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a magazine a praça é um novo projecto  
de david loureiro que pretende ir ao 
encontro de várias comunidades de 
língua portuguesa e inglesa.

david loureiro é mais um emigrante que reside 
nos e.u.a, mais propriamente em bristol, rhode 
Island, que mesmo longe da sua terra natal (Água 
de pau) tem sempre portugal no seu coração.
david loureiro, empresário reconhecido e 
de sucesso, com a magazine a praça, numa 
linha editorial refrescada, pretende fazer o elo 
de ligação entre todos quantos imigraram, 
mas também daqueles que descendem de 
emigrantes que gostam e querem estar ligados á 
terra da sua origem familiar.

este novo projecto, em formato revista, tem como 
missão primordial informar, dando destaque aos 
vários cantos e lugares onde se encontre um 
português, contando os feitos heróicos dos filhos 
da pátria lusa que escolheram novos lugares 
para viver e ter melhores condições de vida, sem 
esquecer de narrar os feitos dos que também 
ficaram em Portugal, em especial os Açores, terra 
de lava que deixou partir muitos dos seus ilustres 
para os EUA, Canadá, Bermuda, Brasil… Enfim, 
em cada pedaço de terra do mundo há quem 
fale a língua de camões, homens e mulheres 
destemidos que na praça querem dar voz, porque 
é deles também que se faz a história dos açores 

e de portugal. por sermos 
um país de emigrantes e 
também da emigração é 
nossa obrigação enquanto 
revista ouvir aqueles que 
fazem desta pátria uma 
grande nação.

a magazine a praça não 
tem religião, cor política, 

sexo ou raça. É uma revista de todos e para todos. 
Queremos partilhar ideias, recolher testemunhos, 
no fundo queremos ouvir as pessoas e dar conta 
dos seus anseios, dos seus desejos, dos seus 
projectos para que consigamos unidos ter um 
mundo melhor, assente sempre na prerrogativa 
de que temos todos que preservar a nossa 
identidade cultural.

nesta primeira edição, a nossa ambição é 
apenas de que os nossos leitores conheçam 
alguns dos nossos colaboradores espalhados 
entre os açores, eua, canadá e bermuda. Que 
os nossos leitores sintam que podemos fazer eco 
das suas preocupações mas também das suas 
alegrias. 

nestas páginas cabem os sonhos, as desilusões 
mas acima de tudo queremos ser uma revista que 
trata dos costumes, das tradições, da política, 
da saúde, entre outras áreas, sempre de uma 
maneira positiva, porque mesmo nas agruras da 
vida consegue-se sempre ver o outro lado, o da 
vitória em vez da derrota, o da felicidade em vez 
da tristeza… Queremos que assim seja mas para 
isso contamos com cada um de vós que possa 
partilhar connosco as maravilhas da vida, fruto 
do trabalho e da ambição, para que estejamos 
sempre perto, independentemente dos mares 
que nos separam.

somos a magazine a praça, um lugar onde 
se discute a vida de cada um de nós, e onde 
a saudade pode ser partilhada, através das 
memórias das ilhas e das regiões aqui e além-
fronteiras. 

a todos os que nos acompanham nesta edição e 
a cada um que nos lê um bem-haja. contamos 
sempre convosco na magazine a praça.

EditORiAL

que pArtilhA A SAudAde

nélia câmara
Directora
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Foto da autoria de JOSÉ bORgES
(http://www.facebook.com/photoborges)

esta fotografia foi o cartão de visita da cidade de ponta delgada na 
apresentação nacional sobre as atividades de 2015 da rede territorial 
portuguesa das Cidades educadoras.
Será também a imagem que vai ilustrar a cidade no Congresso Mundial 
que terá lugar em rosário, na Argentina, em 2016.

foto de CApA
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AS MuLhERES 
nA eMigrAção 

débora arruda, natural de 
santo antónio, saiu de 
são miguel para paris em 
2006. dá aulas no Instituto 

camões para adultos estrangeiros de 
diversas nacionalidades. É professora, 
desenvolvendo na área pedagógica 
o ensino da língua, cultura, história, 
geografia, gastronomia, costumes 
e tradições do mundo da lusofonia. 
Já formou diplomatas na língua 
portuguesa.

Quase há 4 anos que representa 
no “salão das línguas estrangeiras 
em paris” a língua portuguesa “e 
mantenho o sotaque” de são miguel; 
conta-nos com orgulho, revelando 
que com  comunidade portuguesa 
em paris relaciona-se com a agraF 
(associação dos graduados de 
França), com o centro cultural 
calouste gulbenkian, onde faz 
parte do júri que elege os melhores 
autores dos primeiros romances 
portugueses em portugal e com 
a associação capmagellan que 
organiza eventos e tem uma revista 
para lusodescendentes.

Já animou um programa de rádio 
onde se falava em português sobre 
portugal, açores, madeira e a 
lusofonia e organizou e coordenou , 
na coordenação das colectividades 
portuguesas em França ccpF,  o 15º 
encontro de jovens lusodescendentes 
em  guimarães capital europeia da 
cultura 2012.

e débora arruda não esquece o 
seu berço de nascimento e diz que 
sempre que ouve “ falar português 
na rua, não posso deixar de dar um 
sorriso ou trocar umas palavras”. 
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Quando deixou a ilha para rumar a uma grande capital 
europeia, como é paris, diz que na região autónoma 
dos açores já se começava a sentir o desemprego, 
mesmo com os jovens diplomados. Justamente por ter 
terminado os estudos no porto e não ter conseguido 
colocação em nenhuma das nossas ilhas, optou por 
ir para paris (onde vivia o namorado) na busca de 
encontrar trabalho no ensino do português língua 
estrangeira. Terminar os estudos e ficar parada não 
me convinha, disse-nos. 

conta-nos que ”sair de santo antónio, da grota da 
pipa, para vir viver para paris foi uma mudançazinha! 
Já tinha estado no porto a estudar e isso sim custou-
me bastante pois fui aos 18 anos sozinha para lá e 
desenrasquei-me. chegar aqui com 25 anos, ter o 
namorado e como sou muito comunicativa e tenho 
vontade de conhecer, acabou por me ajudar a 
integrar. mas toda a mudança deixa um vazio e faz-
nos descobrir mais um bocadinho deste universo que 
somos. se pensei regressar... sim!”contudo, o regresso 
é adiado. não sabemos o dia de amanhã e o futuro 
a deus pertence! nunca pensei um dia viver em paris. 
para já tenho cá a família que construi e casa. voltar a 
são miguel para já é de vez em quando”. 

tenho saudades da família, dos amigos, mas felizmente 
há internet e telefone ilimitado! do resto sinto uma 
saudade de tanta coisa: mar, cheiro das criptomérias, 
das conteiras, das Furnas, dos sons dos grilos em noites 
de verão, do sereno, do silêncio, da pimenta da 
terra…”

só que da terra que a vi nascer, débora arruda não 
esquece. “eu falo dos açores nas aulas, com quem se 
cruza comigo, eu «vendo» os açores nos meus olhos 
e nas minhas palavras. Já fiz que algumas pessoas 
visitassem os açores e até tenho uma ex-aluna francesa 
que decidiu ir viver para o pico! não é maravilhoso?!», 
desabafa esta açoriana que vive na cidade do amor 
mas também na cidade onde tem havido vários 
atentados, com morte e muito sofrimento.

nélia câmara

débora Arruda
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A CASA dOS AÇORES
CoM SotAque frAnCÊS

o canadá foi o último grande destino da 
emigração açoriana, na sequência do 
brasil e dos estados unidos da américa ou 
mesmo da bermuda e do havai. a nossa 

emigração sistemática para este país conta apenas 
62 anos, considerando o protocolo assinado em 
1953 entre portugal e canadá, mas foi tão intensiva 
que já corresponde à grande maioria dos cerca de 
meio milhão de portugueses em geral (de primeira, 
segunda e terceira gerações) registados na estatística 
canadiana de 1991.

os portugueses, especialmente açorianos, radicaram-
se sobretudo na província do ontário (202.000), mas 
também no Québec (43.000) e na columbia britânica 
(23.000) ou até nas províncias de alberta (9.700) e 
manitoba (9.500).

em montreal, estima-se que 78% dos portugueses 
residentes são oriundos dos açores, maioritariamente 
da ilha de são miguel. são da ribeira grande, de rabo 
de peixe, da lagoa, concentraram-se inicialmente 
no chamado “bairro português” mas, nas últimas três 
décadas, dispersaram para cidades próximas como 
laval ou sainte-thérèse.

José andrade
Deputado no 

parlamento dos açores

Foi aqui que se estabeleceu a primeira casa dos 
açores do canadá, em 1978, ainda antes das do 
ontário (1985) ou do Winnipeg (1992).

a Casa dos açores do Québec foi fundada a 18 de 
julho de 1978, na cidade de montreal, por iniciativa dos 
açorianos tadeu rocha, carlos saldanha, maria elvira 
saldanha-teixeira, Joviano vaz e manuel contente. a 
sua comissão instaladora ficou constituída pelos cinco 
fundadores e ainda aires Whytton da silva, antónio 
bairos, guilherme Álvares cabral e norberto aguiar, 
procedendo à elaboração dos primeiros estatutos.

só 13 anos depois foi eleita 
a primeira direção efetiva, 
em assembleia geral de 
sócios realizada a 18 de 
novembro de 1991, na sua 
sede provisória da rua st-
Joseph. Ficou constituída 
por guilherme Álvares 
cabral (presidente), antónio 
tavares (vice-presidente), 
manuel antónio pereira 
(secretário), benjamim moniz 
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José Andrade com o actual dirigente da Casa dos Açores.

(tesoureiro) e ainda carlos saldanha, norberto aguiar, 
alfredo ponte, victor puim e José coelho (vogais).

guilherme Cabral, o primeiro presidente eleito, nasceu 
em 1939, na bélgica, mas depressa viajou para a ilha 
de são miguel, a terra da sua família. com 25 anos de 
idade, emigrou para o canadá, residindo primeiro na 
cidade de Toronto, em 1964, e fixando-
se depois na cidade de montreal, em 
1973. Fez carreira profissional no ramo 
imobiliário, mas foi também presidente 
da caixa portuguesa de montreal.

sob a sua presidência, a casa dos 
açores transferiu-se para uma segunda 
sede provisória, na rua st-dominique, 
inaugurada em fevereiro de 1992. 
a primeira direção aqui eleita era 
presidida por manuel antónio pereira, 
que conduziu os destinos da instituição 
até ao ano 2000.

Manuel Pereira nasceu em 1942 na 
freguesia de s. José, em ponta delgada, 
e emigrou para o canadá em 1967, 
recém-casado. começou por trabalhar 
no aeroporto de montreal e, dois anos 
depois, transferiu-se com a família para 
os estados unidos da américa, como 
supervisor de uma fábrica de tecidos em 
new bedford. regressado a montreal 
em 1971, fez os cursos de mecânica e 
imobiliária, mas foi no departamento de compras da 
companhia de aviação Klm que estabilizou a sua 
atividade profissional até aposentar-se em 1998.

desde sempre e ainda hoje ligado à casa dos açores 
do Québec, adquiriu a atual sede própria em 1996. 
esta sede, localizada no número 229 da rua Fleury 
oeste e inaugurada a 22 de março de 1997, dispõe de 
bar, salão e biblioteca, dispensando ainda parte do 
edifício para instalação provisória da Filarmónica do 
divino espírito santo de laval. Outras duas filarmónicas 
encontram-se formalmente constituídas no seio da 
comunidade lusitana da província do Québec – a 
Filarmónica portuguesa de montreal, agora em fase de 
inatividade, e a banda de nossa senhora dos milagres.

na sede atual funciona também o rancho Folclórico 
“ilhas de encanto” da casa dos açores do Québec, 
o oitavo grupo de folclore existente na comunidade 
portuguesa, que foi fundado em 1997 sob a direção 
de João rebelo. sucede ao primeiro rancho de 

cantares e bailares da casa dos açores do Québec, 
criado em 1992 por iniciativa de José de sousa, José 
cordeiro e tony melo, e convive com outros cinco 
ranchos resistentes – campinos do ribatejo, cana 
verde, estrelas do atlântico, rancho Folclórico de 
santa cruz e praias de portugal.

depois de guilherme Álvares cabral, manuel antónio 
pereira, emanuel martins, gil do couto, damião de 
sousa e dora barão, a casa dos açores do Québec 
é atualmente presidida, desde 2010, por benjamim 
moniz.

Benjamim Moniz nasceu em rabo de peixe, em 1949, 
e emigrou com a família em 1966. primeiro viveu nos 
estados unidos da américa, em east providence, com 
a esposa natural da ribeira grande, onde tiveram 
os primeiros dois de três filhos. Depois radicou-se no 
canadá, em montreal, desde que em 1975 recebeu 
uma “carta de chamada” para reunir a família, agora 
já com cinco netos. Filho de carpinteiro, trabalhou 
sempre numa companhia de construção de móveis 
de alta qualidade, chegando mesmo a construir a 
secretária do escritório de bill gates em manhattan e a 
biblioteca da sua mansão em long Island. “ele era tão 
simpático que até me ajudou a acartar as madeiras”, 
explica o marceneiro micaelense que privou com o 
magnata americano.
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margarida
baganha vieira

A Dream
come true
for an

In 1979, azorean education was only mandatory 
until graduation from sixth grade. at twelve years 
old, I was absolutely devastated because I was not 
allowed to continue my education. I spent my days 

in my room reading hundreds of books and dreaming 
of a life I thought was unreachable. Fortunately, this 
only continued for a few months until the fateful day 
my family and I moved to the united states on april 
1, 1980. this move provided me a second chance to 
pursue my dream to continue my education. 

When I started high school, however, I realized my 
dream would soon be crushed again.  moving to a 
new country was not enough to change my father’s 
opinion about the importance of education and he 
was adamant about not allowing my education after 
the mandatory age of sixteen. Consequently, at fifteen, 
I started working to help my family financially, while 
trying to convince my father to let me continue my 
education. after many heated discussions, my father 
agreed to let me finish high school, but not attend 
college. 

my college education dream was delayed, but 
not forgotten. My first job as a high school freshmen 
was working as a nurse’s aide for martha rondileau, 
the late wife of adrian rondileau, the late president 
of bridgewater state university. a couple of years 
after she passed away, I began working part-time at 
bridgewater state university and then full-time after I 
graduated from high school. Working in the academic 
arena presented my next opportunity to pursue my 
education.

Azorean  Immigrant
thirteen years after graduating 
from high school, now married 
with a young daughter, I 
decided to pursue my college 
education dream once again. 
I earned a bachelor’s degree 
in management science as a 
full-time student at bridgewater 
state university while working 
full-time at the university. my 
dream did not end there. a few 
years later I earned a master’s 
degree in management science, also at bridgewater 
state university, while continuing to evolve in my 
professional career at the university.

today, I am pursuing a doctoral degree in higher 
education leadership at Johnson and Wales university 
and expect completion in may, 2017. to say that this is 
beyond the dream and imagination of the devastated 
twelve-year girl from são miguel is an understatement. 
I owe all I have accomplished to the sacrifices my 
parents made to give their children a better future and 
I have no doubt my father would be very proud of the 
woman I have become. 

I encourage my fellow immigrants to set their goals high 
and follow their dreams not allowing challenges and 
obstacles to deter their determination to accomplish 
all they are capable of.
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o governo dos açores, em parceria com 
o bristol county sheriff thomas hogdson 
de massachusetts, voltou a comemorar 
o tradicional thanksgiving americano 

ou celebrações de acção de graças, nos açores 
dedicadas aos deportados enviados de volta para as 
ilhas dos estados unidos.

a iniciativa foi lançada inicialmente em 2012, através 
da direcção regional das comunidades dos açores e 
o sheriff thomas hodgson  deu sua colaboração num  
pedido dos deportados para quem acção de graças 
é um feriado especialmente acarinhado, que lhes faz 
lembrar da família e do lar nos estados unidos.

thomas m. hodgson, bristol county sheriff, juntou nos 
açores  um grupo de voluntários para organizar as 
celebrações. Xerife hodgson é o responsável pelo 
centro de detenção de bristol county que processa 
deportações para os açores.

para as celebrações foram enviadas para os 
açores caixas com perus doados por empresas luso- 
americanas nos eua, juntamente com as tradicionais 
guarnições para se confeccionar o jantar de 
thanksgiving..

em novembro, cerca de 250 jantares de acção de 
graças foram servidos aos deportados e suas famílias 
em angra do heroísmo, terceira e em ponta delgada, 
s. miguel.

thANkSgiviNg
“Sheriff” t. hodgSon

 noS AçoreS CoM 
oS deportAdoS

MoMento soCial solidÁrio
a direcção regional das comunidades e o 
sheriff thomas hogdson promoveram um almoço 
de thanksgiving (acção de graças) para os 
emigrantes regressantes (deportados) dos estados 
unidos, canada e bermudas, aos açores. o 
thanksgiving é uma tradição americana que as 
nossas comunidades emigradas também celebram 
a 25 de novembro, na américa do norte. assim, 
deslocou-se aos açores uma delegação dos eua 
liderada pelo sheriff do condato de bristol county, 
massachusetts.

roberto medeiros
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há muitos anos que os portugueses pisam o solo 
da califórnia.

a nossa cultura está bem presente quer seja 
em procissões ou paradas, como lhes queiram 

chamar, em bailinhos e danças de carnaval em 
touradas e muitos outros festejos, religiosos ou não.

no condado onde moro, marin county, vêm-se nomes 
de ruas ou locais, tais como manuel t Freitas parkway, 
em terra linda, na cidade de san rafael, sequeira, 
raposa, roque morais em mill valley e em muitas 
outras cidades também os há.

a cidade de sausalito, à entrada do golden gate, 
é geminada com a vila de cascais em portugal. 

essa geminação tem dado 
à luz projectos que já se 
completaram e outros que 
ainda estão por completar. 

o mais recente foi uma 
noite de fados patrocinada 
pela sausalito Youth sailing 
exchange Foundation que 
no próximo mês de Julho 
mandará a cascais um grupo 
de 6 jovens velejadores do 

CRÓNiCAS do fArWeSt

José raposo

sausalito Yacth club.  a noite de fados teve lugar numa 
mansão particular de gil purcell e roxanne sheridan. 
Foi a segunda vez que este casal, muito interessado na 
cultura portuguesa,  ofereceu a sua luxuosa casa para 
uma noite de fados.

the pines, é uma mansão de 14,000 pés quadrados de 
estilo Queen anne victoria, consruida em 1888. gil and 
roxanne põem à disposição a sua casa para eventos 
de angariação de fundos, a diferentes instituições. 
o casal comprou a casa há 10 anos e dedicaram-
se a uma completa e minuciosa remodelação da 
mesma.  a cave da sala, local onde se ouviram os 
acordes da guitarra portuguesa, tocada por george 
costar Jr., da viola de fado por steve soares e do 
baixo por Joseph sousa é toda construida em blocos 
vermelhos dando um ambiente propício para uma 
noite destas.  Do terraço pode-se avistar a magnifica 
cidade de san Francisco com a imponênsia dos seus 
arranha céus. 

estiveram presentes altas individualidades da cidade 
de sausalito, assim como o consul geral de portugal em 
san Franciso, nuno mathias. José e Ilda Ávila do Jornal 
tribuna portuguesa, João manuel dias, presidente do 
diáspora media group e director do programa radio 
portugal-usa e sua esposa adelaide dias. 
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os fadistas que actuaram foram: na primeira parte, 
david silveira garcia, nascido em san José. david, 
embora nado nesta terra, domina bem a nossa língua 
e está apto a cantar o nosso fado, que já não é só 
nosso, em qualquer lugar. 

na segunda parte tivemos a incomparável teresa 
tapadas. teresa deslocou-se propositadamente dos 

seus riachos para vir cantar a sausalito. há muitos anos 
que a admiro como fadista e tendo desta vez melhor 
oportunidade de contactar com ela, pude apreciar 
mais de perto a pessoa que ela é. tive o prazer de a 
ouvir durante o ensaio em hilmar, com os rouxinois e 
devo dizer em abono da verdade que a teresa tem 
um ouvido e uma voz excepcionais. no entanto o que 
mais me impressinou na menina dos riachos, como a 
costumo chamar, foi a sua frontalidade, honestidade 
e acima de tudo a sua compreenção.  após a 
actuação,  foi entrevistada por João manuel dias, 
que  transmitiu via internet o espetáculo. ao perguntar-
lhe quantas vezes já veio a califórnia, teresa disse não 
se recordar porque já tem cá vindo muitas, tendo sido 
a primeira como ela disse pelas mãos do conhecido 
José elmiro nunes, para cantar em gustine. Quando lhe 
perguntou como se sente ao visitar a califórnia teresa 
respondeu que se sente em casa e que embora tenha 
de regressar a Portugal por ter lá seu marido, sua filha e 
sua mãe , tem aqui muitos amigos e conhecidos e não 
é sacrifício algum cá vir cantar porque gosta e é essa 
a profissão que escolheu. Mais acrescentou que há 
lugares que depois de 3 ou 4 dias quer regressar a sua 
casa , mas que não é o caso da califórnia. “aqui sinto-
me bem”, disse ela. ao ser-lhe perguntado como vê o 
fado nestas paragens, não exitou em responder que o 
fado neste estado vai de vento em popa e que a noite 
no pines mansion foi a prova, provada, que o fado já 
não é só para os portugueses. os americanos vêm 
aos fados e sabem em silêncio escutar. ao terminar a 
entrevista, teresa desejou a todos muita saúde dizendo 
que é sempre um prazer vir a califórnia e ainda mais 
por saber que há de voltar. assim terminou a noite 
de fados no pine mansion em sausalito onde 90% da 
assistência era americana. agradeço a david loureiro 
o convite para fazer parte da revista a praça e com 
votos de muito sucesso mando a todos um abraço do 
Farwest. 

digon3
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CoMunidAde portugueSA nA CAlifórniA

À buSCA dE idENtidAdE
o estabelecimento da comunidade 

portuguesa na califórnia situa-
se historicamente no contexto da 
descoberta do ouro, em meados do 

século XIX. muitos desses pioneiros, chegaram 
a san Francisco a bordo das barcas baleeiras 
americanas que frequentemente os “recrutavam” 
nos açores desde a segunda metade do século 
XvIII. gradualmente os números aumentaram e, há 
mais de 150 anos que a comunidade portuguesa 
da califórnia, inicialmente abandonada a si 
própria por motivos vários, foi forçada a adotar 
uma postura de sobrevivência, empreendedorismo 
e autossuficiência.

Na final do século XIX, e para colmatar as 
necessidades dos mais desafortunados, a 
comunidade organizou as sociedades de socorros 
mútuos em san Francisco, oakland, san leandro e 

tony goulart

fachada da centenária igreja 
nacional portuguesa das Cinco 

Chagas de San José, monumento 
de grandiosidade e beleza 

assinaláveis, ex-libris da presença 
portuguesa na Califórnia.

manuel cristiano da silva

santa clara. hoje transformadas 
em sociedades de seguros, 
estas instituições continuam 
a desempenhar um papel 
fundamental nas áreas recreativa 
e cultural das comunidades lusas 
deste estado. 

logo após a estabilização 
das suas vidas, os imigrantes 

portugueses — maioritariamente açorianos — deram 
expressão à sua religiosidade através da sua devoção 
ao espírito santo, fundando irmandades e construindo 
salões que ponteiam o mapa de todo o estado, onde 
quer que se encontre uma pequena comunidade. aí 
celebraram os seus sucessos e a sua fé. 

Desde o final do século XIX construíram várias igrejas 
nacionais portuguesas, fundaram escolas portuguesas, 
ligaram-se uns aos outros através de jornais e da rádio 
— o fermento da sua identidade —, estabeleceram-
se por conta própria na agricultura e agropecuária 
e, na generalidade, prosperaram economicamente. 
concorreram a cargos políticos que desempenharam 
com dignidade e distinção. organizaram-se e 
tornaram-se parte integrante da sociedade de 
acolhimento. 

o período entre os anos 30 e 60 do século passado 
foi de grande convulsão e mudanças para uma 
comunidade que até então usufruía de considerável 
sucesso, tendo sido confrontada com as implicações da 
grande depressão, a segunda guerra mundial e uma 
política de emigração americana que praticamente 
neutralizou a chegada de emigração portuguesa à 
califórnia. apesar de tudo, a comunicação social, o 
fraternalismo e as associações religiosas conseguiram 
manter vivas a cultura, tradições e valores lusos. 
neste período, foi notória e inevitável a aceleração 



 Magazine A PrAçA | Março 2016 15

do processo de integração 
(americanização) da comunidade.

se até então, o epicentro da atividade 
comunitária se desenrolava na área 
de oakland e san leandro, na 
segunda metade do século passado, 
ocorreram mudanças demográficas 
significativas e um ressurgimento da 
vida associativa comunitária com 
uma preponderância mais notória 
dos núcleos comunitários do vale 
de san Joaquim e do sul da baía de 
san Francisco, na área de san José e 
santa clara.
 
No final da década de 50 e seguinte, 
a exceção feita aos sinistrados 
do vulcão dos capelinhos e as 
mudanças da lei de emigração 
americana, alargou o caudal da forte 
onda de emigração denominada 
pós-capelinhos.  Famílias inteiras 
chegavam ao vale de santa clara, 
mais tarde apelidado de silicon 
valley. É calculado que cerca de 
40% dos emigrantes desta vaga 
de emigração tinham idades 
compreendidas entre os 14 e 40 anos 
de idade e, na sua maioria, com 
escolaridade elementar completa. 
tornou-se, portanto  inevitável o 
impacto, na comunidade existente, 
da energia desta gente ansiosa por 
condições de vida mais dignas e à 
busca da sua realização pessoal. de 
igual modo, o envolvimento desta 
geração de emigrantes revitalizaria 
de forma drástica a vida associativa 
comunitária, como resposta às suas 
necessidades imediatas e interesses.

apoiados pelos que já cá residiam 
e dedicada à bem remunerada 
construção civil, ao comércio e 
à nova industria electrónica que 
dava os seus primeiros passos no 
silicon valley, a nova comunidade 
rapidamente mostrou sinais de 
grande vitalidade e estabilidade.

Floresceram neste período o 
empresariado e os pequenos 
comércios voltados para o serviço 
comunitário, desde agencias de 
imobiliária e seguros, fotógrafos, 
restaurantes, relojoarias, lojas de 

pronto a vestir, sapatarias, etc. a 
avenida alum rock em san José 
passava a denominar-se little 
portugal. 

neste período despontam novas 
associações desportivas, sociais, 
culturais, cívicas que dariam uma 
nova imagem à comunidade 
portuguesa e preservariam a sua 
histórica presença na costa do 
Pacífico dos Estados Unidos. 

tudo isto ou quase tudo levado a cabo 
graças ao voluntariado, dedicação, 
carolice e generosidade de ilustres 
membros desta comunidade 
que labuta e estrebucha com 
determinação por estas bandas há 
cerca de século e meio.

O novo milénio trouxe outros desafios 
e a emigração pós-capelinhos 
envelheceu, reformou-se, cansou, 
ou morreu. o little portugal apenas 
o é por referência ao passado; a 
construção civil não é a ocupação 
primordial das novas gerações com 
cursos superiores e agora fazem 
parte dos quadros das grandes 
multinacionais americanas. as 
associações debatem-se com 
dificuldade de manutenção e de 
preservação do seu rico património. 
Os filhos dos emigrantes são 
americanos de ascendência lusa, 
com necessidades e interesses 
completamente diferentes dos de 
seus pais. pela frente surge uma 
nova identidade comunitária, que 
ninguém ainda parece ter sido capaz 
de definir. Apenas sabemos que será 
diferente do protótipo a que fomos 
habituados. os paradigmas terão de 
ser alterados.

enquanto procuramos respostas, 
será que os pilares tradicionais 
desta comunidade: as sociedades 
de socorros mútuos, as igrejas, 
as sociedades do espírito santo, 
as associações comunitárias, o 
empresariado, os média, e os líderes 
comunitários serão capazes de dar 
uma resposta cabal aos desafios 
com que nos deparamos?
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CLubE vASCO dA gAMA
dAS BerMudAS

o Clube Vasco da gama das bermudas, 
com uma excelente localização no centro 
da cidade de hamilton, foi fundado no 
ano de 1935, por um grupo de açorianos 

residentes na altura. o actual presidente é o senhor 
miguel pereira.

actualmente, este clube conta com um número 
de 200 sócios simpatizantes e 100 sócios efectivos, 
que pagam a sua cota anualmente. a maioria dos 
sócios é oriunda dos açores.

verónica Franco

a frequência diária resume-se, 
essencialmente, aos sócios do 
clube, no entanto, aos fins-de-
semana o clube encontra-se 
aberto a todo o público, bem 
como em certas ocasiões ou 
atividades alargadas à família.

este clube dirige algumas 
atividades culturais, desportivas 
e recreativas. 

há que assinalar, com especial destaque para o grupo 
Folclórico composto por crianças, jovens e adultos, 
cuja atuação tem merecido assinalável destaque no 
contexto da vida cultural das bermudas. 

por sua vez, a equipa amigos da Bola, tem cerca de 
30 jogadores, que por sua vez, também são sócios 
do clube vasco da gama. a única modalidade 
desportiva deste grupo é o futebol.



 Magazine A PrAçA | Março 2016 17

os amigos da bola jogam com outras equipas não 
federadas das bermudas, dos estados unidos da 
américa, do canadá e dos açores.

o clube vasco da gama tem possibilitado aos 
jogadores o convívio desportivo, bem como a 
experiência de competição. em troca, esta equipa 
tem vindo a enaltecer este clube ao longo dos 17 anos 
de existência, em diversos encontros de instituições e 
competições, quer nas bermudas, quer no estrangeiro.

a última actividade dirigida pelo clube é a escola 
Portuguesa da Bermuda que foi fundada em 1982 e 
resultou de um acordo entre os governos português 
e bermudiano. Inicialmente esta escola era da 
responsabilidade do centro cultural e nos primeiros 
anos funcionou em salas de escolas Inglesas. 
atualmente, a escola está instalada no na sede clube 
vasco da gama e conta com 36 alunos, do 1º ao 6º 
ano.

esta escola tem a responsabilidade, em conjunto 
com os pais e com a direção do clube, de preservar, 
estimular e divulgar a nossa língua e cultura portuguesa 
e de organizar certos eventos tradicionais como a festa 
de natal, de são valentim e outras, com o objetivo de 
manter uma escola ativa.

a actual professora, verónica Franco, tem lutado 
pela valorização desta escola junto da comunidade 
portuguesa, uma vez que até há bem poucos anos 
era tida como um passatempo e não um elemento 
fundamental na educação das crianças/ jovens.

a escola está, presentemente, a atravessar uma fase 
crítica, no que se refere a apoio financeiro. A sua 
existência, está dependente da realização de festas 
e atividades recreativas para a angariação de fundos. 

como tal, torna-se imprescindível, que, para a 
execução de um projecto desta natureza, exista um 
maior apoio financeiro, não só por parte do Governo 
português, mas também de toda a comunidade cá 
residente, que não tem demonstrado, infelizmente, um 
espírito de união e coesão.
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marcelo borges

iMAgeM peregrinA de fátiMA 
LEvA AÇORiANOS ÀS LágRiMAS

a Imagem peregrina de Fátima comoveu os 
milhares de açorianos que assistiram à sua 
passagem, que participaram nas cerimónias 
religiosas e que participaram nas várias 

procissões que foram feitas para transportar a imagem 
de uma paróquia para outra. algumas foram feitas 
a pé e outras em caravana automóvel, mas toda a 
peregrinação feita nas ilhas de s. miguel, Flores e corvo 
até chegar à ilha terceira, a emoção vivida pelos 
cristãos destas ilhas foi intensa. a imagem comove as 
pessoas, como a nossa reportagem, constatou nos 
locais por onde a imagem de Fátima esteve. as igrejas 
estiveram cheias, cheias de luz, de emoção e de 
cânticos em louvor à mãe de Jesus cristo. cada rosto 
transportava uma emoção, cada palavra uma prece, 
mas foram as faces rasas de lágrimas que chamavam 
à atenção, principalmente ao som de “avé-maria, 

avé-maria...”. eram lágrimas de comoção e ao mesmo 
tempo de festa e de amor.  em cada paróquia, 
a imagem foi recebida por centenas de pessoas, 
incluindo crianças da escolas primárias das freguesias, 
que ofereceram à Mãe de Jesus Cristo muitas flores. 
À partida de cada paróquia, os populares acenavam 
á virgem com lenços brancos, num adeus sentido. 
em ponta delgada, a grande concentração deu-se 
no campo de s. Francisco, em frente ao convento 
da esperança, onde está a imagem do senhor santo 
cristo dos milagres. a participação da população foi 
em massa tal como acontece nas festas do “ecce 
homo”. depois, houve procissão de velas até à Igreja 
de nossa senhora de Fátima, mas à passagem pelas 
principais artérias muitas colchas à janela estavam, 
tal como acontece nas procissões das freguesias. um 
gesto de respeito e um sinal de fé.
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o bispo coadjutor da diocese de angra, d. João 
lavrador sentiu-se comovido com a participação dos 
fiéis e lembrou que todos, enquanto cristãos, “temos o 
dever de participar na eucaristia. não se compreende 
um cristão que não celebra todos os domingos a 
páscoa. ser cristão é viver comunitariamente. há 
gente que dispensa a eucaristia por coisas banais, mas 
então temos de perguntar o que se passa”, porque, 
como lembrou, “vivemos hoje uma praga terrível com 
«somos católicos mas não praticantes”. para d. João 
lavrador isso é terrível porque quem assim pensa ou 
age não está a partilhar nada com os seus irmãos pelo 
baptismo. “É necessário vida comunitária. temos de 
praticar e comprometer-nos numa partilha fraterna. o 
que deus nos deu pelo sacramento não é para nós 
mas sim para partilhar”. e nesta sequência, d. João 
lavrador apelou aos pais e avós, que são educadores, 
para ajudarem os seus filhos o que é Jesus e a ensinar-
lhes o caminho. “a entrega é sempre amor e amor é 
sempre liberdade, que é sempre escolha, e os pais 
devem ajudar os filhos a escolher, por que senão não 
estamos a ajudar a escolher o amor e a liberdade, 
com responsabilidade, uma vez que é preciso ter em 
conta que o chamamento de Jesus cristo é o amor. 
ele dá-se por nós”.

d. João lavrador espera que a presença da imagem 
de nossa senhora de Fátima nas comunidades “faça 
meditar”, lembrando que maria, mãe de Jesus, 
“quando jovem também tinha os seus projectos” e 
ela pela sua generosidade aceitou o chamamento”, 
porque é preciso lembrar que “tudo passa e só deus 
permanece”.

nélia câmara

eduardo borges
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do velho Mundo à terrA novA

ALCANÇAdOS PELA MiSERiCÓRdiA 

estamos a viver um tempo muito diferente daquele 
que nos antecedeu.

“a praça”, lugar central da vida das nossas 
comunidades, mudou-se para o mundo digital. e 

hoje damos notícias, vemos e somos vistos através dos 
comentários e dos likes que trocamos no “Facebook”.

a praça tornou-se digital e muito maior que o espaço 
físico e identificado no centro das nossas vilas e 
cidades.

nesta era da comunicação, a palavra escrita parece 
passar para segundo plano, e ganha cada vez maior 
visibilidade a televisão e o ecrã do computador que 
nos colocam a para de tudo e ao mesmo tempo nos 
isolam do contacto físico com a realidade e com o 
mundo. deste modo podemos não saber ou conhecer 
quem vive na casa do lado, mas ouvimos os detalhes 
acerca do último atentado e estamos a par da última 
moda.

vendo as coisas assim deste modo, é curioso 
observarmos o quanto as pessoas de um modo geral 
vivem numa superficialidade e numa felicidade volátil.

neste sentido o papa Francisco seguindo a linha dos 
seus predecessores. tem alertado para o perigo que 
esta forma de viver acarreta para cada um de nós.

esta cultura do impessoal e do individualismo absurdo 
faz com que comuniquemos sem nos conhecermos 

padre luís garcia dutra

ou entrarmos em contacto 
físico com o “outro”. temos 
tanto medo da reação do 
“outro” que procuramos 
protegermo-nos do 
eventual mal que ele nos 
possa causar. este medo 
e este receio do “outro” 
parece hoje limitar a nossa 
relação para com deus.

o homem de hoje parece temer o absoluto e o divino 
que tanto o assusta, como o fascina.

perante este estado de coisas torna-se imperativo 
perceber o que se entende por “temor de deus” que 
identificamos como sendo um dos dons do Espirito 
santo.

agora que estamos a viver neste mês de março, o 
tempo quaresmal que nos vai levar ate à páscoa, e 
durante o qual as romarias da quaresma assumem 
um protagonismo incontornável na Igreja micaelense 
e por consequência aqui nas comunidades da nova 
Inglaterra.

Quando se iniciaram, as romarias eram um pedido 
suplicante dirigido à misericórdia de deus, e estavam 
profundamente enraizadas no temor da ira divina, 
que segundo o seu entendimento de então, se abatia 
sobre os homens na forma de terramotos e outras 
catástrofes. hoje, muito longe desse antigo pensar, as 
romarias são um tempo de intervalo na vida rotineira 
de todos os dias, são um espaço de encontro do 
homem com deus. na romaria não vale tanto o irmão 
individualmente falando, mas a união dos irmãos que 
caminham com um propósito comum, e buscam para 
si e para todos os outros, a misericórdia de deus.

neste ano consagrado de modo especial à 
misericórdia de deus, procuremos elevar para ele o 
nosso pensamento e as nossas orações para que o 
homem de hoje conheça não apenas a grandeza 
da misericórdia de deus, mas também a necessidade 
que todos nós temos dela.

as romarias, e as devoções que cada um de nós tem, 
são aquilo que normalmente designámos como atos 
de piedade. esses atos, por mais simples que sejam, 
expressam a nossa relação para com deus e levam-
nos ao encontro do seu coração de pai misericordioso.

(Escrito sob o novo acordo ortográfico)

eduardo borges
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I once knew some church workers from chile who 
came to the united states and lived in both the dallas 
area and el paso. much to my surprise they said that 
you could live in dallas with just spanish. but to live 

in el paso you would need both english and spanish. 
their reasoning was this: in dallas people lived in one 
community or the other. they either lived in a spanish 
speaking environment or an english speaking one. In el 
paso, on the other hand, people used both languages 
all the time – sometimes even in the same sentence!

Yes, El Paso is one amazing place. If you ever fly into 
the International Airport at El Paso, TX, you will be flying 
into one of the most culturally interesting metropolitan 
areas of the united states. 

Texas, as we know, had once briefly been an 
independent country and is the largest of the contiguous 
united states; only alaska covers more territory. In the 
far western part of texas, el paso is wedged between 
the states of chihuahua in mexico and new mexico on 
the u.s. side of the border. 

It is impressive at any time of day to look at the 
development stretching across the border into the 
fast-growing city of Juarez and almost to the southern 
horizon. personally I like the view at night when the 
lights of Juarez look like an extensive carpet of jewels 
on a black background.

You cannot see much of the rio grande, indeed there 
is not much of it to see. but the border, marked by chain 
link fencing, is startlingly close to Interstate-10, the main 
arterial road that carries traffic right through El Paso as 
it connects the open country of West texas with the 
desert of southern new mexico.  

the interstate follows a route that the railroad has been 

using since about 1875, but 
el paso del norte has been a 
much used route for centuries 
before the rails were laid.
In the sixteenth century 
spanish explorers passed 
through the area. then in 1659 
Fray garcia de san Francisco, 
a missionary, founded el paso del norte on banks of 
the río bravo del norte (rio grande). three and a 
half centuries later, pope Francis will travel northward 
from southern mexico following in the footsteps of so 
many migrants whose steps have brought them to this 
borderland.

In 1680, the small village of el paso became the 
temporary base for spanish colonial government of 
the territory of new mexico as a result of the pueblo 
revolt. but in 1692 santa Fe was reconquered and 
once again became the capital. el paso remained the 
largest settlement in new mexico for quite a few years, 
and its location meant that it changed hands several 
times among mexico, the u.s., texas, the confederacy 
and the u.s. again. 
 
during his   trip to mexico this month, pope Francis will  
fly into Juarez from Mexico City, having already visited  
the southern part of the country.  he will say mass within 
a very short distance of the  u.s.  border.  It seems to 
me that the  holy Father is deliberately trying to shine 
a spotlight on the plight of migrants and refugees 
worldwide, and at the doorstep of the richest country 
in the world. the diocese of el paso is also participating 
in the papal visit under the theme: two countries, one 
faith.

Juarez and el paso are two cities that  breathe the 
same air that freely wafts across the border.

ON thE bORdER

padre John 
edward burger
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Quando os dias começam a diminuir nos 
açores, já o norte da europa tirita de frio. 
os verões açorianos começam cada vez 
mais tarde mas o bom tempo prolonga-se 

também por muito mais tempo. até ao verão de s. 
martinho, podemos sempre contar com muitos dias 
de sol que alternam com a chuva e os nevoeiros que 
fazem parte integrante do nosso clima.

a instabilidade será a tónica dominante do clima 
açoriano. mas este parâmetro não pode nem deve, 
por si só, definir os Açores. Estas ilhas não são ilhas 
para vender como ilhas de céu azul e praia. esta 
componente não é suficientemente duradoura para 
podermos contar com ela quando se negoceiam 
pacotes turísticos para as nossas ilhas. 
mas, se é verdade que o clima é instável, não é menos 
verdade que os açores gozam do privilégio de poder 
oferecer férias de sonho em qualquer época do ano 
porque, se a imprevisibilidade é uma característica 
ilhoa, não é menos verdade que não se ouve falar 
aqui de catástrofes atmosféricas que coloquem em 
risco a vida das pessoas.

a chuva alimenta e fortalece o nosso verde. sem ela, 
a exuberância dos nossos vales não existiria. andar 
à chuva pode ser uma experiência maravilhosa se a 
quisermos ver como uma massagem natural ao rosto 
e ao corpo. nalgumas ilhas, a chuva confere aos 
caudais uma beleza impossível de observar no verão. 
É também a chuva que aumenta as lagoas, que dá 
de beber às flores e rega toda a vegetação. Água é 
vida!
enquanto nalguns países, a neve faz parar a vida 
das pessoas durante meses, matando toda a 
vegetação e colocando a zeros toda a energia 
das estações anteriores, nas ilhas o inverno é um 
tempo de revitalização da natureza, um tempo de 
apaziguamento, tão fundamental nas nossas vidas. 
Fazer trilhos no inverno, bebendo dessa experiência 
telúrica de sentir a natureza apaixonada por si mesma, 
é apaixonante.

todos temos necessidade de retiros de silêncio, de 
momento de encontro connosco, de pacificação 
interior. o inverno dos açores proporciona um 
encontro único com a metamorfose da terra, com a 

E no meio de um inverno, eu finalmente 
aprendi que havia dentro de mim 
um verão invencível.

 Albert Camus gabriela silva
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energia vibrante do vento e com a solidão consentida 
do mar bravo.

algumas das mais importantes festividades açorianas 
acontecem nessas estações mortiças em que temos 
tempo para estar uns com os outros: a matança do 
porco tradicional, o fumeiro das linguiças, os jogos 
de cartas e as histórias contadas ao serão, por quem 
sabe. 

o folclore, as danças tradicionais, a viola da terra e a 
chamarrita… 

o carnaval da graciosa, os bailhinhos da terceira, 
os bailes do coliseu, as carvalhadas de s. pedro, 
as passagens de ano aqui e além, o espírito santo 
intemporal, a meditação, o ioga, o reiki ou os retiros 
de silêncio.

o chá da gorreana bebido em qualquer ilha com 
queijadas da graciosa ou biscoitos de orelha de santa 
maria. um lajido do pico é aperitivo para tomar na 
companhia de amigos com alguma coisinha da pérola 
da Ilha para petiscar pelo meio. um naco de queijo 
de s. Jorge ou do corvo com uma angelica podem 
ser também uma opção de bom começo. Queijo de 
s. Jorge com compotas do Quintal dos açores, bolos 
lêvedos com manteiga de alho ou massa sovada 
com carne assada. tudo como manda a tradição 
das nossas ilhas. para saborear lentamente e sem 
pressa, sem os apelos inquietantes do mar de calmaria 
ou de um pôr-do-sol fascinante. tudo para sentir na 
intimidade de um encontro sem tempo, aquecido 
pela conversa amena das longas noites de inverno.

a gastronomia de inverno é mais rica e mais elaborada. 
Workshops de pão caseiro cozido em forno de lenha 
para crianças e adultos, seguido de serões de poesia ou 
jogos tradicionais podem garantir um enriquecimento 
cultural incrível e podem proporcionar seguramente 
momentos de convívio que o verão não conhece com 
a mesma profundidade. comida caseira cozida em 
forno de lenha, conversas ao serão, prolongamentos 
do tempo sem tempo….

a caça ao coelho bravo, o canyoning, o golfe e o 
futebol de salão são atividades que podem preencher 
tardes de inverno em todas as ilhas.

os açores têm excelentes espaços culturais que não 
são simpáticos durante o verão, altura em que todos 
queremos beber do sol até ao cansaço. no inverno, 
são ideais para encontros de escritores, performances 
culturais e artísticas, conferências temáticas, 

apresentações públicas de projetos de interesse para 
todos. podem mesmo descobrir-se em cada ilha 
valores escondidos, pessoas giríssimas que escondem 
capacidades que podem enriquecer a coletividade 
quando partilhadas.
subestimar o interesse do turismo noutras estações, 
que não o verão, parece um erro grave. os açores 
têm muito para dar em todas as épocas.

na natureza tudo é dual. e da dualidade se alimentam 
sonhos e projetos. em s. miguel, já existe um ramo do 
turismo holístico com créditos firmados. Mas de uma 
forma geral, em todas as ilhas, este é um turismo que 
ganha forma e conteúdo. pode vir a ser uma das 
vertentes do turismo de inverno nas nossas ilhas onde 
jorram águas quentes e onde a instabilidade do clima 
também traz dias de sol em dezembro ou janeiro. o 
clima é apenas uma pequena parte do problema 
quando dentro de nós há mais nevoeiro que na 
natureza. venham às ilhas de inverno todos os que 
têm estrelas na fronte e paz no coração. 

e os milagres acontecerão em todas as ravinas…

(Escrito sob o novo acordo ortográfico)
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Antigamente... Era assim

bibLiOtECA itiNERANtE
na vila de água de pau!

uma das razões pela qual todos os dias eu sinto 
vontade de ler, deve-se ao aparecimento da 
biblioteca Itinerante da gulbenkian, a meio dos 
anos 60s, uma vez por mês, na minha vila de 

Água de pau.
numa época em que eram poucos os carros que 
passavam na estrada que atravessa a nossa vila e 
menos ainda os que por cá paravam, que um dia ao 
vir um “carrão” estacionar no antigo canto-da-árvore, 

nova e aproximamo-nos do estranho veículo. era 
assim sempre que alguma coisa diferente aparecia 
ou acontecia, a rapaziada metia logo o bedelho para 
matar a curiosidade.
Afinal o dito “carrão” era uma biblioteca itinerante. 
todos os meses passou a vir perto da hora de saída dos 
alunos da escola e esperava que se abeirassem para 
pedir livros para ler. livros de aventuras, pequenas 
histórias, clássicos da literatura infantil e juvenil.

eram dois os funcionários da “biblioteca”. um conduzia 
a “carrão” Citroen e o outro preenchia as fichas dos 
pequenos leitores interessados, apontando os livros 
requisitados para ler durante um mês.

havia umas poucas centenas de livros, à escolha, 
mas quem escolhia, por vezes, era o funcionário que 
“impingia” literalmente tais leituras a quem hesitava 
na escolha. um, dois ou três livros por mês (havia um 

24

Roberto medeiros

em frente à igreja da senhora 
dos anjos, os populares se 
questionaram porque tão 
estranha viatura, viera ali 
parar.
eu e os meus amigos 
estávamos divertindo a 
contar “volkswagens – na-
passagem”, sentados no 
banco do meio da praça 
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limite de cinco), chegavam bem e muitos liam-nos. 
outros, raríssimos, perdiam-nos e andavam meses para 
“entregar”. Quem não “entregava” era penalizado 
pela não concessão de novos empréstimos ou pela 
exclusão do cartão de leitor, com um pequeno 
registo no verso onde se apontavam os empréstimos.
por mim comecei com a literatura infantil, tipo histórias 
com “gnomos” e as “aventuras dos cinco” de enid 
blyton. os cinco heróis destas aventuras são Júlio, 
o david, a ana, a Zé e o tim, que é um cão. Juntos 
envolvem-se em aventuras e confusões. por causa 
dessa minha entusiasmante leitura tivemos na nossa 
casa também um cão chamado tim como os cinco.

ao contrário da actual geração de meninos e alunos 
das escolas, não havia no meu tempo de escola nos 
anos 60s computadores ainda. desde sempre, o livro foi 
um suporte privilegiado de divulgação da língua e um 
dos instrumentos fundamentais do desenvolvimento 
cultural, educativo e económico. hoje é a net e as 
redes socias que dominam o interesse universal, mas 
mesmo assim, nem por um dia eu deixo de ler algumas 
páginas ou um capítulo de um livro.

voltando aos anos 60s da minha criançada recordo-
me de um dia estar na fila para entrar na Biblioteca 
Itinerante, quando se aproximou o gilberto bico 
com um cão atrevido. Farejou tudo e todos e depois 
aproximou-se de uma das rodas do “carrão” e urinou 
com a perna alçada, pulverizando também as pernas 
de algumas pessoas, na fila, provocando zaragata. 
para nós aquela foi a maneira que o gilberto achou, 
ao levar o seu rafeiro para ali, para demonstrar que 
os livros e tudo o que eles representavam, nunca 
lhe interessaram. por isso mesmo, nunca passara da 
segunda classe também. nisso, o Zé liga, pregou-lhe 
um “maquia”, fazendo-lhe voar a pirota (boina) da 
cabeça. com o estrondo, até o cão ganiu de susto, 
mesmo sem ninguém lhe tocar.
  
de resto, enquanto não chegava o dia da biblioteca 
Itinerante, quem andava na rua, naquele tempo, 
confrontava-se com imensas histórias como essas, 
porque estava-se no tempo em que podíamos brincar 
na rua, ouvir causos e ir ao monte santo procurar uma 
pedrinha, para por debaixo da cabeceira, para dar 
sorte no aproveitamento escolar. na vila de Água de 
pau, era assim…antigamente!

 Magazine A PrAçA | Março 2016
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toMAdA de poSSe A 9 de MArço
MARCELO REbELO dE SOuSA PRESidENtE dA REPúbLiCA

de seu nome de baptismo marcelo nuno 
duarte rebelo de sousa, mais conhecido 
por marcelo rebelo de sousa, 67 anos 
de idade, ex-presidente do partido social 

democrata, professor de direito, foi eleito presidente 
da república a 24 de Janeiro passado. obteve mais 
de 52% dos votos (2.413.956 votos, num universo 
de 4.744.597 votantes e estavam inscritos 9.751.398 
eleitores) e tomará posse a 9 de março. de acordo 
com a constituição da república portuguesa, o 
presidente eleito - o quinto presidente da república 
desde o 25 de abril de 1974 - toma posse perante a 
assembleia da república no último dia do mandato 
do presidente cessante, neste caso aníbal cavaco 
silva. 

segundo o ministério da administração Interna, 
marcelo rebelo de sousa obteve 52%, seguindo-se 
sampaio da nóvoa (22,89%), marisa matias (10,13%), 
maria de belém (4,24%), militante do ps, edgar 
silva (3,95%),  vitorino silva (3,28%), paulo de morais 
(2,15%), henrique neto (0,84%), Jorge sequeira (0,3%) 
e cândido Ferreira (0,23%). os votos no estrangeiro 
mostram que marcelo rebelo de sousa ganhou com 
57,15% dos votos, sampaio da nóvoa tiveram 19,2% 
e marisa matias 8,39%. houve ainda 132 votos em 
branco e 56 votos foram nulos.

nestas eleições presidenciais houve uma abstenção 
de 51,4%. 

marcelo rebelo de sousa é professor catedrático 
no Instituto de ciências Jurídico-políticas (IcJp) da 

Faculdade de direito da universidade de lisboa onde 
se doutorou. É Presidente do Conselho Científico do 
centro de Investigação de direito público (cIdp) do 
IcJp. do seu vasto currículo consta que foi professor 
catedrático da Faculdade de ciências sociais e 
humanas da universidade católica portuguesa, 
professor catedrático convidado da Faculdade 
de direito da mesma universidade e membro da 
Comissão Instaladora, do Conselho Científico e 
professor da Faculdade de direito da universidade do 
porto, de que é doutor honoris causa. Foi fundador e 
é membro de inúmeras instituições de solidariedade 
social, ongs, movimentos de serviço à comunidade, 
pertencendo aos lions club desde 1981, aos rotários 
club desde 2003 e, também, ao elos club desde 
1993.  É autor de inúmeras obras científicas e de 
religião, sendo membro de diversas associações 
jurídicas nacionais e internacionais. pelo seu percurso 
académico e profissional foi condecorado com 
a comenda da ordem de santiago da espada e 
com a grã-cruz da ordem do Infante d. henrique. 
nos tempos livres, gosta de nadar e de ler. Já esteve 
várias vezes nos açores, arquipélago que tem um 
carinho muito especial e onde granjeou grandes 
amizades ao nível político. 

o futuro presidente de belém, que concorreu como 
independente, é de opinião que que é tempo de 
reconstruir portugal e prometeu ser “o presidente de 
todos os portugueses”.

nélia câmara

http://www.juntosporportugal.pt
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almourol, como descobridor das 1ªs ilhas mencionadas 
em 1431. as do grupo ocidental seriam descobertas 
mais tarde, talvez por volta de 1452, por diogo de 
Teive e seu filho, quando regressavam de uma viagem 
de exploração a ocidente do mar atlântico.

entretanto, em 1439, o rei d. afonso v, dava ordens 
ao seu tio Infante D. Henrique (1383-1460, filho de D. 
João I e d. Filipa de lencastre e primeiro donatário 
de sete ilhas açorianas, porque Flores e corvo seriam 
encontradas mais tarde, como atrás referi), para 
iniciar o povoamento de santa maria que por sua vez 
delegou em Frei gonçalo velho, importante tarefa. 
certo é que este desembarcou em santa maria no 
ano seguinte deixando ali alguns animais (cabras, 
ovelhas, vacas, coelhos e aves domésticas), que, 
naturalmente, desbravariam os densos matos, abrindo 
atalhos de penetração para os futuros povoadores.

Já em são miguel, acredito 
que os primeiros núcleos 
de povoadores se tenham 
iniciado em 1440 na povoação 
velha, por iniciativa de 
gonçalo vaz botelho, que 
aí primeiro residiu e porque 
começam naquela data os 
primeiros benefícios fiscais da 
coroa que se prolongam para 
lá de 1447.

viLA FRANCA dO CAMPO 
uMA pérolA doS AçoreS no AtlântiCo (1)

armando rodrigues

nota introdUtória.

ao ter conhecimento de que o meu amigo, david 
loureiro, na outra extremidade atlântica, iniciava 
a empresa de publicar o magazine «a praça», no 
objetivo de perpetuar por aquele meio, a história e 
cultura do nosso povo, não pôde indiferenciar-me 
escusando-me de colaborar voluntariamente em 
tão nobre missão – arriscando-me a distanciar-me da 
minha condição «ilhéu».

e neste sentido, início, com muito gosto, o meu simples 
contributo, através do envio de pequenas notas 
da história e estórias, cultura e tradições das nossas 
gentes que, teimosa e heroicamente, saltitam nestes 
rochedos «atlântidos» (a quem platão denominou 
de vértices da atlântida), e que convergem na 
microplaca dos açores, inserida por isso, nas placas 
euroasiáticas, africana e americana, lugares onde, 
certamente, se afirma a cultura açoriana, através dos 
Impérios do divino espírito santo ou das procissões e 
outras festividades levadas a peito pelos nossos irmãos 
emigrantes, público central dos meus conteúdos.

escreverei as minhas linhas em vila Franca do campo, 
onde nasci há 51 anos e onde sempre residi.

não me afastarei muito, nos temas propostos, da ilha a 
que pertenço, pois a sua história é tão imensa quanto 
imenso é o sentir deste povo nos seus 500 anos de luta 
persistente e apego à ilha… às nossas ilhas.

desCoBerta e PoVoaMento.

Integrando a epopeia ultramarina do reino de 
Portugal, o primeiro resultado de origem cartográfica 
apresenta-nos a data de 1427 como descoberta, por 
diogo de silves, das ilhas dos grupos oriental (santa 
maria e s. miguel) e central (terceira, s. Jorge, pico, 
Faial e graciosa), embora o doutor gaspar Frutuoso 
mencione gonçalo velho cabral, comendador de 
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antónio teixeira

FALL RivER
É A MiNhA CidAdE
Quando cheguei a Fall river vindo fresquinho 

da ilha de s. miguel, e isto em 1969. eu não 
gostei mesmo nada porque tudo era novo e 
diferente para mim. tive de enfrentar como 

a maioria de nós uma língua diferente, uma cultura, 
costumes e tradições muito diferentes, mas como era 
ainda muito jovem não foi tão mau como julgava e 
depressa adoptei-me ao meu novo país, minha nova 
cidade e minhas novas ruas.

Fall river era então uma cidade cheia de vida onde 
em cada canto se encontrava uma fábrica. pouco 
tempo depois arranjei meu primeiro trabalho que 
mesmo ganhando pouco era muito para quem nada 
tinha e certamente que apreciei ter esse trabalho 
numa cidade que me era totalmente desconhecida.

providence pile, fábrica de têxteis e que mais tarde se 
passou a chamar Quaker Fabrics foi o meu primeiro 
emprego fazendo trabalhos que eram recusados por 
outros porque eu era muito limitado no conhecimento 
do trabalho e na língua, o que para mim era novidade. 
tive de enfrentar muitas barreiras e uma das piores foi, 
sem dúvida, a descriminação, o chamar de nomes 
feios e comentários degradantes quando se referiam 
à então recente emigração vinda dos açores. Fomos 
acusados de roubar trabalhos aos “verdadeiros 
americanos”. Foi-nos pedido que voltássemos ao 
nosso país num “bote de banana. Fomos chamados 
de “green horns” e não vamos mencionar uns 
poucos nomes que não estão incluídos em qualquer 
dicionário… E no fim do dia voltava a casa triste pela 
falta de acolhimento por parte daqueles que já cá 
estavam há muitos anos e que se julgavam no direito 
de insultar a nova onda de emigração.

houve tempos em que eu me sentia desesperado 
e tão frustrado que desejei nunca ter vindo para os 
estados unidos, o país dos meus sonhos, o país onde 
não havia diferenças sociais e onde todos podiam ter 

um automóvel quando nos açores nem uma bicicleta 
pude ter, enfim um país onde todos viviam felizes com 
liberdade de expressão, de religião e de justiça.

Que triste foi enfrentar a realidade, quantas noites sem 
dormir e até mesmo com lágrimas nos olhos por causa 
da maneira como nos tratavam as pessoas que nunca 
compreenderam o que é ser emigrante. enquanto 
odeio o ódio, algumas pessoas amam o ódio.

há um velho ditado que diz “o tempo tudo cura” e 
mais tarde descobri que isto é verdade, com o tempo 
comecei a compreender o porquê do ódio pelo 
emigrante e mesmo nunca aceitando a ideia de 
odiar alguém só porque alguém procurava uma vida 
melhor.

todas estas coisas neste momento estão longe porque 
com o tempo aprendi a aceitar a minha nova vida. 
aprendi a língua e os costumes deste país e não fosse 
o caso de ter uma pronúncia carregada eu passaria 
despercebido numa multidão de americanos.

cinco anos após a minha chegada recebi a minha 
naturalização, adquiri a equivalência do “high scholl” 
e em 1987 graduei no bristol community college 
com um “associates degree” em administração 
de empresas e agora que são passados tantos anos 
continuo a viver em Fall river e aprendi a amar a 
cidade onde vivo.

não é uma cidade perfeita, é uma cidade com muito 
negativismo mas o mais importante é que tem muitas 
coisas positivas e tenho esperança de que dentro de 
pouco tempo seremos uma cidade digna do século 
XXI, mas só lá chegaremos se houver mudança de 
atitudes. está em nós exigir mais dos nossos líderes, mais 
responsabilidade fiscal e mais candidatos qualificados 
para posições municipais.
eu aprendi a gostar de Fall river.

http://mapio.net
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na minha primeira participação com noticias 
comunitárias nesta praça - magazine, quero 
agradecer o convite do sr. presidente david 
loureiro, feito  aquando da sua visita há 

pouco tempo às instalações do portuguese american 
cultural society  de palm beach (Florida)

para começar dou a conhecer como os portugueses 
nesta área se uniram e fundaram um clube que 
passados 35 anos é ainda hoje uma realidade. com 
pouco mais de duas dezenas de presenças,  em  
reunião  numa padaria , nasceu  uma das melhores, 
e cada vez mais bonitas  sociedades  culturais  
portuguesas , no sul da Florida.  presentemente conta 
com cerca de trezentos associados (mais ou menos) 
com um excelente parque privativo, campo de 
futebol, recinto com iluminação espacial para festas 
ao ar livre… salão bar amplo e um salão de Festas 
o qual parece que ira ser ampliado brevemente. 
presentemente a escola de ensino de português não 
esta em actividade pelo que se espera que reabra o 
mais breve possível, assim como o rancho Folclórico o 
qual parou e morreu.   

concluindo presentemente as nossas actividades 
resumem-se a jantares convívio e festas 
comemorativas. se o nosso leitor não conhece esta 
Associação Cultural Lusitana em Palm Beach aqui fica  
o contacto telefónico (561) 798-1270  ou pode entrar 
em contacto com o autor deste artigo .Irá sentir-se em 
casa e não se esqueça de que a Florida em um lugar 
apropriado para a terceira idade e já agora, todo 
aquele que poderá  ter duas residências  será o ideal, 
pois o Inverno aqui é suave,  mas no verão faz calor 
e há muita humidade. a juventude também poderá 
encontrar um local para bom viver. a Florida não é 
mais um estado só dedicado a terceira idade, pois 
nos últimos vinte anos cresceu muito e hoje é o estado 
com mais crescimento populacional.

presentemente na presidência do clube português, 
reeleito para mais um ano, está o senhor João paiva, 
um elemento que veio de rhode Island, tendo-se 
adaptado muito bem. adaptou-se facilmente à nossa 
comunidade na qual é muito estimado e considerado.

José marques
uma das festas mais populares que se realizam anualmente que são dedicadas ao
divino espírito Santo, nas instalações da pACS (palm Beach).
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Crónica da Ilha 

pessoas que pintaram, de uma maneira ou 
outra, um bocado seu em nós. somos nós que 
nos identificamos com eles, e os escolhemos 
para passar um bom bocado. desde daqueles 

artistas que nos falam na rua, convivendo assim um 
bocadinho com eles, trocando ideias e maneiras de 
educação, que podemos ver e nos inspirarmos neles, 
absorvendo para que também nos considerem um 
exemplo. 

os artistas, somos nós. desde músicos, animadores, 
actores, entre outros. considero a mais simples pessoa 
como um artista, porque vejo algo nela que me 
encanta. Faz algo que a distingue dos outros. nós, 
açorianos, portugueses e madeirenses, somos uma 
família de artistas, nascemos com veia de artistas, 
basta ver por exemplo o seguinte: de madeira é feito 
o palco, de personagens é feito os açores e de história 
é feito portugal. tenho em mente que muitos de nós 
passamos ao lado disso, mas lá no fundo todos temos 
uma veia artística, sabemos contar uma história muito 
bem e fazemos da história uma piada. sentimo-nos 
confortáveis neste palco, nesta peça, neste mundo 
só nosso, que muitos desconhecem. como sabemos 
entreter todo o mundo, de graças e desgraças que 
vemos diariamente, que muitos não ligam e que nós 
vemos que tem lá algo que nos faz vibrar. 

Quando andava no terceiro ciclo, tinha aulas de 
expressão dramática, e no final de um dos anos 
lectivos  fizemos uma peça, eu como estava à 
vontade divertia-me com o diálogo e com tudo, pois 
sempre gostei de estar no palco, aprendi isso desde 

Os Nossos

de pequeno quando tocávamos para alguém, 
num concerto. a música ensinou-me a estar 
à vontade, com um nervosismo miúdo, mas à 
vontade. a peça correu menos mal, e a professora 
disse “olha maurício quem sabe temos aqui um 
futuro actor?” - interrogo-me... era a professora 
Ivone, que tão simpática via em mim algo que eu 
nunca tinha descoberto, o talento para o teatro. 
Às vezes, na solidão, penso nas palavras dela e 
imagino como poderia ser esse mundo do teatro 
e televisão, pois parece ser um mundo cor de 
rosa. mas nem sempre e assim, vê-se o caso de 
muitos actores, artistas, que perderam a vida pela 
sua má cabeça. por luxos e capacidades que os 
outros não têm e eles conseguiram destruir aquilo 
em poucos anos, como a vida de uma pessoa. 
É triste mas é uma realidade. eu penso que o 
verdadeiro artista, o genuíno, e pobre contém 
muita sabedoria popular. esses que encontramos, 
os famosos, não quero desprezá-los, mas não tem 
tantas dificuldades na vida e acabam por não me 
chamar muito a atenção. É uma opinião minha, 
pessoal, porque apenas vejo o lado de onde 
vivo, pois nunca vivênciei a realidade do artista 
famoso, quem sabe um dia evidenciarei isso. 
apenas, por agora quero crescer, com o popular 
João, com o fadista antónio e com o poeta José, 
pois são eles os mais populares de portugal.

mauricio Carlos de Jesus

Artistas 
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Blurred lineS 

like robin thicke’s 2013 hit song, “blurred lines,” the 
gaming industry has continued to strive towards 
liberating the passive confines of gameplay by 
actively engaging audiences and blurring the 

lines between tv and video games. nintendo’s 1995 
release of “virtual boy” embarked on a journey towards 
establishing a closer bond between the gamer and 
the game. although, from a sales perspective, it turned 
into an infamous failure, the concept itself altered 
the perception of gameplay as a whole and 2016’s 
interactive entertainment serves as a crystallization of 
this.
 
along with high-def graphics and the transition 
towards more third person gameplay such as Xbox 
one’s “Quantum break”, which elevates shootings 
with cinematic realism, and ps4’s “unchartered 4” 
with narrative-packed adventures, the 2016 release of 
the oculus rift and sony playstation’s vr attempts to Jenna hubbard

www.oculus.com

gameplays trend towards tv Engagement
enhance gameplay. resolving some of virtual boy’s 
pitfalls and establishing greater interactive elements, 
vr encourages non-goggle wearing participation. In 
fact, it is even arguable that this new form of virtual 
reality may be greatest social form of gaming to 
date allowing players with headsets to reach out and 
touch one another. If anything, this new form of vr is 
surely a testament of what is to come in the world of 
virtual reality.

as tech columnist, edward c. baig, 
of usa today states, “the gaming 
& virtual reality marketplace will 
expand by 77% over its footprint at 
the 2015 ces, cta reports.” With this 
in mind, the perception of gaming 
will continue to change in 2016 
and in the future as it blurs the lines 
between reality and gameplay. 
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bristol like many other 
communities in the 
new england area 
took its name from a 

sister city in england. bristol 
was part of a much larger 
portion of land what was 
called the bristol county 
which encompassed parts 
of massachusetts. bristol 
was chartered in 1680 as 
a small town in the mount 
hope and narragansett 
bays, surrounded in three sides by water. because 
of its accessibility to the bay, bristol played a major 
role on the maritime trade, being one of the stops 
for the portuguese navigators.

bristol was not only a maritime trade center but 
also an industrial community from shipbuilding 
- herreshoff, footwear – converse, rug 
manufacturing – robin rug/magic carpet to 
many others. the abundance of work called 
for a great workforce and this provided a great 
opportunity to many portuguese who came 
to bristol in the early 1800’s through the 1980’s. 
portuguese ceased the opportunity to make bristol 
their community but so their home. they took pride 
in their work, their properties and it was evident 
with the improvements in their neighborhoods. 

In the early 1900’s, portuguese begin settling as 
a community with the formation of a club – don 
luiz Filipe association which assisted the residents 
to assimilate to a new country and culture. soon 
after, there was an urge to build a church – saint 
elizabeth/santa Isabel – 1914 to continue to 
practice their roman catholic religion but more 
so to carry on the traditions of the holy ghost and 
santo cristo.

bristol has evolved over the years but has not lost 
its character, its traditions, but more so its history. 
this year (2016), we will be celebrating the 231st 
Fourth of July parade, one of the oldest parades 
in the entire united states of america. I am very 
proud and honored to be the leader of this 
beautiful, historic town in the smallest state of the 
union – bristol, rI.

tony teixeira
Bristol town 

administrator

bRiStOL
rhode iSlAnd 
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Can anything be worse than 

ter ror ism?
that is a simple definition by one of history’s most 

successful terrorist.  We have been warned 
about the debilitating effect of fright. even so we 
are drawn to it like moths to flames.  Whether in 

the form of  a scary movie, a horrid car crash or the 
relentless pounding news sources.  really pseudo news 
sources, for the standard of fresh news and analysis 
produced at a relentless pace is inconsistent with the 
reporting of verified deliberative information.  
   
the reporting of terror events is probably a good starting 
point. In the near blanket coverage of a terror event, 
is the intent to terrorize exploded countlessly beyond 
what a terror incident without this coverage could 
ever hope for?  In reality the dangers of; having an 
underwater mortgage, burning though life savings due 
to a catastrophic illness, being unable to keep up with 
a student loan will hurt countless numbers of people. In 
america there is a much higher chance of being shot 
by a police officer than hurt by a terrorist.   

having recently seen the movie ‘the big short’ what we 
know about financial gets a finer point. Unregulated 
investment packages disguised high risks whose 
collapse plunged the nation into financial ruin.  The tax 
payers were forced to bail out the banks. the banks 
in turn took what value was left in the housing market. 

one person involved in this systemic fraud went to jail, 
one!

can we discipline ourselves to address social justice 
issues and economic corruption?  might we set up 
systems to report once without the drama incidents 
violence regardless of the “motivation.”   We have 
been duped to looking at that which has very little 
affect.  Though the publicizing by public safety officials 
and the various media portray an inflated image that 
fixes our attention.  

the Federal security and exchange commission, the 
agency that functions as a sort of finance police is 
toothless.  Yet the SEC collects in fines, penalties and 
other sanctions twice its operating costs. operating 
costs that have been cut.  their previews of authorities 
restricted. moneyed interests have found that rather 
than finding clever sophisticated ways to go around 
finance laws it is easier to eliminate the laws with the 
mantra fight big government.  To that end judicial 
post remain unfilled and  appointment of high ranking 
agency officials such as the Director of the ATF cannot 
get voted on by the us senate. 

But I wax on. So I will say this reflect and vote. You are 
part of the government and  the government is yours. 

“The purpose of terrorism is to terrorize.”
                                                              Vladimir Lenin

eduardo borges

chris menton
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NA MAgAziNE «A PRAÇA»
o queBeque terá o Seu eSpAço

laval, Quebeque - de nome, já conhecíamos o 
david loureiro. mas circunstâncias várias nunca 
tinham permitido que nos encontrássemos. daí 
a surpresa da sua chamada telefónica para nos 

propor um encontro. ele que vive nos estados unidos, 
de repente vem a montreal para falar connosco? 
estranhámos, claro.

o nosso encontro deu-se num domingo à tarde do 
passado mês de Janeiro e teve como palco a sede da 
associação portuguesa de ste-thérèse. david loureiro, 
na ocasião, fez-se acompanhar de eduarda pimentel, 
empresária lavalense, de origem pauense como ele.
depois das apresentações da praxe, no caso até 
indispensáveis por não haver nenhuma relação entre 
nós, como acima se relata, passámos ao assunto 
que trouxe o david loureiro da nova Inglaterra ao 
Quebeque.

Pedido de ColaBoração
confesso que para o encontro da associação 
portuguesa de sainte-thérèse estava à espera que 
o david me propusesse algo relacionado com uma 
qualquer promoção de espectáculo musical a levar a 
cabo em montreal, ou em laval, na mais remota das 
hipóteses em sainte-thérèse, não fosse ele um cantor 
habituado a saltitar de uma comunidade para outra. e 
isto porque estamos à frente de um jornal (lusopresse) 
e de um programa de televisão (lusaQ tv), com 
possibilidades para promover o que quer que seja...
para surpresa nossa, o que o david quis foi nos propor 
para colaborar na revista que estava para publicar 
na nova Inglaterra (e açores) mas que contaria com 
conteúdo do canadá – zonas de toronto e montreal. 
a conversa entre nós teve avanços e recuos, 
principalmente pelas nossas muitas ocupações, porque 
dirigir dois órgãos de Informação não nos deixa muito 

tempo para lidar com outros 
projetos. no entanto, e depois 
de muita reflexão, anuímos ao 
pedido do david para colaborar 
com ele. assim sendo, vamos 
escrever, ocasionalmente, 
para a sua revista relatando 
alguns dos assuntos mais em 
foco que possam acontecer 
na comunidade portuguesa 
do Quebeque. será, para já, e 
como ficou combinado, uma 
colaboração experimental, 
sobretudo devido à nossa 
falta de tempo, como, aliás, já 
deixamos aqui vincado.

PriMeiro esCrito
o david loureiro tinha-nos dito que o nosso primeiro 
artigo para a revista «A Praça» devia tratar do perfil 
da comunidade portuguesa do Quebeque. porém, a 
poucos dias do prazo, o homem forte da nova revista 
haveria de nos dizer que preferia que este artigo de 
estreia focasse a nossa implicação comunitária «Quero 
que fales do teu envolvimento na comunidade...». 
mas porque a nossa introdução acabou por ser muito 
alongada e o nosso envolvimento comunitário ser 
extenso de 41 anos – a comemorar em 2 de março 
próximo – decidimos não falar nem de uma coisa nem 
de outra, isto também por via do facto de apenas 
termos direito a escrever um texto de apenas 400 
palavras.
sendo assim, caros leitores, deixo-vos, desde já, a 
promessa de que os nossos dois próximos artigos 
focalizarão o perfil da Comunidade Portuguesa do 
Quebeque e, eventualmente, o nosso percurso de 41 
anos de vida activa nesta comunidade.

norberto aguiar

editor e chefe de 
redação do jornal 

lusopresse e
produtor/realizador do 

programa televisivo 
lusaQ tV.

www.superbwallpapers.com
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em 2007 o serviço de 2-1-1 foi implementado 
em rhode Island por cristina martins amedeo, 
hoje directora do programa. com contribuição 
financeira de United Way of Rhode Island e outras 

bolsas do estado de rhode Island o serviço é grátis e 
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
em qualquer idioma.  este serviço serve como linha de 
ajuda, presta serviços de advocacia, e informação 
para todos em rhode Island. o modelo está presente 
em todos os estados dos estados unidos da américa e 
no canadá. 

em rhode Island o 2-1-1 tem 
um call center e um escritório 
ambulante (um autocarro). 
os nossos empregados não 
só atendem telefonemas 
mas também podém ajudar 
em pessoa no autocarro.  os 
empregados estão treinados 
para ajudar qualquer pessoa, 
de qualquer idade a encontrar 
recursos para problemas do 
dia-a-dia.

uNitEd WAy 2-1-1 iN RhOdE iSLANd
Serviço de inforMAção e referÊnCiA

cristina amedeo

 estes são alguns assuntos  em que os empregados se 
especializam: 
• Com todos os programas de Medicare
• Com o Obama care
• Com o Medicaid
• Com o RiteCare
• Ajuda com os “income taxes”, gratitos para o familia 
com ingreso inferior a $54,000 por ano
• A encontrar infantários com e sem subsidio 
• A encontrar serviço ao domicilio para idosos
• Serviço de ajuda para pessoas de idade superior 
a 60 anos em caso de abuso ou por um familiar ou 
pessoa amiga. 
• Recursos a serviços de psicologia e psiquiatria: 
depressão; bi-polar; esquizofrenia; toxicodependentes; 
e muito mais. 
• Recursos  onde ir buscar comida e também com  o 
ingresso de subsidio de comida
• Recursos sobre os tipos de ajuda financeira para a 
electricidade, renda, mortgage, entre outros.

Os nossos serviços são grátis e confidenciais. Telefone 
para o 2-1-1 a qualquer hora. 

http://www.unitedway.org
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AçoreS d´olho 
NO MERCAdO dOS EuA
tal como o afirmou num spot publicitário sobre 

os Açores o conhecido surfista Mc Namara em 
que “o mar é a minha igreja … o mar é o meu 
escritório”, o arquipélago açoriano rodeado 

de mar por todos os lados tem de aventurar-se 
novamente em epopeias marítimas, aproveitando 
esse território marítimo para desenvolver várias 
actividades que cativem os turistas, de uma forma 
mais intensa, muito embora seja reconhecido que os 
açores têm já inúmeras empresas que se dediquem 
a estas actividades, havendo agora que desenvolver 
mais programas. tal como referiu a associação de 
turismo dos açores (ata) já se desenvolve na região 
cerca de 50 actividades em terra e no mar e há 150 
empresas de animação turística, na sua maioria micro-
empresas.

todos têm a ideia de que a região tem todas as 
condições para se tornar um destino sustentável, 
embora a aposta tem de ir para além da europa e 
apostar mais nos eua. 

Quando foi do Iv Fórum Franklin roosevelt, o médico 
antónio simas, presidente da associação comercial e 
Industrial do pico, que também tem assento na mesa 
do turismo, sublinhou que os açorianos têm apostado 
mais na divulgação dos açores na europa do que no 
mercado norte-americano, defendendo mesmo que 
“o turismo é a galinha dos ovos de ouro dos açores”, 
e, por isso, quem nos visita tem de levar os açores no 
coração, já que temos “uma vacina contra o turismo 
de massas porque não temos um destino de sol e 
praia”.

a generalidade dos especialistas em matéria de turismo 
garante que as ilhas do arquipélago açoriano  têm 
tudo para agradar quem cá vem, designadamente 
natureza, saúde e bem-estar. não temos poluição, 
não temos insegurança mas temos tranquilidade. 
“estamos a uma distância de um avião do mercado 
norte-americano mas infelizmente a nossa quota 
neste destino varia entre 4-5%. todos temos parentes 
na américa e temos de nos virar para um mercado 
que tem 300 milhões de pessoas. bastava que nos 
virássemos para a pensilvânia, nova Inglaterra e nova 
Iorque que estão a umas magras 4 horas daqui, numa 
viagem que se faz melhor do que aquelas que se 
fazem até no interior dos eua”, opina antónio simas.

o médico, que se dedica também ao turismo, entende 
que “devemos investir em novos mercados porque os 
açores ainda não têm notoriedade, sendo necessário 

haver um novo modelo de negócio baseado na venda 
directa ao consumidor apoiada em marketing online”. 
mais, diz que os açorianos interiorizarem a  ideia de que 
o turismo é de verão, mas garante que há é que apoiar 
o turismo de Inverno. Isso deve ser feito “sensibilizando 
a transportadora regional e a hotelaria para fazerem 
preços razoáveis para vendermos o destino. muito 
está feito mas muito há ainda para aperfeiçoar”, disse 
na altura mas que importa recordar.

os açores são um dos destinos mais sustentáveis do 
mundo, sendo um dos sectores transversais a outras 
áreas de actividade e é também aquele que tem 
crescido e torna-se apetecível para muitas regiões 
que repensam o seu modelo estratégico, numa altura 
em que o turismo em espaço rural vai crescer.

destino sustentável, sim, porque a mão humana não 
tem, no geral, instrumentalizado o património natural e 
paisagístico das belas ilhas açorianas. tanto os governos 
como as gentes ilhéus têm conseguido preservar ao 
longo de séculos o seu legado, acompanhando ao 
mesmo tempo o desenvolvimento social, económico 
e cultural. 
Importa salientar como já têm defendido os autarcas 
do triângulo, nomeadamente da ilha do pico, que 
as exportações para os eua são residuais, já que se 
ficam pelos  5 por cento no total Açores, defendendo 
por isso quem tem o poder autárquico, por isso, que 
urge uma política de transportes para colocar a 
exportação na vanguarda. “É preciso incrementar 
o mercado da saudade. a diáspora e alianças 
históricas assumem primordial importância”. tem de 
haver transportes marítimos e aéreos que permitam o 
escoamento para chegar a lisboa e a outros destinos 
como espanha, França, Itália e grécia, mas também 
tem de haver circuitos curtos de comercialização em 
que haja um menor número possível de intermediários, 
porque o que verifica nestas fileiras, tanto da carne 
como do pescado, é que o preço final pago a quem 
trabalha (agricultor, pescador)não é muito alto, mas 
a saudade paga bem por estes produtos. as barreiras 
alfandegárias nos eua também são limitativas à 
exportação dos produtos alimentares, como por 
exemplo o queijo, e a esperança é que a nova 
legislação americana, em discussão com portugal, 
e consequentemente a união europeia, possa servir 
para derrubar esta barreira e melhorar os números da 
exportação açoriana.

nélia câmara
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a sata airlines celebrou no passado dia 16 de 
Janeiro trinta anos de existência nos eua. a 
efeméride contou com a presença do novo 
presidente do grupo sata, eng. paulo simão 

menezes. o evento teve lugar no restaurante Inner 
bay, em new bedford, e reuniu vários empresários, 
académicos, políticos e líderes associativos da 
comunidade.
duarte carreiro, novo director de operações da 
sata nos eua deu as boas-vindas aos presentes e 
agradeceu a colaboração neste projecto que é 
de todos os açorianos dentro e fora dos açores. 
de seguida procedeu à entrega de diplomas de 
reconhecimento a diferentes profissionais do turismo, 
associativismo e órgãos da comunicação social pelo 
trabalho que desempenham junto da comunidade 

emigrante açoriana. 
na posse da palavra, o novo presidente da sata 
saudou todos os presentes e recordou que foi 
“com a SATA que os Açores ficaram mais perto das 
comunidades açorianas”. e é com este objectivo que 
diz querer continuar a trabalhar para proporcionar 
um serviço cada vez mais próximo e eficaz para os 
açorianos de lá e de cá. 
paulo menezes é licenciado em engenharia 
electrotécnica. entre  1997 e 2004 exerceu as funções 
de director regional dos transportes e comunicações, 
com a tutela da área dos transportes aéreos e do 
grupo sata. nos anos de  2001 a 2004 foi presidente 
da assembleia-geral da sata Internacional.

david loureiro

SAtA AirlineS ASSinAlA
30 ANOS dE vidA NOS EuA

nobrega studios
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A CASA dOS AÇORES dA NOvA iNgLAtERRA

oBJetivoS e deSAfioS
a casa dos açores da nova Inglaterra foi 

fundada oficialmente a  8 de Junho de 1982 
como casa dos açores do estado de rhode 
Island. no entanto não permaneceu muito 

tempo em funções tendo fechado as suas portas 
durante cerca de oito anos. reabriu em 1990 pela 
mão de leonardo oliveira e  um grupo de amigos seus 
conterrâneos com o nome de  casa dos açores da 
nova Inglaterra (canI).

o primeiro presidente desta segunda fase da casa dos 
açores foi paulo bettencourt, seguindo-se José soares, 
mariano alves e João luís morgado pacheco. em 2010, 
mário ventura assumiu a presidência até 2012, altura 
em que fui eleita a  primeira mulher presidente desta 
instituição. 

em 2015 fui reeleita no cargo de presidente e é com 
muita satisfação e sentido de responsabilidade que 
desempenho tais funções. 

a casa dos açores da nova Inglaterra  tem vindo a 
realizar, ao longo da sua existência, um trabalho notório 
e de relevante importância, com vista à consecução 
dos princípios que presidiram à sua  criação: servir 
a comunidade açoriana e de açordescendentes 
radicados na área da nova Inglaterra,  bem como 
divulgar e promover os açores nesta zona dos estados 
unidos da américa.

Posso afirmar que a  Casa dos Açores da Nova 
Inglaterra (como as demais casas espalhadas pelo  
mundo) enquanto verdadeira instituição cultural fora 
dos açores, tem obtido bons resultados no  que diz 
respeito à  preservação, promoção e divulgação dos 
nossos valores culturais.

para além da nossa função institucional, a casa 
dos açores  tem funcionado como um verdadeiro  
espaço familiar, onde todos os açorianos se podem 
encontrar,  confraternizar e celebrar os nossos valores 
identitários, promovendo, assim, a coesão social entre 
a comunidade emigrante.

com este objetivo em mente temos promovido 
variadíssimos projetos e realizado muitas atividades  que   
para além de enriquecerem a própria comunidade,  
promovem a interculturalidade e a nossa  cultura ao 
mesmo tempo que prestigiam os açores.

as casas dos açores foram criadas para trazer às 
comunidades emigantes açorianas espelhadas  pelos 
quatro cantos do mundo um pouco da sua terra, um 
pouco daquilo que deixaram quando  decidiram 
emigrar. as casas dos açores são verdeiros depositários 
da nossa cultura, usos, costumos  e também uma forma 
de preservação da  nossa língua. e muito tem sido feito 
ao longo desses anos de existência da canI. através de 
uma panóplia de atividades que vão desde palestras, 
conferências,  apresentação de livros, comemoração 

nélia
alves-guimarães

presidente da Cani
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açores portugal usa canada bermuda
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de datas festivas, folklore, gastronomia, música, a 
canI tem sabido transmitir os valores e tradições do 
nosso povo. e disso devemo- nos orgulhar todos.

mas hoje as casas dos açores comportam novos 
desafios que se prendem com a evolução dos  
tempos, com as necessidades das suas comunidades 
e com a projeção dos açores no mundo. Isto  mesmo 
tem sido reforçado nos conselhos mundiais das casas 
dos açores (reunião anual com todas  as casas dos 
açores) e pelo governo regional dos açores.

as casas dos açores são verdadeiras   embaixadas da 
nossa cultura junto dos países de acolhimento,  pelo 
que não tenho dúvidas que as casas dos açores são 
também um capital indispensável para o  prestigio dos 
açores no exterior. 

estamos perante uma mudança de paradigma das 
casas dos açores  cuja  nova orientação se deve  
direcionar para a criação de novas oportunidades 
junto das novas gerações e promoção da nossa  
região. E a nossa Casa assumiu também este desafio 
de promover os açores  e divulgar as  oportunidades 
de investimento na região de forma a potenciar  o 
investimento turistico junto da  sociedade americana.
somos, pois,  convidados a participar neste novo 

desafio das Casas dos Açores que não é  mais do  
que cruzar as relações humanas e históricas entre a 
costa leste e os açores,  com relações  comerciais, 
económicas e empresariais. Enfim, trazer alguns 
beneficios dos Açores para os  EUA e dos EUA para 
os açores. É no fundo perguntar o que podemos fazer 
pela nossa região que  também nos tem dado tanto. 

como podemos ver, a juntar  ao excelente trabalho 
desenvolvido pelos nossos antecessores como  
promotores da herança cultural e etnográfica dos 
açores junto das comunidades emigrantes, a casa 
dos açores da nova Inglaterra assume hoje novas 
funções próprias da evolução da sua  comunidade. só 
assim podemos fazer face aos novos tempos,  às novas 
exigências e dificuldades de  cada comunidade e por 
outro lado chegar às  segundas e terceiras gerações 
no sentido de as motivar  e trazê-las para o seio das 
nossas organizações.

É, pois com estes novos desafios colocados em cima 
da mesa que a minha direção tem  pautado o seu 
trabalho, atividades e objetivos. Queremos ser uma 
ponte entre os açores e a nova Inglaterra, levar a 
casa dos açores aos que mais necessitam e às novas 
gerações que são o futuro  das nossas instiuições.  

(Escrito sob o novo acordo ortográfico)
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para encontrar um posto de trabalho satisfatório 
neste  século XXI, será necessário dar  logo 
atenção aos programas de estudos, à qualidade 
do ensino, e aos métodos e processos de 

avaliação dos alunos e seus professores.

um número crescente de empresários, políticos e 
educadores está unido à volta da ideia de que os 
estudantes precisam de “competências próprias do 
século 21” para terem sucesso na vida. os ventos 
da profissão e do emprego mudaram, conforme 
mudaram os requisitos, os modos de trabalhar, e as 
exigências deste mundo global e tecnológico.

contudo, nem todas as competências terão de ser 
novas.

pensamento crítico e poder de resolução de 
problemas, por exemplo, têm sido componentes 
do progresso humano através da história, desde o 
fabrico das ferramentas mais primitivas aos avanços 
na agricultura, à invenção das vacinas, à exploração 
da terra e do mar.
competências como literacia de informação e 
cultura geral, já não são novas, pelo menos entre 

as elites. também não é 
nova a necessidade de 
acumular diferentes tipos de 
conhecimento, desde o nível 
dos factos à análise mais 
complexa.

o que é certamente novo é 
o ponto a que chegaram as 
mudanças na nossa economia 
e no nosso mundo, as quais 
dependem de níveis novos 
de competências para atingir 
realmente o sucesso individual 

e colectivo. se é verdade que muitos dos nossos 
estudantes possuem já essas competências por, de 
várias formas, terem frequentado escolas de elite, 
ou porque tiveram grandes professores, também é 
verdade que muitos estão à mercê da sorte em vez 
dum sistema escolar desenhado para corresponder às 
novas realidades.

se queremos um sistema educativo público mais 
equitativo e eficiente, certas competências que 
têm sido apanágio duns poucos, deverão tornar-se 
universais.

o QUe é PreCiso Fazer?
o conteúdo já não é a prioridade.

os meios utilizados para obter/saber informação 
são agora muito mais importantes que a própria 
informação.

o debate não se concentra no conteúdo versus 
competências. concentra-se antes no modo 
como resolver os desafios relativos à transmissão do 
conteúdo e das competências de tal maneira rica 
que genuinamente melhore o aproveitamento dos 
estudantes.

para isso, três componentes são necessários: primeiro, 
os educadores e os legisladores devem garantir que 
o programa de instrução seja completo e que o 
conteúdo não sofra para se conseguir uma aquisição 
efémera de competências. segundo, as instituições 
competentes precisam de renovar o modo como 
pensam do capital humano em educação – em 
particular como se treinam/formam os professores. 
terceiro, precisamos de novos testes que possam 
medir com precisão uma aprendizagem mais rica e 
tarefas mais complexas.

OS dESAFiOS
QuE O SÉCuLO XXi
pÕe AoS progrAMAS
de eduCAção

dionísio dacosta
Conselheiro

psico-pedagógico
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estes três componentes devem ser implementados 
conjuntamente. De contrário, a reforma seria superficial 
e contraprodutiva.

PrograMa de estUdos Melhor
(Melhor CUrriCUlUM)
muitas pessoas pensam que competências e 
conhecimento são duas realidades separadas. mas 
na verdade são ambas interligadas. sabemos, por 
exemplo, que temos uma determinada competência 
de pensamento, mas, para a usar, precisamos do 
conhecimento do conteúdo em causa.

sem conhecimento do conteúdo, muitas vezes não 
podemos aplicar as competências devidas.

devemos planear o modo de ensinar competências 
no contexto do conhecimento  dum conteúdo em 
particular, e tratar ambos com igual importância.

Melhor doCênCia/ensinar Melhor
maior ênfase nas destrezas/habilidades/competências 
tem também implicações importantes na formação 
dos professores. os que defendem a reforma do século 
XXI, sugerem métodos centrados no estudante – por 
exemplo, aprendizagem baseada em resolução de 
problemas e  aprendizagem baseada em projectos 
– o que permite ao estudante colaborar, trabalhar 
em problemas autênticos, e envolver-se com a 
comunidade. 

estes métodos naturalmente exigem que o professor 
seja competente numa variedade grande de tópicos, 
e que esteja preparado para fazer decisões pertinentes 
no momento, enquanto a lição prossegue.

a reforma que se precisa evidentemente que supõe 
uma maior colaboração entre os professores. estes 
naturalmente necessitam de tempo para partilhar 
conhecimentos e estratégias de ensino.

o apoio tecnológico, na sua mais variada gama 
de recursos, impõe-se também como bordão 
indispensável desta jornada reformadora.

O desenvolvimento profissional insere-se aqui nas suas 
mais diversas formas de ação de formação.
sem dúvida que os docentes necessitam dum treino 
robusto que inclua planos de lição específicos que 
vão de encontro às altas exigências cognitivas do 
programa e dos alunos, e ao mesmo tempo seja 
também treino para lidar com situações próprias dos 
métodos de ensino centrados no estudante.

para que tudo isto resulte positivamente, será 
necessário considerar os processos mais adequados 
de recrutamento, seleção e dispensa de serviços dos 
mesmos docentes.

testes Melhores
se investirmos na reforma do curriculum  e do capital 
humano, evidentemente que teremos de reformar 
os métodos e materiais utilizados para avaliar o que 
se está a realizar e a efectuar na sala de aula. para 
se conseguir este objectivo o melhor é haver uma 
estratégia concertada entre os vários sectores do 
ensino, público, privado e filantrópico – incluindo um 
plano intensivo de investigação e desenvolvimento -. 

UM CaMinho Melhor, Mas Mais diFíCil
Queremos ensinar os nossos estudantes a pensar, a 
trabalhar colaborativamente, e a utilizar com maior 
rigor a informação aprendida. este é um objectivo 
de grande dimensão que requer a colaboração de 
todos os quadrantes da sociedade, desde os pais, 
os professores, administradores escolares, aos líderes 
comunitários, politicos, aos investigadores e outros 
especialistas.
desde algumas décadas se tem observado grande 
progresso na reforma educativa aqui nos estados 
unidos – progresso que tem sido de benefício 
especialmente para os alunos mais carenciados. a 
reforma que se precisa hoje poderá ser fundada nesse 
progresso.

Esta reflexão baseia-se em trabalhos desenvolvidos por 
andrew J. Rotherham e Daniel willingham.
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desde o passado dia 4 de Janeiro de 2016 que a cidade de Fall river, ma.  tem novo mayor (presidente 
de câmara).
os eleitores deram a preferência a um jovem de 23 anos que vai governar a cidade. É o mais novo, e 
jovem, mayor de todo o estado de massachusetts ou talvez de todo o país. chama-se Jasiel correia III 

e é descendente de açoreanos, do lado materno, natural da freguesia do pico da pedra, são miguel, sendo o 
pai natural da ilha de brava, cabo verde.

nobregas photography 

o consulado de 
portugal, em 
new bedford, 
r e p r e s e n t a d o 

pelo consul  dr. pedro 
carneiro, e o museu da 
baleia de new bedford,  
juntaram esforços para 
num evento conjunto, a 
propósito do  20º aniversário 
da maratona literária em 
inglês do livro moby dick, 
juntou um grupo de 48 
leitores que leram a obra 
traduzida em portugues, o qual durou 4 horas. Foi a primeira vez que a comunidade portuguesa participou 
numa  maratona literária da obra em portugues.

duarte nuno carreiro é o novo 
presidente das grandes Festas 
do divino espírito santo da nova 
Inglaterra. a cerimónia teve lugar 

na cidade de Fall river, ma. no passado 
dia 10 de Janeiro. na presença  de todos 
os seus familiares e amigos e membros 
da organização, as insígnias foram-lhe 
conferidas para o binário 2016 – 2017. no 
final do evento foi oferecido um cocktail a 
todos os participantes.

FLASh NEWS

nobregas photography 

nobregas photography 
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v.P. - está em Montreal pela primeira vez como 
Presidente do grupo sata. o que traz de novo 
para esta comunidade?
paulo menezes (presidente do grupo sata): 

Fez precisamente 16 anos, no dia 15 de Janeiro de 2000, 
que estive no canadá, provavelmente com alguns 
de vós, no primeiro voo regular da sata Internacional 
entre os açores e o canadá. estou agora ao vosso 
dispor no comando deste grupo de empresas. em 2015 
tivemos um total de 91.574 passageiros transportados. 
a nossa oferta para 2016 ascende a cerca de 96.000 
lugares, sem contar com lugares oferecidos em voos 
extraordinários. É assim que agora damos o primeiro 
passo neste intercâmbio, trazendo connosco nesta 
visita o responsável da empresa dos eua, duarte 
carreiro e o responsável da empresa no canada 
carlos botelho, bem como os administradores da 
sata, Isabel barata e Francisco gil.

Quais foram os objectivos da sua visita ao Canadá?
desloquei-me ao canada com diversos objectivos, 
dentre os quais conhecer as pessoas que aqui 
trabalham na sata e que são muito importantes para 
nós.

conhecer os agentes de viagem 
que são nossos parceiros e têm 
contribuído para crescermos 
mais e avaliar o mercado. 
e estar com a comunidade 
emigrante e perceber os seus 
anseios e expectativas, criar 
uma ligação mais forte com os 
nossos açorianos.

para além disso, quis fazer 
convosco um brinde à sata 

pelos seus 30 anos ao serviço desta comunidade, e 
brindar também a todos os que nos proporcionaram a 
possibilidade de estarmos aqui a festejar juntos.

Quero que a comunidade saiba que  tudo farei, com 
a minha equipa, isto é com todos os trabalhadores da 
sata, para que os açores  estejam mais próximos de 
vós, para que o serviço que prestamos seja cada vez 
melhor e para que nos orgulhemos desta empresa.                  
Iremos tentar ir ao encontro dos anseios de todos.

Foi muito apreciado da parte do grupo sata a entrega, 
pela primeira vez, de Certificados de Mérito a todas as 
agências de viagens e aos órgãos de comunicação 
social?
apreciamos o trabalho que os agentes e os órgãos 
da comunicação social, entidades tão importantes 
da nossa imagem e para a promoção dos nossos 
produtos.

a sata tem vindo ao longo dos últimos anos a 
melhorar e a aumentar cada vez mais a sua oferta. 
como sabem teremos em breve uma nova frota. 
agora constituída por um avião a330. posteriormente 
terá mais um. também as ligações ao canadá serão 
completadas com um destes aviões.

* Francisca reis nasceu na vila de rabo de peixe, emigrou 
para montreal, canadá, em 1967 tendo completado 
completou os seus estudos em montreal.
É empresária; Fundadora e presidente da associação da 
mulher portuguesa do canadá; presidente do conselho Fiscal 
e deontologia da casa dos açores do Quebec; membro do 
conselho administração do Festival portugal International 
de montreal; Jornalista Jornal a voz de portugal; locutora 
da emissão hora açoriana na rádio centre-ville, montreal.

SAtA OFERECE
96 MiL LugARES 
pArA MontreAl eSte Ano

Francisca reis *

Jornal
a Voz de portugal

http://interstude.com
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inSide of the
fAShion World
my name is lucia aguiar, I am a fashion designer and have 

been in the fashion industry for over 19 years. I work in new 
York as a head designer for a couture company. I want to 
bring our readers a taste of all the new trends and what’s 

hot right off the runway for spring 2016. Justin alexander is one of 
the leaders in the bridal industry, they won the debbie award for the 
best manufacture of the year. this spring 2016 collection that they 
launched has a very vintage touch with a lot of elegant lace as well 
with beautiful beading. 

lucia aguiar

Justin alexander
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sheer geniUs
peekaboo panels, sheer slits and all over illusion 
dominated the Fall of 2016 bridal runways. most of the 
standouts showed off long legs and toned arms without 
feeling too bare for bridal.

strategically placed tulle, lace and gossamer mesh 
made all-covered up styles feel weightless, and see 
through skirts are the best way to show off killer heels.

BlaCK MagiC
there should be no shock here but yes you can wear 
black with your white gown. opting for an eternally chic 
black evening shoe, clutch, a black diamond necklace 
or modern pair of drops ensures you’ll be sporting your 
bridal accessories long after your wedding day.

sPanish insPired stYle
Tiered skirts, dramatic flamenco-esque skirts, vibrantly 
colored hair flowers and macramé lacework were only 
some of the Spanish influences on the Fall 2016 bridal 
collections.

long lace sleeves and mantilla veils were among some 
of our favorite ways this inspiration appeared, and 
a brides ability to embrace the look in small or large 
doses- from a single bold bloom in her hair to an all-
over corded lace look- put this trend on our short list.

tiaras
Quirky, playful accessories like petite crystal tiaras and 
gilded crowns are a contemporary upgrade on the 
dated tiaras of the 80’s. While these head pieces are 
a sweet alternative or accompaniment to a veil, they 
also make for a super-luxe add-on when styling your 
second look for the reception or after party.

as we enter the spring of 2016, I hope this blog could 
give the readers an inspiration to help plan their future 
weddings. any little detail or touch could go a long 
way and make a statement! Fashion is truly my passion, 
I look forward on bringing the best right off the runways 
for you every season.

Justin alexander

45

Justin alexander
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ingredientes (4 pessoas):

1 kg de camarão grande; 1 molho de grelos; 1 lata de feijão manteiga; 1 cebola pequena; 5 dentes de 
alho; 2 colheres de sopa de manteiga; azeite q.b.; molho picante q.b.; sumo de um limão; 1 cubo de caldo 
de peixe; 1 colher de chá de colorau; sal e pimenta a gosto.

CAMARãO COM gRELOS
E FEiJãO MANtEigA

Delfina
técnica de Cozinha

Onde a amizade e a bOa dispOsiçãO

sãO Os ingredientes principais

A  minha

ENtRAdA

Preparação

coza os grelos em água e sal a ferver por uns 4 minutos, escorra e guarde separado.

refogue a cebola com azeite e um dente de alho, quando pronta misture a lata do feijão, deixe levantar 
fervura, verifique o sal e apimenta.

numa frigideira leve 2 dentes de alhos com azeite a fritar sem deixar queimar, junte os grelos salteando por 
uns minutos. desligue o fogo e guarde.

noutra frigideira frite 3 dentes de alhos com azeite e a manteiga, o cubo de caldo de peixe, o sumo 
de limão, o molho picante a gosto e o colorau, junte os camarões descascados e limpos. vá salteando 
até ficarem em cor rosada, durante 2 a 3 minutos. Rectifique os temperos, sirva numa travessa ou pratos 
individuais, em camada de grelos, feijão e camarão. regue com o molho

Cozinha . . .
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ingredientes (4-6 pessoas):

1kg de bacalhau; 2kg de batatas; 3 dentes de alhos; 1 
copo de creme de leite “sour cream”; 

1 copo de requeijão; 1/2 copo de queijo parmesão; 
3 gemas de ovos; 3 claras em castelo; 1/2 chávena 
de leite; chouriço picante picado; azeitonas;  salsa e 
cebola picada

Preparação:

coza o bacalhau e retire, reservando a água, onde 
irá cozer as batatas. depois de cozidas faça um puré 
misturando o creme de leite, as 3 gemas, as duas 
colheres de sopa de queijo parmesão, meio copo de 
leite e a cebola picada com a salsa.

Para o recheio...

refogue a cebola cortadas as rodelhas e os alhos em 
azeite com um pouco de sal junte o chouriço cortado 
em rodelas assim como a salsa deixe refogar, junte as 
azeitonas picadas e o bacalhau em lascas, limpo sem 
espinhas, mas não desfiado e o requeijão, e por último 
as claras em castelo. 

coloque metade do puré de batata em um pirex 
untado com um pouco de manteiga, depois todo e 

ingredientes:

1 pacote de pudim de baunilha; biscoitos com passas; 
1 embalagem de chantilly já confeccionado; 1/2 
copo licor de café; canela

Preparação:

Faça o pudim de acordo com as instruções da 
embalagem, coloque no frigorifico por algumas horas 
ou de um dia para o outro.

coloque o licor de café numa tigela e demolhe os 
biscoitos, num pirex ou recipiente à escolha ponha 
coloque uma dos biscoitos demolhados, metade do 
pudim, outra camada dos biscoitos e o resto do pudim. 
cubra com o chantilly, polvilhando com canela, 
guarde no frigorifico. Sirva bem frio …

bACALhAu REAL

PRAtO PRiNCiPAL

recheio do bacalhau, cobrindo com a outra metade 
do puré depois cobrir o puré com o resto do queijo 
parmesão.leve a gratinar em forno de 190 graus por 
40 minutos. sirva com uma boa salada mista. bom 
apetite!

dELíCiA dE bAuNiLhA
E ChANtiLLy

SObREMESA
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a pouco mais de 2 meses do final da época 
2015-16 das competições de futebol, para 
alguns clubes tem sido positivo, para outros 
nem tanto, e ainda para outros, foi uma 

catástrofe.

Os chamados grandes, Benfica, Sporting e FC Porto, 
que no princípio são candidatos a uma vitória final 
em todas as competições, por vezes espalham-se 
ao comprido. o exemplo foi a liga dos campeões, o 
sporting e o Fc porto foram uma desgraça, tendo o 
Benfica conseguido passar a fase seguinte, até onde 
!… resta aguardar.

melhor, em relação a quem é mais pequeno, esteve 
o braga, que na liga europa eliminou alguns tubarões 
europeus, caso de pelo menos o marselha, e que deu 
para passar a fase seguinte. Quanto ao belenenses 
fez alguns brilharetes, ganhar em basileia, mas não 
conseguiu o tal passaporte para a fase seguinte, o 
paços, esse não teve passo, para seguir em frente

a nível nacional, no campeonato, os candidatos 
são sempre os mesmo. o sporting começou logo 
com o polémico Jorge Jesus a ter uma ajudinha 
preciosa dos árbitros, (o que é normal em todas as 
temporadas, os chamados grandes, terem uma 
preferência das equipas de arbitragem, e em maior 
parte dos anos serem ajudados, a serem campeões). 
O Benfica começou aos trambolhões, mas parece 
ter recuperado terreno. e o Fc porto, em que o seu 
treinador, nunca brilhou no dragão, foi substituído pelo 
senhor peseiro.

na taça de portugal, primeiro 
foi o Benfica a ser afastado, 
e pelo sporting, mas depois 
o braga tratou da saúde da 
equipa de Jorge Jesus.

na taça da liga, (onde o 
Benfica de Rui Vitória é rei e 
senhor) o Fc porto que nunca 
foi muito feliz, não sei se por 

luis santos

nA prAçA
dESPORtO

crer, ou sem crer, foi afastado da competição, pelo 
marítimo e o Famalicão

Já agora, Jorge Jesus, o homem das polémicas, este 
senhor já no Benfica cantava muito de Galo, em 
princípio, ganha tudo e chega ao final da época, 
com cerca de uma mão cheia de competições, 
apenas ganha uma, e quando ganha, é caso para 
dizer, muita parra para pouca uva.

Agora vem ai a Seleção de Portugal, na fase final do 
campeonato da europa, a disputar em França (agora, 
talvez, consigam vencer já que não estão lá platini 
e blater, os tais que ditavam quem ganhava, a tal 
selecção que alguns chamam de cristiano ronaldo 
mais 10, também pudera, ele é o único que leva-a às 
costas, o homem joga a esquerda, ao centro, à direita, 
a médio, a defesa e ao ataque, e marca golos que 
até chateia, por isso é o melhor marcador de todos os 
tempos, certo ou errado? 

Bem fico por aqui. Volto para a próxima edição 
desporto na praça. um bem-haja e cordiais saudações 
desportivas.

açores portugal usa canada bermuda

eM Breve eStAreMoS tAMBéM nA WeB

fique Atento!
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RirSó para

o Joãozinho entra em casa a correr e 
mostra ao pai um canivete novo que 
achou na rua.
- mas tens a certeza menino que foi 
perdido?
- pergunta o pai.
- sim, foi perdido foi, eu bem vi o senhor à 
procura dele.

CaniVete

na madeira, chega um menino à beira da 
professora e diz:
- sra. professora, a minha coelha teve cinco 
coelhinhos e são todos p.s.d.!
- muito bem! olha, amanhã vem cá o sr. 
alberto João Jardim e tu contas-lhe essa 
história. está bem?
- está bem! - responde o menino.
no dia seguinte, o alberto João Jardim 
vai visitar a escola e, como combinado, 
a professora chama o menino. o menino 
dirige-se à beira do presidente e diz:
- sr. presidente, a minha coelha teve cinco 
coelhinhos e dois são do p.s.d.!
- então, - diz intrigada a professora - não 
eram os cinco?
- eram, ...mas três já abriram os olhos!

os Coelhos

domingo de sol.
Joãozinho e maria tomam banho de 
mangueira no quintal. cansada de ver o 
Joãozinho a brincar com os brinquedos 
enquanto tomava banho, a maria diz:
- Joãozinho, também quero mexer nos teus 
brinquedos!
Olhando desconfiado, o Joãozinho 
responde:
- nem pensar! Já partiste o teus agora 
queres partir o meus.

BrinQUedo

estava um malandreco numa cidade 
portuguesa a apanhar o 34, e ao ver o 
autocarro cheio pergunta ao motorista:
- Ó amigo, a arca de noé já está cheia?
- não, não, falta o burro! Já podes entrar! - 
responde o motorista.

arCa de noé

Joãozinho vai a farmácia.
- seu Joaquim, me dê uma caixa 
de supositórios.
distraído, o menino pega a 
caixa e vai saindo da farmácia 
sem entregar o dinheiro.
- É pra pôr na conta de sua mãe? 
- pergunta o farmacêutico.
- não, é para pôr no cú do meu 
pai!

sUPositórios

dois embriagados entraram num 
eléctrico. Confundem um oficial 
da marinha com o revisor, e 
apresentam-lhe os bilhetes.
e ele diz não ser o revisor:
- Já lhes disse que não sou o 
revisor.
- não é o revisor?
- Não. Eu sou oficial da marinha.
então dizem um para o outro:
- e agora? enganámo-nos. Isto é 
um barco!...

reVisor

dois bêbedos na rua:
-”olha lá, aquilo é a lua ou o 
sol?”
-”não sei, não moro aqui...”

lUa oU sol?

no banco:
- a assinatura do cheque está 
tremida!
- claro que está tremida, só 
nessas alturas é que eu consigo 
que o meu marido me assine os 
cheques!...

CheQUe

porque é que os alentejanos 
nunca vêem televisão à quarta-
feira à noite?
porque a lotação está esgotada.

alentejanos
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horóSCopo AMor
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hORÓSCOPO AMOR
SignoS que CoMBinAM 

CARNEiRO
signo de Carneiro combina com: Balança
o signo de carneiro combina com o signo de balança. 
são calmos, sabem falar muito, estão sempre dispostos a 
completar a pessoa com quem se relacionam.

tOuRO
signo de touro combina com: escorpião
mesmo tendo um bom entendimento com os outros signos, é 
com os nativos de escorpião criam a perfeita combinação. o 
amor prevalece entre os dois, resultando numa união que cria 
harmonia e carinho, tudo o que um casal necessita.

gÊMEOS
signo de gêmeos combina com: sagitário
este signo tem momentos em que aparenta ser um pouco 
irresponsável, o mesmo acontece com sagitário. por este 
motivo os dois combinam e criam muitas vezes um amor 
incontrolável entre eles.

CARANguEJO
signo de Caranguejo combina com: Capricórnio
É um signo que nem sempre está em equilíbrio. apresenta 
momentos instáveis porque ser muito inseguro no que faz. Já 
o signo de capricórnio tem muita segurança, que acaba por 
ser transmitida ao parceiro(a). a instabilidade de um com a 
segurança do outro, fazem deste par uma otima combinação.

LEãO
signo de leão combina com: aquário
as pessoas que do signo de leão são autoritárias e vão atrás 
de tudo o que desejam. no amor é carinhoso, amigável e dá 
muito amor porque gosta também de receber afeto. com o 
signo aquário tem a mais profunda e amorosa harmonia.

viRgEM

signo de Virgem combina com: Peixes
os nativos de virgem como adoram descobrir e desvendar 
têm em peixes é a sua melhor parceria. esta é uma união 
perfeita.

bALANÇA
signo de Balança combina com: Carneiro
muitos se apaixonam pelo signo de carneiro, porém pode 
durar apenas uma noite. tudo porque estes nativos de 
balança adoram ser apressados e fazer tudo logo à primeira.

ESCORPiãO
signo de escorpião combina com: touro
Tudo fica completo quando ele, Escorpião, encontra Touro. 
no amor são signos feitos um para o outro. É a combinação 
perfeita. 

SAgitáRiO
signo de escorpião combina com: touro
para quem é do signo de sagitário e deseja uma relação que 
dure, o nativo gêmeos é o que apresenta o amor bonito e 
correto, seguindo todas as regras do sagitário.

signo de Capricórnio combina com: Caranguejo
O signo de Capricórnio numa relação torna-se muito fiel 
quando a intimidade e afeto encontram-se com o signo de 
caranguejo. esta é uma dupla inseparável

CAPRiCÓRNiO

AQuáRiO
signo de aquário combina com: gêmeos
para quem é do signo de aquário, a parceria ideal é feito 
com os nativos de gêmeos. os dois seguem praticamente os 
mesmos gostos, fazendo com que os dois se encontrem num 
ambiente favorável.

PEiXES

signo de Peixes combina com: Peixes
É verdade no signo de peixes a sua aventura amorosa deve 
ser com o signo de peixes, as duas almas encontram-se em 
muitas coisas. o desejo e carinho tem o equilíbrio perfeito.
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