cinco especialistas para investigar se o pessoal em 
Fort Hood e a comunidade circundante permitiram um 
clima de discriminação e assédio sexual. A investigação 
é dirigida por Chris Swecker, advogado e ex-diretor as-
sistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, mas 
as suas conclusões ainda não foram divulgadas.

Ao longo da sua breve carreira militar, o sargento Fer-
nandes foi condecorado com a Medalha de Realização 
do Exército, Medalha de Boa Conduta, Medalha de Ser-
viço de Defesa Nacional e Medalha de Serviço da Guerra 
Global contra o Terrorismo.
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Augusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto PessoaAugusto Pessoa
Repórter / Fotógrafo

T .  4 0 1 . 7 2 8 . 4 9 9 1  •  C .  4 0 1 . 8 3 7 . 7 1 7 0
Em a i l :  p e s s o a p t i m e s @ g m a i l . c o m

Nossa Senhora de Fátima em Cumberland 
vai ter festividades anuais de 04 a 06 
de setembro, mas com grandes restrições

Fotos e texto de Augusto Pessoa

 adre ernando a ral, da igre a de ossa Senhora de ti a, Ja  os a e o asal Jos  e ora 
ino, res ons veis elas fes as de ossa Senhora de ti a e  erland, edi o .

Tudo e todos não podem 
fugir às restrições impostos 
por leis estaduais face à si-
tuação de pandemia origi-
nada pelo coronavírus, nes-
te atribulado ano de 2020.

“Não obstante estarmos 
sob rigorosas medidas de 
prevenção face ao Covid 
19 tivemos de nos ajustar, 
sem no entanto deixar de 
prestar a nossa homenagem 
à nossa padroeira Nossa 
Senhora de Fátima”, co-
meçou por dizer o grande 
timoneiro, padre Fernando 
Cabral, da primeira igreja 
que adotou como padroeira 
Nossa Senhora de Fátima. 

Dora e José Fino mantêm 
a presidência dos festejos, 
que este ano apresentam 
um progama inclinado 
para a componente espiri-
tual, que poderá servir para 
se viver um pouco mais o 
sentimento interior, esque-
cido e ultrapassado pelo 
exterior.

O padre Fernando Cabral 
tem contado com o apoio 
de Jack Costa e Maria Cae-
tano e a equipa do Santo 
Nome, presidido por John 
Constantino.

“Na componente espiri-
tual destacamos no sába-
do, 05 de setemebro, 2020, 
pelas 11:00, com vários 
sacerdotes a oferecer o sa-
cramento da reconciliação, 
para celebrarmos estes dias 
de festa de coração puri�-
cado. Pelas 5:00 da tarde 
será celebrada missa na 
igreja em inglês.

No domingo, 06 de se-
tembro, 2020, pelas 8:30 
será celebrada missa em 
português, no santuário. E 
pelas 10:00 será celebra-
da missa em inglês. Pelas 
7:00 da tarde teremos um 
momento de invocação 
e louvor à Mãe de Deus, 
terço e consagração a Nos-
sa Senhora, procissão de 
velas do Santuário para a 
Igreja. Segue-se Bênção e 

Adeus. O padre José Rocha 
será coadjutor de todo este 
cerimonial”, referiu o pa-
dre Fernando Cabral, que 
tem imprimido um grande 
dinamismo junto da igreja 
de Nossa Senhora de Fáti-
ma, que mesmo em tempo 
de pandemia, tem registado 
grande adesão de �éis.

“A parte social, sem con-
juntos musicais e ajunta-
mentos, apresenta sexta, 
sábado e domingo uma 
ementa variada.

A ementa, saborosa e re-
cheada de especialidades, 
está à disposição para levar 
para casa, comer no salão, 
espaços exteriores, me-
diante reserva de mesa.

Além destas boas igua-
rias, não faltarão as sabo-
rosas �lhoses”, concluiu 
o padre Fernando Cabral, 
esperançado em que os pa-
roquianos contribuam atra-
vés da sua presença para o 
esperado êxito do �m de 
semana festivo. 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Setembro 04 & 06 2020    

1 Fatima Drive, Cumberland
Horário Espiritual

Sábado 
11:00 AM - Confissões c/vários padres

5:00 PM - Missa em inglês
Domingo

8:30 Missa em português
10:00 Missa em inglês

7:00 pm Bênção. Rosário no Santuário. Procissão 
(pequena) do Santuário para a igreja.

Take Out or Limited Dine-In
Sexta-Feira - 4:30-8:00

Cabrito com batata cozida, Frango/Churrasco com 
batata frita, Camarão com arroz e batata frita, 

Bacalhau  é do Pipo, Filhós

Domingo - 11:30 - 5:00
Dobrada

Frango churrasco com batata frita

Arroz de galinha, Filhós 
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CENTRO COMUNITÁRIO
AMIGOS DA TERCEIRA

55 Memorial Drive, Pawtucket, RI — Tel. 401-722-2110

H e r b e r t o  S i l v a ,  p r e s i d e n t e  d o s
A m i g o s  d a  T e r c e i r a  e  e s p o s aD o i s  s a l õ e s  p a r a  t o d a s  a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a i s

C o z i n h a  a b e r t a  t o d a s
a s  q u i n t a s  e
s e x t a s - fe i r a s

Saudamos
todos aqueles que
contribuiram para

o sucesso de mais uma
edição das festas

em honra de São Vicente
de Paulo!

Centro Comunitário Amigos da Terceira em Pawtucket

Mantém-se o êxito do serviço de “take out” na excelente 
qualidade dos pratos apresentados

Serviço de 
take out 
semanal

Festas de São 
Vicente de Paulo
12 e 13 de setembro

Sábado, 12 set.
Meio-Dia: Distribuição de pensões

Domingo, 13 set.
3:00 PM - Missa no salão nobre

Rifa dos calendários com 31 prémios
6:00 PM - Recitação do terço

Lotação limitada a 125 pessoas

O s  d r s .  S t e v e n  S a n t o s  e  L e o n e l
L e m o s  t ê m  o  p r a z e r  d e  i n fo r m a r

q u e  c o n t i n u a m  a  s e r v i r  a
c o m u n i d a d e  p o r t u g u e s a   n e s t e s

d o i s  l o c a i s :

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

CUMBERLAND FAMILY EYE CARE
2 4 8  B r o a d  S t . ,  C u m b e r l a n d ,  R I  —  ( 4 0 1 )  7 2 6 - 2 9 2 9

EAST PROVIDENCE
FAMILY EYE CARE

2 5 0  W a m p a n o a g  T r a i l ,  E a s t  B a y  M e d i c a l  C e n t e r
E a s t  P r o v i d e n c e ,  R I  —  ( 4 0 1 )  4 3 5 - 5 5 5 5

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

plano “Davis Vision Eye Care”

Festas de São Vicente de Paulo resumidas à componente religiosa e caritativa

Herberto Silva, presidente do Centro Comunitário 
Amigos da Terceira em Pawtucket, tem enfrentado a 
situação de pandemia, que obrigou ao encerramento 
da associação, com um serviço de “take out” semanal 
que tem sido rodeado do maior êxito.

Cuidadosos elementos fazem as reservas telefonando 
a familiares e amigos e quando se chega à sede dos 
Amigos da Terceira o prato escolhido está pronto. 
A embalagem vai para o carro e passado o tempo 
de estrada está sentado à mesa em casa a deliciar-se 
com umas belas costeletas, arroz de marisco, os mais 
diversos pratos de bacalhau. Mas o melhor é consultar 
o menu semanal, na certeza de que vai gostar.

Para esta sexta-feira, 04 de setembro de 2020, os 
apreciadores de um bom petisco terão à sua disposição: 
frango de churrasco com batata frita, sopa, papo 
seco, sardinhas grelhadas com batata cozida, pão de 
milho e sopa. Especial (chame agora mesmo), Bife à 
Micaelense. Para reservas ligue para 1-603-557-0311 
ou 1-603-557-1637. 

Festas de São Vicente de Paulo 
resumidas à parte religiosa 
e caritativa

As Festas de São Vicente de Paulo terão a sua 
edição de 2020, sem cortejos da raínha nem cortejos 
etnográ�cos. Fica para a história a sua realização 
limitada face ao coronavírus.

Sendo assim, no sábado, 12 de setembro, serão 
distribuídas pelo meio dia as tradicionais pensões.

No domingo, 13 de setembro, será celebrada missa 
pelas 3:00 da tarde no salão nobre dos Amigos da 
Terceira.

Segue-se a rifa dos calendários com 31 prémios.
Pelas 6:00 será rezado o terço e encerram as festas.
A lotação do salão está limitada a 125 pessoas. 
Os interessados em estar presentes terão de reservar. 

Se não o �zerem correm o risco de não poder entrar. 

 

Nas fotos acima e abaixo, Herberto Silva, presidente do Centro Comunitário Amigos da Terceira, com um gru-
po de voluntários no serviço de refeições “take out”.
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CARDOSO TRAVEL
Agora com novas instalações:

2400 Pawtucket Avenue, East Providence, RI
Tel. 401-421-0111

RESERVAS DOMÈSTICAS 
E INTERNACIONAIS

Individual e Grupo

Bons preços, bom serviço, boa reputação
Hotéis, carro de aluguer, excursões, etc....

PRESTAMOS SERVIÇO EM:
Traduções - Procurações

Preenchimento de documentos 
& notariado

www.cardosotravel.com

Cardoso Travel mudou-se de instalações 
Deixou o histórico bairro de Fox Point em Providence e abriu modernas e amplas 
instalações no 2400 da Pawtucket Avenue em East Providence 
- Fotos e texto de Augusto Pessoa

A Cardoso Travel e João Sousa são dois nomes que se 
completam no mundo das viagens. 

A agência estava localizada no bairro de Fox Point em 
Providence. Excelente localização. Nas proximidades da 
igreja de Nossa Senhora do Rosário, mas mudou-se, no 
sentido de visão empresarial.

“Gostava da localização em Providence, mas estas no-
vas instalações, no 2400 da Pawtucket Avenue em East 
Providence, têm uma visibilidade de largas centenas de 
pessoas diáriamente”, dizia João Sousa, entusiasmado 
com a mudança. “Possivelmente já o deveria ter feito há 
mais tempo. O tráfego na Pawtucket Avenue é constante 
nos dois sentidos. E como tal dá a possibilidade de uma 
maior visibidade do nome da Cardoso Travel”, sublinha 
João Sousa.

Na verdade a nova localização da Cardoso Travel está 
no que se pode considerar o coração de East Providence. 
Está rodeada de restaurantes portugueses, �oristas, su-
permercados, barbeiros, advogados. E agora a Cardoso 
Travel.

E aqui temos o pro�ssionalismo na descoberta de Por-
tugal Continental, Açores, Madeira. E um mundo ao al-
cance de uma chamada telefónica.

Mas tudo isto tem uma embalagem de honestidade, 
carácter, formação, capaz de manter o cliente por várias 
gerações. Tudo isto está exempli�cado na descoberta de 
destinos inesquecíveis. 

A Itália com belezas incomparavéis. Mais cidades da 
Europa de características únicas no mundo, o continente 
português. A cidade de Lisboa e arredores. Sintra Cas-
cais. Um pouco mais para o interior, Óbidos, Nazaré, 
Figueira da Foz, Coimbra, a Lusa Atenas inigualável. Va-
mos ao Porto, Viana do Castelo. Barcelos. Vamos fazer 

um cruzeiro no Douro. O deslumbre das estradas com as 
vinhas nas encostas do rio Douro.

Mas a projeção dos Açores  nos EUA muito se deve à 
Cardoso Travel e João Sousa. As Festas do Senhor Santo 
Cristo. As Festas do Espírito Santo. E o seu Nordeste. Foi 
João Sousa o fundador dos convívios nordestenses. Por 
muitos e longos anos trouxe aos EUA as mais diversas in-
dividualidades daquela �orida parcela do território aço-
riano. Mas, e aqui é caso único, anualmente levava ex-

cursões ao seu Nordeste. Em todos estes anos são largas 
centenas de pessoas, que �caram a conhecer os Açores e 
as suas imcomparáveis paisagens, graças a João Sousa e 
à Cardoso Travel.

Pois a Cardoso Travel, agora com novas instalações, no 
2400 Pawtucket Avenue, promete um grande programa 
de excelentes destinos, logo que o coranavírus o permita.

O telefone é o mesmo: (401) 421 0111.   

As novas instalações da Cardoso Travel: 2400 Pawtucket Avenue, East Providence.
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SOCIEDADE
CULTURAL
AÇORIANA

A Sociedade Cultural
Açoriana

saúda o dr. Luís Miguel
Rodrigues Martins
pelo lançamento
da sua coletânea

de sete livros
“Família do Vale das
Furnas 1671-2017”

120 Covel Street
Fall River, MA

Tel. 508-672-9269

Saudamos todos aqueles 
que contribuiram para o sucesso 

da distribuição de pensões 
no passado sábado

em Fall River!

Bem hajam a todos!
Viva o Divino Espírito Santo!

- Ana Santos, presidente da SCA

Mantendo o espírito caritativo

Sociedade Cultural Açoriana distribuiu 120 pensões 
do Espírito Santo 

- Fotos e texto de Augusto Pessoa

A Sociedade Cultural 
Açoriana realiza todos os 
anos desde a sua fundação 
as Festas do Espírito Santo 
de profundo espírito cari-
tativo. 

Fundada em 1986 e ago-
ra com sede no 120 da Co-
vel Street, em Fall River, 
realçou no passado sábado 
a componente caritativa da 
organização, com a atri-
buição de 120 pensões do 
Espírito Santo. 

A jovem presidente da 
SCA, Ana Santos, coor-
denou a distribuição, com 
as pensões expostas em 
mesas, numa das salas da 

Na foto acima, o padre 
Brian Albino proce à bên-
ção das pensões do Espí-
rito Santo na presença de 
Carlos Medeiros, de Ana 
Santos, presidente da 
Sociedade Cultural Aço-
riana e de outros sócios. 

Na foto à direita, uma 
mesa com massa sovada 
e vinho.

Ana Santos, presidente da SCA, junto à coroa do Divino.

Um aspeto da bênção das pensões do Divino Espírito Santo na Sociedade Cultural 
Açoriana em Fall River, com o padre Brian Albino e Carlos Medeiros.

Nas fotos acima e abaixo, corpos diretivos junto às pensões do Espírito Santo 
oferecidas a famílias carenciadas por parte da Sociedade Cultural Açoriana.

(Continua na página seguinte)
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TABACARIA AÇORIANA

Tel. (508) 673-5890
408 South Main St., Fall River, MA

S e r v i ç o  d e
q u a l i d a d e
a  q u a l q u e r

h o r a

Os proprietários Fernando e Kevin Santos
saúdam o escritor Luís Miguel Rodrigues

Martins pelo lançamento
da coletânea de sete livros

“Famílias do Vale das Furnas 1671-2017”

Os melhores
pratos da nossa

cozinha
portuguesa!

Saudamos a Sociedade Cultural Açoriana
pela iniciativa de cariedade e solidaridade 

para com os mais necessitados na distribuição 
de pensões do Espírito Santo!

organização.
Pão, massa sovada, car-

ne e vinho recebiam as 
bênçãos do padre Albino, 
acompanhado por Carlos 
Medeiros. 

Um grupo de ativos ele-
mentos che�ados por Ana 
Santos preparou as pen-
sões que mais tarde iriam 
ser distribuídas por famí-
lias necessitadas.  

Nos 34 anos de existên-
cia aquela organização de 
Fall River tem sabido man-
ter vivo a componente cul-
tural. Rancho folclórico, 
certame mini-miss, teatro, 
grupo de cantares e muito 
mais.

Lançamento de livros, 
festas de São João e do 
Senhor Santo Cristo dos 
Milagres.  

Numa fase muito po-
sitiva da vida da organi-
zação, onde se salienta a 
atribuição no passado mês 
de março de 10 mil dóla-
res em bolsas de estudo. O 
acolhimento da escola por-
tuguesa de Fall River. 

A Sociedade Cultural 
Açoriana tem sabido captar 
a simpatia dos associados 
ao longo dos anos baseada 
no leque de atividades que 
vêm desenvolvendo e que 
destacam a sua ação na ve-
lha cidades dos teares.

Sendo assim, de salientar 
o saudoso Alfredo Alves, 
que doou 100 mil dólares 
à organização.

Sociedade Cultural Açoriana distribuiu pensões do Espírito Santo 
a famílias e indivíduos carenciados
(Continuação da página anterior)

As três fotos acima e abaixo documentam 
várias passagens da presença do rancho 
folclórico da Sociedade Cultural Açoriana 

no cortejo etnogr fico do odo de e te das 
Grandes Festas do Divino Espírito Santo da 
Nova Inglaterra em Fall River, edição 2019.
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HORÁCIO TAVARES
Proprietário

DESIGN • PRODUCTION • INSTALLATION • CUSTOM WORK
SHEET METAL FABRICATING

CUSTOM WORK • RESTAURANT EQUIPMENT • HOODS • DUCTS

H.V.A.C. COMMERCIAL & RESIDENTIAL
WELDING SERVICE

STAINLESS • MARINE • ARC • HELIARC • IRON WORK
MACHINE SHOP SERVICE

Agora em novas e modernas instalações

no Parque Industrial de New Bedford

64 John Vertente Blvd., New Bedford, MA 02745
508-985-9940 • 508-990-9112

Boas Festas
e Feliz Ano Novo

Saudamos a comissão
organizadora das Grandes 

Festas do Espírito Santo 
da Nova Inglaterra

Açores Bakery
19 Norfolk Street

Fall River, MA
Tel. 508-677-3223

Pão fresco diariamente
Pastelaria variada

Saudamos todos aqueles que 
contribuiram para que 

a distribuição das pensões 
no âmbito das Grandes Festas 

do Espírito Santo da Nova 
Inglaterra revestissem de grande 
sucesso, numa demonstração de 

solidariedade e caridade para com 
os mais necessitados!

Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra 

Na impossibilidade do programa completo devido 
ao coronavírus, foram distribuídas 550 pensões
mantendo-se a essência no espírito de caridade

• Fotos e texto de Augusto Pessoa 

Passava das 8:00 da ma-
nhã de sábado, 29 de agos-
to de 2020. Estávamos no 
parque do Fall River Sports 
em Fall River. 

O céu estava cinzento. 
Tal como dizia Duarte Câ-
mara, presidente da comis-
são organizadora da edição 
2020/2021 das Grandes 
Festas do Divino Espírito 
Santo da Nova Inglaterra: 
“Estou triste. A Columbia 
Street a esta hora da ma-
nhã de sábado deveria ser 
um mar de gente a aguar-
dar o des�le do cortejo 
etnográ�co do bodo de 
leite das Grandes Festas, 
mas ao mesmo tempo sa-
tisfeito por poder manter 
a essência da partilha das 
Grandes Festas: o espírito 
caritativo na esperança de 
um regresso à normalidade 
em 2021”. 

E o presidente 2020/2021 
vai mais longe.

“Temos assim oportu-
nidade de poder auxiliar 
nestes tempos difíceis que 
se atravessam muito mais 
pessoas que têm recebido 
ajuda semelhante em anos 

anteriores. São 550 famí-
lias”. 

Como se depreende, as 
Grandes Festas não se rea-
lizaram na sua totalidade, 
mas quando em 2021, se 
Deus o permitir, Duarte 
Câmara a�rma que “vai �-

(Continua na página seguinte)

Duarte Câmara, presidente das Grandes Festas do 
Espírito Santo da Nova Inglaterra, acompanhado pela 
esposa e pelo padre Jay Mello, da igreja de São Mi-
guel, que procedeu à bênção das pensões do Espírito 
Santo no passado sábado.
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car registado que se rea-
lizou a componente mais 
importante que reúne no 
contexto das Grandes Fes-
tas. Temos os arraiais, os 
artistas, as diversões. Mas 
as pensões, pelo apoio que 
dão às famílias mais neces-
sitadas, pela partilha, são o 
ponto alto dos festejos”.

Duarte Câmara tem um 
longo historial em ajuda 
aos necessitados, pelo que 
esta ação no relativo à par-
te que se conseguiu reali-
zar das Grandes Festas, já 
não é uma surpresa.

“Deixo aqui um agrade-
cimento muito sentido a 
todos os que de uma forma 
ou outra ajudaram a con-
cretização das pensões das 
Grandes Festas”.

Tal como o Portuguese 
Times, pode con�rmar: 

Obrigado pelo vosso patrocínio e lealdade!
Honestamente,

Rosemary, Manuel, Stephen Neto e funcionários

Saudamos as danças de Carnaval
pela forma como preservam

esta tradição popular
por terras americanas

Saudamos a comissão organizadora das Grandes 
Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra pela 
forma como se empenha na defesa dos nossos 

valores religiosos por estas paragens
mesmo em tempo de pandemia!

Distribuição de pensões das 
Grandes Festas do Espírito 
Santo em Fall River
(Continuação da página anterior)

Michael’s Provision Co., 
dos irmãos Donald e José 
Miranda, foi de um apoio 
impressionante. Foram 
horas seguidas em que 
Donald Miranda cortou 
a carne para as pensões, 
sempre com um sorriso 
na cara, tudo fazendo em 
louvor ao Espírito Santo. 
Numa ajuda constante a 
preparar a carne estiveram 
ainda Carlos Amaral, Luís 
Caetano, Emanuel Sou-
sa, José Miranda. É gente 
que não precisa que lhes 
digam o que têm de fazer. 
Eles sabem.. E já que esta-
mos em maré de agradeci-
mentos quero sublinhar o 
apoio da Liberty Bakery, 
Pontes Bakery, Cinderela 

Bakery, Afonso Bakery. E 
ainda Miranda Farm, Eddy 
Miranda, Assonet, Ma, 
que ofereceu 500 dúzias 
de ovos. É difícil ter pala-
vras para agradecer a todos 
quantos contribuiram para 
o êxito da constituição e 
distribuição das pensões.

A bênção foi presidida 
pelo padre Jay Mello, da 
igreja de São Miguel.

A chuva fez a sua apa-
rição intermitente. Por ve-
zes forte. Mas as pensões 
tinham de ser distribuídas.

“Como pode constatar, 
temos gente que vive as 
Grandes Festas. Este ano 
não são com todo o aparato 
no Kennedy Park. Mas são 
com a histórica distribui-
ção de 550 pensões, núme-
ro jamais atingido”, refere 
Duarte Câmara, aliado à 

tristeza da não realização 
das Grandes Festas, à ale-
gria do apoio a mais de 2 
mil pessoas. 

Dizia-nos um elemento 
ativo, junto das Grandes 
Festas. “Em condições 
normais, o parque das 
Portas da Cidade, Fall Ri-
ver ultimava os preparati-
vos (eram cerca das 9:00 
da manhã) para a saída 
do cortejo etnográ�co do 
bodo de leite das festas.

Hoje, sábado, 29 de 
agosto de 2020, está vazio.    

Estaria repleto de carros 
de bois, vistosas repre-
sentações do nosso poder 
associativo, carros alegó-
ricos, bandas de música, 
ranchos folclóricos, répli-

cas de igrejas, tal como a 
igreja do Bom Jesus de 
Rabo de Peixe. Vamos pe-
dir ao Espírito Santo que 
para 2021 tudo regresse à 
normalidade  

Dizia-nos Clemente 
Anastácio em janeiro de 
2020: “Se o cortejo etno-
grá�co do bodo de leite 
fosse hoje, estava pronto 
para ir para o caminho”. Só 
que nem Clemente Anastá-
cio nem ninguém sonhava 
que um tal coronavírus iria 
surgir em março de 2020 
e com tal onda destruido-
ra e mortífera que não só 
impedia a realização do 
cortejo etnográ�co, como 
a procissão das Grandes 
Festas e todas as restantes 
componentes. 

E durante toda a manhã 
os carros iam passando 

pelo parque de estaciona-
mento do Fall River Sports 
onde recebiam as pensões 
do Divino Espírito Santo. 

John Medeiros, João 
Moniz, Ramiro Mendes, 
Manuel Reis, gente das 
Grandes Festas, que lá es-
tiveram para manter a tra-
dição. Como se depreende, 
a edição de 2020 teve a sua 
realização, se bem que em 
moldes de acordo com as 
exigências da situação do 
coranavírus. E esta repor-
tagem vai juntar-se à his-
tória dos anais das Gran-
des Festas. Festas que o 
presidente Duarte Câmara, 
não obstante todas as res-
trições, não deixou morrer 
em 2020.  

Duarte Câmara, presidente das Grandes Festas, com João Medeiros (presidente em 2019), 
Ramiro Mendes, João Moniz e Manuel Reis.

O padre Jay Mello, da igreja de São Miguel, com Duarte Câmara e esposa e outros mem-
bros da comissão organizadora das Grandes Festas junto à bandeira do Divino.
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1892 - 2018 (126 anos)

Igreja do Senhor Santo Cristo em Fall River

Foi o padre António Gomes da Silva, da
igreja de São João Baptista, de New Bed-
ford, que obteve autorização do bispo de
Providence para voltar a formar a missão
de Fall River. Nos cantos da Columbia
Street e Canal Street, a 4 de maio de 1889
é adquirido um modesto templo de madeira
onde hoje se ergue imponente a igreja do
Senhor Santo Cristo.

Depois das mais diversas contribuições
com que se puderam comprar as cadeiras
e os materiais para a reconstrução,
estávamos nós em 1889 quando tiveram
início os serviços religiosos.

Os padres vinham de New Bedford para
poderem satisfazer as necessidades
espirituais dos católicos de Fall River não
obstante os sacrifícios de uma deslocação
deste tipo. Este trajeto era efetuado pelo
padre Manuel Terra, que foi assistente e
depois vigário da igreja de São Pedro de
Provincetown, no Cape Cod.

A devoção ao Senhor Santo Cristo dos
Milagres, aliada à prosperidade da missão
dá origem a que esta seja elevada a
paróquia, o que acontece a 25 de junho de
1892, sob a responsabilidade do padre
Cândido de Ávila Martins.

Mas como a comunidade portuguesa
maioritariamente oriunda dos Açores
estava espalhada pela cidade, os residentes
de Fall River tinham de percorrer uma

longa caminhada para assistir às
cerimónias religiosas na igreja do Senhor
Santo Cristo.

Esta situação dá origem à criação da
missão do Arcanjo São Miguel, que ficou
à responsabilidade do padre Cândido Mar-
tins por seis anos.

Entretanto o padre Francisco Silveira
Mesquita passa a partir de 13 de junho de
1898 a ser o vigário da igreja do Senhor
Santo Cristo.

Os tempos eram difíceis e manter as
igrejas do Senhor Santo Cristo e a missão
do Arcanjo São Miguel não foi tarefa fácil.

A construção desta igreja deve-se aos
esforços do padre Francisco Silveira
Mesquita, o segundo pároco da paróquia
do Santo Cristo. Em 1906, o Padre
Mesquita obteve autorização do Bispo
William Stang, o primeiro bispo de Fall
River, para construir uma nova igreja para
substituir a que existia e que era demasiado
pequena para acomodar o grande afluxo
de imigrantes. O contrato de construção
foi concedido à companhia JC Walsh Co.
de Providence, ao cuidado dos arquitectos
Murphy e Hindle.

A 5 de Maio de 1905, o Bispo Stang
sagre a cave do edíficio da igreja, onde
iriam ter lugar o serviços religiosos até à
conclusão da parte superior da igreja.
Entretanto, padre Mesquita aposentou-se

e padre Manuel A. Silva foi nomeado como
terceiro pároco de Santo Cristo. O Padre
Silva envolveu-se na construção da
reitoria. Esta conttrução teve início em
1915. Completafa a reitoria. padre Silva
dedicou então o seu tempo e esforço à
construção da igreja. A construção da parte
superior teve início em 1925 e foi
concluida em 1927. Embora incompleta,
a nova igreja foi inaugurada em Maio de
1927, com um amplo programa de
festividades que se prolongaram de 14 a
23 do  mesmo mês.

Em 1928, faleceu o padre Silva e, em
Novembro desse ano, foi nomeado o pa-
dre Francisco Bettencourt como quarto
pároco da igreja do Santo Cristo.

Após vários anos de utilização da cave
da igreja para os serviços do culto, o pa-
dre Bettencourt achou que era chegada a
hora de concluir a parte superior do
edífício da igreja.

Em Agosto de 1940, o Padre Bettencourt
deu ínicio a uma campanha de angariação
de fundos para a Missão que deu origem à
paròquia do Senhor Santo Cristo.

Duarte Câmara, presidente da comissão organizadora das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglater-
ra, com Luís Caetano, Donald Miranda, Carlos Amaral, Emanuel Sousa e José Miranda.

Duarte Câmara e Donald Miranda preparando as car-
nes para as pensões.

Preparando as pensões do Divino 
para as Grandes Festas do Espírito 
Santo da Nova Inglaterra
As fotos documentam os vários preparativos para a distribuição de pensões do 
Espírito Santo no âmbito das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova 
Inglaterra. Duarte Câmara, presidente das festividades, e um grupo de voluntários 
procederam ao corte da carne
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Distribuição de pensões das Grandes Festas do Espírito 
Santo da Nova Inglaterra em Fall River

As fotos documentam a distribuição de pensões das 
Grandes Festas no passado sábado em Fall River.

Duarte Câmara, presidente das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra, e esposa, com o padre 
Jay Mello e elementos da comissão organizadora das festividades deste ano.

Ramiro Mendes
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Salvi Couto e Salvador Couto

COUTO MANAGEMENT GROUP

S a l v i  C o u t o  e  e s p o s a

No decorrer desta quadra
festiva aproveitamos para
agradecer a todos aqueles
que contribuiram para
o grande êxito que foi

o 25.º�Convívio de Naturais
do Concelho

da Ribeira Grande!

A todos e comunidade
em geral

Boas Festas
e Feliz Ano

Novo

A lex andre G audê nc io, p residente da Câ mara M unic ip al da R ibeira G rande, S. M iguel, 
ladeado p elo emp resário Salvador Couto e a esp osa A na F eijó  G audê nc io na p roc issã o 
de c oroaçã o das G randes F estas.

Salvador Couto ladeado p or M aria E ugé nia e M aria M aurí c io

Salvador Couto c om I rene A lves e Joh n M edeiros

COUTO MANAGEMENT GROUP

Stoneham, MA
Escritórios principais

Tel. 781-279-0290

S a u d a m o s  a s
v á r i a s  c o m i s s õ e s

o r g a n i za d o r a s  q u e  a o
l o n g o  d e  3 4  a n o s  d a s

G r a n d e s  F e s t a s  d o  E s p í r i t o
S a n t o  d a  N o v a  I n g l a t e r r a

s o u b e r a m  p r e s e r v a r  e  c u l t i v a r
u m a  t r a d i ç ã o  q u e  n o s

i d e n t i fi c a  c o m o
c o m u n i d a d e  d i g n a

d o s  n o s s o s  v a l o r e s !
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Sal Couto, CEO proprietário
Salvi Couto, presidente

Salvador Couto com Manuel Braga, presidente das
Grandes Festas em 2004, ano em que Salvador Couto

representou a comunidade portuguesa nestas
festividades!

Salvador Couto com o então reitor da Universidade
dos Açores nas Grandes Festas em 2004

Salvador Couto com Manuel Braga, presidente das Grandes 
Festas em 2004, ano em que Salvador Couto representou 

a comunidade portuguesa nestas festividades!

Salvador Couto, um apoio constante junto das Grandes 
Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra
Salvador Couto, que teve honras de ter sido 

convidado às Grandes Festas do Espírito Santo da 

Nova Inglaterra em representação da comunidade 

em 2004, na presidência de Manuel Braga, 

continua a ser um grande apoiante da maior festa 

dos portugueses nos EUA.

 

Em 2019 acompanhou Alexandre Gaudêncio, 

presidente da Câmara Municipal da Ribeira 

Grande, ilha de São Miguel, entre os convidados 

às Grandes Festas.  

Alexandre Gaudêncio foi alvo de uma receção 

no âmbito das Grandes Festas. 
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Relembrando o fundador e coordenador geral das Grandes Festas 
do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra Heitor Sousa

• Entrevistas e fotos de Augusto Pessoa

Se Duarte Câmara, presidente das Grandes Festas em 
2020/2021, não deixou morrer a tradição das maiores fes-
tas dos portugueses nos EUA, não obstante as restriçõs em 
efeito, Portuguese Times não deixou esquecer o grande ho-
mem que foi o fundador e coordenador geral das Grandes 
Festas, Heitor Sousa. Podiamos ser nós a sublinhar os feitos 
de Heitor Sousa, mas vamos dar esse privilégio a �guras da 
comunidade que lidaram de perto com Heitor Sousa.

Years!

J O S É  S .  C A S T E L O
P R E S I D E N T E

REAL ESTATE

www.eracastelo.com                  www.castlemortgage.com

J O S E P H  J .  C A S T E L O
“ Mo r t g a g e  Or i g i n a t o r ”

NMLS#  1 9 2 4 3

1815 Acushnet Ave.
New Bedford

508-995-6291

701 Dartmouth St.
South Dartmouth

508-995-6294

1052 Pleasant St.
Fall River

508-674-7070

Boas Festas & Feliz Ano NovoBoas Festas & Feliz Ano NovoBoas Festas & Feliz Ano NovoBoas Festas & Feliz Ano NovoBoas Festas & Feliz Ano Novo
Agradecemos a todos os nossos clientes e

amigos o patrocínio dispensado nos últimos
41 anos ao serviço da nossa comunidade
e também desejar Boas Festas de Natal

e Próspero e Feliz Ano Novo!
São os desejos de José S. Castelo, família

e empregados.

Celebrating

41
Serving the Community

Obrigado!

REAL ESTATE • MORTGAGES
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REAL ESTATE • MORTGAGES
Os valores estão altos! Juros baixos! Agora é boa altura para vender!

Precisamos de casas de 1 a 4 moradias nas áreas 
de New Bedford e Fall River!

Contacte-nos hoje e fale com um dos nossos associados!

Saudamos a comissão organizadora das Grandes Festas 
do Espírito Santo da Nova Inglaterra nesta ação de fraternidade 

e solidariedade que traduz o verdadeiro espírito 
e essência destas festas do Divino!

42 Years! “REVERSE MORTGAGE”: Proprietários de casas
com idades a partir dos 62 anos!

Conselhos por telefone! Contacte-nos: 508-509-5539

“Heitor Sousa fundou as 
Grandes Festas do Espírito 
Santo da Nova Inglaterra, 
que hoje são uma marca 
na cidade de Fall River e no 
mundo”

— Victor Santos
“Heitor Sousa era o sócio 

21 dos Amigos da Terceira 
entre 700 associados. Foi 
um homem com grande im-
pacto junto da comunidade. 
Como líder não agradou 
a toda a gente, mas nem 
mesmo assim o desviou 
dos seus intentos. Era um 
homem de grandes conhe-
cimentos, quer nos Açores 
quer no seio da comuni-
dade radicada quer pelos 
EUA, quer pelo Canadá. 
Fundou as Grandes Festas 
do Espírito Santo da Nova 
Inglaterra que hoje consti-
tuem uma marca na cidade 
de Fall River e no mundo. O 
seu desaparecimento é uma 
grande perda para a comuni-
dade, que se empenhou em 
deixar o mundo um pouco 
melhor e mais festivo. Tra-
balhei com ele muitos anos 
e tenho muita honra e orgu-
lho de ter sido o seu braço 
direito, quando se iniciaram 
as Grandes Festas em 1989, 
nos cortejos de coroação de 
domingo. Era uma pessoa 
de um dinamismo invulgar, 
mesmo sentado em casa no 

telefone, fazia muito mais 
do que outros que se inti-
tulam de líderes comuni-
tários. Era um homem que 
não tinha medo de assumir a 
liderança e encarar os proje-
tos em que apostava. Tinha 
�bra de líder comunitário. 
Perdemos um amigo, uma 
pessoa que deixa bem vin-
cada a sua passagem pelo 
mundo. Uma pessoa com 
grande fé no Divino Espí-
rito Santo e fazemos votos 
que seja recompensado no 
céu por tudo o que fez na 
terra”, disse Victor Santos, 
presidente dos Amigos da 
Terceira. 

“Se as Grandes Festas 
do Espírito Santo são as 
maiores fora de Portugal, é 
graças a Heitor Sousa, que 
vamos recordar com des-
medida saudade”

— Joe Silva, presiden-
te das Grandes Festas em 
2015

“Heitor Sousa foi uma 
pessoa que se dedicou de 
alma e coração às Grandes 
Festas do Espírito Santo 
da Nova Inglaterra, que ele 
fundou e coordenou desde a 
sua primeira edição. Éramos 
ambos oriundos de Rabo de 
Peixe, pelo que senti uma 
grande responsabilidade 
ao assumir a presidência 

das Grandes Festas, com 
receio de não lhe dar o bri-
lho que mereciam. Embora 
mais velho do que eu, já o 
conhecia quando ainda resi-
dia na hoje Vila de Rabo de 
Peixe. Havia uma diferença 
entre nós. Ele era da músi-
ca velha e eu era da música 
nova. E foi esta dedicação às 
bandas que o levou a fundar 
o Concurso de Bandas de 
Música da Nova Inglater-
ra, que mais tarde passou a 
Festival de Bandas. Os actos 
e atividades, falam por si e 
imortalizam Heitor Sousa 
nas páginas do Portuguese 
Times, que lhe dedica nesta 
edição um tributo de home-
nagem. Se as Grandes Fes-
tas são as maiores fora de 
Portugal, é graças a Heitor 
Sousa, que vamos recordar 
com desmedida saudade. 
Foi um homem que trouxe 
na bagagem costumes e tra-
dições que aqui desenvolveu 
com o melhor do seu saber”, 

concluiu Joe Silva.

“Guardarei para sempre 
a memória de um grande 
homem, de um grande lí-
der, de um marco eterno 
nas maiores festas dos por-
tugueses no mundo”

— Duarte Nuno Carreiro, 
ex-presidente das Grandes 
Festas e administrador da 
Azores Airlines

Duarte Nuno Carreiro, 
presidente das Grandes Fes-
tas em 2016/2017,  disse: 
“Tive conhecimento do fa-
lecimento de Heitor Sousa 
ao chegar de uma viagem 
de teor pro�ssional da Cali-
fórnia, para Massachusetts. 
Passei por Fall River e agora 
estou em Lisboa. Vai-me ser 
impossível, estar presente 
nas cerimónias fúnebres, 
pelo que envio as minhas 
mais sentidas condolências 
à familia enlutada. As Gran-
des Festas estarão presentes, 

através dos corpos diretivos 
num preito de homenagem 
ao seu lider”, começou por 
dizer Duarte Nuno Carreiro, 
que acrescenta:

“Conheci Heitor Sousa, 
quando pela primeira vez 
assumi a administração da 
Azores Express em Fall 
River. Os meus contactos 
iniciais deixaram transpare-
cer de imediado a grandeza 
do homem, do pro�ssional, 
junto do banco Comercial 
dos Açores e do grande lider 
que seria junto das Grandes 
Festas do Espírito Santo da 

Nova Inglaterra. Foi uma �-
gura de incontornável valor. 
Um indivíduo com uma ca-
pacidade desmedida de con-
cretrizar o que idealizava. 
Um homem que sabia cap-
tar as pessoas, dando-lhe o 
incentivo à concretização de 
grandes projetos. Estão nes-
te caso as Grandes Festas 
do Espírito Santo da Nova 
Inglaterra e os concursos e 
festivais de bandas. Foi um 
homem que será eterno na 
mente das pessoas”, con-
cluiu Duarte Carreiro, anti-
go presidente das GF.

Heitor Sousa

Westport 
Meats

Carne fresca diariamente

Saudamos todos aqueles que 
contribuiram para o sucesso 
da distribuição de pensões 

das Grandes Festas, em especial 
ao seu presidente 

Duarte Câmara! Bem hajam!

251 State Road
Westport, MA

Tel. 508-675-9200
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Portuguese American 
Citizens Committee 

(PACC) 
informa quais os candidatos  que 
vai apoiar nas próximas eleições 
os seguintes andidatos a cargos 
políticos municipais e federais

David Cicilline (D) U.S. Congressista, Distrito 1, RI
James Langevin (D) U.S. Congressista, Distrito 2, RI
Donald Grebbien (D) Mayor, Pawtucket, RI
Maria Bucci (D), Mayor, Cranston, RI
Dylan Zelazo (D) City Council, Cranston, RI
Albert J. Vitali (D) City Council-At-Large, Pawtucket, RI
Michael Araujo (D) City Council-At-Large, Pawtucket, RI
Joseph Knight (D) Pawtucket School Committee
Elena Vasquez (D) City Council-At-Large, Pawtucket, RI
David Moran (D) City Council, District 1, Pawtucket, RI 
Roberto Moreno (D) Pawtucket School Committee 

VOTE, TERÇA-FEIRA, SETEMBRO 8 

Manuel Fernando Neto, que representou a comunidade nas Grandes Festas, Jor-
ge Couto, presidente do Instituto Camões, Ferro Rodrigues, ministro do Trabalho 
e Solidariedade do Governo português e Duarte Ponte, secretário do Governo Re-
gional dos Açores. 

João Moniz com José Cesário, antigo secretário de Estado das Comunidades, 
Maria João Ávila e Sam Sutter, antigo mayor de Fall River.

Grandes Festas do Espírito Santo da Nova 
Inglaterra, a história e os seus intervenientes

O  emp resário Joã o M oniz ladeado 
p or Paulo T eves, diretor regional das 
Comunidades do G overno dos A çores, 
e Joe Silva e John Medeiros, antigos 
p residentes das G randes F estas do 
E sp í rito Santo da N ova I nglaterra, 
D uarte Câ mara, atual p residente e 
José  S. Castelo, grande ap oiante das 
festividades.

N a foto à  direita, Salvador Couto, outro 
grande ap oiante das G randes F estas do 
D ivino E sp í rito Santo da N ova I nglaterra 
e q ue rep resentou a c omunidade em 
2004, c om a esp osa.O  emp resário Joã o M oniz c om José  M anuel B olieiro e Jasiel Correia e ainda o p residente das G F , 

Joh n M edeiros.
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Preços dos combustíveis vão aumentar 
nos Açores esta semana

Os preços dos combustíveis aumentam 
nos Açores a partir de hoje, quarta-feira, 
com o litro da gasolina a passar a custar 
1,314 euros e o do gasóleo rodoviário 
1,105 euros.

Segundo uma nota do gabinete de im-
prensa do executivo açoriano, a subida 
será de 1,1 cêntimos por litro no preço da 
gasolina 95, de 1,4 cêntimos no preço má-
ximo do gasóleo rodoviário, do gasóleo 
colorido e marcado consumido na agricul-
tura e nas pescas, a par da subida de 0,3 
cêntimos no preço máximo do fuelóleo 
industrial.

O litro da gasolina passa a custar 1,314 
euros, o do gasóleo rodoviário 1,105 eu-
ros, enquanto o gasóleo colorido e marca-
do consumido na agricultura custa 0,623 
euros por litro, e o gasóleo consumido na 
pesca 0,433 euros por litro. 

O fuelóleo industrial passa a custar 

0,386 euros por quilo.
O Governo Regional refere que no úl-

timo mês “veri�cou-se uma subida dos 
preços dos combustíveis no mercado eu-
ropeu”, que “serve de referência para a 
de�nição dos preços nos Açores, corres-
pondente à média dos preços de venda ao 
público de 14 países naquele espaço”.

De acordo com o executivo, esta varia-
ção de preços é “exatamente igual à de-
corrente da variação dos preços na Europa 
no mês anterior e à variação do custo da 
matéria prima”.

O Governo Regional aponta que a inci-
dência �scal nos Açores “é inferior à do 
continente português” em 13% na gasoli-
na 95, em 24% no gasóleo rodoviário, em 
72% no gasóleo colorido e marcado con-
sumido na agricultura e nas pescas, em 
44% no gás butano e em 56% no fuelóleo 
industrial.

Santana Lopes abandona liderança da Aliança
O antigo primeiro-ministro e atual pre-

sidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, 
vai deixar a liderança do partido fundado 
há dois anos, não se recandidatando no 
congresso de setembro.

“O dr. Santana Lopes não vai recandi-
datar-se à presidência da Direção Políti-
ca Nacional no congresso de 26 e 27 de 
setembro, em Torres Vedras. Tem dispo-
nibilidade para continuar no partido, mas 
ainda não está de�nido qualquer lugar ou 
posição”, disse à Agência Lusa o vice-
-presidente da Aliança Bruno Ferreira da 

Costa.
Ainda segundo o também diretor exe-

cutivo desta força política, Santana Lopes 
“já tinha suspendido as funções executi-
vas em junho”.

A decisão de Pedro Santana Lopes de 
deixar a liderança foi noticiada a semana 
passada pelo jornal Público e con�rmada 
à Lusa pelo vice-presidente da Aliança.

A inscrição da Aliança no Tribunal 
Constitucional foi aceite em 23 de outubro 
de 2018 e o partido concorreu em 2019 às 
eleições europeias e às legislativas.

Governo da Madeira expropria cinco parcelas 
de terreno para obras rodoviárias

O conselho do Governo Regional da 
Madeira aprovou a semana passada a ex-
propriação de cinco parcelas de terreno, 
pelo valor de 76.925 euros, necessárias a 
realização de cinco empreitadas rodoviá-
rias em diversos pontos da ilha.

O executivo de coligação PSD/CDS-PP 
indicou, em comunicado, que as obras 
são a via expresso Ribeira de São Jorge/
Arco de São Jorge (zona norte), a segunda 
fase da estrada regional entre a Calheta e 

os Prazeres (zona oeste), a estabilização 
da estrada regional no Massapez (zona 
norte), a regularização e canalização do 
Ribeiro das Eiras (zona leste) e a ligação 
da estrada regional 109 ao Caminho da 
Ribeira Grande, no Funchal. O Governo 
liderado pelo social-democrata Miguel 
Albuquerque aprovou também a venda 
em hasta pública de um conjunto de bens 
imóveis, que considera excedentários, es-
tando devolutos e sem uso.

OE2021: 

Costa rejeita ideia de ultimato 
aos partidos de esquerda

O primeiro-ministro refutou segunda-
-feira a ideia de ter feito "um ultimato" 
aos partidos à esquerda do PS com  vista à 
viabilização do Orçamento de Estado para 
2021, ao admitir o cenário de "crise políti-
ca" em entrevista ao Expresso no sábado.

"Ninguém fez nenhum ultimato. O que 
foi dito foi óbvio. É aliás o que todos nós 
partilhamos: o país está a enfrentar uma 
crise muito profunda do ponto de vista 
económico e social e, portanto, a última 
coisa de que precisa é de uma crise políti-
ca", frisou António Costa em declarações 
aos jornalistas, em Coimbra.

Para o líder do executivo, que falava à 
entrada para uma conferência do PS, de 
arranque do ano político, o que é neces-
sário "é que todos se empenhem a traba-
lhar para que haja um acordo e que esse 
acordo seja um acordo com o horizonte de 
uma legislatura".

Segundo o primeiro-ministro, as primei-
ras reuniões com os parceiros de esquerda 
e o PAN na semana passada mostram que 
há "excelentes condições para que isso 
aconteça".

Ainda sobre a entrevista de António 
Costa ao Expresso, a coordenadora do BE 
descartou o cenário de eventual crise polí-
tica, alegando que "é um problema inexis-
tente, que não interessa a ninguém.

A dirigente bloquista declarou que "os 
ultimatos são inúteis e criam ruído, por-
tanto são dispensáveis".

"Não precisamos de ultimatos, precisa-
mos é de saber com que meios é que o 
SNS e as escolas vão trabalhar", disse.

No sábado, em reação às declarações do 
primeiro-ministro, o PCP considerou que 

os problemas "não se resolvem ameaçan-
do com crises", mas sim procurando so-
luções.

"Os problemas não se resolvem amea-
çando com crises, mas sim encontrando 
soluções para responder a questões ina-
diáveis que atingem a vida de milhares de 
pessoas e com opções que abram caminho 
a uma política desamarrada das imposi-
ções da União Europeia e dos compro-
missos com o grande capital", a�rmou, 
em comunicado, o partido liderado por 
Jerónimo de Sousa.

Na entrevista, publicada na edição de 
sábado do Expresso, o primeiro-ministro 
avisou que se não houver acordo para a 
aprovação do Orçamento do Estado para 
2021 haverá crise política e que, sem en-
tendimento à esquerda, recusará negociar 
à direita a subsistência do Governo.

António Costa assumiu estas posições 
numa entrevista que concedeu ao semaná-
rio Expresso no passado dia 21, depois de 
interrogado se haverá risco de austeridade 
caso o Governo não chegue a um acordo 
orçamental com o Bloco de Esquerda e 
com o PCP.

"Se não houver acordo, é simples: não 
há Orçamento e há uma crise política. Aí 
estaremos a discutir qual é a data em que 
o Presidente [da República] terá de fazer 
o inevitável", respondeu.

Num recado sobretudo dirigido aos par-
ceiros de esquerda do PS no parlamento, 
António Costa considera que "quem não 
quer assumir responsabilidades deve de-
dicar-se a outra atividade", porque a ativi-
dade política requer "assunção de respon-
sabilidades".

Taxa de desemprego 
sobe em junho para 
os 7,3%

A taxa de desemprego aumentou em 
junho para 7,3%, mais 1,4 pontos do que 
em maio e mais 0,7 pontos que no mesmo 
mês de 2019, segundo dados hoje anun-
ciados pelo Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE).

De acordo com as estimativas mensais 
do desemprego, hoje divulgadas, os dados 
provisórios apontam ainda para que a taxa 
de desemprego (segundo o conceito da 
Organização Internacional de Trabalho) 
tenha continuado a subir em julho para os 
8,1%, mais 0,8 pontos percentuais que no 
mês precedente e mais 1,6 pontos percen-
tuais do que há um ano.

O INE refere também que segundo re-
sultados �nais de junho, a população em-
pregada subiu 0,3% relativamente ao mês 
anterior e caiu 3,4% em relação ao mesmo 
mês de 2019.

Federação das Pescas dos Açores quer 
aumento de quotas e região a gerir frota

A Federação das Pescas dos Açores pro-
pôs à Comissão Europeia o aumento da 
quota dos imperadores, do atum patudo e 
do voador, e quer que seja a região a gerir 
a frota açoriana.

Num documento enviado à Comissão 
Europeia, a Federação de Pescas dos Aço-
res (FPA) defende, para 2021, “a gestão 
dos atuns pela Região Autónoma dos 
Açores”, o “aumento da quota dos Beryx 
spp. [imperadores] em 20%”, a “criação 
de uma quota especí�ca para a pesca do 
atum e demersais, separada da atribuída 
aos Estados-membros”, e o “aumento da 
quota do atum patudo (Thunnus obesus) e 
do voador (Thunnus alalunga)”.

A recomendação, remetida na sexta-fei-
ra, foi feita através do Conselho Consul-
tivo para as Regiões Ultraperiféricas, no 
âmbito da consulta pública sobre as Possi-
bilidades de Pesca para 2021, promovida 
pela Comissão Europeia.

Também o Governo Regional, através 
das secretarias regionais do Mar Ciência 

e Tecnologia e das Relações Externas, fez 
chegar a Bruxelas, na sexta-feira, a sua vi-
são para o setor das pescas.

Para os imperadores, o executivo sugere 
igualmente um aumento do total admissí-
vel de captura, mas inferior ao sugerido 
pela federação do setor, �xando-se nos 
10%, explicando, em nota de imprensa, 
que estes peixes “fazem parte das oito es-
pécies mais importantes nos Açores”.

Quanto aos tunídeos, a tutela “reitera 
a discriminação positiva da pescaria por 
salto-e-vara, a manutenção da quota esta-
belecida para o patudo, defendendo ainda 
que não sejam �xados máximos de captu-
ra para o bonito”, e acompanha a Federa-
ção na vontade de aumentar a quota esta-
belecida para o atum-voador, sugerindo a 
mesma medida para o atum-rabilho.

Já em relação ao goraz, o Governo Re-
gional aponta diretamente um aumento 
das possibilidades de captura em 5%, en-
quanto a FPA propõe a alteração do perío-
do de utilização da quota.

Poeta português Ernesto 
Manuel de Melo e Castro 
morreu aos 88 anos

O poeta, ensaísta e artista plástico por-
tuguês Ernesto Manuel de Melo e Castro, 
que vivia no Brasil, morreu no sábado à 
noite em São Paulo, aos 88 anos.

Numa publicação na rede social Face-
book, a artista e cantora Eugénia Melo e 
Castro anunciou a morte do pai e poeta 
português E. M. de Melo e Castro, aos 88 
anos. “Um dos mais importantes Poetas e 
Homem de Artes e Cultura do Mundo”, 
escreveu na rede social.

E. M. de Melo e Castro foi pioneiro da 
poesia experimental em Portugal, bem 
como  em engenharia têxtil no país, nas 
décadas de 1950/1960. Licenciado em 
engenharia têxtil, mas com um percurso 
sempre ligado à literatura, tendo feito um 
doutoramento em Letras na Universidade 
de São Paulo, era um dos artistas portu-
gueses mais acarinhados do público brasi-
leiro, país onde vivia há mais de 20 anos.

Açores preparam proposta para plano 
nacional da Política Agrícola Comum

O Governo dos Açores vai apresentar 
uma proposta da região, para o Plano Es-
tratégico Nacional da Política Agrícola 
Comum (PEPAC), ainda que defenda um 
plano estratégico próprio, a�rmou o secre-
tário regional da Agricultura e Florestas.

“Na próxima semana, o Governo dos 
Açores vai remeter à Federação Agríco-
la dos Açores e a um conjunto de outras 
entidades ligadas ao setor um documento 
que contém uma análise de diagnóstico e 
um conjunto de eixos de intervenção que 
integrará o PEPAC, para a recolha de con-
tributos”, adiantou João Ponte, citado em 

nota de imprensa.
O executivo açoriano defende, no en-

tanto, que “os Açores, enquanto Região 
Ultraperiférica e com especi�cidades pró-
prias, deveriam continuar a ter um Plano 
Estratégico próprio”.

A par da proposta para o PEPAC 2021-
2027, o executivo irá desenvolver, em 
concertação com os agentes do setor, “as 
medidas do futuro programa de desenvol-
vimento rural, que serão alinhadas com as 
estratégias europeias, como seja ‘do pra-
do ao prato’ ou da ‘biodiversidade 2030’”, 
menciona a nota.
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As próximas presidenciais e as mudanças de eleitorado
Em comparação com a convenção republicana de 

2016, que ondulou com a tensão da resistência à as-
censão de Donald Trump, a convenção deste ano já 
teve a marca registada do magnata do imobiliário 
e, em vez de debater uma plataforma, os delegados 
aprovaram uma breve declaração afirmando que 
“apoiarão entusiasticamente a agenda do presiden-
te em primeiro lugar na América”. 

Ao longo de quatro anos, Trump impôs a sua in-
fluência no Partido Republicano como promove as 
suas towers e os seus campos de golfe, mas isso não 
lhe garante a reeleição, pois como a maioria das 
campanhas presidenciais para a reeleição esta é um 
referendo sobre ele próprio e o seu desempenho no 
cargo.

A pandemia do novo coronavírus que já matou 
perto de 200.000 americanos e a maior crise econó-
mica desde a Segunda Guerra Mundial vieram com-
plicar a vida a Trump, que se quiser vencer terá que 
convencer os americanos de que é o mais capaz de 
liderar o país com as crises atuais. Mas tem que ten-
tar resolver algumas dificuldades e uma delas são 
as mudanças demográficas, culturais e económicas 
que estão a verificar-se num país cada vez mais di-
versificado.

Como diz Michael Madrid, consultor republicano 
baseado na Califórnia que ajudou a fundar The Lin-
coln Pro ect em oposição a Trump, o Partido Repu-
blicano está a ficar mais insular, mais monolítico e 
a repelir eleitores que não estão na tribo, tornando-
-se mais irrelevante”.

Sob muitos aspetos, a campanha de 2020 mostra 
que o eleitorado do Partido Republicano assenta 
ainda mais nos brancos que vivem em áreas rurais, 
não têm diploma universitário ou identificam-se 

como cristãos evangélicos. Sondagem realizada 
pouco antes da convenção mostrou que Trump per-
manece popular entre esses grupos, mas já não tan-
to como em 2016.

O ceticismo aumentou entre os céticos em rela-
ção a Trump e as sondagens mostram que obtém o 
apoio de apenas cerca de 30% dos adultos com me-
nos de 30 anos e que o democrata Joe Biden poderá 
obter até dois terços desses eleitores, muito mais do 
que Hillary Clinton conseguiu em 2016.

Trump mostra alguns ganhos entre os eleitores 
negros e hispânicos masculinos, mas a oposição 
esmagadora das mulheres desses grupos tornará 
difícil para ele reduzir muito o seu défice de  pon-
tos percentuais entre as pessoas de cor que teve na 
eleição de 2016.

Mais dramaticamente, Trump corre também o ris-
co de ter o desempenho mais fraco de qualquer can-
didato presidencial republicano desde  entre 
os eleitores brancos com educação universitária e 
uma enxurrada de sondagens recentes, incluindo do 

all Street ournal e ashington Post, mostraram 
Biden vencendo com pelo menos , n mero sem 
precedentes para um democrata. 

Nessas sondagens, Biden não revela apenas gran-
des margens entre as mulheres brancas com edu-
cação universitária, um grupo que se inclinou prin-
cipalmente para os democratas nos ltimos anos, 
mas até conquista a maioria dos homens brancos 
com educação universitária, normalmente um bloco 
republicano confiável. Da mesma orma, na ltima 
sondagem da Pe , Biden superava Trump em quase 

 pontos percentuais entre o n mero crescente de 
americanos que não se identificam com nenhuma 
tradição religiosa.

Com o eleitorado dividido ao longo destas linhas, 
Trump e o Partido Republicano en rentam a grande 
probabilidade de serem ainda mais exilados do elei-
torado dos imigrantes.

Em 2016, Trump conquistou apenas quatro dos 
20 estados onde os imigrantes compõem a maior 

parcela da população. Agora corre o risco de perder 
dois dos quatro que ganhou (Arizona e Florida) e en-
renta um sério desafio nos outros dois eórgia e 

Texas).
Da mesma forma, em 2016, Trump venceu apenas 

sete dos  estados com a maior parcela de gradua-
dos universitários. Agora corre o risco de perder dois 
desses sete Pennsylvania e Carolina do Norte  e en-
rentar um desafio difícil num terceiro, a eorgia.

Numa perspetiva religiosa, Trump em 2016 venceu 
 dos  estados onde os Cristãos Brancos consti-

tuem a maioria da população. Agora, corre o risco de 
perder três desses estados (Arizona, Florida e Caroli-
na do Norte) e não está fora de perigo em dois outros 
(Georgia e Texas).

De acordo com o republicano Whit Ayres, o proble-
ma do Partido Republicano é que está a en raquecer 
nas áreas suburbanas que tradicionalmente votaram 
nos republicanos e a fortalecer nas áreas rurais que 
tradicionalmente votaram nos democratas”. 

Esses padrões ressaltam da aposta eleitoral que 
Trump impôs ao seu partido, optando por grupos que 
ele controla melhor, mas que estão quase todos en-
colhendo como parcela da sociedade americana, en-
quanto os grupos que ele alienou estão a crescer. 

Dados do Census Bureau analisados   pela Pe  reve-
laram que os eleitores brancos sem diploma univer-
sitário caíram de  em , a ltima vez que um 
candidato presidencial republicano ganhou o voto 
popular, para  em  e, se esta tendência con-
tinuar, provavelmente constituirão  em . 

Segundo o Public Religion Research nstitute, os 
cristãos brancos representavam  da população 
até  e agora estão em torno de , e os evan-
gélicos brancos caíram de  para  no mesmo 
período. 

Por outro lado, nos dados do censo analisados   pela 
Pe , revelaram que as pessoas de cor aumentaram a 
sua participação na votação desde  em cerca de 
um quinto, enquanto os brancos com diploma univer-
sitário subiram de cerca de um quarto.

Para além do surto de covid-  e da crise económi-
ca, o esforço de reeleição de Donald Trump tem um 
grande desafio: as mudanças no eleitorado. Os demo-
cratas mudaram, os independentes mudaram, outros 
grupos religiosos mudaram, só o Partido Republicano 
com uma base cristã branca em declínio e envelheci-
mento e cada vez mais fora da realidade do país.

Robert P. ones, CE  do Public Religion Research 
nstitute, considera que o Partido Republicano ho e se 

assemelha ao perfil racial e religioso de pessoas com 
 anos ou mais, enquanto os democratas se asseme-

lham mais ao perfil dos menores de  anos.
s eleitores ovens têm sido um desafio para Trump 

desde que ele entrou na política (perdeu eleitores 
com menos de  anos por dois dígitos em  e 
em 2020 vai continuar a ter problemas.

illiam Frey, demógra o da Broo ings nstitution, 
calculou que este ano os jovens nascidos após 1981 
(millennials e Generation Z) serão praticamente 
iguais aos nascidos antes de  baby boomers e 
mais velhos) e as pesquisas mostram que são esma-
gadoramente hostis a Trump.

É claro que todos os anos há novos eleitores e de 
todas as idades, mas o maior aumento tende a ser dos 
que completam 18 anos e passam a votar. Uma olha-
dela nos cadernos eleitorais desde 2016 mostra como 
a divisão da idade pode ter impactos reais em 3 de 
novembro.

A Pennsylvania, onde Trump venceu por margem 

estreita em 2016, adicionou 922.000 novos eleito-
res desde essas eleições e os democratas têm uma 
vantagem de 132.000 sobre os republicanos. Além 
disso, .  dos novos eleitores não têm partido, 
são independentes.

A Florida adicionou ,  milh es de novos elei-
tores desde a eleição de 2016, com os democratas 
tendo uma vantagem de .  novos inscritos e 
os não filiados totalizando . . Trump ganhou 
a Florida por .  votos em , mas .  
não é um n mero inconsequente.

Outros estados mostram a mesma tendência em 
vários graus. No Arizona há mais de um milhão de 
novos eleitores registados desde 2016 e os demo-
cratas têm uma vantagem de 11.000. Além disso, há 

.  novos eleitores independentes.
A Carolina do Norte acrescentou mais 1,3 milhão 

de eleitores aos seus cadernos eleitorais desde 
. s democratas têm vantagem de . , en-

quanto os independentes somam . .
Na maioria dos estados a história é a mesma, a 

maioria dos novos eleitores  são democratas. Mes-
mo em estados como Wisconsin e Michigan, onde 
os eleitores não se registam pelo partido, os dados 
demográficos revelam que os democratas estão em 
vantagem com os novos eleitores.

Para os republicanos e para Trump, pode haver 
alguma esperança nos independentes. Em todos os 
estados, o n mero de novos eleitores independen-
tes é maior do que a vantagem democrata.

Mas há um problema, em todos os estados a maio-
ria dos novos eleitores independentes é composta 
por eleitores ovens. Na Florida,  dos eleitores 
independentes têm menos de  anos. Na Pennsyl-
vania,  têm abaixo dos . No Arizona,  e 
na Carolina do Norte  têm menos de  anos. 
E, lembre-se novamente, em 2016, Trump só teve 

 dos votos abaixo dos  anos.
Portanto, a idade dos eleitores é um desafio adi-

cional que Trump enfrenta em 2020. A vantagem 
democrata é pequena? Talvez. Mas em 2016 Trump 
venceu o Colégio Eleitoral ao ganhar em três es-
tados Michigan, Pennsylvania e isconsin , por 
cerca de .  votos. Por outras palavras, mesmo 
n meros pequenos podem azer uma grande di e-
rença em novembro.

A treta do convite a André Ventura

Em unho, os ornais de Portugal noticiaram que 
o presidente e nico deputado do partido Chega, 
André Ventura, tinha sido convidado por Donald 
Trump para participar na convenção do Partido Re-
publicano dos Estados Unidos e que o convite era 
extensível ao vice-presidente do partido Diogo Pa-
checo de Amorim e ao dirigente orge Pereira.

Durante vários dias, circularam em Portugal no-
tícias que davam conta do convite, mas a verdade 
é, no entanto, bem diferente. Segundo a revista “Vi-
são ,  Donald Trump e o Partido Republicano nunca 
endereçaram um convite ao deputado do Chega. 

De acordo com a “Visão”, dois dirigentes do Che-
ga, Diogo Pacheco de Amorim e orge Pereira, re-
ceberam um convite da Hispanic Republican r-
ganization”, uma organização não reconhecida pelo 
Partido Republicano, e que vinha assinado pelo 
desconhecido ay . Rodriguez.

A revista entrou em contato com a estrutura do 
Partido Republicano para a comunidade hisp nica, 
Republican National Hispanic Assembly RNHA , 
que após alguma investigação conseguiu descobrir 
que o tal ay . Rodriguez vive em rlando e tem 
um grupo pequeno, de que talvez até se a o nico 
membro”, mas não tem qualquer poder para ende-
reçar convites internacionais em nome de Trump.

Por outro lado, a revista Sábado  apurou que o 
presidente do Chega, André Ventura, teve uma re-
união em Bruxelas com o francês Nicolas Bay, vice-
-presidente do dentidade e Democracia D , que 
integra os partidos de extrema-direita no Parla-
mento Europeu, e pediu para ser o seu represen-
tante na convenção do Partido Republicano. Não sa-
bemos se Ventura chegou a vir aos Estados Unidos, 
mas se veio não foi notícia.
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C R Ó N I C A D A S
I L H A S D E  B A I X O

Victor Rui Dores

“The Horta Swell”
 

Despoletava a II Guerra Mundial e, nos Açores, 
uma pequena cidade, dando-se ares de cosmopo-
litismo, despertava para um dos períodos mais 
áureos da sua História – a Horta que, entre 1939 e 
1945, receberia na sua baía a amaragem dos voos 
regulares dos Boeing 314, vulgarmente conhecidos 
por “clippers” da linha aérea Pan American Airways, 
trazendo e levando passageiros em viagem entre os 
Estados Unidos da América e a Europa.

Durante aqueles anos, os “clippers” amararam na 
baía da Horta 656 vezes, tendo transportado 9.729 
passageiros em trânsito, para além de 986 desem-
barcados e 1931 embarcados. Estes números são 
bastante consideráveis numa época em que viajar 
em hidroaviões só estava ao alcance de poucos. 
Basta recordar que o preço de uma passagem para 
atravessar o Atlântico era de 375 dólares (um ba-
lúrdio na altura).

Os “clippers” da Pan American, esses “transa-
tlânticos do ar”, trouxeram até à Horta gente de 
renome. Aqui desembarcaram industriais, comer-
ciantes, milionários, príncipes, aristocratas... E toda 
uma galeria de estrelas de cinema, entre as quais se 
contam a divina Greta Garbo, Charles Boyer e Tyro-
ne Power (estes dois puseram ao rubro os corações 
femininos da cidade), Lilian Harvey, Carole Landis, 
Kay Francis, entre outras. Também políticos famo-
sos como Truman, o futuro presidente norte-ame-
ricano, Clement Attlee, que viria a ser primeiro-mi-
nistro britânico, Lord Halifax, então embaixador 
do Reino nido em ashington e figura bastante 
ligada a Winston Churchill, Joseph Kennedy, que 
em 1939 era embaixador dos E.U.A., entre outros.

Passaram também pelo “aeroporto da Horta” 
assim era denominada a baía desta cidade  figu-

ras da monarquia europeia como Otto Hasburg, 
herdeiro do trono de Áustria, e Lady Mountbatten, 
casada com um tio do actual Duque de Edinburgo. 
Um outro ilustre passageiro em trânsito foi Pedro 
Domecq, fidalgo andaluz e nome ligado ao a amado 
conhaque, acompanhado da condessa Hertha von 
Gradenigo.

Vivia-se então um período próspero também 
para os comerciantes da Horta, bem como para o 
Hotel da P.A.A. e para os cafés, restaurantes e clubes 
locais, que andavam sempre à cunha, já que, para 
além do movimento gerado pelos “clippers”, a Hor-
ta era uma base de reabastecimento, reparação e 
descanso dos navios da marinha de guerra inglesa e 
dos cargueiros que atravessavam o Atlântico. Além 
disso, a cidade já se tornara num ponto de encon-
tro de culturas, pois que desde finais do século  
estavam aqui instalados os ingleses e os alemães e, 
em menor número, os franceses e os italianos das 
Companhias de Cabos Telegráficos Submarinos. A 

Horta era, então, uma espécie de “Casablanca transa-
tlântica”… Leia-se, a propósito, o estudo The Horta 
Swell, crónica de um Natal Transatlântico, 1939 
D.C., de Carlos Guilherme Riley (Núcleo Cultural da 
Horta, 2016).

Algumas das escalas dos clippers  ficaram regista-
das na memória colectiva dos faialenses. Foi o caso de 
um acontecimento marcante que passo a evocar.

Na sua edição de 26 de Dezembro de 1939, “O Telé-
grafo” noticiava que “devido ao mau tempo no Atlân-
tico não saíram do aeroporto da Horta, como preten-
diam na tarde de sábado passado, para a América do 
Norte, o Atlantic Clipper e o Dixie Clipper da Pan Ame-
rican”.

Como consequência, os passageiros, maioritaria-
mente americanos, mas também de nacionalidade 
francesa, mexicana, espanhola, inglesa, canadiana e 
irlandesa, ficariam retidos na Horta durante duas se-
manas. Recorde-se a propósito que, quando a ondula-
ção no aeroporto marítimo da Horta atingia um metro 
de altura, a descolagem dos hidroaviões tornava-se 
impossível. Daí que os re eridos clippers  tenham fi-
cado imobilizados na sua baía. 

Longe da família e dos amigos do outro lado do 
Atlântico, os visitantes forçados passaram o Natal e 
a passagem de ano (1940) na Horta, dando grande 
animosidade à cidade e integrando a elite frequenta-
dora da Sociedade Amor da Pátria. Foram acolhidos 
pela boa roda da sociedade local, nomeadamente o dr. 
Alberto Campos, presidente daquela Sociedade, o dr. 
Humberto Santos Freitas, presidente do Sporting da 
Horta, entre outros, e deixaram, por escrito, um vivo 
testemunho sobre a amabilidade, a simpatia e a hos-
pitalidade dos faialenses.

Como forma de preencher os dias de forçado lazer, 
alguns desses estrangeiros decidiram criar um peque-
no ornal a que deram o nome de The Horta S ell , 
por eles redigido em inglês e ilustrado com gravuras 
de madeira e linóleo. Refira-se que a palavra inglesa 
s ell , enquanto substantivo, significa ondulação , 

e enquanto ad ectivo significa óptimo   atente-se, 
pois, nesta dupla significação patente no título do re-
ferido jornal: a ondulação do mar não os deixou par-
tir, mas, para eles, forçada que foi a sua permanência 
no Faial, reconheceram a óptima hospitalidade de que 
foram alvo (“swell hospitality”).

Entre 30 de Dezembro de 1939 e 7 de Janeiro de 
 saíram  n meros do ornal The Horta S ell , 

impresso nas oficinas de  Telégra o . s peque-
nos artigos revelam bem o estado de espírito dos 
seus autores, que, “aprisionados” na Horta, sonha-
vam com New York… Os temas são descritos em 
tom jocoso e humorístico, numa escrita carregada 
de sátira e de uma ironia bem-disposta. Em prosa 
e em verso, os passageiros escrevem cartas e fazem 
a crónica social dos dias da Horta: escrevem sobre 
pessoas e acontecimentos locais; divertem-se com 
“faits divers”, fazem notícias de circunstância e ou-
tras notas sobre a sua condição de “exilados”; en-
tretêm-se fazendo palavras-cruzadas e adaptações 
de letras de cantigas populares norte-americanas; 
escrevem poemas, adivinhas e louvam a linguiça do 
Faial e o verdelho do Pico (“swell Pico White”).

No dia 5 de janeiro de 1940 os ilustres passagei-
ros acabaram por deixar a “ilha azul”. Para comemo-
rar esta efeméride, um grupo de amigos faialenses 
criou uma espécie de irmandade, a que chamaram 
de “Horta Swell” que, anualmente e sempre no dia 5 
de Janeiro, se reunia para festejar, com farta jantara-
da, a partida dos passageiros dos “clippers”. Trata-
va-se de uma “entidade privada de utilidade gastro-
nómica”, com sede em duas tabernas: a de António 
Faria Jorge, e a de António Lucas. A convocatória era 
publicada no jornal “O Telégrafo” e tinha apenas um 
ponto na ordem de trabalhos: “Já se sabe”… Eram 
condecorados os associados que, ao longo do ano, 
mais se tivessem distinguido nas artes pantagruéli-
cas ou nas façanhas de Baco… Os encontros destes 
amigos “jantantes” aconteceram ininterruptamente 
até finais dos anos  do século passado.  historia-
dor aialense Carlos Ramos Silveira, ex- uncionário 
da companhia de cabos submarinos Western Union 
Telegraph Company e ex-bancário, escreveu, sobre 
esta matéria, um interessantíssimo livro que aqui 
vivamente se recomenda: The Horta Swell: uma 
história por contar (edição de autor, Horta, 1995).

No seu poema “Horta, quase requiem”, Pedro da 
Silveira assim se re ere  Horta desse tempo: E isto 
era o rosto ancorado da civilização! Era a mais ale-
gre, a maior cidade pequena do mundo”. 

Viva a cidade da Horta!

A Galeria dos Pioneiros Portugueses em Toronto 

Fundada em 2003 pelos lusodescendentes José Má-
rio Coelho, Bernardette Gouveia e Manuel da Costa, a 
Galeria dos Pioneiros Portugueses é um espaço mu-
seológico singular em Toronto que se dedica à perpe-
tuação da memória e das histórias dos pioneiros da 
emigração portuguesa para o Canadá.

Conquanto a presença regular de portugueses neste 
território do norte da América remonte ao início do 
séc. V , a emigração portuguesa para o Canadá come-
çou a ter expressão a partir de 1953. Ano em que ao 

abrigo de um acordo Luso-Canadiano, que visava suprir 
a necessidade de trabalhadores para o sector agrícola e 
para a construção de caminhos-de-ferro, desembarca-
ram a 13 de maio em Halifax, província de Nova Escócia, 
um grupo pioneiro de oitenta e cinco emigrantes lusita-
nos.

Se entre  e , terão entrado no Canadá mais 
de 90.000 portugueses, na sua maioria originários dos 
Açores, estima-se que atualmente vivam no segundo 
maior país do mundo em área total, mais de meio mi-
lhão de luso-canadianos, sobretudo concentrados em 
Ontário, Quebeque e Columbia Britânica, representando 
cerca de 2% do total da população canadiana que cons-
titui um hino ao multiculturalismo.  

É a partir da dinamização deste legado histórico da 
comunidade portuguesa, uma comunidade que se desta-
ca hoje no Canadá pela sua perfeita integração, inegável 
empreendedorismo e relevante papel económico e so-

ciopolítico, que a Galeria dos Pioneiros Portugueses, 
impulsionada no presente pelo comendador Manuel 
da Costa, a quem se deve desde 2013 as novas insta-
laç es museológicas na St. Clair Avenue est, se tem 
dado a conhecer à comunidade canadiana em geral e a 
outras culturas.

Mais do que um espaço de memória e de homena-
gem dos pioneiros da emigração lusa para o Canadá, a 
Galeria dos Pioneiros Portugueses, alavancada na ação 
benemérita do comendador Manuel da Costa, fautor 
entre outros, do Portuguese Canadian Walk of Fame, 
que anualmente laureia portugueses que se têm desta-
cado no território canadiano, é um exemplo inspirador 
para as comunidades portuguesas disseminadas pelo 
mundo, principalmente naquilo que deve ser o respei-
to pelo seu passado, a construção do seu presente e a 
projeção do seu futuro entre as pátrias de acolhimento 
e de origem. 
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Primeiro dia de escola

Era Outubro, devia estar frio.
Se bem me lembro – desculpa lá, ó Vitorino! – deve 

ter sido na terça-feira, 7 de Outubro de 1958, que a 
minha mãe me levou pela mão. Percorremos toda a 
Rua do Rego, eu com a minha pasta de cartão, ela com 
o seu bonito sorriso estampado na cara. Imagino que 
deverá ter saudado efusivamente todos com quem nos 
cruzámos... o Sr. José, da padaria Angrense, os picaro-
tos que vendiam queijos, o Sr. Henrique da mercearia. 
Subimos os degraus da entrada principal da Escola 
Primaria Infante Dom Henrique, a popular Escola do 
Alto das Covas. E depois, subimos as escadas que nos 
levaram ao segundo piso.

A sala onde me deixou era mesmo a do canto do cor-
redor. Fiquei ao cuidado de um sujeito alto, magrinho, 
com cabeleira farta e nariz proeminente. Devo ter pen-
sado que aquele seria um amigo para toda a vida. E foi. 
O Professor Armindo Jorge da Silveira, uma simpatia 
de pessoa que, sempre que me encontrava, me chama-
va de “Sr. Bendito”.

Lembro-me de não ter tido a coragem, naquele pri-
meiro dia, de sequer tirar da pasta de cartão a minha 
ardósia e o respetivo lápis de pedra. Ali fiquei, senta-
do, meio amuado, a merecer a galhofa dos mais velhos, 
principalmente de um que me conhecia bem, filho de 
um mestre barbeiro, vizinho do cimo da Miragaia. En-
contro-o uma vez por ano, aqui na Califórnia e conti-
nuamos a recordar coisas desse tempo...

Tenho uma otografia dessa turma, composta por 
alunos da primeira classe (a minha) e outros da quar-
ta classe. Ainda hoje sou capaz de nomear quase todos, 
seja pelos nomes próprios ou pelas alcunhas. Alguns 
sei que já faleceram, a maioria deles, no entanto, per-
di-lhes o rasto, não sei que é feito deles. Só não gos-
to de ver nesta otografia é a porta envidraçada que 
está por detrás do grupo. Traz-me más memórias. No 
ano seguinte, a correr em perseguição de um colega, 
ele fechou-me a porta de repente e eu não tive outro 
remédio senão enfiar as mãos pelos vidros. Cortei o 
pulso do braço esquerdo de tal modo que estive umas 
semanas sem ir à escola, fazia curativos diários na en-
fermaria dos Bombeiros, na Praça Velha.

A Escola do Alto das Covas era a maior da cidade e da 
ilha. Talvez fosse bem apetrechada para a época, mas, 
que eu me lembre, as salas, embora grandes e espaço-
sas, não tinham outro equipamento senão as carteiras 
duplas para os alunos, a secretária do professor e um 
grande quadro negro. AH!, esquecia-me: na parede, 
bem escarrapachadas, as otografias do Salazar e do 
Marechal Carmona. Não havia uma biblioteca nem, 
por pequeno que fosse, um armário com artigos de 
primeiros socorros. Disso tenho a certeza porque, no 
dia em que me cortei nos vidros da porta, o professor 
Leopoldino levou-me para casa, a sangrar abundante-
mente, com o braço embrulhado na minha bata alva 
de neve. Talvez eu devia acrescentar à lista do equipa-
mento das salas um objeto que o Professor Armindo 
Jorge não utilizava, mas que outros seus colegas usa-
vam com frequência e até com alguma crueldade: a 
régua de madeira com que golpeavam as palmas das 
mãos dos alunos. Também eu provei, se bem que pou-
cas vezes, os famosos “bolos” do não menos famoso 
“Descarado” da Agualva, um professor que não deixou 
muitas saudades.

Mas, afinal, porque é que eu trago s páginas do 
meu Diário da Epidemia as recordações de coisas que 
se passaram há mais de sessenta anos? Precisamente 
porque uma das discussões mais atuais, nestes dias de 
calamidade com o Coronavírus, tem sido os argumen-
tos acerca da abertura (ou não) das escolas na Califór-
nia e nos outros Estados. É um assunto muito sério e 
que vai requerer cuidadosos estudos e minuciosa pla-
nificação. A sa de de muitas crianças, de pro essores e 
pessoal auxiliar pode estar em risco, se forem tomadas 
decisões precipitadas e apenas fundamentadas em ar-
gumentos políticos.

Já há mais de um ano que começaram as obras numa 
nova escola primária, mesmo aqui no fim da rua onde 
vivemos. Agora pronta, será o estabelecimento de en-
sino onde a nossa neta Olívia vai iniciar a sua vida es-
colar. Passo ali quase todos os dias, fica mesmo ao lado 

do trilho e das lagoas onde fazemos as caminhadas 
matinais. E, quando olho para os modernos e multi-
ormes edifícios, pintados com cores vivas, lembro-me 

da desbotada brancura e da monotonia arquitetural da 
Escola do Alto das Covas; quando imagino a Olívia a 
brincar ou a socializar com os colegas nos bonitos e 
arborizados espaços de lazer, vejo-me a jogar às “qua-
tro covas” na terra do recreio; e quando vigiei pelas 
anelas e vislumbrei o magnifico espaço para multiu-

sos, com palco e equipamento para desportos de salão, 
recordo que, na minha antiga escola nada disso existia, 
apenas tínhamos, no chamado “pátio de cima” o imóvel 
onde funcionava a Cantina mas onde eu só entrei uma 
vez, quando fui obrigado a ir engolir uma colherada de 
óleo de fígado de bacalhau.

Ao contrário do que aconteceu comigo, criança en-
vergonhada e tímida que tive alguma dificuldade a 
ajeitar-me ao ritmo escolar, a nossa neta está com um 
entusiamo tremendo, a sonhar com o seu futuro de 
aluna perspicaz e atinada. Oxalá a desilusão, caso o 
Distrito Escolar tenha que adiar a inauguração da es-
cola, não lhe venha a criar traumatismos de maior. Terá 
que se acostumar s aulas via internet, como á fizeram 
os primos na parte final do ano letivo que agora termi-
nou. Espero, acima de tudo, que ela possa encontrar 
um(a) professor(a) que lhe deixe boas recordações, 
como as que eu tenho do meu primeiro Mestre; e que 
tenha o cuidado de guardar, para rever daqui a sessen-
ta anos, uma otografia com todos os colegas, compa-
nheiros da sua primeira experiência académica. 

Mas, para ser sincero, eu gostaria de ter a oportuni-
dade de poder recriar com a Olívia a caminhada que 
a minha mãe fez comigo para me deixar na escola, no 
meu primeiro dia de aulas. Pode ser que eu tenha a 
sorte de, ao longo do ano letivo, levar a Olívia pela mão 
e, então, contar-lhe-ei estas e outras estórias. 

Tenho a certeza que ela não vai levar na sua mochila 
uma ardósia e um lápis de pedra...

Um velho norte

Há já muitas décadas, numa das suas CON-
VERSAS EM FAMÍLIA, Marcelo Caetano re-
feriu, a propósito de um qualquer desejo de 
grande parte dos portugueses, que o Gover-
no só procurava fazer leis que pudessem ser 
cumpridas. E, como se percebe, tratava-se 
de uma regra elementar e que todos com-
preenderam facilmente.

Quando o legislador aprova um diploma, 
o Estado passa a ficar obrigado  sua imple-
mentação e ao seu cumprimento. Para tal, 
são precisos dinheiro e meios. E, como por 
igual se sabe, é frequente faltar uma destas 
duas condições.

Vem isto a propósito dos casos recentes 
envolvendo canis ilegais e as dezenas, por-
ventura centenas, de animais neles depo-
sitados. Nos termos do que se pôde ver, e 
para lá de outros aspetos, a verdade é que 
manter aquelas estruturas envolve um gasto 
deveras elevado, mormente em alimentação, 
cuidados médicos e sanitários, mas também 
os que derivam de se ter de habituar tais ani-
mais a uma vida de razoável liberdade. Para 
tudo isto, bom, são precisos meios muito di-
versos e dispendiosos.

Quem se determinar a seguir o caminho 
que agora se descobriu, primeiro em Santo 
Tirso e depois noutros locais, não poderá 
nunca deixar de ver-se envolvido em com-
plicações. E a causa é aquela que, no plano 
nacional e da legislação, referiu Marcelo 
Caetano: o legislador só deve publicar leis 
que possam ser cumpridas. Se assim se não 
proceder, de algum modo o resultado acaba-
rá por ser o que agora se está a ver.

Uma tal realidade aplica-se, já no próximo 
ano letivo, ao ensino a distância, situação 
que requer meios materiais por parte dos 
alunos e dos professores, mas que também 
deverá acautelar os casos em que a apare-
lhagem utilizada possa avariar-se. Quem não 
tiver grandes meios – estudos diversos mos-
tram que uma enorme parte das famílias 
portuguesas não pode enfrentar uma despe-
sa inesperada acima de 400 euros –, corre o 
risco sério de reprovar, ou de não conseguir 
os resultados que lhe permitam aceder, por 
exemplo, ao ensino superior.

Portanto, convém não esquecer aquele 
norte que o antigo Presidente do Conselho 
mostrou aos portugueses: o legislador só 
deve fazer diplomas que possam ser cum-
pridos.
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Cristóvam, o grande vencedor dos IPMA deste ano, ao Portuguese Times:

“Foi uma grande honra ter vencido duas categorias 
no IPMA deste ano e um dia espero cantar para 
as comunidades lusas da América do Norte”
O cantautor açoriano tem atuado em vários países da Europa e ao lado de grandes nomes 
da música internacional

Flávio Cristóvam, natu-
ral da ilha Terceira, é um 
dos mais conceituados 
músicos e compositores 
açorianos da atualidade.

Na edição deste ano do 
International Portuguese 
Music Awards (IPMA), 
que decorreu em cerimó-
nia virtual, Cristóvam foi 
o mais premiado ao vencer 
duas categorias:  canção 
do ano e música pop com o 
tema “Burning Memories” 
e que PT na altura deu con-
ta.

Desde muito novo, aos 
11 anos de idade, começou 
a tocar guitarra e, pouco 
tempo depois a compor as 
primeiras canções.

“A minha envolvência 
no mundo da música co-
meçou através da família, 
já que o meu avô foi du-
rante vários anos radialista 
no Rádio Clube de Angra 
e nesse ambiente aprendi 
e apaixonei-me pela mú-
sica”, começou por referir 
ao ao Portuguese Times, 
via telefone, a partir do 
seu estúdio em Angra do 
Heroísmo, o cantautor 
açoriano, que apresenta já 
um percurso rico no mun-
do do espetáculo, tanto nos 
Açores como em Portugal 
Continental.

Ao longo da sua carreira 
foi distinguido por diver-
sas vezes com prémios de 
composição musical.

Mas foi em 2012 que 
lançou o primeiro disco, 
“The Closing Doors”, in-

tegrando a banda October 
Flight, com a qual pisou 
diversos palcos nacionais e 
internacionais.

“As minhas in�uências 
vão desde Mark Knop�er 
ou Bob Dylan a Bryan 
Adams ou Gregory Alan 
Isakov, num universo mu-
sical Indie-Folk”, refera 
Cristóvam.

O seu primeiro trabalho 
discográ�co a solo foi em 
2015, em Lisboa, onde 
encontrou o músico Pedro 
Varela, nos estúdios Na-
mouche. O realizador que 
se encontrava a recolher 
imagens para a série “Os 
Filhos do Rock” ouve en-
tão acidentalmente a sua 
música e é a partir desde 
primeiro contacto que nas-
ce uma relação de amizade 
e trabalho que foi dando 
frutos até aos dias de hoje.

“Este contacto com o 
Pedro foi muito importan-
te para a minha carreira, 
que ganhou novas energias 
para a concretização de al-
guns projetos que tinha em 
manga”, sublinha ao Por-
tuguese Times o músico 
açoriano da ilha Terceira.

Em 2018 edita o disco 
“Hopes and Dreams”, no 
qual se a�rmou em absolu-
to como um verdadeiro es-
critor de canções. As suas 
letras, sinceras e profun-
das, denotam uma maturi-
dade incomum, ilustrando 
de forma sólida as compo-
sições musicais.

O single de apresenta-

ção retirado de ‘Hopes 
and Dreams’ foi ‘Faith and 
Wine’, tendo-se-lhe segui-
do ‘Red Lights’ e ‘Walk 
in The Rain’. Este último 
integrou a banda sono-
ra do �lme ‘A Canção de 
Lisboa’ a convite de Pedro 
Varela, tendo sido também 
nomeado para os Interna-
tional Portuguese Music 
Awards (IPMA) na catego-
ria de Pop Performance do 
ano com “Burning Memo-
ries”, tema recentemente 
utilizado para sonorizar 
uma campanha publicitá-
ria.

Nas colaborações que 
manteve com o realizador 
destacam-se composições 
para �lmes publicitários de 
grandes marcas nacionais 
e internacionais.

“Nos ultimos dois anos, 
tendo atuado na Europa, 
em países como Portugal, 
França, Holanda, Alema-
nha, Polónia e Bélgica e 
tendo acompanhado na 
estrada artistas como Stu 
Larsen, Tim Hart (Boy & 
Bear) e Scott Matthews.

Em 2018 Cristóvam tor-
na-se no primeiro artista 
nacional a atingir o pri-

meiro lugar no prestigiado 
International Songwriting 
Contest. A canção “Faith 
& Wine” foi escolhida 
entre outras 16.000 a con-
curso como vencedora da 
categoria de artistas in-
dependentes (“Unsigned 
Only”) com um painel de 
jurados composto por ar-
tistas como Tom Waits, 
Grant Lee Phillips, Keane, 
entre muitos outros.

Este ano de 2020 tem 
sido extremamente posi-
tivo para Cristóvam, que 
além de ganhar duas cate-
gorias na edição do Inter-
national Portuguese Mu-
sic Awards, como acima 
referimos, arrecadou uma 
menção honrosa Interna-
tional Songwriting Com-
petition, desta vez com o 
tema “Lifeline”.

Recentemente, Cristo-
vam escreveu, compôs e 
gravou a canção “Andrà 
Tutto Bene”, que �cou 
conhecida agregada a um 
poderoso �lme do realiza-
dor Pedro Varela. A can-
ção e o �lme viralizaram 
à escala global, somando 
airplay em mais de 300 
rádios internacionais e mi-

lhões de plays no Youtube 
/ Facebook e Instagram. 
“Em apenas cinco dias, eu 
e o realizador Pedro Varela 
criámos esta canção, que 
se espalhou pelo mundo 
como um hino em tempo 
de pandemia”, a�rma ao 
PT.

Considerada já por mui-
tos como um hino dos nos-
sos tempos, “Andrà Tutto 
Bene” �gura em playlists 
editoriais de Spotify e 
Apple Music em Portugal, 
Espanha, Bélgica, Brasil, 
Hungria, República Che-
ca, Grécia, Israel e Eslova-
quia. Agora pretende, com 
os lucros que dela gerar, 
reunir ajudas para uma as-
sociação humanitária que, 

na Guiné-Bissau, combate 
a Covid-19.

Tem colaborado na pro-
dução de “Os Mal Ama-
nhados – Os Novos Corsá-
rios das Ilhas”, da RTP.

Por tudo isto, Cristóvam 
apresenta-se assim no pa-
norama musical português 
como um dos mais bem 
guardados segredos que é 
urgente descobrir.

“Foi uma grande honra 
para mim ter vencido duas 
categorias no IPMA deste 
ano e um dia espero cantar 
para as comunidades lu-
sas da América do Norte”, 
concluiu ao Portuguese Ti-
mes, Flávio Cristóvam.

- Francisco Resendes

Taylor Swift doa 26 mil euros a 
estudante portuguesa para frequentar 
universidade em Inglaterra

A cantora norte-americana Taylor Swift ajudou uma es-
tudante portuguesa que concluiu o secundário em Londres 
a angariar 40 mil libras (46,6 mil euros), objetivo a que se 
tinha proposto na internet, para prosseguir os seus estudos 
na universidade. 

Vitória Mário apresenta-se na página de angariação de 
fundos que criou como "uma rapariga negra de 18 anos com 
um sonho": prosseguir os estudos em matemática na Uni-
versidade de Warwick, no centro de Inglaterra. 

Para tal, pediu ajuda a centenas de empresas, assim como 
distribuiu pelas caixas de correio locais pedidos de ajuda 
para �nanciar o curso de quatro anos, incluindo despesas 
de habitação. A jovem tinha já atingido quase metade do 
seu objetivo quando foi surpreendida por um donativo de 
23.373 libras (mais de 26.000 euros) de Taylor Swift para 
atingir a meta prevista.

"Vitória, deparei-me com a tua história online e estou tão 
inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os 
teus sonhos em realidade que quero presentear-te com o 
resto do que falta ao teu objetivo. Boa sorte com tudo o que 
fazes! Com amor, Taylor", escreveu na página da angariação 
de fundos a artista de 30 anos, que visitou Portugal antes de 
se tornar uma celebridade mundial.

Escritora Lídia Jorge vence 
Prémio da Feira Internacional 
do Livro de Guadalajara

A escritora Lídia Jorge foi distinguida sexta-feira com 
o Prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, 
de Literatura en Línguas Românicas.

O galardão mexicano junta-se ao Prémio Tributo de 
Consagração Fundação Inês de Castro/2019 atribuído, 
em julho passado, à obra de Lídia Jorge.

A autora, nascida há 74 anos em Boliqueime, no Algar-
ve, foi já distinguida  outros galardões, como o Grande 
Prémio de Literatura dst (2019), o Prémio Vergílio Fer-
reira (2015), o Prémio Luso-Espanhol de Cultura (2014), 
o Prémio Internacional de Literatura da Fundação Günter 
Grass (2006), o Grande Prémio de Romance da Asso-
ciação Portuguesa de Escritores e o Prémio Correntes 
d'Escritas (2002), o Prémio Jean Monet de Literatura 
Europeia (2000) e o Prémio D. Diniz da Casa de Mateus 
(1998).

Lídia Jorge é a 30.ª distinguida com o principal prémio 
de literatura da Feira de Guadalajara.

"Seis Meses", nova coreogra�a 
de Olga Roriz, estreia-se 
a 18 de setembro em Lisboa

A nova coreogra�a de Olga Roriz, intitulada "Seis Me-
ses", estreia-se a 18 de setembro, no Teatro Nacional D. 
Maria II, em Lisboa, e será incluída na digressão da com-
panhia este ano e em 2021, com "Autópsia".

Depois da re�exão expressa em “Autópsia”, estreada 
em novembro do ano passado, sobre o impacto negativo 
que o ser humano tem vindo a causar ao planeta, “Seis 
meses depois” parte para a essência da Humanidade, se-
gundo informação da produção.

"'Seis meses depois' é sobre a humanidade que perdura 
em cada um de nós, apesar de a sociedade nos consu-
mir, formatar e massi�car", descreve, acrescentando que 
decorre num futuro próximo: "(...) algo humanos, semi-
deuses ou heróis, imaginamos a nossa existência em sete 
personagens ao acaso". A peça de dança estreia-se a 18 
de setembro e será retomada nos dias seguintes, 19 e 20, 
no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, com o qual 
tem coprodução, a par da Casa das Artes de Vila Nova de 
Famalicão e do Município de Loulé.

A Companhia Olga Roriz irá em digressão a 26 de se-
tembro, apresentando "Autópsia" na Fiqueira da Foz, a 
03 de outubro, "Seis meses depois", em Famalicão, a 31 
de outubro, em Loulé, a 27 de novembro no Centro Cul-
tural de Ílhavo, e em 2021, a 23 e 24 de janeiro, será a vez 
de "Autópsia" subir ao palco no Teatro Nacional de São 
João, no Porto, e a 13 de fevereiro no Teatro Municipal 
de Bragança.
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S e  t i v e r  a l g u m a s  p e r g u n t a s  o u  s u g e s t õ e s  e s c r e v a  p a r a :
H a j a S a u d e @ c o m c a s t . n e t

o u  a i n d a  p a r a :
P o r t u g u e s e  T i m e s  — H a j a  S a ú d e  —  P . O .  B o x  6 1 2 8 8

N e w  B e d fo r d ,  M A

H A J A
S A Ú D E
J o s é  A .  A fo n s o ,  M D
Assistant Professor, UMass Medical School

N e s t a  s e c ç ã o  r e s p o n d e - s e  a  p e r g u n t a s  e  e s c l a r e c e m -
s e  d ú v i d a s  s o b r e  S e g u r a n ç a  S o c i a l  e  o u t r o s  s e r v i ç o s
d e p e n d e n t e s ,  c o m o  M e d i c a r e ,  S e g u r o  S u p l e m e n t a r ,
R e fo r m a ,  A p o s e n t a ç ã o  p o r  I n v a l i d e z,  S e g u r o  M é d i c o  e
H o s p i t a l a r .  S e  t i v e r  a l g u m a  d ú v i d a  o u  p r e c i s a r  d e  a l g u m
e s c l a r e c i m e n t o ,  e n v i a r  a s  s u a s  p e r g u n t a s  p a r a :
P o r t u g u e s e  T i m e s  — S e g u r a n ç a  S o c i a l  — P . O .  B o x
6 1 2 8 8 ,  N e w  B e d fo r d ,  M A .  A s  r e s p o s t a s  s ã o  d a d a s  p o r
D é l i a  M .  D e M e l l o ,  fu n c i o n á r i a  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  d e
S e g u r a n ç a  S o c i a l ,  d e l e g a ç ã o  d e  N e w  B e d fo r d .

D él ia D eMel l o

S E G U R A N Ç A  S O C I A L

O  a d v o g a d o  G o n ç a l o  R e g o  a p r e s e n t a  e s t a  c o l u n a  c o m o  u m  s e r v i ç o
p ú b l i c o  p a r a  r e s p o n d e r  a  p e r g u n t a s  l e g a i s  e  fo r n e c e r  i n fo r m a ç õ e s  d e
i n t e r e s s e  g e r a l .  A  r e s o l u ç ã o  p r ó p r i a  d e  q u e s t õ e s  d e p e n d e  d e  m u i t o s
fa c t o r e s ,  i n c l u i n d o  v a r i a n t e s  fa c t u a i s  e  e s t a d u a i s .  P o r  e s t a  r a z ã o ,  a
i n t e n ç ã o  d e s t a  c o l u n a  n ã o  é  p r e s t a r  a c o n s e l h a m e n t o  l e g a l  s o b r e
a s s u n t o s  e s p e c í fi c o s ,  m a s  s i m  p r o p o r c i o n a r  u m a  v i s ã o  g e r a l  s o b r e
q u e s t õ e s  l e g a i s  e  j u r í d i c a s  d e  i n t e r e s s e  p ú b l i c o .  S e  t i v e r  a l g u m a
p e r g u n t a  s o b r e  q u e s t õ e s  l e g a i s  e  j u r í d i c a s  q u e  g o s t a r i a  d e  v e r
e s c l a r e c i d a  n e s t a  c o l u n a ,  e s c r e v a  p a r a  P o r t u g u e s e  T i m e s  — O  L e i t o r
e  L e i  — P . O .  B o x  6 1 2 8 8 ,  N e w  B e d fo r d ,  M A  0 2 7 4 0 - 0 2 8 8 ,  o u  t e l e fo n e  p a r a
( 5 0 8 )  6 7 8 - 3 4 0 0  e  fa l e ,  e m  p o r t u g u ê s ,  c o m  o  a d v o g a d o  G o n ç a l o  R e g o .
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ADVOGADO GONÇALO REGO

✞NECROLOGIA
SETEMBRO✞ AGOSTO

rofi a a dos c dentes 
ascu ares ere ra s 

Como todos sabem, as doenças vasculares ce-
rebrais constituem uma das principais causas e 
morte e morbilidade. De acordo com o prof. José 
Ferro, da Faculdade de Medicina de Lisboa, uma 
em cada cinco pessoas morre por AVC, se bem 
que estes números possam ser exagerados por 
diversos critérios de diagnóstico na certidão de 
óbito. Mais ainda, o facto de afectar indivíduos em 
idade produtiva, muitas vezes inesperadamente, 
acarreta um grande peso em toda a saúde pública, 
economia e sociedade. 

De um modo sintético, o AVC pode ocorrer por 
oclusão de um vaso sanguíneo intra-cerebral ,ou 
por hemorragia. Em ambos os casos poderão 
ocorrer danos neurológicos permanentes ou mor-
te, mas para os com mais sorte, os défices podem 
ser reversíveis ou muito reduzidos. 

Os riscos de um AVC aumentam com a idade, 
principalmente a partir dos 40 anos, e a hiperten-
são multiplica o risco seis vezes. Outros riscos in-
cluem o sofrer de doença cardíaca, doença vascu-
lar periférica, hiperlipidémia (valores elevados de 
gorduras no sangue), obesidade, e possivelmente 
o uso de anticonceptivos orais.

O alcoolismo também contribui para uma maior 
probablilidade de AVC do tipo hemorrágico, mas 
não foi demonstrada, contrariamente à doença co-
ronária, que o sedentarismo ou a falta de exercício 
físico têm alguma in uência como fator de risco. 

Eis algumas recomendações que podem reduzir 
o seu risco de um AVC: 

- Controle a tensão arterial. Siga as recomenda-
ções do seu médico, tome os seus medicamentos, 
e reduza o consumo de sal.

- Abstenha-se do uso do tabaco.
Controle a hiperlipidémia. Siga os conselhos do 

seu nutricionista e do seu médico ou enfermeiro 
de família. Tome a medicação regularmente e evi-
te certas gorduras e outros alimentos que aumen-
tam o risco de doença cardio-vascular.

- Modere a ingestão de bebidas alcoólicas.
- Fale com o seu médico a respeito dos riscos (e 

benefícios) da pílula anticonceptiva. 
- Mantenha medidas preventivas contra a febre 

reumática, que é uma importante causa de AVC 
por embolia.

- Informe-se com o seu técnico de saúde como 
evitar ou tratar outros factores de risco, incluindo a 
doença cardíaca e o acidente vascular isquémico 
transitório (em inglês “Transient Ischemic Attack – 
TIA”). Haja saúde!

P. - O meu filho estava a receber benefícios do 
programa do Seguro Social porque tinha leucemia. 
Voltou a trabalhar há sete meses e espero  que vá 
continuar. No caso de não poder aguentar o traba-
lho perdendo por conseguinte todos os seus bene-
fícios, o que é que ele pode fazer?

R. - Há vários cauções na lei do Seguro Social 
para proteger os direitos e benefícios de um in-
divíduo incapacitado.  Por exemplo, o “Trial Work 
Period”, permite pagamento de benefícios para um 
período de quais de um ano incluindo o seguro do 
Medicare enquanto ele tentar voltar a trabalhar.  E 
para um período de 36 meses depois, conhecido 
por “Extended Period of Eligibility”, podemos pagar 
benefícios imediatamente sem uma nova determi-
nação de elegibilidade , se ele não puder continuar. 

á mais informação que ele deve obter. O seu filho 
deve contctar-nos e falar com representante àcer-
ca das várias possibilidades. Há muita informação 
tambem no www.socialsecurity.gov.

ev s o de rusts
P. - Escrevo-lhe em nome dos meus pais 

num assunto referente ao documento “Trust” 
que eles preparam junto a um advogado há 
18 anos. Estou a rever esse documento e não 
sei se é suficiente para proteger os seus bens 
caso eles venham a frequentar um lar de ido-
sos. Será que devo proceder a uma revisão do 
“Trust”?

R. - Normalmente sugiro os meus clientes a 
contactarem o meu escritório de dois em dois 
anos a fim de revermos os documentos que os 
pais prepararam. A lei muda com frequência 
e isso requer uma revisão em certos docu-
mentos. Por vezes torna-se necessário incluir 
provisões em alguns destes documentos. Por 
conseguinte, um documento, como é o caso 
que acaba de apresentar, que foi preparado há 
18 anos, não há dúvida de que tem de ser re-
visto por um advogado.

5 1 6  B e l l e v i l l e  A v e .  -  N B

C O D Y &  T O B I N
SUCATA DE FERRO

E METAIS
Canos de aço usados

— Compra e Venda —

999-6711

F U R N I T U R E
Seg.-Qua.: 10-7; Qui-Sexta 10-8; Sáb. 9-5:30

ABERTO DOMINGOS: 12-5 PM

1 4 9  C o u n t y  S t . ,  N e w  B e d fo r d

 508-994-1550

eg e ta    
   

BOULEVARD
FUNERAL HOME

(508) 994-6272

Servindo a comunidade portuguesa
há 70 anos

Michael J. da Silva
Andrew M. da Silva

— S e r v i ç o s  d e  c r e m a ç ã o  —
223 Ashley Blvd., New Bedford, MA

ESTIMATIVAS
DE SEGURO

OFICINA COMPLETA DE
REPARAÇÕES ONDE ENCONTRA

TUDO PARA O SEU CARRO!

CORREIA’S

AUTO BODY

& GARAGE
Serviço
de reboque
de 24 horas

• Afinações
• Restaurações
• Travões
• Transmissões

• Bate-chapas
• Silenciadores
• Amortecedores
• Motores

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

Dia 23: os  onte, 88, East Providence. Natural de 
Vila Franca, São Miguel, casado com Idalina (Bolari-
nho) Ponte, deixa as filhas Maria Adriana deFontes, 
Ana Calandrelli e Maria Barcelos; netos; irmãos e so-
brinhos.

Dia 23: ar os  e astro, 70, Taunton. Natural da 
Madeira, casado com Maria A. (Pereira) DeCastro, 
deixa os filhos Raquel DeCastro Borges e Marco De-
Castro; neta; irmãs e sobrinhos.

Dia 25: omena ea , 96, RI. Natural da Terceira, 
deixa os irmãos Arcénio, José e Benjamim Barcelos, 
Maria de Fãtima Barcelos, Adelaide Barcelos (Tes-
sier), Arlete B. Gomes e Egypcia B. Sousa e sobri-
nhos.

Dia 25: nna Ba ta ar  70, Ludlow. Natural de Par-
dornelos, deixa os irmãos Francisco Baltazar, Precio-
sa Krause e Maria Viera e sobrinhos e o companheiro 
de longa data Andy Skrodski.

Dia 26: ar a  ardoso, East Providence. Natural 
da orta, Faial, viúva de José I. Cardoso, deixa a filha 
Valentina M. DaSilva; netos; irmãos.

Dia 27: ercu es  o es, 87, Cape Coral, FL. Natu-
ral de Santa Maria, viúvo de Antónia D. (Benfeito) Lo-
pes, deixa as filhas Odelia C. “Dee” Novo e Madeline 
Mullin; netas; bisnetos; irmãos e sobrinhos.

Dia 28: a mundo u t r o, 83, Ludlow. Natural de 
Benedita, casado com Lurdes Quitério, deixa, ainda, o 
filho Manny Quitério  netos  irmãos e sobrinhos.

Dia 29: rme nda rruda, 98, East Providence. 
Natural da Ribeira das Taínhas, Vila Franca, São Mi-
guel, viúva de José M. D’Arruda, deixa os filhos José 
Maria Arruda, Marylou Ribeiro, Carlos D’Arruda, An-
tónio Arruda, Carmen Arruda e Aníbal Arruda; netos 
e bisnetos.

Dia 29: ar a e esus e ra  mente  83, New 
Bedford. Natural de São Miguel, viúva de Ernesto Pi-
mentel, deixa os filhos Joseph Pimental e Michael 
Pimental; netas; irmão e sobrinhos.

Falecimento
Linda M. Silveira

Após prolongada doen-
ça, faleceu dia 19 de agos-
to em Dartmouth, MA, 
Linda M. Silveira, 52 
anos. 

Natural do Cais do 
Pico, Açores, era �lha de 
Guiomar Amaral Silveira 
e de João Silveira, já fale-
cido. Foi durante 17 anos 
companheira de José Mi-
randa. Era co-proprie-
tária durante 25 anos da 
Gold Star Realty, de New 
Bedford. 

Para além de sua mãe, 
Guiomar, e do seu com-
panheiro José Miranda, 
deixa um irmão, John 
Silveira e esposa (casado 
com Zuleika Vidal), em 
New Bedford; uma irmã, 
Karen Oliveira e marido 
Noé, em Swansea, um 
sobrinho, Matt Silveira, 
uma sobrinha, Danielle 

Quellette, três tias, um 
tio, vários sobrinhos e 
sobrinhas, primos e pri-
mas.

O seu funeral reali-
zou-se quinta-feira, 27 
de agosto, com missa de 
corpo presente na igreja 
de Santo António de Pá-
dua, em New Bedford. 
As cerimónias fúnebres 
estiveram a cargo da 
Waring-Sullivan Home, 
em Dartmouth.



QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO
18:00 - TELEJORNAL 
18:30 - A ÚNICA MULHER 
19:30 - NA COZINHA 
20:30 - A LEI DO AMOR
21:30 - HORA QUENTE 
22:30 - PROGRAMAÇÃO PAGA
23:30 - TELEJORNAL (R)

SEXTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO
18:00 - TELEJORNAL 
18:30 - A ÚNICA MULHER
19:30 - SMTV NOTÍCIAS 
20:30 - A LEI DO AMOR
21:30 - HORA QUENTE
22:30 - PROGRAMAÇÃO PAGA
23:30 - TELEJORNAL (R) 

SÁBADO 05 DE SETEMBRO
2:00 - 6:00 - OURO VERDE
19:00 - MESA REDONDA
20:00 - TELEDISCO 
21:00 - SMTV
22:00 - VARIEDADES

DOMINGO, 06 DE SETEMBRO
14:00 -  A LEI DO AMOR
         OS EPISÓDIOS DA SEMANA 
19:00 - MISSA DOMINICAL 
20:00 - VAMOS A TODAS
21:00 - VOZ DOS AÇORES
21:30 - VARIEDADES

SEGUNDA, 07 DE SETEMBRO
18:00 - TELEJORNAL 
18:30 - A ÚNICA MULHER 
19:30 - SHOW DE BOLA
20:00 - VAMOS A TODAS
20:30 - A LEI DO AMOR
21:30 - HORA QUENTE
22:30 - PROGRAMAÇÃO PAGA
23:30 - TELEJORNAL (R)

TERÇA-FEIRA, 08 DE SETEMBRO
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - A ÚNICA MULHER 
19:30 - TELEDISCO 
20:30 - A LEI DO AMOR
21:30 - HORA QUENTE
22:30 - PROGRAMAÇÃO PAGA
23:30 - TELEJORNAL (R) 

QUARTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO
18:00 - TELEJORNAL 
18:30 -  A ÚNICA MULHER
19:30 - VOCÊ E A LEI/           
À CONVERSA C/ ONÉSIMO 
20:30 - A LEI DO AMOR
21:30 - HORA QUENTE
22:30 - PROGRAMAÇÃO PAGA
23:30 - TELEJORNAL (R) 

Toda a programação é repetida depois 
da meia-noite e na manhã do dia seguinte.
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Santa Clara contrata internacional 
venezuelano Mikel Villanueva

O internacional venezuelano Mikel Villanueva, que jogava 
no Malága, da II Liga espanhola, vai alinhar no Santa Clara.

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou 
a acordo com o atleta Mikel Villanueva Álvarez para a cele-
bração de um contrato profissional para as próximas duas 
temporadas”, avançam os açorianos, em nota de imprensa.

O defesa central, de 27 anos, chega aos Açores provenien-
te do Málaga, equipa que terminou em 14.º lugar na edição 
2019/20 do segundo escalão espanhol, tendo Villanueva 
realizado 17 jogos e apontado um golo.

Por empréstimo do Málaga, o venezuelano represen-
tou também os espanhóis do  Cádiz (2017/18), do Réus 
(2018/19) e do Nastic (2018/19).

Antes de chegar a Espanha, o reforço do Santa Clara ves-
tiu a camisola do Deportivo Táchira e do Deportivo Lara, da 
Venezuela.

Nas primeiras declarações como jogador do Santa Cla-
ra, Villanueva disse estar “contente” por chegar a uma liga 
“competitiva”, realçando que irá “deixar tudo” dentro de cam-
po ao serviço do emblema açoriano.

Miker Villanueva conta com 26 internacionalizações e 
dois golos ao serviço da seleção principal da Venezuela.

LE: 
Rio Ave joga no reduto do Borac Banja 
Luka na segunda pré-eliminatória

O Rio Ave vai jogar no reduto dos bósnios do FK Borac 
Banja Luka na segunda pré-eliminatória da Liga Europa em 
futebol, em 17 de setembro, ditou o sorteio realizado em 
Nyon, na Suíça. Caso siga em frente, a formação de Vila do 
Conde ainda tem de ultrapassar a terceira pré-eliminatória 
(24 de setembro) e o ‘play-off’ (01 de outubro), também ape-
nas a uma mão, para conseguir um lugar na fase de grupos.

Quinto colocado da I Liga em 2019/20, o Rio Ave está a 
disputar pela quarta vez a Liga Europa e procura o segun-
do apuramento para a fase de grupos, de forma a repetir 
2014/15. Em 2016/17, ficou na terceira pré-eliminatória e, 
em 2018/19, na segunda.

O Sporting entra na terceira pré-eliminatória, enquanto o 
Sporting de Braga já assegurou um lugar na fase de grupos, 
na qual também estará o Benfica se for eliminado na tercei-
ra pré-eliminatória ou no ‘play-off’ da ‘Champions’.

LC:
Benfica joga no reduto dos 
gregos do PAOK na terceira 
pré-eliminatória

O Benfica vai jogar fora com os gregos do PAOK Salónica 
na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em fute-
bol, em 15 ou 16 de setembro, ditou hoje o sorteio realizado 
em Nyon, na Suíça.

No caso de seguir em frente, a formação ‘encarnada’ de-
fronta no ‘play-off’ os russos do Krasnodar, ‘carrascos’ do FC 
Porto na terceira pré-eliminatória da edição 2019/20, em 22 
ou 23 e 29 ou 30 de setembro.

O Benfica procura a 11.ª presença consecutiva na fase de 
grupos da ‘Champions’, na qual já tem lugar assegurado o 
FC Porto, na qualidade de campeão português em título.

Os ‘encarnados’ bateram o PAOK nos três anteriores con-
frontos, na segunda ronda da Taça UEFA de 1999/2000 (2-1 
fora e 1-2 após prolongamento e 4-1 nos penáltis em casa), 
nos 16 avos de final da Liga Europa de 2013/14 (1-0 na Gré-
cia e 3-0 na Luz) e no ‘play-off’ da ‘Champions’ de 2018/19 
(1-1 em casa e 4-1 fora).

A formação helénica, que na segunda pré-eliminatória 
afastou os turcos do Besiktas, com um triunfo caseiro por 
3-1, é comandada pelo treinador português Abel Ferreira.

Benfica vence Bournemouth 
em particular

O Benfica venceu domingo os ingleses do Bournemouth, 
por 2-1, em jogo de pré-temporada disputado no Estádio da 
Luz, com golos de belo efeito numa primeira parte com mui-
ta intensidade e bom futebol dos ‘encarnados’.

O médio marroquino Taarabt, aos 14 minutos, e o ‘refor-
ço’ brasileiro Everton, aos 21, apontaram os golos da equipa 
comandada por Jorge Jesus, enquanto o holandês Arnaut 
Danjuma, aos 17, fez o golo do Bournemouth, que vai dispu-
tar o segundo escalão de Inglaterra, após ter sido despro-
movido na época transata da Liga inglesa.

Jorge Jesus não pôde contar com o guarda-redes Helton 
Leite, os defesas Jardel e Grimaldo, o médio Samaris e o 
avançado Pedrinho, devido a lesão, deixando de fora da fi-
cha de jogo, por opção técnica, o médio David Tavares e os 
avançados Jota e Dyego Sousa.

- Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ver-
tonghen, Nuno Tavares, Weigl, Taraabt, Rafa, Everton, Pizzi 
e Seferovic. 

(Jogaram ainda: Waldschmidt, Vinícius, Florentino, Ga-
briel, Diogo Gonçalves, Cervi, Gilberto, Ferro e Chiquinho).

 Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

(Calendário da I e II liga portuguesa de futebol na página 27)

GAZETILHA
ZÉ DA CHICA

O que se diz e se faz!

Sabe-se muito e muito,
Fala-se de coisas loucas,
Analisando o assunto,
As certezas são bem poucas!

Dentro dum mundo medroso,
É como esteja a teimar
Insistindo, bem teimoso,
Sempre no vírus falar!

É isto que me acontece,
Quando estou a escrever.
Como não haja, parece,
Mais nada p’ ra se dizer!

E que, verdade se diga,
O vírus é coisa séria,
Mas há p’ raí tanta intriga
Tanto caso de miséria!

Mediante esta desgraça,
Na mão d’ aproveitadores,
Só Deus sabe o que se passa,
Até alguns superiores!

Dinheiro, é um vagabundo,
Um demónio disfarçado,
Que anexou este mundo,
Por todo o lado espalhado!

E não há quem isto torça,
Dinheiro em seu conteúdo,
É um papel, cheio de força,
Que, no mundo, compra tudo!

O dinheiro, tem por norma
Ser como seja um divino,
Que a pessoa transforma,
Faz dum santo um assassino!

Dinheiro, coisa tão nojenta,
Que se guarda, com cuidado,
Que mil coisas se inventa
P‘ ra ele ser alcançado!

Do que o dinheiro é capaz,
Para além de muitas lutas,
Faz dum homem, um satanás,
Até mesmo prostitutas!

Dinheiro compra honestidade,
Dá voltas nos tribunais,
Faz da mentira a verdade,
Desmancha muitos casais!

Gente bem séria, domina,
Enche-lhes de ilusões,
Um engodo da propina,
Que dá cabo das nações.

P’ra se dizer as verdades,
Quase sempre estes ladrões
São boas capacidades, 
De governar as nações!

Pessoas inteligentes,
Por todo este mundo inteiro,
No pelouro, ficam diferentes
Na ganância do dinheiro!

Sempre houve governantes,
Que as verbas dizimava,
Mas hoje são exorbitantes,
Somas que ninguém pensava!

Por mais que a justiça empregue
Fazer prisões às dezenas,
A propina, soma e segue,
Tal e qual, as mesmas cenas!

É um vício que pegou
Que, nunca mais acabou!

P. S.

Este vírus dezanove,
Que tem feito tanto mal,
Até já há quem aprove
Não ser um vírus normal!

Parece ser fabricado
Por alguém, que deu barrete.
E, quando o tiro foi dado,
A bala fez ricochete!

Mas isto é o que se diz,
Aí por qualquer viela,
Certo é que, qualquer país,
Agora é Senhor Dela!

Uns com menos, outros mais,
No sofrer… todos iguais!

O ditado bem nomeia
E até afirma mesmo:
- Quem trabalha na baleia
Sempre come o seu torresmo!

Mas, atualmente a moda,
Entrou por outros caminhos,
Querem a baleia toda
E não só uns torresminhos!

Para que melhor se veja,
Algum consegue juntar,
Tanto, tanto, salvo seja,
Dinheiro que nem sei contar!

Parece até devaneio,
Algum chegou a juntar
Tanto, como um quarto cheio
Que nem se podia entrar!
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CARNEIRO - 21 MAR - 20 ABR

BALANÇA - 23 SET - 22 OUT

TOURO - 21 ABR - 20 MAI

ESCORPIÃO - 23 OUT - 21 NOV

GÉMEOS - 21 MAI - 20 JUN

SAGITÁRIO - 22 NOV - 21 DEZ

CARANGUEJO - 21 JUN - 22 JUL

CAPRICÓRNIO - 22 DEZ -  19 JAN

LEÃO - 23 JUL- 22 AGO

AQUÁRIO - 20 JAN - 18 FEV

VIRGEM - 23 AGO - 22 SET

PEIXES - 19 FEV - 20 MAR

Amor: Dê atenção à sua fa-
mília. Seja mais presente na 

vida de quem ama.
Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Amor: Revele os seus desejos à 
sua cara-metade, a sua relação 
sexual melhorará bastante. 

Saúde: Estável.
Dinheiro: Melhore o relacionamento inter-
pessoal.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Amor: Não seja orgulhoso. Não 
se deixe manipular pelos seus 
próprios pensamentos, e dê o 

primeiro passo para a reconciliação! 
Saúde: Agasalhe-se melhor. 
Dinheiro: Cuidado com os gastos supér-
fluos.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Amor: Período de estagna-
ção. Quem sabe proteger-
-se das emoções negativas 

aprende a construir um futuro risonho!
Saúde: Faça caminhadas e passeios.
Dinheiro: Possibilidade de encontrar 
um novo emprego, estão favorecidas as 
mudanças a este nível.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Amor: Não dê confiança a 
quem não conhece. Não per-

ca contacto com coisas simples da vida.
Saúde: Cansaço e stress acumulado se-
rão prejudiciais. Descanse mais.
Dinheiro: Situação equilibrada em ter-
mos profissionais e financeiros.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Amor: Proteja-se contra intri-
gas. Seja verdadeiro, a verdade 

é eterna e a mentira dura apenas algum 
tempo.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

Amor: Momentos divertidos em 
família. Que tudo o que é belo 

seja atraído para junto de si!
Saúde: O seu sistema imunitário não anda 
muito bem. Proteja-se.
Dinheiro: Não é um período favorável para 
despesas, procure evitá-las.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Amor: As pessoas mais próxi-
mas podem estar a necessitar 
de si. Reúna a sua família com 

o propósito de falarem sobre os proble-
mas que vos preocupam, juntos encon-
trarão as soluções de que precisam. 
Saúde: Problemas com varizes.
Dinheiro: Pode receber dinheiro extra.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Amor: Quebre a rotina, use a 
criatividade para expressar o 

que sente. Que o seu olhar tenha o brilho 
do sol!
Saúde: Cuide do seu lado espiritual.
Dinheiro: Não se esqueça das contas por 
pagar.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Amor: Não dê ouvidos a tercei-
ros. A felicidade é de tal forma 
importante que deve esforçar-

-se para a alcançar.
Saúde: Tenha atenção com os ouvidos.
Dinheiro: Pense bem antes de fazer inves-
timentos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Amor: Visite familiares que já 
não vê há algum tempo. Que 

a luz da sua alma ilumine todos os que 
você ama!
Saúde: Consulte o oftalmologista.
Dinheiro: Tenha cautela.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Amor: Dinamize a sua relação. 
Nunca perca a esperança nas pessoas, 
invista nelas!
Saúde: Em boa fase.
Dinheiro: Pode conseguir uma promo-
ção.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Agora mais 
perto de si!

CONSULTAS PRESENCIAIS E POR TELEFONE

(00351) 210 929 030
Av. Praia da Vitória, nº57 4ºDto 1000-246 Lisboa - Portugal

Agora mais 
perto de si!

CONSULTAS PRESENCIAIS E POR TELEFONECONSULTAS PRESENCIAIS E POR TELEFONECONSULTAS PRESENCIAIS E POR TELEFONE Receba em qualquer parte
do mundo amuletos de

proteção contra a
inveja, mau olhado e
energias negativas.

www.mariahelena.pt          www.facebook.com/MariaHelenaTV8 f

energias negativas.

Centro

Sopa de Feijão 
Encarnado 

com Abóbora
Ingredientes

4 dl de feijão encarnado; 
1 cebola grande; 
0,5 dl de azeite
500 grs. de abóbora menina; 
1,5 litro de água
1 dente de alho
1 folha de louro
100 g de arroz 
ou de massa de cotovelos

Confeção

Faz-se um refogado com a cebola pi-
cada, o dente de alho e a folha de lou-
ro. Depois, deita-se o refogada no fei-
jão já cozido, juntamente com o caldo 
da cozedura.
Adiciona-se a abóbora menina corta-
da aos cubos e, depois de ferver, jun-
ta-se o arroz ou a massa e deixa-se 
cozer.

Salmão 
com Vinho 

do Porto
Ingredientes

300 grs. de natas
800 grs. de salmão em filetes
100 grs. de espinafres; 
1 cebola; 
4 dl de caldo de peixe
4 colheres de sopa de Vinho do Porto
60 grs. de manteiga; 
4 colheres de sopa de vinho branco
sal e pimenta moída na altura q.b.

CAPÍTULO 91 - 14 de Setembro
Tião tem certeza de que Laura e Pedro tiveram um relacionamento. Helô 

sente ciúme do passado de Pedro. Salete pede que Bruno dê uma chan-
ce para seu amor por Jéssica. Misael e Flávia se beijam. Tião oferece um 
emprego para Laura. Letícia convida Tião para seu casamento com Tiago. 
Bruno se despede de Jéssica, que garante que irá esperar pelo rapaz. Chega 
o dia do casamento de Tiago e Letícia. Tiago recebe um presente misterio-
so. Flávia confirma a paternidade de Tião. Sílvia comenta com Ciro sobre a 
visita de Pedro. Marina chega ao casamento de Tiago e Letícia.

CAPÍTULO 92 - 15 de Setembro
Tiago e Letícia se casam. Marina pede um emprego a Gigi. Tiago mostra 

a Letícia o porta-retrato que recebeu, com a foto de Isabela. Ciro marca 
um encontro com Magnólia. Tião beija Magnólia. Elio confronta Tiago so-
bre Isabela, e o rapaz acredita que o jornalista tenha lhe enviado a foto da 
ex-namorada. Ciro confirma com Sílvia que Pedro e Ana Luiza estiveram 
em seu apartamento. Gigi decide testar Marina, indicando-a para atender 
Magnólia. Tião arma para que Laura fique um mês no Brasil. Ciro ameaça 
Magnólia. Pedro conhece Marina.

CAPÍTULO 93 - 16 de Setembro
Pedro alerta Marina sobre Magnólia. Magnólia afirma a Ciro que lhe dará 

dinheiro caso dê atenção à gravidez de Vitória. Pedro comenta com Fausto 
sobre Laura. Yara confessa a Helô que tem ciúmes de Misael com Flávia. 
Magnólia aprova o trabalho de Marina, e Ruty Raquel desconfia do caráter 
da massagista. Wesley promete a Salete que ajudará Suely na busca por 
Gustavo. Ciro visita Vitória, que o expulsa de seu quarto. Ciro descobre que 
Magnólia tirou a vida de Beth e jura vingança. Tião conta seus planos con-
tra Pedro e Helô para Magnólia. Yara tenta se reaproximar de Misael. Ciro 
surpreende Vitória na casa de sua mãe.

CAPÍTULO 94 - 17 de Setembro

Vitória se desespera com a chegada de Ciro, que finge não a conhecer 
diante de Sílvia. Laura chega ao Brasil. Ciro arma para que Vitória o flagre 
com Magnólia. Antônio vê Marina e acredita que se trata de Isabela. Tião 
insinua que Laura acabará desejando permanecer no Brasil. Ciro marca um 
encontro com Magnólia. Luciane desconfia da saída de Magnólia. Fausto, 
Pedro e Ana Luiza registram, através das câmeras escondidas, o encontro 
amoroso entre Ciro e Magnólia. Vitória vai à casa do ex-marido e descobre 
que a amante de Ciro é sua mãe.

Capítulo 95 - 18 de Setembro

Vitória se desespera, foge, quase sofre um acidente e entra em trabalho 
de parto na rua. Ciro garante a Magnólia que não a ama mais. Vitória dá à 
luz e é levada para o hospital. Augusto afirma a Pedro que é o pai de Caio. 
Marina se aproxima de Ruty Raquel. Ciro insinua a Magnólia que Vitória, 
Pedro e Ana Luiza sabem de seu relacionamento. Edu visita Flávia. Jéssica 
impede que Wesley revele a Salete que encontrou Gustavo na cracolândia. 
Tião descobre que Laura tem uma filha. Augusto, Pedro, Ana Luiza e Helô 
confortam Vitória. Tião acredita que Marina é Isabela.
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espinafres cozidos q.b.

Confeção

Coloque os filetes de salmão num pirex.
Tempere de sal, pimenta e regue com o 
vinho branco.

Leve ao forno muito quente cerca de + 
ou - 15 minutos.
Leve uma caçarola ao lume com a cebo-
la picada, o caldo de peixe e o vinho do 
Porto.
Deixe ferver até o líquido reduzir para 
metade.

Lave e pique os espinafres, junte ao cal-
do e deixe cozer uns minutos.
Junte as natas e deixe espessar um pou-
co.

Retire do lume e adicione a manteiga 
em pequenas porções, batendo com a 
varinha para que ligue bem.
Tempere de sal e pimenta.
Numa travessa coloque os espinafres, 
cubra com um pouco de molho e dis-
ponha por cima os filetes, regue com o 
restante molho e sirva.



1.ª Jornada, 20 set:
18.ª Jornada, 07 fev:

Portimonense - Paços Ferreira
Sporting - Gil Vicente

Tondela - Rio Ave
FC Porto - Sp. Braga

Moreirense - Farense
Nacional - Boavista

Santa Clara - Marítimo
V. Guimarães - Belenenses SAD

Famalicão - Benfica

2.ª Jornada, 27 set:
19.ª Jornada, 14 fev:
Marítimo - Tondela
Farense - Nacional

Rio Ave - V. Guimarães
Sp. Braga - Santa Clara

Paços Ferreira - Sporting
Gil Vicente - Portimonense

Boavista - FC Porto
Belenenses SAD - Famalicão

Benfica - Moreirense

3.ª Jornada, 04 out:
20.ª Jornada, 21 fev:
FC Porto - Marítimo

Portimonense - Sporting
Moreirense - Boavista

Tondela - Sp. Braga
Nacional - Belenenses SAD

V. Guimarães - Paços Ferreira
Benfica - Farense

Famalicão - Rio Ave
Santa Clara - Gil Vicente

1.ª Jornada, 13 set:
18.ª Jornada, 31 jan:

Benfica B - Vilafranquense
Varzim - FC Porto B

Académico Viseu - Académica
Vizela - UD Oliveirense

Leixões - Casa Pia
Cova da Piedade - Mafra

Penafiel - Sp. Covilhã
Feirense - Chaves
Estoril - Arouca

 2.ª Jornada, 20 set:
19.ª Jornada, 07 fev:

Sp. Covilhã - Cova da Piedade
UD Oliveirense - Penafiel
Vilafranquense - Feirense

Chaves - Varzim
Casa Pia - Benfica B
Académica - Estoril
FC Porto B - Vizela

Mafra - Académico Viseu
Arouca - Leixões

 3.ª Jornada, 23 set:
20.ª Jornada, 14 fev:

Benfica B - Chaves
UD Oliveirense - FC Porto B

Leixões - Mafra
Varzim - Arouca

Cova da Piedade - Académica
Vizela - Sp. Covilhã
Feirense - Casa Pia

Académico Viseu - Estoril
Penafiel - Vilafranquense

4.ª Jornada, 18 out:
21.ª Jornada, 28 fev:

Marítimo - Portimonense
Farense - Famalicão

Rio Ave - Benfica
Sporting - FC Porto
Sp. Braga - Nacional

Boavista - V. Guimarães
Paços Ferreira - Santa Clara

 Gil Vicente - Tondela
Belenenses SAD - Moreirense

5.ª Jornada, 25 out:
22.ª Jornada, 07 março:

FC Porto - Gil Vicente
Farense - Rio Ave

Tondela - Portimonense
Moreirense - Marítimo

Nacional - Paços Ferreira
V. Guimarães - Sp. Braga
Benfica - Belenenses SAD

Famalicão - Boavista
Santa Clara - Sporting

6.ª Jornada, 01 nov:
23.ª Jornada, 14 março:

Marítimo - Nacional
Rio Ave - Moreirense

Portimonense - Santa Clara
Sporting - Tondela

Sp. Braga - Famalicão
Boavista - Benfica

Paços Ferreira - FC Porto
Gil Vicente - V. Guimarães
Belenenses SAD - Farense

7.ª Jornada, 08 nov:
24.ª Jornada, 21 março:

Moreirense - Paços Ferreira
FC Porto - Portimonense

Farense - Boavista
Tondela - Santa Clara

V. Guimarães - Sporting
Benfica - Sp. Braga

Nacional - Gil Vicente
Famalicão - Marítimo

Belenenses SAD - Rio Ave

8.ª Jornada, 29 nov:
25.ª Jornada, 03 abril:

Marítimo - Benfica
Portimonense - Nacional

Sporting - Moreirense
Tondela - V. Guimarães
Santa Clara - FC Porto

Sp. Braga - Farense
Paços Ferreira - Famalicão

Gil Vicente - Rio Ave
Boavista - Belenenses SAD

9.ª Jornada, 06 dez:
26.ª Jornada, 11 abril:

FC Porto - Tondela
Farense - Marítimo
Rio Ave - Boavista

Moreirense - Gil Vicente
Nacional - Santa Clara

V. Guimarães - Portimonense
Belenenses SAD - Sp. Braga

Famalicão - Sporting
Benfica - Paços Ferreira

10.ª Jornada, 20 dez:
27.ª Jornada, 18 abril:

FC Porto - Nacional
Portimonense - Famalicão

Sporting - Farense
Tondela - Moreirense

Marítimo - Belenenses SAD
Santa Clara - V. Guimarães
Paços Ferreira - Boavista

Gil Vicente - Benfica
Sp. Braga - Rio Ave

11.ª Jornada, 27 dez:
28.ª Jornada, 21 abril:
V. Guimarães - FC Porto

Moreirense - Santa Clara
Farense - Paços Ferreira

Rio Ave - Marítimo
Boavista - Sp. Braga

Benfica - Portimonense
Nacional - Tondela

Famalicão - Gil Vicente
Belenenses SAD - Sporting

12.ª Jornada, 03 jan:
29.ª Jornada, 25 abril:
FC Porto - Moreirense

Portimonense - Farense
Sporting - Sp. Braga
Tondela - Famalicão
Marítimo - Boavista

V. Guimarães - Nacional
Paços Ferreira - Rio Ave

Gil Vicente - Belenenses SAD
Santa Clara - Benfica

13.ª Jornada, 10 jan:
30.ª Jornada, 02 maio:

Sp. Braga - Marítimo
Moreirense - V. Guimarães

Farense - Gil Vicente
Rio Ave - Portimonense
Boavista - Santa Clara

Benfica - Tondela
Nacional - Sporting

Famalicão - FC Porto
Belenenses SAD - Paços Ferreira

14.ª Jornada, 17 jan:
31ª Jornada, 09 maio:

FC Porto - Benfica
Portimonense - Belenenses SAD

Sporting - Rio Ave
Tondela - Boavista

V. Guimarães - Farense
Santa Clara - Famalicão

Paços Ferreira - Sp. Braga
Gil Vicente - Marítimo
Nacional - Moreirense

15.ª Jornada, 24 jan:
32ª Jornada, 12 maio:

Marítimo - Paços Ferreira
Moreirense - Portimonense

Farense - FC Porto
Rio Ave - Santa Clara

Sp. Braga - Gil Vicente
Boavista - Sporting

Belenenses SAD - Tondela
Famalicão - V. Guimarães

Benfica - Nacional

16.ª Jornada, 31 jan:
33.ª Jornada, 16 maio:

FC Porto - Rio Ave
Portimonense - Boavista

Sporting - Benfica
Tondela - Farense

Moreirense - Sp. Braga
V. Guimarães - Marítimo

Nacional - Famalicão
Gil Vicente - Paços Ferreira

Santa Clara - Belenenses SAD

17.ª Jornada, 03 fev:
34.ª Jornada, 19 maio:

Sp. Braga - Portimonense
Marítimo - Sporting

Farense - Santa Clara
Boavista - Gil Vicente

Rio Ave - Nacional
Paços Ferreira - Tondela
Famalicão - Moreirense

Belenenses SAD - FC Porto
Paços Ferreira - Portimonense

 4.ª Jornada, 27 set:
21.ª Jornada, 21 fev:
FC Porto B - Penafiel

Chaves - Cova da Piedade
Sp. Covilhã - Varzim

Vilafranquense - UD Oliveirense
Arouca - Académico Viseu

Estoril - Leixões
Casa Pia - Vizela

Académica - Feirense
Mafra - Benfica B

 5.ª Jornada, 04 out:
 22.ª Jornada, 28 fev:

Benfica B - Estoril
UD Oliveirense - Casa Pia

Varzim - Académica
Vizela - Chaves

Cova da Piedade - Arouca
FC Porto B - Vilafranquense

Feirense - Sp. Covilhã
Académico Viseu - Leixões

Penafiel - Mafra

 6.ª Jornada, 18 out:
 23.ª Jornada, 07 março:

Arouca - Benfica B
Chaves - UD Oliveirense

Leixões - Varzim
Sp. Covilhã - Vilafranquense

Estoril - Feirense
Mafra - Vizela

Académico Viseu - Cova da Piedade
Académica - Penafiel
Casa Pia - FC Porto B

 

7.ª Jornada, 25 out:
 24.ª Jornada, 14 mar:

Benfica B - Académico Viseu
UD Oliveirense - Sp. Covilhã

Varzim - Estoril
Vilafranquense - Casa Pia

Vizela - Académica
FC Porto B - Chaves

Feirense - Mafra
Cova da Piedade - Leixões

Penafiel - Arouca

 8.ª Jornada, 01 nov:
 25.ª Jornada, 21 mar:

Arouca - Vizela
Chaves - Vilafranquense

Leixões - Benfica B
Sp. Covilhã - FC Porto B

Estoril - Cova da Piedade
Mafra - Varzim

Académico Viseu - Feirense
Académica - UD Oliveirense

Casa Pia - Penafiel
 

9.ª Jornada, 08 nov:
 26.ª Jornada, 28 mar:
UD Oliveirense - Estoril

Varzim - Académico Viseu
Vilafranquense - Académica

Vizela - Leixões
Cova da Piedade - Benfica B

FC Porto B - Mafra
Feirense - Arouca

Casa Pia - Sp. Covilhã
Penafiel - Chaves

 

10.ª Jornada, 29 nov:
 27.ª Jornada, 03 abril:

Arouca - FC Porto B
Chaves - Casa Pia

Leixões - UD Oliveirense
Benfica B - Varzim

Estoril - Vizela
Mafra - Vilafranquense

Académico Viseu - Penafiel
Académica - Sp. Covilhã

Cova da Piedade - Feirense

 11.ª Jornada, 06 dez:
28.ª Jornada, 11 abril:

Sp. Covilhã - Chaves
UD Oliveirense - Arouca

Varzim - Cova da Piedade
Vilafranquense - Estoril

Vizela - Académico Viseu
FC Porto B - Académica

Feirense - Benfica B
Casa Pia - Mafra
Penafiel - Leixões

 
12.ª Jornada, 20 dez:
29.ª Jornada, 18 abril:

Arouca - Sp. Covilhã
Leixões - Vilafranquense

Benfica B - Vizela
Varzim - Feirense

Estoril - FC Porto B
Mafra - UD Oliveirense

Académico Viseu - Chaves
Académica - Casa Pia

Cova da Piedade - Penafiel

13.ª Jornada, 29 dez:
30.ª Jornada, 25 abril:

Chaves - Académica
Sp. Covilhã - Mafra

UD Oliveirense - Cova da Piedade
Vilafranquense - Arouca

Vizela - Varzim
FC Porto B - Académico Viseu

Feirense - Leixões
Casa Pia - Estoril

Penafiel - Benfica B
 

14.ª Jornada, 03 jan:
31.ª Jornada, 02 maio:

Arouca - Académica
Leixões - Sp. Covilhã

Benfica B - UD Oliveirense
Varzim - Vilafranquense

Estoril - Penafiel
Mafra - Chaves

Cova da Piedade - FC Porto B
Académico Viseu - Casa Pia

Feirense - Vizela
 

15.ª Jornada, 10 jan:
32ª Jornada, 09 maio:

Chaves - Estoril
Sp. Covilhã - Benfica B

UD Oliveirense - Feirense
Vilafranquense - Ac. Viseu
Vizela - Cova da Piedade

FC Porto B - Leixões
Casa Pia - Arouca

Académica - Mafra
Penafiel - Varzim

 16.ª Jornada, 17 jan:
33.ª Jornada, 16 maio:

Vizela - Penafiel
Leixões - Chaves

Benfica B - Académica
Varzim - Casa Pia
Arouca - Mafra

Estoril - Sp. Covilhã
Cova da Piedade - Vilafranquense
Académico Viseu - UD Oliveirense

Feirense - FC Porto B
 

17.ª Jornada, 24 jan:
34.ª Jornada, 19 maio:

Chaves - Arouca
Sp. Covilhã - Académico Viseu

UD Oliveirense - Varzim
FC Porto B - Benfica B

Vilafranquense - Vizela
Penafiel - Feirense

Casa Pia - Cova da Piedade
Académica - Leixões

Mafra - Estoril
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MATEUS REALTY
582 Warren Ave., East Providence, RI

Tel. (401) 434-8399

Colonial
SEEKONK
$589.900

Contemporâneo
BURRILLVILLE

$149.900

Cape
RUMFORD
$279.900

2 casas - 5 apartamentos
WOONSOCKET

$339.900

Condomínio
PAWTUCKET

$149.900

Ranch
CUMBERLAND

$229.900

Bungalow
PAWTUCKET

$219.900

Colonial
RUMFORD
$239.900

Ranch
BRISTOL
$315.000

Ranch
PAWTUCKET

$239.900

2 Famílias
PROVIDENCE

$329.900

Condomínio
EAST SIDE
$174.900

Raised Ranch
EAST GREENWICH

$379.900

Cape
SMITHFIELD

$189.900

Cottage
EAST PROVIDENCE

$299.900

Cape
PROVIDENCE

$249.900

Colonial
PROVIDENCE

$249.900

Cottage
PROVIDENCE

$189.900

Ranch
EAST PROVIDENCE

$269.900

Bungalow
WARWICK
$199.900
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DEPÓSITO
VENDIDA

VENDIDA
DEPÓSITO

ATENÇÃO 
Se pensa em vender a sua propriedade agora é a melhor altura para vender:

• POUCAS CASAS • VÁRIOS COMPRADORES • PREÇOS ALTOS • JUROS BAIXOS
Precisamos de casas para vender na área de East Providence e arredores!

Contacte-nos e verá porque razão a MATEUS REALTY tem uma excelente reputação
AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1975

“O NOSSO SUCESSO DEVE-SE AO APOIO DA COMUNIDADE”

VENDIDA
DEPÓSITO

VENDIDA

DEPÓSITO

VENDIDA
VENDIDA

VENDIDA
VENDIDA

DEPÓSITO




