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Magazine A Praça is a project by david loureiro, which seeks to reach various communities—
Portuguese and English. David Loureiro is an emigrant who lives in the USA—specifically in 
bristol, rhode Island—who always carries portugal in his heart. a successful and well-known 
entrepreneur, david loureiro brings a fresh editorial approach to Magazine A Praça as he 

linking all emigrants and descendants who have an appreciation for and desire to be connected to 
the land of their ancestors. 

this project has as its primary objective to disseminate information by highlighting the various places 
and corners wherever portuguese are found. With this in mind, Magazine A Praça shares the heroic 
feats of the sons of lusitania who chose new places to live and create a better life without forgetting 
the achievements of those who remained in portugal, especially in the azores, a volcanic land who let 
many of their best and brightest depart for the usa, canada, and bermuda.  after all, in every corner of 
the world lives someone who speaks the language of camões—fearless men and women who desire 
to speak in the public square because they are also a part of the history of portugal and the azores. 
since we are a country of emigrants and emigration, it is our duty as a magazine to listen to those who 
make a great nation of this land. 

Magazine A Praça has no religion, no political colors, sex, nor race. It is a magazine from everyone to 
everyone. We want to share ideas and collect testimonies; ultimately, we aspire to listen to people and 
voice their longings, desires, and endeavors, so that together we can build a better world founded on 
the understanding and perseverance of our cultural identity. 

With this project, we also want to introduce our readers to some of our 
contributors who make their home in the azores, usa, canada, and 
bermuda. We want our readers to feel we are able to echo their worries 
as well as their joys. 

dealing with customs, traditions, politics, and health, in these pages 
Magazine A Praça shares how even in the vicissitudes of life we can 
always look to the other side—to victory instead of defeat, to happiness 
rather than sadness.

this is the goal of Magazine A Praça and for that we’re counting on you 
to share with us the wonders of life, the fruit of your labor, and of your 
ambition so we can remain close in spite of the oceans between us. 

We are Magazine A Praça - a place where we discuss our lives and 
share our longing for home through the memories of the islands and 
the regions beyond. to all those who walk with us and to all our readers, 
we send our best wishes and are counting on your support here at 
Magazine A Praça.

EditoriAL

david loureiro
President

times square
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Foto  (ilha do Pico) da autoria de cArLoS ViEirA

Carlos Vieira, nascido em são Miguel, Açores, mais propriamente na  Vila 
de Água de Pau. reside atualmente na Ilha do Faial, onde é professor de 
Português, Geografia e História na escola Básica 1,2 António José de Ávila 
na cidade da Horta.
A Fotografia é uma das suas grandes paixões, procura captar com a sua 
objetividade o que os seus olhos vêm e o que a sua alma toca.

Foto de CAPA

SuMário
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AS MuLhErES 
nA eMIGrAção 

nossa relação, o primeiro destino foi a Islândia. o meu 
marido quando me conheceu estava concluindo o 
contrato de trabalho no projeto da metropolitana do 
porto e tinha que iniciar um novo projeto na Islândia, 
a construção de uma barragem. decidi partir para 
junto dele para vivermos a relação de perto. a minha 
estadia na Islândia durou 4 anos, durante este espaço 
de tempo nos casamos e nasceu a nossa primeira 
filha. Passados 4 anos decidimos partir para a Itália 
para construir uma vida normal e estável . Por motivos 
de trabalho meu marido continuou no estrangeiro 
e eu tive que afrontar um processo de integração 
juntamente à minha filha”.

Revela que a sua chegada à Itália foi em Agosto de 
2007 e já no mês de Outubro tinha encontrado trabalho 
no âmbito desportivo. “com o meu italiano rudimentar 
comecei a afirmar-me e a fazer-me conhecer ao povo 
friulano (gente que habita na região Friuli-veneza 
Giulia), gente orgulhosa do seu “made in Italy” e do 
seu passado histórico.

em 2008 interrompi o meu percurso e voltei ao 
estrangeiro, desta vez um ano em nova Iorque e neste 
ano nasce a minha segunda filha”.

É natural de ponta delgada, mas com a separação 
dos pais, à idade de 9 anos juntamente com a mãe e 
irmãs foram para a Ribeira Grande. “Sinto-me filha da 
ribeira grande, a cidade que me viu crescer.alda vidinha é mais um rosto da emigração. 

conta-nos que em 2002 concluiu a sua 
licenciatura em desporto e educação Física, 
com especialização em reabilitação e 

Reeducação, na Faculdade de Ciências do Desporto 
e de educação do porto. “sempre ambicionei 
um percurso formativo e de trabalho no meu país 
excluindo qualquer possibilidade de emigrar, porque 
o fenómeno emigratório trouxe-me tanta dor e 
sofrimento com o distanciamento de familiares de 
grande referimento na minha vida. mas a ironia do 
destino veio comprovar que a palavra “nunca” deve 
ser pronunciada com muita cautela». 

Em 2003, continuou por terras “tripeiras” trabalhando 
no âmbito desportivo em um ginásio da Foz do 
porto e ensinando educação Física nas escolas de 
infância e do 1° ciclo do ensino básico da Câmara de 
matosinhos. neste mesmo ano, pela altura das festas 
das “Queima das Fitas” da cidade do Porto, “conheci 
o meu marido e depois deste acontecimento a 
minha vida transformou-se e todas as certezas que 
tinha delineado para mim mudaram. no início da 

Alda Vidinha nasceu viveu em Ponta delgada e cresceu na 
(ribeira Grande, estudou no Porto, passou pela Islândia e eUA 
(new York) e agora reside em Itália com o marido e as filhas.
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hoje quando parto para os açores, as minhas férias 
são divididas entre a Ilha de s. miguel e a Ilha de santa 
Maria, nesta última vive a minha mãe há mais de 20 
anos, porque o seu segundo marido é mariense”.

mais, diz: “desde a minha chegada à Itàlia que vivo 
em spilimbergo, cidade a nordeste, na provincia de 
pordenone da regiao Friuli-veneza giulia, a 100km 
de trieste e veneza, com cerca 12.000 habitantes. e’ 
também conhecida  como a “cidade do Mosaico” 
devido à sua tradição na arte do mosaico, conhecida 
a nível internacional.

Pensei várias vezes em regressar  à minha terra, mas as 
minhas filhas ajudaram-me a fixar as primeiras raízes ao 
solo italiano.

O povo italiano não difere tanto do povo português. 
a família tem um espaço muito importante na 
vida de um italiano, como o trabalho e a religião. 
são excessivamente apaixonados pela politica e 
extremamente regionalistas. São “in primis” o povo 
mais orgulhoso do seu paìs, mas ao mesmo tempo 
os primeiros a criticá-lo. Não encontrei problemas em 
lidar com as diferenças socio-culturais da sociedade 
italiana, devido à proximidade mental entre as nossas 
culturas”.

este ano abracei um novo empenho, colaboro com 
uma outra sociedade desportiva, na minha zona de 
residência.

aproximei-me à comunidade emigrante de spilimbergo 
quando iniciei um curso de italiano para estrangeiros 
realizado pela camara municipal de spilimbergo.  as 
maiorias étnicas radicadas são romenos, albaneses e 
burkina faso. Famílias de portugueses existentes são 
duas, a minha e uma outra natural do ribatejo.
sinto-me muito longe da minha cultura, por não ter 
portugueses ao pé de mim, sobretudo portugueses 
que tenham pontos de convergência de pensamento, 
de interesses e de disponibilidade para manter viva a 
cultura de um emigrante.

neste momento a atividade que cativa o meu dia-a-
dia é a paixão que tenho pela corrida. como ex atleta 
de atletismo a nível regional e nacional, sinto que aos 
40 anos de idade continuo a divertir-me correndo. 
esta vontade de voltar a competir, metendo-me em 
jogo, nasceu em uma competição de atletismo que 
fiz na Vila do Porto, em Maria, a qual venci com muita 
satisfação”.

como emigrante, alda vidinha deixa um conselho 
a todos os açorianos que queiram partir para outras 
paragens: “temos de partir serenos e convencidos 
da nossa decisão. no país que o acolhe demonstrar 

e acreditar sempre nas suas capacidades, ser fiel a si 
próprio, mostrar humildade e profissionalismo. Procurar 
integrar-se partindo do domínio da língua, quer falada 
quer escrita, porque só assim conhecemos os nossos 
direitos e deveres de cidadãos no mundo”, remata 
a nossa entrevistada que dentro em breve vai ser 
novamente mãe e esteve no verão passado em são 
miguel a passar férias com a família.

nélia câmara



Magazine A PrAçA | Maio 20168

nellY FUrtAdo desFrUtoU
dA BelezA dAs FUrnAs e sete CIdAdes

nelly Furtado esteve nos açores para ser 
madrinha do airbus a- 330 da sata azores 
Airlines, posou para a fotografia oficial mas 
também com muitos micaelenses, que a 

acarinharam muito.

Filha de açorianos, nasceu em british columbia, 
no Canadá, mas também tem a nacionalidade 
portuguesa. A cantora, que ficou reconhecida 
internacionalmente, com o seu primeiro álbum “Whoa, 
Nelly!”, ficou também celebrizada com o tema “I’ m 
like a bird” e “Como uma força”, Hino do Euro 2004 em 
portugal.

a açor-canadiana recentemente cantou o hino do 
Canadá num jogo entre as estrelas da NBA e está 
sempre presente em vários eventos.

em s. miguel, a reconhecida cantora, que foi madrinha 
de batismo do novo avião da sata azores airlines, disse 
que a ilha está sempre no seu coração, esperando 
que os açores tenham muito sucesso ao nível turístico, 
porque que os açores são um lindo lugar para se visitar. 
“Eu venho cá todos os anos e fico sempre fascinada. 
tenho em s. miguel amigos e primos, em ponta garça, 
e é um grande prazer rever as pessoas e este lugar 
lindo”.

nelly Furtado aproveitou para visitar as Furnas e as 
Sete Cidades, dois lugares emblemáticas da ilha 
verde e que apaixona quem por lá passa. “Em S. 
miguel, aproveito sempre a natureza e a gastronomia, 
mas também para rever amigos e os primos. Férias só 
daqui a alguns meses, mas venho sempre aos açores. 
para mim estar em s. miguel é uma grande honra e 
um prazer. estou muito contente por estar nesta ilha, e 
esta visita aos açores é sempre muito especial, não só 
por ser madrinha de batismo do avião, mas também 
porque me permite verificar que S. Miguel está cheio 
de turistas, o que é uma visão diferente daquela que 
tinha, o que é muito bom, pois significa que S. Miguel 
está a crescer ao nível do turismo”. 

mais, disse, “estou contente e com expetativa de que 
esse crescimento vai ser muito bom para os açores. 
Por outro lado, acho muito gratificante verificar este 
“boom” turístico porque os Açores são um lugar 
espetacular para se visitar. Eu venho cá todos os anos 
e fico sempre fascinada. Tenho em S. Miguel amigos e 
primos, em ponta garça, e é um grande prazer rever 
as pessoas e este lugar lindo. não passo deixar de vir 
cá e venho todos os anos.” volta a reforçar a cantora 
nelly Furtado.

nélia câmara

gacs/Jar

Cantora açor-Canadiana
foi madrinha do novo airbus da azores airlines 
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José arrived in Faial and we spent some time together 
but it became very apparent that we would have 
to make decisions; stay in Faial or come to the usa. 
my brother asked me, “are you going back to the 
seminary or coming with me to the USA?”  I had to 
make a decision at a young age that would impact 
my life.  If, I did not seize the opportunity to come to 
the usa with my brother, I would have to stay behind 
and return to the seminary, or eventually, I would have 
to join the services and possibly end up in africa like my 
brothers. also, since I was younger than sixteen, I was 
considered a minor which means I could not come to 
the usa, unless I was accompanied by an adult.

my decision was to come with my brother to join my 
parents and two sisters in our beautiful, historic town of 
bristol, rI.

Fast forward – I worked my way through high school, 
graduated from bristol high school, worked my 
way through college and graduated from umass 
dartmouth, dean’s list. I worked many jobs to support 
my family of eight; six children, mom and I.  my main 
job was teaching in the bristol school department that 
eventually became the bristol Warren regional school 
District in 1993, where in addition to teaching finished 
my career as dean of students for six years. 

I retired in 2009 and in 2010 I ran for the bristol town 
council and with the support of our community I 
was elected to serve a two-year term. In 2012, I ran 
for bristol town administrator, and again with a vote 
of confidence and support of our community I, was 
elected.  I am humbled, honored and blessed to be 
serving the fourth year of two terms. may god bless 
america for the great opportunity that has been 
granted to me!

dream, work hard, be honest and you’ll reap the 
benefits! I have heard that statement many 
times over during my lifetime.

 I came to the  united states of america at the 
age of fourteen.  I did not speak english but I had three 
years of formal education in portugal which gave me a 
jump start once I arrived in the usa. I enrolled at bristol 
high school, march of 1970, and to my surprise I joined 
many students who had arrived fairly recently like me. 
I did not realize at that time that there was a mass 
of arrivals of portuguese to this area, mainly from the 
islands of the azores. many relatives had come before 
me and settled in bristol, including my parents and two 
sisters who came the prior year, 1969. 

I had stayed behind because I was studying in the 
seminary, away from home in the island of st. michael 
(são miguel). I was there for three years from 1967 to 
1969.  Yes, I had intentions of becoming a priest. In the 
meantime, my parents decided to come to usa while I 
was away.  When, I returned to my island of Faial, I did 
not have any of my immediate family there.  I stayed 
with my godparents. 

my brother José, the second oldest of the family, 
had been serving a tour of duty in angola, similar to 

vietnam. Yes, angola because 
it was a portuguese colony and 
portugal sent many of his young 
man to fight a war that it is still 
questionable to this day. While 
José was returning to mother 
country (patria mãe), my third 
oldest brother, Francisco, was 
on his way to guiné, another 
portuguese colony, to serve a 
tour of duty.

tony teixeira
Bristol town 

Administrator

www.benzinga.com

WorLd oF
oPPortUnItY!
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FAdiStA
JoseFInA CoUto

magazine A Praça - Quem é Josefina Couto?
Josefina Couto - Simplesmente Josefina Couto, 
uma pessoa sem manias sem vaidade mas com 
muito orgulho de ser quem é... parti da ilha de são 

miguel, açores, mais propriamente da freguesia dos Fenais da 
ajuda com 21 anos de idade com rumo ao estados unidos da 
américa do norte onde vivo, atualmente, na cidade de Fall 
river, mass.

ENtrEViStA NA PrAçA

MAP-Como foi que nasceu esse dom e talento para as cantigas?
Josefina Couto - Eu, desde  criança sempre gostei de música, cantava por casa aquelas modinhas de há 
alguns anos atrás e que ainda hoje me lembro de algumas. Com uma vida atarefada a música vem a 
aparecer na minha vida com 38 anos de idade na pele e com três filhos e uma filha, Não foi fácil. Comecei 
como se fosse uma brincadeira e acabei por levar a música a sério e cá estou eu a cantar pelas nossas 
comunidades.

MAP-Que tipo de música é que gosta de cantar?
Josefina Couto - Sempre gostei de fado, Amália Rodrigues foi a minha inspiração, hoje em dia eu não 
vou muito com esses fados modernos... gosto de marchas, desgarradas, fado-canção, mas sempre com 

o fado tradicional no peito... mas tem piada que a canção que 
gravei e que mais teve sucesso foi uma marcha intitulada “eu sou  
Açoriana”, esse é que foi o meu arranque para não mais parar...

MAP-Lembra-se do primeiro espetáculo? Atualmente onde se pode 
ouvir a Josefina a cantar?
Josefina Couto - A primeira vez que comecei a cantar foi no 
Restaurante “O Sagres”, em Fall River, espaço onde estive a cantar 
durante 36 anos. O primeiro espetáculo fora do Restaurante que 
realizei foi na Bermuda, no Clube Vasco da Gama. Adorei... Já tenho 
feito espetáculos por tudo o que é cantinho Português, como na 
Bermuda, Califórnia, Inglaterra, Canadá, entre outros.  Atualmente 
estou a cantar no Restaurante “Lusitânia”, em Fall River,Mass, aos 
fins de semana.

MAP- O nosso obrigada à Fadista Josefina Couto pela sua 
disponibilidade para com a Magazine  A Praça, com os votos de 
muitas felicidades e muito sucesso para a sua Carreira.
Josefina Couto - Quero agradecer ao meu  Amigo Cantor 
e proprietário de a Magazine A Praça, David Loureiro pela 
amabilidade e carinho para comigo, desejando-lhe os maiores 
sucessos na sua vida, em geral. 
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CróniCa da ilha 

Quando era novo numa das vezes que fui a 
pontinha, aqui no topo, ao ver a terceira 
perguntei ao meu pai: “porque não fazem 
uma ponte para irmos para a Terceira?”. 

ainda não tinha visto o encanto desta terra com o 
nome de são Jorge. as minhas humildes raízes nunca 
as esconderam. vão se passando os anos e de dia-
para-dia gosto mais de são Jorge, das suas fajãs, das 
suas pessoas, do chamado “monte” onde vivo, por 
não viver no centro da vila, é assim que alguns me 
dizem “Saíste do monte?”. Orgulho-me das noites de 
fados, das companhias, das nossas instituições de tudo 
o que temos, sobressai este paraíso, calmo onde ainda 
há quem não dê o devido valor.

o mar que nos rodeia traz as lembranças de um 
passado de história e glória, que são vividas ainda com 
alguma vergonha, mas que muitos orgulhosamente 
se lembram de recordar. a ilha conhecida como um 

dragão é o futuro incerto de muitos que vivem por 
cá, mas que teimam em não deixar. Por ser um dos 
melhores sítios a visitar e a conhecer oferecemos a 
nossa casa e o que temos, para a amizade cultivar 
pelo mundo fora, podendo muitas das vezes germinar 
mais jorgenses.

Quero que esta seja para sempre a terra que me criou 
e educou para o mundo, onde não foi com muitos 
luxos que por ca me criaram mas foi com grande amor 
e felicidade que ao redor me cultivaram, e como eu 
há muitos mais, que no coração trazem a espada de 
são Jorge e na mente a imaginação e fogo de um 
dragão que pelo mundo espalhou muito encanto 
com as histórias e lendas que ainda hoje em dia são 
lembrados em todos os cantos do mundo. novas 
distâncias aparecem mas o dragão voa por todo o 
lado, recordando o cavaleiro são Jorge.

Podemos encurtar

distâncias?

11 Magazine A PrAçA | Março 2016

Mauricio Carlos de Jesus
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em  junho de 1846 um  grupo de entre 100 a 200 
imigrantes americanos revoltaram-se contra os 
departamentos do governo mexicano e içaram 
na cidade de sonoma a bandeira da república 

da Califórnia, mas a existência desse estado, não 
reconhecido, durou poucas semanas. esse grupo 
foi absorvido pelo california batallion, comandado 
pelo capitão John c. Fremont e assim a república 
da califórnia acabou tão rapidamente como havia 
começado. durou 3 semanas. no entanto, a bandeira 
deste estado ainda ostenta o urso e a legenda 
california republic. 

desde as sequoias gigantes, no norte, à ponte do golden 
gate no centro, à vista deslumbrante do monumento 
ao navegador Portugês Jão Rodrigues Cabrilho em 
Point Loma, San Diego, com uma área cinco vezes e 
meia maior que portugal continental, a califórnia tem 

belezas naturais e outras 
construídas pelo homem que 
são dignas de apreciar. 

um dos passeios mais 
agradáveis é ir para o 
norte de san Francisco 
na autoestrada 101, até à 
avenida dos gigantes, o que 
fica mais ou menos a quatro 
horas de viagem. a avenida 
tem 31 milhas que fazem 

parte do humbolt state park e é ladeada pelas maiores 
árvores que existem no nosso planeta. 

Aí, rodeada por tais árvores gigantescas, qualquer 
pessoa pode realizar quão pequena é no meio da 
natureza. mais ao sul, em legett, pode-se passar com 
um carro pelo meio de uma árvore, a Chandelier 
Tree. Numa outra localidade há uma casa com; duas 
camas, cozinha, quarto de banho uma pequena sala 
e isso tudo dentro de uma árvore. Só vendo, porque 
contado, é difícil de acreditar. ao longo do percurso 
há vários pontos de interesse e locais aprazíveis onde 
se poderá fazer um picnic e também se encontra 
algum restaurante. no entanto, convém sempre ir 
preparado porque dependendo da altura do ano, no 
Inverno,pricipalmente, alguns estão fechados. 

No regresso dum passeio desses, convêm usar a 
estrada número um que vem ao longo da costa. pode-
se ver as majestosas vagas do Pacífico e até entrar em 
algumas praias, mas cuidado. Devido à influência da 
corrente do golfo do alaska, para quem não estiver 
acostumado é capaz de lhe quererem cair as unhas 
dos pés. 

A água é mesmo fria. Uma das cidades que fica nesse 
trajeto é Fort bragg. É uma cidade com pouco mais 
de 7 mil pessoas e onde os Portugueses também lá 
chegaram. existe uma irmandade do espírito santo que 
celebra a sua festa na terceira semana de setembro. 

José raposo

CróniCaS dO FarWEST

ConHeçA

A cALiFÓrNiA
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a noyo basin com o seu porto piscatório, onde se 
encontram barcos de pesca ao salmão, com nomes 
bem portugueses, é um lugar ameno e digno de ser 
visitado, assim como a glass beach. 

Continuando no mesmo percurso passamos por várias 
pequenas cidades à beira mar. se fecharmos os olhos 

e ouvirmos o marulhar das ondas ficamos com a 
impressão que estamos escutando o mar das nossas 
ilhas. 

Jenner, que fica na foz do Russian River deve ser outro 
ponto de paragem obrigatório. o alarido das gaivotas 
esvoaçando por cima das nossas cabeças, as focas 
a banharem-se e uma outra quantidade de aves 
marinhas fazem um quadro que desafiam até o menos 
experiente fotógrafo a captar tais imagens. 

chegado a esse ponto, temos a opção de continuar 
na estrada número um ou cortar para este na 116. 
continuando na estrada número um, em pouco mais 
de dez milhas chegamos a bodega bay onde existe 
uma praia com o nome de portuguese beach. 

de bodega bay a san Francisco seguindo a mesma rota, 
ao chegar ao marin headlands, temos  sanFrancisco 
à nossa frente. É muito comum, principalmente, no 
verão se ver vários pintores transmitindo para as suas 
telas os deslumbrantes quadros paisagísticos que os 
seus olhos enxergam e as suas almas compreendem. 
Ao ler esta narrativa o leitor poderá pensar num ou 
noutro açoriano que vai todos os anos à ilhas, reclama 
das transportadoras aéreas quando tem a solução 
nas suas mãos. Este ano não vá. Faça umas viagens 
neste lindo estado e conheça a califórnia. 
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sixteen years ago, at the turn of the millennium, 
time magazine asked its readers to suggest the 
person who had had the greatest influence over 
the previous 1,000 years. my candidate was not 

albert einstein who eventually wound up on the cover 
of the december 31, 1999 issue.  It was not Johannes 
guttenburg, who started the printing revolution.  my 
choice was prince henry of portugal.

 I think it can be argued that by establishing his 
navigation school, prince henry was responsible for 
touching off the “Age of Exploration” or what is also 
called the “Age of Discovery.” And while (to put it 
mildly) the colonization and enslavement that followed 
the wide-ranging voyages by the europeans was 
profoundly unjust.  Knowledge of how to sail the sea 
and come home again did influence the following 

centuries in many beneficial 
ways. and the oceans, instead 
of being barriers, became and 
still are the highways of world trade.  certainly einstein’s 
physics was a double edged sword for humanity. and 
guttenburg can hardly be held responsible for all the 
trash that has been printed over the last 500 years. so 
why not choose henry? 

Within a few decades of henri’s death, portugal was in 
the forefront of discovery. and a place as far away from 
lisbon as macau was becoming a tiny bit of portugal at 
the doorway to china. since 1999, macau has returned 
to chinese sovereignty. and currently, like nearby hong 
Kong, it is a “Special Administrative Region” of China. 
and it is indeed quite a special place.

MACAU,
chiNA’S VErANdAh

padre John 
edward burger

jESuit church FAcAdE LighthouSE church oVErLookiNg MAcAu

biShoPS PALAcEtrEE oF ProSPErity iN WyNN cASiNodoMiNicAN church iNtErior
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over the more than four centuries that portugal held 
macau, cultural blending took place on that small 
peninsula in the pearl river delta. portuguese building 
styles were brought over and adapted to the humid 
climate of south china. 

some of the most strikingly beautiful examples of 
portuguese architecture there are the old churches 
of macau. and even though only the façade of the 
Jesuit church has survived for the last two centuries, it 
is such an impressive marvel as to still be macau’s most 
famous landmark.

In recent decades, as trading patterns changed, once 
sleepy macau began to rely more and more heavily on 
gambling revenue for its prosperity. the Wynn casino 
looks like a twin of its las vegas counterpart. From the 
outside, it looks tasteful and understated, but inside it 
attracts crowds to view the display of the ‘prosperity 
tree’ rising from the floor at regular intervals. 
the giant lisboa casino could more than hold its own 
in a competition for the most garish hotel east or West. 
and the venetian casino is lavish in the extreme. I am 
not a gambler, I guess. I am inclined to look at these 
places and wonder how many people have lost the 
money it took to build them. 

I prefer to walk the plazas paved in beautiful patterns, 
to visit the old churches, climb up the hills, and look over 
the flamboyant skyline and wonder what Prince Henry 
might have thought of this busy, crowded, business-
like, fun-loving, very chinese, very portuguese place.

A typical portuguese touch
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Fall river is one of those cities rich in history, a 
hidden treasure, waiting to be explored.  there is 
so much to see and do here, from its waterfront, to 
its city blocks and rural areas; it is a city abounding 

in diversity, architectural styles and cultural centers 
offering gastronomic delights.  For so many of us who 
live and work here, we often take for granted the 
beauty and complexity of this city.  

With so much to take in here, our first stop will be Fall 
river’s historic waterfront, a place which served as a 
gateway into our great city.  Here we find Battleship 
cove, home to the battleship uss massachusetts, the 
destroyer, uss Joseph p. Kennedy, Jr., the submarine 
Lionfish, and two motor torpedo boats, among other 
artifacts from WWII and other military conflicts.  A visit to 
battleship cove takes visitors back in time, giving us a 
glimpse of bygone years and our military history.  

to take us further back into Fall river’s history, a stroll away 
we find the Railroad & Maritime Museums.  Both these 
museums take us back to simpler times when rail and 

LiViNg iN FAll rIVer
sea where the chosen modes of 
transportation.  both museums 
highlight the importance of our 
waterfront as a hub of activity, 
with passengers traveling via the 
old colony railroad to continue 
to their final destination aboard 
one of the many ships of the 
Fall river line.  the maritime 
museum houses replicas of the 
titanic, and other sailing vessels, 
along with ship’s logs, manifests and passenger rosters.  
In the early 1900’s my paternal grandmother traveled 
with her parents from oakland california via the rail 
system to board a ship bound for the azores, right here 
in Fall river.  

Fall river is teeming with history and tradition making 
this beautiful city what it is today.  

* a Fall river native, descedent of 
portuguese immigrants from são miguel, azores. 

rose mary saraiva *
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400 habitantes e uma porção de terra perdida no 
oceano atlântico. grupo ocidental dos açores. 
Junto com a ilha das Flores formam o bloco 
insular mais perto da américa, últimos redutos 

de uma Europa Comunitária que nos coloca no 
mapa das rotas que nos levam também às califórnias 
perdidas de abundância de pedro da silveira….

a ilha do corvo não é uma ilha qualquer. É um 
curto espaço de terra habitado por gente rija e 
empreendedora que aprecia a sua paz. os corvinos 
são ciosos da sua terra, são fiéis aos seus princípios e ás 
suas melhores tradições. Gente de fé, têm na Senhor 
dos milagres a sua padroeira, comemorada a 15 de 
agosto com a maior festa religiosa e profana da ilha. 

no seu aeroporto passa diariamente um avião da sata 
que liga a ilha ao resto do arquipélago. no verão, 

as lanchas das Flores escalam o 
pequeno porto de forma regular 
carregando centenas de turistas 
que já não dispensam esta viagem 
excitante entre as duas pérolas 
atlânticas. o aparecimento de 
golfinhos no meio da viagem é 
a nota bucólica de uma hora 
de viagem que nunca é igual. a 
subida á cratera do Caldeirão 
e os trilhos constituem atrativos 

gabriela silva

importantes na ilha. mas, mais do que a natureza, a 
ilha oferece um queijo tradicional de sabor único que 
se fabrica de forma artesanal no coração da vila, um 
artesanato singular e criativo e um centro histórico que 
está a caminho de se transformar num eco-museu 
como se toda a ilha virasse de repente em cenário de 
incríveis histórias de encantar.

estamos no corvo, lado a lado com os moinhos de 
vento que conferem à paisagem uma tónica poética 
única. e estamos com gente de respeito que conhece 
de cor o barulho do vento e respeita o mar que os 
aproxima do resto do mundo…. 

iLhA do
corVo

ABençoAdA PeqUenez
carlos mendes

carlos mendes
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nasceu em s. miguel, na freguesia dos arrifes, 
mas foi na ilha do pico que passou a sua 
infância e algumas fases da sua adolescência, 
e pelo casamento ficou associado à ilha 

montanha, onde a família sempre passou férias. os 
pais também eram nados e criados no pico. Falamos 
claro de sidónio bettencourt, um grande senhor da 
informação e da comunicação em portugal mas 
também conhecido pelo seu lado poético, com várias 
obras publicadas. mas é a partir dos açores que faz 
os seus programas para o mundo. através da rtp 
Internacional leva o programa “Atlântida” a todos os 
pontos do globo e à casa de cada emigrante onde se 
fala português, só que pelas belas imagens das ilhas, 
dos trajes folclóricos…são muitos os estrangeiros, da 
alemanha, da França, da holanda, e de outros países, 
que lhe elogiam o trabalho. 

certo é que cada emigrante da primeira geração 
sabe o seu nome mas os seus descendentes também 
porque é a partir do programa que conhecem, muitos 
deles, as tradições, a paisagem e a cultura da terra dos 
seus pais e avós. É também ele que “mata saudades” 
a muitos açorianos, alguns dos quais desde que 

partiram nunca mais voltaram, 
e outros há que só de anos a 
anos é que cá vêm. As festas, 
nomeadamente o senhor 
santo cristo dos milagres, cuja 
devoção é muito grande, é 
com sidónio bettencourt que 
as comunidades, todos os 
anos, assistem às festividades, 
religiosas e profanas. com o 
“Atlântida” a festa vive-se em 
direto no sábado do Senhor e 

SidÓNio
bEttENcourt
o senHor
dA rÁdIo e 
dA teleVIsão

as chamadas são mais que muitas. Há lágrimas, há 
emoção. mas outras festas também são levadas ao 
coração de cada açoriano espalhado pelo mundo, 
sendo que europa e américa do norte são e maior 
número. 

os açorianos aqui e além sentem a falta do cheiro e 
da cultura da sua terra. Assim sendo, Sidónio já esteve 
nos EUA, Canadá, Brasil e, dentre em breve, sem data 
voltará a estar com as comunidades. Já foi convidado 
para estar nas grandes Festas do espírito santo mas 
não vai porque coincide com as Festas do pico. em 
todos os países da emigração, onde há açorianos, 
levou a voz dos açores mais longe e fez amigos – 
“amigos para a vida” -, como fez questão de referir à 
“A Praça – magazine”, numa conversa em que passou 
em revista os momentos dos quarenta anos da sua 
carreira. 

primeiro foi jornalista e esteve nos grandes palcos 

direitos reservados

direitos reservados

nélia câmara
directora
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onde a notícia existia. Como enviado especial da rádio pública portuguesa 
esteve no Canadá e nos EUA. Por quatro anos dedicou-se à Politica. Como 
independente pelo psd-açores foi deputado à assembleia legislativa 
regional dos açores. enquanto parlamentar abraçou não só as causas 
políticas mas também as causas sociais e culturais. 

de regresso à antena 1- açores deixa a informação e passa para a produção. 
Chegou a subdiretor de Conteúdos da Rádio e da Televisão pública nos 
Açores. Agora, todos os dias, dá vida ao “Interilhas” onde liga Santa Maria 
ao corvo, não descurando a agenda informativa e cultural de cada ilha. 
Passa a manhã à conversa com vários agentes da sociedade açoriana, 
ouve os problemas das organizações e toma “um cafezinho” radiofónico, 
ao longo dos meses, com centenas de pessoas, [açorianos, continentais e 
emigrantes], que ao telefone e/ou em estúdio, dão conta do que se faz nos 
Açores nas várias áreas de atividade, bem como além-fronteiras.

na base de ser jornalista, ser comunicador, ser divulgador cultural, diz sidónio 
Bettencourt, está o facto “de gostar das ilhas e de onde eu venho. Eu venho 
de uma origem do pico. passei 
todas as dificuldades desta ilha, 
dos isolamentos, de ver gente 
partir para américa e para o 
Canadá para fugir à guerra d’ 
áfrica. o meu pai era militar e 
esteve na guerra [capitão do 
exército] e desde criança percebi 
a necessidade de sair da ilha 
para ter melhores condições, 
numa altura e que a luz elétrica 
fechava cedo – durante a noite 
não tínhamos luz -, o barco 
atracava de 15 em 15 dias. estou 
a falar dos anos 60 do século 
passado. como vivi também no 
continente, na altura dos talk – 
shows de raul solnado, de carlos 
cruz e de Fialho gouveia, isso 
fascinou-me para a descoberta 
do interior, porque eles levavam lá figuras do interior (Beira Baixa, Beira Alta…) 
que eu não conhecia e isso fascinava-me. eles davam a conhecer grandes 
figuras da intelectualidade. E eu percebi que, através da comunicação, nós 
podíamos ser um veículo para demonstrar que o povo não é só a cidade, 
não é só as elites, não é só o poder político… Há artistas, há valores. 

Com a necessidade de fazer o “Atlântida”, há muitos anos, percebi como 
uma freguesia dá um programa. Quando chegamos a primeira impressão 
é de que não há nada, mas a verdade é que em cada freguesia há 
imensas figuras importantes. Por exemplo só para citar algumas, chegamos 
à ribeira chã e temos o padre Flores, o cardeal costa nunes, nos arrifes 
temos o cardeal medeiros e o eduíno de Jesus, na lagoa o dr. carreiro da 
costa… Quando começamos a investigar, porque tenho amor à história e 
à Geografia, e como tenho acesso à comunicação, e porque tive pessoas 
que me sensibilizaram para a importância dos livros, faça disso uma forma de 
estudo. cada freguesia, cada programa é penetrar na história. 

FiLArMóniCAs sãO A históriA dO POvO AçOriAnO
As filarmónicas, mais do que tocarem bem ou mal, cada uma por si, é a 
história do povo açoriano e da política açoriana. Quem as formou, porque 

osvaldo Janeiro
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as formaram… E quando vamos à procura verificamos 
que vem do canto, do cancioneiro. O ato cultural está 
espelhado neste povo e o “Atlântida” foi à procura 
das freguesias. Em cada uma percebemos que há 
muita gente que está longe, empresários de sucesso 
no Canadá e na América, homens e mulheres que 
ajudam as comunidades sem sabermos. portanto, 
esta relação entre ilhas, em cada localidade, para 
mim são um mundo, pois embora sejamos uma 
região administrativa, com unidade, cada ilha tem 
identidades, as quais são transportadas para a 
América, para Canadá”. 

basta lembrar, diz sidónio bettencourt, que “quando 
chegamos à califórnia sentimos mais são Jorge e 
terceira, chegamos a Fall river sentimos são miguel… 
esta gente vive com saudade. eu sinto-me um pouco 
no dever de levar até elas os açores, até porque vivi 
sempre com os meus avós e eles nunca saíram do 
pico. tive também um avô baleeiro, que viveu 10 
anos na califórnia e nunca foi a lisboa. trabalhou nos 
caminhos-de-ferro de são Francisco da califórnia. 
Quando d. carlos morreu ele chorou. Quando nos 
encontrávamos na minha juventude ele só me falava 
na américa. ele não sabia o que era lisboa e morreu 
aos 95 anos sem o saber. portanto, isso para dizer que 
a nossa relação com a américa é muito forte desde 
casa. era a roupa da américa, as cartas da américa… 
eu quis sempre desvendar o que ia para além da ponta 
da ilha. os barcos dos turistas, que agora encostam 
em Ponta Delgada, passavam ao largo e eu ficava 
fascinado em pequeno a tentar perceber como eles 
desapareciam no horizonte. eu queria saber o que era 
a américa, terra onde foram os meus primos foram 
para fugir à guerra e deles só sabíamos pelos postais 
no natal. 

o nosso entrevistado conta-nos que o seu sonho foi 
sempre “o de buscar a essência, as pessoas e perceber 
como vivem este tempo sozinhos. Há gente que vem 
aos Açores várias vezes ao ano mas há muita gente 
que não vem aos Açores há anos e quando eu chego 
e pergunto a senhora de onde é, há quanto tempo não 
vai lá, ela olha para mim e não me vê a mim mas sim o 
senhor santo cristo, porque é a imagem que eu levo. 

Sou eu que levo no “Atlântida” a imagem do Santo 
cristo fora do adro e ela chora, porque eu estou a dar 
o que eles querem porque não vêm presencialmente 
há anos e sentem que se eu não estiver ali – e pode 
ser um colega meu – é diferente, porque eu é que lhes 
levo a alegria e o matar da saudade”. 

sidónio bettencourt admite ter “um grande apreço 
por esta gente. Depois contam-me coisas dos filhos 
que entretanto casaram, dos netos que estão noutras 
cidades, do jogar às cartas nos centros de convívio 
como temos aqui em água de pau, na madalena, 
nas lajes do pico… os centros de terceira idade 
também os há em Toronto, em Fall River…  Mas os 
filhos já casaram, às vezes com estrangeiros, e o sonho 
dessas pessoas é de voltar à ilha e morrer no seu lugar 
mas não têm hipóteses de vir porque cá já não têm 
parentes. por isso, eu sinto que sou um pouco essa 
ligação que o faz até acreditar que podem andar cá 
e lá, a até tenho conseguido isso, porque é o melhor 
que os pode acontecer. É estar á esperar para vir a S. 
miguel, comer o cozido das Furnas, matar saudades 
dos familiares, e quando a saudade dos filhos e dos 
netos apertam voltarem para trás. Isso é como uma 
pedagogia. por exemplo, quando eu levo uma 
morcela, um ananás ao Atlântico e digo que estamos 
a pensar neles eles sentem-se cá. O “Atlântida” é um 
programa feito cá dentro mas para fora das ilhas. É 
um programa que mostra o que de melhor se az nas 
ilhas, as ruas novas, os novos valores, as mudanças na 
freguesia mas também se leva o folclore, o artesanato, 
as nossas raízes”, remata o comunicador, que faz a 
ponte entre as várias gerações num programa que é 
o rosto das ilhas para o mundo.
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Antigamente... Era assim

saudar o sol ou sorrir, amavelmente, para a chuva. 
escolher caminhar, atenta e vagarosamente. 
Segundo meu pai, era assim que viviam há 80/90 
anos, algumas famílias de água de pau, quando 

se chegava ao verão. mudar as rotas, andar por outros 
atalhos e carreiros de murtas pela serra, se possível for.
não antecipavam preocupações que só lhes faziam 
mal à saúde, e por isso, faziam a planificação perto do 
acontecimento. 
organizam tudo numa calma, para tirar partido da 
alegria de esperar pelo dia do passeio com merenda. 
eram os saudosos pic-nics na rota das nascentes 
d’água cristalina da Serra da Água de Pau, que jorrava 
pelas ribeiras, que faziam mover moinhos, lá para os 
lados do caminho da vila, do matinho, dos lourinhos, 
do espigão ou da ribeira do lance. 
doutras vezes, iam para junto das pedras dos 
calhaus d’áreia da Caloura, no Jubileu, no Cerco, na 
galera, nas furnas abaixo e ao lado do convento, 
no varadouro do portinho cheirando a maresia das 
ondas do mar enroladas calmamente a seus pés, ou 
ainda, lá para as bandas do Valongo, da Terra da 
Forca, da amoreirinha, das pedras brancas, do parol 
e do carvalho. onde os carvalhos, os castanheiros 

da depressão. mas isso não sabiam, mas aproveitavam 
o momento como se o soubessem. davam a si uma 
oportunidade de serem felizes, desta forma, festejando 
a natureza, benza-a-deus!
“Um dia as migalhas voltam com tanta força, que será 
impossível repetirem-se momentos iguais e nestes dias 
caminhavam a cantar com a alma e o coração. sim, 
naqueles dias maravilhosos que os primos vieira da 
praça procuravam sempre registar através da antiga 
máquina fotográfica Kodak AIV”(1).  Assim me contou 
meu pai, num daqueles serões com a nossa família à 
volta da mesa do quarto de jantar, na casa dos primos 
Quintiliano, juntamente com o filho António e as primas 
professoras, letícia e lurdes vieira.

“Naqueles passeios”, continuava meu pai, “os 
problemas da vida, ficavam em casa, e, evitavam-
se, a todo o custo, palavras que causassem feridas 
no coração, porque é lá que se guardam as boas 
ou más experiências da vida, que depois nunca mais 
esquecem”.
É por isso, que eu adivinho, momentos de grande 
felicidade e alegria nestes passeios que se realizavam 
nos dias de verão em Água de Pau há 80/90 anos 
atrás. “Dá gosto, ver estas fotos, onde meu pai está 
sempre presente, ainda menino, com 5, 6, 8 e 10 anos, 
e, recordar as palavras dele e dos primos vieira da 
praça que ainda recentemente, antes de partirem 
deste mundo, falavam-me destes momentos vividos, 
sobre a sua “passagem-na-Terra”, pela Vila de Água 
de pau.

(1) – Esta máquina Kodak foi-me oferecida em 1982, com 
negativos em vidro e em papel de fotografia, de todas estas 
fotos, que mandei restaurar em lisboa, na altura.

(Momentos registados em livro por Roberto Medeiros).

22

Roberto Medeiros

e outras frondosas árvores 
de sombra ofereciam 
momentos agradáveis de 
relaxamento, depois de uma 
fausta refeição ao ar livre, 
numa tarde de domingo, nos 
meses de verão e em agosto 
particularmente.

sentiam o alívio dos tempos 
da primeira guerra e 
avizinhavam-se outros piores 
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a Convite do Reitor do Santuário da Esperança, 
monsenhor augusto cabral, o novo bispo 
de angra e Ilhas dos açores, que substitui 
no cargo d. antónio de sousa braga, agora 

bispo emérito, vai presidir às Festas do senhor santo 
cristo dos milagres, até 2 de maio, em ponta delgada, 
na ilha de são miguel. 

a procissão do senhor santo cristo dos milagres é 
a segunda maior do mundo, depois de a primeira 
se realizar na china. esta é uma festa multisecular 
que atrai à maior cidade dos açores milhares de 
peregrinos, para pagamento das suas promessas, 
muitos dos quais são chegam a S. Miguel de várias 
as ilhas do arquipélago açoriano, dos EUA, Canadá, 
bermuda, madeira, portugal continental, e de outros 
locais onde há açorianos. Os fiéis, percorrem em 
promessa, com círios de diversos tamanhos, as artérias 
circundantes ao Santuário da Esperança – à roda do 
campo de s. Francisco -, e apesar de a Igreja discordar 
do pagamento de promessas de pessoas de joelhos e 
descalças são centenas os que continuem a pagar as 
suas promessas pelas graças recebidas.

a devoção ao senhor santo cristo tem manifestação 
exterior, como são as cartas recebidas que só num ano 
são largas centenas, como refere monsenhor augusto 
cabral, essas cartas projetam a fé e a cultura de cada 
um, a maneira como a pessoa escreve e como usa 
a língua conseguimos perceber como a pessoa é 
mas também ficamos a conhecer as dificuldades, os 
problemas quer seja económicos quer seja com os 

filhos, mas também apresentam os seus problemas 
ao nível de fé motivados por situações difíceis que a 
pessoa atravessa, de descrença e de abandono da 
fé”. Todas as cartas têm resposta, “não há ninguém 
que escreve e fique sem resposta. Respondemos a 
todos”, garante Monsenhor. 

a procissão de domingo é uma tradição de 313 anos 
que não pode passar ao lado sem paralelo na vida das 
pessoas, por isso o quinto Domingo depois da Páscoa 
marca fortemente a nossa ilha. A cidade que pára 
para observar o senhor que passa. “Isto mexe muito 
com o coração das pessoas, mas também quem está 
emigrada vê pela televisão e isso é muito comovente”, 
sublinha o Reitor do Santuário da Esperança. 

o tesouro do senhor santo cristo compreende um 
vasto conjunto de peças de joalharia e ourivesaria 
que adornam a imagem, bem como as suas múltiplas 
capas, decoradas com fios de ouro e prata, a 
maioria feitas em vila Franca do campo, e oferta de 
emigrantes. todas as capas são adornadas com joias.  
de acordo com urbano de mendonça dias, na obra, 
madre teresa da anunciada, trata-se de “um dos 
maiores tesouros da península Ibérica, que conta 
com magníficos exemplares de joalharia portuguesa 
da segunda metade do século XvIII, e para o qual 
contribuíram, ao longo dos séculos, os donativos de 
muitos crentes, de elementos da fidalguia e mesmo da 
coroa portuguesa, muitas vezes como cumprimento 
de promessas feitas”.

nélia câmara

d. joão LAVrAdor PrESidE àS
FEStAS do SENhor SANto criSto doS MiLAgrES
ilha pára para observar a passagem do senhor
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este é um breve testemunho pessoal, resultado de 
contemplação calma da Imagem venerada no 
convento da esperança em ponta delgada, s. 
miguel, açores. pois aí estão as Grandes Festas.

a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres condiz 
com o rosto, a alma e o corpo sofridos duma grande 
parte do povo micaelense e sua história.
podemos dizer que, nos momentos em que a 
contemplamos, vemos o retrato desse mesmo povo:
o retrato existencial, psicológico, sentimental, religioso, 
social, auto-imaginário.

a expressão facial da imagem do Santo Cristo é duma 
eloquência simplesmente arrebatadora.
o seu semblante manifesta claramente o sofrimento 
do flagelado Nazareno, apresentando-se, ainda 
assim, sereno, tão atento, tão carinhoso,tão genuíno, 
tão amoroso, tão misericordioso.

Há uma relação verdadeiramente inter-pessoal dos 
devotos com a imagem milagrosa. o senhor santo 
Cristo dos Milagres ouve os desabafos da alma, do 
coração, do espírito dos devotos e crentes.

as coisas que se lhe dizem são coisas de se dizerem a 
uma pessoa amiga, confidente, protetora, poderosa, 

transcendente, divina.

a imagem do santo Cristo é 
conselheira que ouve as histórias 
de precariedade, de doenças, 
de dores, de amores, de medos, 
de insucessos, (às vezes também 
de sucessos), de saudades, de 
consciências perturbadas.

a imagem do santo Cristo é 
quase tomada pelo próprio 
cristo. o devoto parece 

essA IMAGeM ProFétICA:

escultura
humana
de deus 

dionísio dacosta
Conselheiro

Psico-pedagógico

SANto criSto

eduardo borges

esquecer-se que ela é apenas a imagem/escultura 
dele.

a maioria dos devotos presume que a imagem do 
santo Cristo do convento da esperança é que é o 
autêntico Santo Cristo.
todas as outras imagens veneradas nos açores e 
na diáspora são como simples réplicas da imagem 
residente em ponta delgada.

a imagem do santo Cristo, que se posiciona no 
lado oposto ao sacrário do Santíssimo Sacramento 
na igreja do convento da esperança,  é por muitos 
venerada primeiro que o ss sacramento,  e quantas 
vezes só ela recebe a atenção do visitante.

o toque e/ou o beijo dados nas grades que 
bloqueiam o acesso à sua capela,  revelam o 
estado de alma da pessoa, o seu carinho,  também 
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a sua esperança de ser atendida, a sua esperança de 
ver o problema resolvido, a sua esperança de receber 
o milagre. 
Aquele é o Convento da Esperança!

A gente da ilha de São Miguel é a verdadeira anfitriã 
do santo cristo, que é assumido como membro 
integrante da população da ilha. 
parece que ouvimos ainda o monsenhor José gomes 
clamar bem alto no seu sermão: 
Gente da minha terra … É quase 
como se ouvíssemos: grande 
Família do nosso santo Cristo!

nota-se que a multidão dos dias 
da Festa do Santo Cristo é uma 
família numerosa, cujos membros 
se acotovelam, se abraçam e se 
saúdam como em convívio de 
gente do mesmo sangue.  todos 
caminham juntos em procissão, 
rezam juntos,  brindam-se uns aos 
outros, auxiliam-se uns aos outros,  
contemplam-se a partilhar a dor 
dos que com sacrifício percorrem 
distâncias de joelhos, ou descalços, 
e/ou carregados de círios gigantes, 
fruto de promessas feitas em horas 
difíceis e tormentosas. 

A imagem é a figura paterno-maternal que reune 
todos, olha para todos, atende a todos, tranquiliza 
todos, protege todos, abençoa todos.

ao Santo Cristo e a todos os devotos e crentes, o nosso 
respeito  e o desejo sincero dumas Festas imensas de 
proximidade, de re-encontro, de solidariedade, de 
paz, de reconciliação, e de misericórdia!

eduardo borges
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FEStAS AtrAEM AoS AçorES MuitoS EMigrANtES 
terCeIrA qUer CAPtAr MAIs tUrIstAs

SATA Azores Airlines reforça ligações aos EUA e Canadá para o Verão

O Grupo SATA, através da Azores Airlines está a reforçar 
a ligação com os Estados Unidos e Canadá, através 
da ligação entre ponta delgada e providence, que se 
iniciará a 30 de Junho, assim como há um reforço da 
operação para montreal. 

os voos entre oakland e a terceira irão realizar-se, 
conforme planeamento atual da sata azores airlines, 
de 16 de Junho de 2016 a 11 de agosto de 2016, 
cobrindo assim Festas sanjoaninas e Festas da praia. 
Após o dia 11 de Agosto, as ligações aéreas mantêm-
se com 2 voos semanais entre a terceira e boston, que 
dão ligação com a califórnia através da utilização da 
virgin america e Jet blue, à semelhança do ano de 
2015.

no período de 16 de Junho a 11 de agosto de 2016, 
a SATA irá manter, para além da ligação direta entre 
oakland e terceira, 2 voos adicionais entre a terceira 
e boston, traduzindo-se num acréscimo de um voo 
face a 2015 o que corresponde a um acréscimo de 
cerca de 4.860 lugares durante as Festas sanjoaninas 
e Festas da praia da vitória.

 “com este planeamento atual de voos, a sata 
azores airlines garante uma maior cobertura de 
viagens no período do verão entre a diáspora e a 
ilha terceira, nomeadamente durante as sanjoaninas, 

possibilitando a todos os que estão longe, matar um 
pouco da saudade que sentem dos nossos e das 
nossas tradições.”, frisou Raquel Caetano Ferreira, 
vereadora da cultura da câmara municipal de angra 
do heroísmo.

de acordo com informação disponibilizada pela 
autarquia, as festas Sanjoaninas  têm como cabeça 
de cartaz aurea, átoa, diogo piçazza, cuca roseta, 
tom swoon, agir, Karetus, the gift, pete tha Zouk, João 
pedro pais e olga ryazanova para o palco bailão, 
onde haverá um concerto especial com artistas locais 
a abrir o primeiro dia das maiores festas dos açores.

guido teles, vereador da câmara municipal,  disse 
que para além dos grupos musicais, a programação 
conta com os dois dJ internacionais, tom swoon e 
olga rayazanova e a banda de musica electrónica 
Karetus. 

na terceira, mas na praia da vitória, as festas decorrem 
entre 29 de Julho e 7 de agosto. entretanto, segundo 
um comunicado de imprensa da autarquia, estão 
abertas as candidaturas para a realização da letra 
e orquestração da Marcha Oficial das maiores festas 
concelhias.

nélia câmara

estão abertas as candidaturas para a realização da letra e orquestração da
Marcha oficial das maiores festas da Praia da Vitória até dia 15 de Maio

cmpv
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a câmara municipal de angra do heroísmo 
revelou que que séquito real das maiores 
festas dos açores, apresentado, é composto 
por Juliana Costa, Rainha, Márcio Pimentel, 

chefe de protocolo, ana pimentel, camareira, beatriz 
Gonçalves, Bárbara Riqueza, Damas e pelos Pagens 
rafaela romeiro, carolina sampaio e Frederico 
laranjeira.

das comunidades foram apresentadas as damas 
madalyn vieira, marissa nunes e savana lourenço de 
tulare, stephanie de carvalho da costa este, tatiana 
Rego do Canadá, Ashley Azevedo de Gustine e 
bridget brown de gilroy.

segundo raquel caetano Ferreira, vereadora da 
Câmara de Angra e responsável pelas organização, 
em comunicado revela que os jovens que representam 
as sanjoaninas foram escolhidos de acordo com o 
importante papel que desempenham na comunidade, 
continuando a política do ano transato, em dar 

destaque a quem contribui com trabalho em prol do 
concelho.

na apresentação, Juliana costa, disse ter aceite o 
convite “pois pretende participar e dar continuidade 
às tradições da nossa terra e levar até longe o nome 
da nossa ilha e dos nossos costumes, representando a 
juventude da Ilha Terceira.”

Para a responsável das festas, o município está 
preparado para a realização do maior cartaz turístico 
dos açores, pelo que nesta altura a oferta de quartos 
em unidades hoteleiras encontra-se praticamente 
esgotada. “segundo números fornecidos pelos hotéis 
e unidades de alojamento local a ocupação neste 
momento ronda os 90%. para isso, a inscrição de 8 
marchas de outras ilhas dos Açores em muito está a 
contribuir para este número, adiantou”, lê-se ainda na 
nota enviada pela autarquia.

nélia câmara

juLiANA coStA
rAInHA dAs

sAnJoAnInAs
2016

cmah
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o culto ao Divino Espírito Santo está espalhado 
pelas nove ilhas açorianas mas também 
pelos locais onde há açorianos. 

O Diretor Regional das Comunidades afirmou, em 
santo antónio da patrulha, no estado brasileiro do rio 
grande do sul, que o governo regional se “orgulha 
muito” das centenas de manifestações do culto 
ao Divino Espírito Santo que, há séculos, se realizam 
anualmente na diáspora e no arquipélago açoriano.

paulo teves, que falava após ter entregue ao município 
de santo antónio da patrulha uma coroa do divino 
espírito santo oferecida pelo governo dos açores, 
salientou “a forte devoção ao culto da terceira 
Pessoa da Santíssima Trindade” e a sua importância 
“como ponte de ligação e coesão” entre os Açores e 
as comunidades emigradas.

“Não há distância que nos separe e esta oferta é do 
povo açoriano residente no arquipélago ao povo 
Açoriano que cá reside, como homenagem à vossa 
determinação, empenho e preservação da herança 
que receberam dos nossos pioneiros há mais de 250 
anos”, frisou Paulo Teves, acrescentando que “o 
culto ao espírito santo é uma ancestral tradição que 
conglutina todos os açorianos e seus descendentes 
em torno da realidade identitária que melhor define e 
carateriza o nosso povo, que é a Açorianidade”.

a cerimónia de entrega da coroa, que se destina a 
substituir a existente, com cerca de 150 anos, contou 
com a participação de centenas de pessoas, incluindo 
diversas entidades políticas e sociais.

MANiFEStAçõES do cuLto Ao diViNo ESPírito SANto
NA diáSPorA E No ArquiPéLAgo São uM orguLho

nesta deslocação, paulo teves visitou ainda a 
biblioteca pública, onde existe a sala açoriana, e o 
museu da cidade, tendo ainda contactado com 
muitos habitantes locais, que expuseram nas suas 
casas bandeiras do divino espírito santo.

o município de santo antónio da patrulha herdou 
dos açorianos, que ali chegaram em 1752, costumes 
e tradições culturais que ainda hoje são bem visíveis 
nesta região, nomeadamente na religiosidade, 
na gastronomia, no folclore, no artesanato e na 
arquitetura.

Já em San Carlos, no Uruguai, Paulo teves salientou 
o apoio do governo regional às casas dos açores 
e a outras dezenas de organizações e promotores 
individuais “contribui para a valorização” da diáspora, 
mas também “para a afirmação da Região no 
mundo”.

na intervenção que proferiu neste encontro, que 
contou com a apresentação de danças açorianas 

gacs

dIreCtor reGIonAl dAs CoMUnIdAdes eM VIAGeM PelAs CoMUnIdAdes eMIGrAntes

eduardo borges
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pelo grupo da casa dos açores, paulo teves salientou 
também o “importante papel desempenhado pelos 
grupos folclóricos na preservação e divulgação das 
tradições genuinamente açorianas”.

a cidade de san carlos, fundada em 1763 por cerca 
de um centena e meia de famílias açorianas, preserva, 
ainda hoje, nas suas vivências e manifestações 
culturais, caraterísticas tipicamente açorianas.

na cidade brasileira de gravataí, garantiu que 
o governo dos açores tem “correspondido às 
necessidades e aspirações das Casas dos Açores”, 
reconhecendo o “relevante trabalho que desenvolvem 
na congregação do povo açoriano e na divulgação 
e promoção da região nos países onde se encontram 
implementadas”.

paulo teves, que participou nas comemorações do 
13.º aniversário da Casa dos Açores do Estado do Rio 
grande do sul, defendeu que esta instituição, bem 
como outras dezenas da diaspora açoriana, “tem 
efectuado, ao longo da sua existência, um eficaz 
estudo e levantamento da presença açoriana, com 
mais de dois séculos e meio, materializada em diversos 
aspetos da cultura que atestam a sua importância na 
construção e desenvolvimento deste Estado”.

Nas comemorações do aniversário da Casa dos Açores 
do estado do rio grande do sul estiveram presentes 
representantes de núcleos açorianos dos municípios de 
gravataí, pelotas, santo antónio da patrulha, viamão, 
Ilha da pintada, vacaria, cachoeirinha, cambarã do 
sul, triunfo e porto alegre, assim como a vice-cônsul 
de portugal em porto alegre, adriana ribeiro.
 
o Instituto gaúcho de tradição e Folclore, criado 
em 1974, é uma entidade vinculada à secretaria de 
estado da cultura do rio grande do sul que tem a sua 
origem na comissão estadual de Folclore, fundada em 
1948.

nos eua, o diretor regional das comunidades destacou 
em san José, na califórnia, o trabalho desenvolvido 
pela posso – portuguese organization for social 
services and opportunities no “relacionamento 

intergeracional entre os emigrantes açorianos e os 
descendentes”.

“reconhecemos com muito mérito esta missão de 
partilhar os valores identitários de todos aqueles 
que saíram das nossas ilhas com as novas gerações 
para que se possam orgulhar, não apenas do vosso 
percurso migratório numa sociedade completamente 
diferente, mas também da vossa dedicação em 
manter viva e dinâmica a Açorianidade no mundo”, 
afirmou Paulo Teves.

A POSSO é uma organização de caráter social, 
sem fins lucrativos, que integra a Rede Internacional 
de organizações de Intervenção social e visa 
proporcionar oportunidades e melhorar a qualidade 
de vida da comunidade de língua portuguesa na 
área de San José, através da realização de atividades 
sociais, recreativas, culturais e educacionais.

no âmbito da visita às comunidades açorianas na 
califórnia, paulo teves visitou também a universidade 
da califórnia – berkeley, onde se encontrou com os 
alunos de Português e reuniu com a administração e 
docentes.

Ao final do dia, Paulo Teves encontrou-se ainda com a 
direção do portuguese atlético clube.
o director regional das comunidades esteve 
também ao Canadá, onde visitou  as comunidades 
açorianas residentes na província de british columbia, 
nomeadamente em surrey e Kitimat.

compilação: nélia câmara
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o Jornal “A Voz de Portugal” é o Mordomo das 
grandes Festas do divino espírito santo em 
montreal “Império de pentecostes da missão 
Santa Cruz” nos dias 13, 14, 15, e 16 de 

maio de 2016.  são festas que os açorianos trouxeram 
na alma e nas malas de bagagem para estas terras 
norte-americanas. os açorianos são conhecidos na 
diáspora graças aos açorianos e açorianas que não 
deixam morrer a chama de ser açorianos.

o Jornal a voz de portugal é um nome de grande 
importância e comemora o seu 55º aniversário no fim-
de-semana das grandes Festas do divino espirito santo, 
já la vai 55 anos e venham mais 55.

o Jornal a voz de portugal venceu ate hoje importantes 
desafios que ficaram sempre associados a história da 
comunidade portuguesa no Quebec.

para min, fazer parte desta 
família tem sido um prazer 
de partilhar a minha opinião 
semanalmente, dar atenção a 
quem nos rodeia, sermos lidos é 
a nossa compensação. a missão 
é sempre a de informar, dar as 
noticias, contar a vida e eventos 
da comunidade, do Canadá e 
de portugal.

“A Voz de PortUGAl”
MordoMo dAS

grANdES FEStAS do
 ESPírito SANto 

Francisca reis
Jornalista

A Voz de Portugal

No Canadá entre os dias 13 e 16 de Maio

semana após semana tudo fazermos para não 
descredibilizar este projecto jornalístico. É com esforço 
conseguimos oferecer um serviço ao público, por 
isso é  cada vez maior a responsabilidade dos seus 
colaboradores, do seu director, e editor.

não posso deixar de agradecer ao sr. eduino martins - 
um açoriano de alma - o homem que nos últimos anos 
tem feito com que o Jornal seja lido por milhares de 
portugueses.

eduardo borges
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ClAssIFICAdAs PelA
UnesCo CoMo

reserVA dA BIosFerA

o conselho Internacional de coordenação 
do programa mab - man and the biosphere 
(o homem e a biosfera), da unesco, 
classificou em Lima, no Perú, as Fajãs de S. 

Jorge como reserva da biosfera, território que passa a 
integrar a Rede Mundial na sequência da candidatura 
apresentada pelo governo dos açores.

A classificação, aprovada por unanimidade e 
aclamação, contempla áreas de núcleo, de transição 
e de tampão, abrangendo toda a ilha de s. Jorge e 
uma área marinha adjacente até três milhas da costa.
o processo de candidatura, desencadeado em 2014 
pela secretaria regional da agricultura e ambiente, 
através da direcção regional do ambiente, incluiu 
também cerca de meia centena de cartas de apoio 
de outros países e regiões que possuem este estatuto.
a ilha de s. Jorge e as suas mais de sete dezenas 
de fajãs – pequenas planícies junto ao mar que 
tiveram origem em desabamentos de terras ou lava 
- constituem um património natural e cultural único 

no contexto da região e com enorme potencial de 
projeção no exterior e de geração de riqueza.

as reservas da biosfera são zonas dos ecossistemas 
terrestres, costeiros e marinhos reconhecidas 
internacionalmente e concebidas para responder ao 
desafio de conciliar a conservação da natureza com 
a procura de um desenvolvimento económico e social 
e a manutenção dos valores culturais associados.

nos açores encontram-se quatro das reservas da 
biosfera existentes em portugal, nomeadamente as 
ilhas do corvo, Flores e graciosa e, a partir de hoje, 
também as Fajãs de s. Jorge.

Os Açores são, aliás, uma das duas únicas regiões do 
mundo que possuem todas as classificações atribuídas 
pela unesco, sendo a outra a região a de Jeju, na 
coreia do sul.

gacs

FAjãS dE S. jorgE

gacs
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SANtA cAtAriNA
ConqUIstA PrInCIPAl PréMIo de

 ConCUrso nACIonAl de
ConserVAs

a empresa santa catarina - Indústria 
conserveira, s.a, sediada na calheta, em 
são Jorge, conquistou cinco prémios no 
5.º concurso nacional de conservas de 

pescado, realizado em santarém.

neste concurso, que visa premiar, promover, valorizar 
e divulgar as conservas de pescado tradicionais 
portuguesas, genuínas e exclusivamente produzidas 
em portugal, a conserveira açoriana ganhou prémios 
em quatro dos produtos que apresentou, incluindo o 
mais importante do certame, que distingue “o melhor 
dos Melhores”, com o Filete de Atum em Azeite com 
gengibre.

a distinção, conferida ao produto da gama de 
especialidades da santa catarina num concurso em 
que se apresentaram produtos de grande qualidade, 
exalta o Filete de atum em azeite com gengibre como 
“a conserva de maior excelência”.

para além deste prémio, atribuído após a avaliação 
da prova cega das diversas amostras de várias 
conserveiras portuguesas, a santa catarina ganhou 
duas medalhas de ouro, uma também com o Filete 
de atum com gengibre e outra com o Filete de atum 
com pimenta dos açores em frasco de vidro de 250 
gramas.

a conserveira açoriana conquistou também duas 
medalhas de prata, com o Filete de atum com molho 
Cru, já medalhado em anteriores edições, e com o 
novo Filete de atum com 4 pimentas.

o prémio principal do concurso confere à santa 
Catarina o direito a um stand grátis na 53.ª Feira 
Nacional de Agricultura / 63.ª Feira do Ribatejo, que 
vai ter lugar em santarém, de 2 a 12 de Junho.

as conservas produzidas pela santa catarina foram 
consideradas pela greenpeace como as mais 
sustentáveis nos mercados inglês e australiano, e a 
marca tem conseguido arrecadar reconhecimento 
pela conquista de prémios importantes para os seus 
produtos.

no ano passado, por exemplo, a santa catarina 
foi, mais uma vez, distinguida pela sua qualidade 
e inovação e, pela primeira vez, conquistou duas 
estrelas no great taste award, realizado em cardiff, 
no país de gales, com o Filete de atum com sementes 
de Funcho e com o Filete de atum em azeite biológico 
em frasco de vidro.

a santa catarina é uma indústria de produção de 
conservas de atum que labora na vila da calheta, 
em s. Jorge, sendo o maior empregador da ilha¸ com 
136 trabalhadores ao seu serviço, dos quais 115 são 
mulheres.

nélia câmara

santa catarina

o Diretor Regional dos Assuntos do Mar afirmou, 
nas Lajes do Pico, que é “previsível” que os 
açores sejam a primeira região do mundo 
a ser distinguida com o galardão ecológico 

Whale heritage site, que reconhece as regiões com boas 
práticas, “onde a relação entre humanos e cetáceos 
atinge os padrões de sustentabilidade mais elevados”.
Filipe porteiro salientou que se pretende que os açores 
se tornem a região-piloto para a implementação deste 
programa, “refletindo, na prática, a forma como ao longo 

do tempo foi estruturada e desenvolvida a observação 
de cetáceos no arquipélago, assente no conhecimento 
científico, na herança cultural comum e na sensibilidade 
marítima”.
 “Seremos considerados os melhores entre os melhores”, 
frisou, acrescentando que a atribuição deste galardão 
seria a reconfirmação, “com base em critérios sólidos, 
que os açores estão no topo dos melhores destinos do 
mundo para a observação de cetáceos”.

FLASh NEWS
ECO-gALArdãO WhALE hEritAgE sitE
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VAsCo CordeIo
deFende reVIsão do
Acordo dE cooPErAção E 
dEFESA ENtrE PortugAL E oS 
EStAdoS uNidoS dA AMéricA

no plano de revitalização económica da Ilha 
terceira criado para promover a economia 
da ilha e dos açores, depois de em novembro 
de 2012 a administração dos estados unidos 

da américa comunicado, formalmente, ao governo 
Português a intenção de reduzir significativamente 
a sua presença militar e civil na base das lajes, 
mantendo, contudo, prorrogativas de utilização militar 
idênticas às que existem à data de hoje ao abrigo do 
acordo de cooperação e defesa entre portugal e os 
eua, de 1995.

Na sequência dessa decisão, e conforme se pode ler 
no enquadramento do plano de revitalização para 
Ilha terceira, desenvolvido pelo governo açoriano, 
é referido que o executivo açoriano “manteve uma 
ação política determinada,  em  particular  junto  do  
congresso  dos  eua,  mas  não  só,  na  contestação da 
decisão da administração americana na expetativa 
de a reverter ou minimizar. esse esfoço foi sempre 
acompanhado pela manifestação da disponibilidade 
do governo dos açores em promover a ponderação 
de novas valências ou utilizações pelos EUA das 
facilidades e infraestruturas existentes na base das 
Lajes para outros fins, incluindo em articulação com o 
Porto da Praia da Vitória”. Contudo, depois de vários 
encontros o pior aconteceu.

Na sequência de diferenças estratégicas, o Presidente 
do governo açoriano, e de acordo com uma nota 
divulgada no gabinete de apoio à comunicação 
social, defendeu “que deve ser desencadeado o 
processo de revisão do acordo de cooperação e 
defesa entre portugal e os estados unidos, depois do 
relatório elaborado pelo departamento de defesa 
norte-americano não dar qualquer resposta à situação 
criada com a redução das forças norte-americanas 
na base das lajes.

“o relatório que o departamento da defesa 
apresentou ao congresso, e que traduz a avaliação 
que faz sobre as possibilidades de novas valências 
para a base das lajes, não corresponde àquilo que 
nós esperávamos e é, efetivamente, uma má notícia”, 
afirmou Vasco Cordeiro.

 “aqui chegados, não resta outra alternativa senão 
desencadear um processo de revisão do acordo de 
cooperação e defesa e, a partir daí, também dos 
acordos Técnico e Laboral”, afirmou Vasco Cordeiro, 
ao salientar que os pressupostos que presidiram à 
celebração do acordo são completamente diferentes, 
na componente que tem a ver com a presença norte-
americana naquela base da ilha terceira.

para vasco cordeiro, a forma como este processo 
decorreu também não honra o espírito do acordo de 
cooperação e defesa assinado entre os dois países 
e, portanto, em “coerência com aquilo que disse 
antes, o que digo agora é que é chegada a altura de 
desencadear o processo de revisão do acordo”.

“naturalmente que portugal continua a comungar 
com os estados unidos de um conjunto de valores e 
de interesses, até podemos continuar como amigos e 
aliados, mas, se calhar, já o fomos mais. Isso tem de 
se traduzir, também, em questões concretas”, afirmou 
vasco cordeiro na mesma nota divulgada. 

o governo açoriano em conjunto com o governo 
da República estão a promover várias acções para 
dinamizar a economia da ilha que ficou fragilizada 
com a saída dos militares americanos da base das 
lajes, mas também pelo facto de muitos trabalhadores 
portugueses ficarem sem o posto de trabalho, uma vez 
que os eua reduziram a sua presença na ilha, o que, 
consequentemente, provocou um desequilíbrio no 
comércio local.

nélia câmara/ gacs

José antónio rodrigues

Terceira em dificuldades económicas depois
da saída de militares americanos das lajes
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ArqUIPélAGo
Centro de Artes ConteMPorâneAs

José campos/drc

PrEMiAdo NA X biENAL ibEro-AMEricANA
dE ArquitEturA E urbANiSMo

PrEMiAdo NA X biENAL ibEro-AMEricANA
dE ArquitEturA E urbANiSMo

o arquipélago – centro de artes 
contemporâneas, sedeado na ribeira 
grande, foi um dos quatro projetos 
portugueses premiados na X bienal Ibero-

americana de arquitetura e urbanismo (bIau), 
juntamente com a casa no tempo, em montemor-o-
novo, a sede corporativa da edp, em lisboa, e a casa 
e/c, na ilha do pico.

o ‘arquipélago’ foi selecionado pelo júri entre 26  
projetos dos 194 propostos pelos comités nacionais 
de 21 países, que analisaram no total 1.111 obras, 
juntamente com seis livros, dois jornais e uma coleção 
de vídeos.

o desenho do arquipélago – centro de artes 
Contemporâneas mantém o carácter industrial do 
conjunto e tematiza o diálogo entre uma construção 
existente (antiga fábrica do álcool e tabaco) e novas 
construções (fábrica da cultura, produção de arte, 
reservas, sala multiusos/artes performativas, oficinas, 
laboratórios, estúdios-ateliers de artistas).

o projeto, da autoria de Francisco vieira de campos, 
cristina guedes e João mendes ribeiro, compromete-
se com a qualidade do existente, pondo em manifesto 
as variações tipológicas, sendo os novos edifícios 
colocados ao lado dos existentes de forma “serena”, 
clarificando o que é existente num determinado 
período e o que se lhe acrescenta, sem ferir ou 
desvirtuar as estruturas espaciais e construtivas do 
conjunto, pelo que o contexto e a contiguidade 

contribuem para a autonomia do objeto.

o júri da X bIau premiou ainda o arquiteto eduardo 
souto moura, entre 21 candidaturas apresentadas, 
reconhecendo uma obra “plena de emoção” e o 
importante contributo no ensino em universidades em 
diversos países.

o júri reviu 194 propostas pré-selecionados por 
comités nacionais em 21 países, atingindo um total 
de 26 trabalhos vencedores, localizados na argentina, 
méxico, portugal, equador, paraguai, brasil, uruguai, 
colômbia, chile e espanha.

os trabalhos vencedores são principalmente obras 
arquitetónicas, onde constam edifícios públicos, como 
centros culturais, teatros, museus, casas de diferentes 
tipologias e até mesmo um estábulo.

a bienal Ibero-americana de arquitetura e 
urbanismo é uma iniciativa do governo de espanha, 
em colaboração com várias instituições latino-
americanas, sendo uma das referências fundamentais 
para a atualidade da arquitetura e urbanismo na 
comunidade latino-americana.

este evento promove o reconhecimento e divulgação 
das obras mais significativas da arquitetura e do 
urbanismo, as melhores publicações, o trabalho 
de pesquisa proeminente e as melhores ideias de 
arquitetos e estudantes arquitetura.

nélia câmara
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I am sitting here at brigham and Women’s hospital in 
boston with my mother-in-law while she recovers from 
a major fall in the nursing home where she has been 
staying for the past six months. It saddens me deeply 

how caring for our hailing parents today is not what it 
used to be. my memories of my childhood in the azores, 
is that children cared for their parents, treated them 
with love, respect, the ultimate care and devotion. 
as parents grew older, they had no doubt or worries 
about where they would end up when they no longer 
could care for themselves. parents raise their children 
and make numerous sacrifices so that their children live 
a happy life without the struggles they faced growing 
up. many times they work more than one job to provide 
for their children. In the case of emigrants, parent left 
the life they knew and the comfort of their family and 
friends to move to a foreign country with the hope of 
giving their children a better future.

Fast forward to 2016, now these parents are in their 
senior years and no longer able to care for themselves. 
their expectations of their children doing for them 
what they did for their parents tragically shattered. Yes, 
we understand that life today is more complex than 
a few short decades ago, however, we cannot lose 
sight of what is important in life. our parents deserve 
our outmost love and respect. let’s not abandon them 
when they need us the most.

as my mother-in-law and I share these special moments 
in the hospital, grateful for my presence and for being 
her voice in this still foreign country to her, she looked 
at me and said “I want to get better so that I can do 
for you what you’re doing for me.” Holding back my 
tears and disguising my broken heart, all I could say to 
her was that she has done so much for so many people 
over the years and it is my turn to take care of her now. 
like so many her age, who have lived in the united 

states for several decades, 
she does not speak english. 
consequently, in addition to 
the trauma of being hurt and 
in the hospital, not knowing 
how to communicate with 
her doctors, nurses and others 
around her can be frightening 
and intimidating so say the 
least.

although she is happy to 
have me here to comfort her and help her navigate 
through the hospital ordeal, it is her daughters that she 
has in mind and keeps asking for. “Where are they and 
when are they coming?” are her frequent questions. 
as I try to make excuses for their absence to minimize 
her pain, it just breaks my heart that family values have 
come to this. Just a few years ago, these would not 
be the questions an elderly parent would have to ask 
because the daughters would have been right here in 
the hospital with their mom until it was time for her to 
go home.

meanwhile, thirty miles away in a nursing home, my 
husband who just left his mother’s side at the hospital, 
is trying to comfort his father. his father, still recovering 
from a stroke and major respiratory issues, has just left 
another hospital to return to the nursing home. unable 
to communicate clearly since the stroke, his father 
struggles to ask about his mother because he expected 
to see her waiting for him at the nursing home.   

let us not be too busy to care for those who gave us 
life in more ways than one. Just like we are our parents’ 
greatest treasure, let us cherish them like life’s greatest 
gift. We need to care for our parents today for tomorrow 
may be too late.

margarida
baganha vieira

cAriNg For
AgiNg PArENtS
iN 2016
UnIted stAtes 

Fotolia.com
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antónio teixeira

insensíveis a este modo de falar e actuar, para eles 
torna-se uma coisa natural, sem importância e sem 
consequências de maior.

No mundo de hoje, um mundo global, é muito fácil 
influenciar aqueles que no princípio das suas vidas 
buscam um lugar ao sol e só encontram trevas, 
cheias de palavrões, armas, e o descaramento de 
se mostrarem publicamente de forma que se torna 
ofensiva para aqueles que ainda acreditam em 
valores morais, em etiquetas sociais e regras de bom 
comportamento tanto privado como em público.

perdeu-se a noção de responsabilidade e com isto a 
família tradicional que hoje em dia se vai desfazendo 
criando mães e pais solteiros que deixam os filhos/
as navegar num mar de ira, num oceano de ondas 
violentas que se desfazem com o rumar do tempo 
deixando um rasto que se vai propagando de 
geração para geração e com isto a esperança de 
um mundo melhor.

Para recuperar o que já está perdido serão necessários 
muitos mais anos de ensinamento, de educar nossos 
filhos de forma correcta, ensiná-los a diferenciar o 
bom do mau, o positivo do negativo, ensiná-los que a 
democracia traz liberdade de expressão mas também 
traz noção de responsabilidade. É forçosamente 
necessário trazer Deus de volta às escolas, aos lares, 
aos lugares de trabalho, aos lugares públicos, e aos 
eventos de cada dia das nossas vidas.

muitos de vós, ao lerem este artigo, estarão a dizer 
para si mesmos: “Que modo tão antiquado de 
pensar”, mas sabem que mais? Tenho a certeza que 
não sou o único a pensar assim.

os espectáculos televisivos, filmes de longa-
metragem ou até mesmo em palco nas 
décadas 60, 70 e até mesmo 80 eram 
divertidos, limpos e simples. Achávamos uma 

piada enorme às diferentes situações cómicas criadas 
para nosso entretenimento. os actores/actrizes não 
recorriam à linguagem vulgar que hoje em dia é uma 
constante.

lembro-me de séries televisivas tais como “all in the 
family, gilligan Island, get smart, mission impossible, 
lost in space, the man from uncle e muitas mais que 
de momento me escapam a mente mas que era um 
prazer juntar a família em frente à televisão e passar 
um serão que se podia chamar agradável e divertido 
vendo e ouvindo verdadeiros artistas que usavam seus 
talentos para alegrar as pessoas que após um longo 
dia de trabalho necessitavam de algo para descontrair 
e relaxar de forma sã e construtiva.

os tempos mudaram e hoje em dia tanto no cinema, 
televisão ou em palco ouvem-se “besteiras”, quer dizer 
palavras que nem o dicionário menciona, é uma total 
falta de respeito por aqueles que ainda acreditam 
que a decência o pudor e os valores morais devem 
fazer parte integrante da nossa sociedade.

As imagens nada deixam à imaginação: a violência, 
a indecência e a falta de valores cívicos e morais 

são um constante que já não 
nos surpreende que contagie 
aqueles que assistem a esses 
espectáculos. Já não se 
separa a realidade da ficção e 
quando uma geração é criada 
nesse ambiente de violência, 
de vinganças, de ódio, de sexo, 
e de drogas é evidente que 
os jovens e não só, se tornam 



Magazine A PrAçA | Maio 201638

WhAt My SAudi StudENtS 
HAVe tAUGHt Me

put aside all that you know about the Kingdom 
of saudi arabia  you have seen in mainstream 
media and open your mind to seeing another 
side of this country and its people through the 

eyes of a teacher.  saudi arabian presence is increasing 
on college campuses all over america due to the saudi 
government granting scholarships to young saudis to be 
educated abroad.  these students are being exposed 
to every aspect of american culture, which couldn’t 
be more different than the saudi culture they come 
from.  Yes, saudi culture is ruled by sharia law; an ultra-
strict and conservative interpretation of Islam.  Yes, it’s 
true that although there is no official law on the books, 
women are not free to drive.  and yes, human rights in 
saudi arabia has been severely criticized for the lack 
of freedom of speech and unfair treatment to religious 
minorities.  however,  just because a government 
doesn’t adhere to our view of fair and equal treatment, 
doesn’t mean we should close the doors of dialog and 
understanding to its people.  It was in opening my 
heart to my saudi students (both male and female) by 
immersing myself in their culture, language and religion, 
was I able to connect to them on a level that reaches 
far beyond the typical student-teacher relationship. I 
discovered that my heart has forever been touched 
by people that were so undeniably foreign to me, that 
I never imagined the connection I have now with them 
possible.  What fostered that connection one might 

ask?  there are a variety of factors that gravitated me 
toward developing a strong connection with my saudi 
students.

saudi society has strong tribal roots.  before the oil boom 
of the 70’s, saudi arabia was mostly compromised of 
“Bedouins,” a type of nomadic dessert dweller.  When 
my modernized saudi students want to call someone 
“backward” they refer to him as a “Bedouin.”  Every 
culture has their derogatory word for “Bedouin” 
like Latin America’s use of “Indio” or Spain’s use of 
“Gallego” or here in the United States with our use of 
the word “Redneck.”  However, these negative and 
condescending words fail to appreciate the richness 
and tradition of simple folk.  I have grown to see a 
bedouin as part of a saudi’s bloodline, as a historical 
and genetic foundation for their story, as much as the 
great navigators and my ancestors who toiled the land 
are part of my portuguese heritage.  bedouin to me 
implies fierce loyalty to one’s tribe, unwavering regard 
to a code of honor and extraordinary hospitality that 
turns away no stranger, not even an enemy.  saudis, in 
my experience, are quick to smile, quick to help and 
quick to give anything they have.  I have countless 
artifacts from saudi arabia given to me by my generous 
students that fill my home with an exotic quality that 
pier one could never do.  For example, a muslim prayer 
rug adorns my bedroom, muslim prayer beads hang 

Jennifer  sousa
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with my grandfather’s catholic rosary beads and a 
black “abaya,” the black robe worn by many Muslim 
women, hangs in my closet.  although most saudi 
families have abandoned the village life and live in big 
cities, that bedouin kindness still permeates the people 
and I imagine it will for generations to come.  Just as 
I teach my children the hospitality, generosity and 
resilience of my ancestors, I can only hope they retain 
these qualities and pass them on to their decedents.

Apart from the “Bedouin” tradition that warms the heart, 
my saudi students have also taught me that despite 
great differences in culture and religion, people will 
always recognize the innate value of kindness and love.  
due to the recent violence perpetrated by barbarians 
(ISIS) who use “Islam” as their excuse for power through 
death and destruction, Islam has come under scrutiny 
by some who claim it to be a religion of violence.  this 
couldn’t be further from the truth.  christianity one used 
extreme violence and bloodshed as evidenced in 
the thirty Year’s War, the crusades and the Inquisition 
to impose its rule on non-believers.  When the muslim 
moors ruled the south of portugal and spain in the 8th  
century until the 15th century, they were known to be 
tolerant of other religions.  even in recent times there 
are people who identify themselves as “Christians” and 
use violence as we have seen in the central african 
republic with christians massacring muslims and.  Just 
as christianity has evolved and continues to evolve to 
modern times, we too are witnessing Islam adapt and 
evolve in this era of mass globalization as young muslims 
connect with non-muslim peers.  We have also heard 
the many muslim voices who speak against violence 
in the name of Islam and emphasize the surpassing 
message of their religion; peace.  after all, Islam is 
younger than christianity by 600 years and like every 
institution, is in flux and goes through tribulations and 
transitions.
  
With my young saudi students, I see their desire to 
connect with fellow students from all over the world.  
Within days of being in class together, saudis are able to 
bond with others and share their culture along with an 
abundance of jokes and laughter.  I fondly remember 
when a group of mexican university students came 

to the  language center where I taught.  by the end of 
the week, the saudis were speaking some spanish, the 
mexicans were speaking some arabic and the mexican 
students were being treated to Kabsah (a traditional 
saudi rice dish) and to smoking hookah (a type of water 
pipe with flavored tobacco) on the weekends.  My 
mexican students never imagined bonding with a culture 
so different from theirs, so remote from everything that is 
familiar to them; nonetheless, relationships were sealed 
and hearts were touched. because my saudi students 
went out of their way to show kindness and love, they 
made a positive impact on others around them despite 
such immense cultural differences.

When we open our minds to others we grow as a 
person and learn that there is much more to how we 
as individuals view the world.  on a greater scale, 
when we take a risk to venture into the unknown, we 
break down ignorances and misguided thoughts 
that have no role in making this world a better place.  
this important lesson has been imprinted in me more 
than ever through interaction with my saudi students.  
despite vast differences, people are people.  love, 
kindness and hospitality know no boundaries and 
need no language; they’re a language of their own, a 
universal language.



Magazine A PrAçA | Maio 201640

escalões (1 x d, sub11 + 2 x e, sub10), compostos por 
cerca de 50 atletas.

o clube não tem um campo próprio e tem que se 
deslocar para ponta garça para efetuar os treinos 
e jogos mas, para além da vertente futebolística, 
desenvolve ao longo do ano civil, diversas atividades 
sociais e desportivas (torneios, sorteios, almoços e 
jantares comemorativos), 
agregando sempre o apoio, 
colaboração e presença 
dos seus associados, atletas, 
familiares e amigos. 

o clube de Futebol vasco da 
gama tem 140 associados 
inscritos, cinquenta atletas e 
30 elementos que compõem 
os seus órgãos sociais.

resUMo HIstórICo do 

cLubE dE FutEboL
VASco dA gAMA

armando rodrigues

o Clube de Futebol Vasco da gama, de vila 
Franca do campo, na ilha de são miguel, 
açores, completou muito recentemente 
65 anos de atividade ininpterrupta. os seus 

estatutos foram criados em 1951 e a sua constituição 
enquanto pessoa colectiva e de natureza Jurídica, 
reconhecida pela publicação no Diário da República 
de 26 de Junho de 1956, festejando o seu aniversário 
a 19 de Março. Foi classificado como Instituição de 
Utilidade Pública, publicado no Jornal Oficial nº 8, II 
série, de 22 de Fevereiro de 2000.

   Quiseram os fundadores desta «equipa do povo», 
quando decorria o ano de 1950, os srs. carlos da 
silveira moniz, antónio câmara, José damião medeiros 
melo, raúl pons, antonino dias Furtado e alfredo moniz 
gago da câmara, reunir os homens do mar e do 
campo e, juntos com os da construção civil, ergueram 
o clube mais popular de vila Franca do campo – o 
«grupo dos Azuis», o futuro Clube de Futebol vasco 
da gama e que viria a encontrar como seu principal 
rival, o «grupo vilafranquense» (os pretos), mais tarde, 
o Clube desportivo de Vila Franca.

   Ao longo de mais de seis décadas e com várias 
gerações de atletas, conseguiu, em seu redor, agregar 
sob a trilogia: “sangue, suor e lágrimas”, a simpatia de 
ferrenhos e fervorosos adeptos que, numa empatia 
quase familiar, foram amealhando alguns êxitos a nível 
local e regional no velho campo da mãe de deus, que 
eles próprios construíram em 1953, incentivados pelo 
amor vascaíno do sr. antónio dias Furtado conhecido 
carinhosamente como o sr. antonino barrão. 

ao longo da sua história, o vasco da gama, conseguiu 
enriquecer o seu palmarés desportivo com muitas 
conquistas distritais e regionais através dos seus escalões 
de seniores, Juniores e na formação, representando 
por várias ocasiões a Associação de Futebol de Ponta 
delgada, nos campeonatos nacionais e na taça de 
portugal.

na Época de 2001/2002 participou pela última vez 
com o seu escalão senior nas provas organizadas 
pela aFpd, a partir do qual tem desenvolvido a sua 
atividade apenas com os escalões de Formação 
(Juniores B, C e D), e na presente Época 2015/16, três 

sócio mais antigo do clube a cortar o bolo no
65º Aniversário do Clube de Futebol Vasco da Gama.
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as spring descends 
upon us, many 
people’s activity 
levels increase. this 

is generally a good thing, 
allowing for increased cardio 
strength and a number of 
other positives.  the more we 
integrate activities into our 
regular routine, the more likely 

we will keep at it. one activity I have been able to 
make a habit of is bicycle riding.  It is a skill most people 
have, and many people might even own a dusty rusty 
two wheeled steed. however, before you pedal off 
consider taking some steps to insure your and others’ 
safety.  safety comes in two major forms: equipment 
and skills.  The first you can reasonably buy; the latter 
involves commitment.

make sure your bicycle is safe.   a sure way to start 
out on a safe bicycle is to get your old bicycle tuned 

up or buy a new one that fits your current needs. A 
bicycle purchase, either new or used, might be best 
done through a bicycle dealer.  a bicycle dealer will 
be looking for return business to that shop and thus 
will treat you well.  once you have your ride, a helmet 
is very important.  Also, the correct tire inflation and 
checking the brakes are critical.  shake the bike listen 
and look for a jiggle, everything tight on the bike? Keep 
your gear (cloths and a bag) and gears, drive chain 
out of each other’s way.  seat handle bars all levers 
need to be tight.

commit yourself to road safety.   safe usage of the 
byways happens if everyone respects the rights of 
others on the road.  compel yourself to exercise 
courtesy.  attend to your path so you can be aware of 
what is coming up.  skilled considerate biking should be 
an exhilarating refreshing experience. I cannot stress 
enough how important extending an understanding 
to another on the way can be.  I suggest losing the 
earbuds

chris menton
Professor of Criminal 

Justice at Roger 
williams university

Bike
safely 

www.nazayka.com
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summer is just around the corner and many of you 
will be enjoying it with cookouts. here are some 
tips to help you have and accident free and 
enjoyable summer.

• Never barbecue in an enclosed area.

• Do not add accelerants, such as gasoline or kerosene, 
after your grill is lit.

• Use long-handled barbecue utensils to avoid burns 
and splatters.

• Wear clothing that will not become entangled on the 
grill

• Never leave a grill unattended once it is lit.

• Once done make sure gas is shut off or coals disposed 
of properly.
germs such as e-coli and salmonella can be present in 
undercooked food and cause severe illnesses. these 
can be avoided if the foods are stored and prepared 
properly.

• To kill bacteria reliably, hamburgers have to be 
cooked until “well done” (160 degrees Fahrenheit), 
ground poultry to 165 degrees, and poultry parts to 180 
degrees.

• Store raw meat, fish and poultry away from other 
foods.  all foods should be wrapped tightly to prevent 
cross-contamination.

• Keep meat refrigerated until about 30 minutes before 
cooking.

Joe cabral

sUMMer tIPs
• Do not return cooked poultry 
to a plate that held raw poultry. 
use extra disposable dishes and 
containers to keep raw meats 
separate from cooked foods.  
do not use an implement (e.g. 
a knife) for cooked meat or any other food after using 
it on raw meat.

also remember other safety precautions, like protecting 
against the sun with sunscreen and protective clothing 
and using mosquito repellant containing deet to 
minimize bites, which can carry disease.
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o XII convívio 
l a j e n s e , 
organizado pelo 
presidente José 

Tolero da casa do Benfica 
de new bedford, teve como 
convidado de honra, cesar 
toste, presidente da Junta 
de freguesia das lajes.

Kaia Faria and Kate 
babineau took 
home 16 awards 
including multiple 

first place winnings at the 
2016 r.I. state science and 
engineering Fair held at 
ccrI.  the project titled 
“Bottle Water vs Tap Water” 
won first place overall in 
their category.  both girls 
are eight graders at st. luke 
school,  barrington, r.I. usa.

realizou-se mais um convívio dos 
naturais e amigos da vila da 
povoação, no dia 9 de abril passado, 
tendo o encontro tido convidado 

especial alberto bulhões, vice-presidente 
da câmara municipal da povoação.

FLASh NEWS
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InsIde oF tHe
FAsHIon World
paloma blanca is one of the leaders in couture bridal industry.  their 

gowns are manufactured in canada’s show room. spring season 
2017 collection is inspired by classic hollywood glamour.  the gowns 
have a touch of sophisticated, romantic and feminine elegance.  

the shear corset bodice brings out a delicate and feminine touch,  with 
necklines that inspire sensuality and romance.  the design of bead work 
is hand crafted with swarovski crystals, accentuated with soft color silk 
ribbons from Italy and soft laces from France that convey a vintage touch. 

lucia aguiar

Justin alexander

Magazine A PrAçA | Maio2016

paloma blanca 
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the best 
In brIdal 
sPring 

2017
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accentuates deep sensual 
neckline with soft and feminine 
lace.

sophisticated off the shoulder 
neckline with sheer bell sleeves 
alluding the feminine silhouette.

marchesadesIgner  

soft and romantic texture lace 
with long sleeves brings out the 
vintage feel.

angel sancheZdesIgner  

sheer corset bodice elicits old 
hollywood glamour with soft silk 
skirt.

traditional long sleeve gown 
with sheer back conveys 
ellegance.

consider this the ultimate guide 
to wedding dress shopping for the 
year ahead.  here, the top looks 
from the industry’s best for the 
next wave of betrothed straight 
from the runways of new York.

runways of new York 

runways of new York 
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tábuA dE
chArcutAriA

charcuterie board

Delfina
técnica de Cozinha

Onde a amizade e a bOa dispOsiçãO

sãO Os ingredientes principais

A  minha

não é uma receita mas sim uma sugestão.

Uma ideia muito agradável para quando se recebe 
convidados. Utiliza-se vários enchidos, presunto queijo 
e pão baguete.

Use também doce de figo, e mel.

para os enchidos utilizar: chouriço, alheiras, Farinheiras 
e morcela. assa-se no forno com um pouco de azeite, 
depois de assados corta-se em rodelas e decora-se a 
tábua.

regado com um bom vinho tinto esta é uma boa 
entrada ou até mesmo refeição…

bom apetite.

Cozinha . . .

this is not a recipe, but a suggestion when you want to 
entertain friends in a easy and stress free way, you can use 
any smoked sausages,ham and cheeses of you choice,i 
used a french baguette for the bread, honey and a fig 
jam, it is nice to have sweet and savory flavors together.

on this board i used all Portuguese sausages, like chouriço, 
bread sausage,flour and meat sausage,blood and meat 
sausage, portuguese semi soft cheese, and presunto 
portuguese cured ham. i baked all the sausages with a 
little of olive oil. After they were baked, i sliced them and 
decorated the board.

served with a full body Merlot, you can enjoy this as a 
appetizer or a meal..Bon Appetit.

ENtrAdA
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ingredientes (6 pessoas):

500 gr de peito de galinha;
500 gr de carne de porco;
1 chouriço defumado;
250 gr de vieiras;
250 gr de lulas em rodelas;
500 gr de camarão;
mexilhões;
ameijoas;
1 cebola grande;
3 dentes de alhos;
2 tomates maduros;
2 folhas de louro;
2 colheres de sopa de açafroa;
2 cubos de caldo de peixe;
1 lata de caldo de galinha;
3 colheres de sopa de azeite;
0.5 kg de macarrão;

Preparação:
corte as carnes em cubos e o chouriço em rodelas.
refogue a cebola picada com o azeite, junte as carnes 
e o alho e o tomate sem pele nem pevides e a folha do 
louro, cozinhe por uns minutos juntando aos poucos a 
lata do caldo de galinha, os cubos de peixe e a açafroa.
cozinhe por uns 15 minutos.
Leve a água a levantar fervura num recipiente separado 
e coza o macarrão, mas não por mais de 8 minutos. 
Escorra a água e guarde. Use PENNE pasta.
Junte os mariscos e deixe cozinhar até as ameijoas e os 
mexilhões estarem abertos. por último junte os camarões, 
descascados e não deixe cozer mais de 2 minutos. 
Retifique os temperos, se gostar de picante pode usar 
pimenta a gosto, junte o macarrão já cozido e deixe só 
ferver por um minuto para absorver os  temperos. polvilhe 
com salsa o coentros. sirva no tacho onde se cozinha. 
bom apetIte

PAELhA ricA
coM MAcArrão    
paelha With pasta                                                                 

PrAto PriNciPAL

Ingredients (6 people):
1 pound of chicken breast;
1 pound of pork loin;
1 smoked chourico;
1/2 Pound of sea scallops;
1/2 pound of calamari;
1 pound of shrimp;
mussels;
littlenecks;
1 large onion;
3 garlic cloves;
2 large ripped tomatoes;
2 bay leaves;
2 tbs of assafroa;
2 Knorr fish cubes;
1 can of chicken;
3 tbs of extra virgem;
1 pound of pasta;

How to Prepare:
Cut the meats in to cubes, and slice the chourico. chop 
and saute the onion in the olive oil. add the meats and 
the garlic also chopped, and the bay leaves let  cook for 
a few minutes, add the tomatoes peeled and sliced and 
without seeds,let cook for a few more minutes, add fish 
cubes a assafroa and the the chicken  broth as needed 
but use it all, let cook for about 15 minutes.
in a different pot cook the pasta”el dente”, strain the 
water and reserve pasta.i used Penne pasta.
Add the mussels littlenecks the scallops and the squid 
rings let it all cook until the shell fish opens, add the shrimp 
let it cook for about 2 minutes or until they turn pink, add 
the pasta and cook for about a minute just to blend the 
flavors, check the seasonings if you want more salt or 
heat add some pepper to your taste, sprinkle with some 
chopped cilantro, or parsley can also be served in the 
some pot that was cooked in..Bon APPetit.
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olá caros amigos. Cá estou eu novamente 
para fazer mais um comentário desportivo, 
aqui no número dois desta nova revista a 
praça, um projeto de david loureiro e que 

parece ir “de vento em popa”, perante a comunidade 
Imigratória portuguesa.

em primeiro lugar gostaria de salientar as provas 
europeias de futebol, onde as equipas portuguesas 
do Benfica, na Liga dos Campeões e do Sporting de 
braga, na liga europa, tem vindo a brindar os seus 
adeptos com algumas boas exibições e a conseguirem 
ir mais longe, do que muitos portugueses imaginavam.
Em segundo lugar, os jogos amigáveis que a seleção 
portuguesa de futebol, tem vindo a realizar, primeiro 
com a Bulgária, que perdeu por uma bola a zero, mas 
que teve uma boa prestação e desempenho, pena 
foi, ter desperdiçado algumas boas oportunidades 
para até vencer.

depois quase o mesmo estilo e a vencer a bélgica, 
tendo aqui marcado, mas a fazer um bom desafio, 
como aliá tinha feito com a Bulgária só que não tinha 
marcado e por isso a consequente derrota. em suma, 
penso que portugal fez dois testes bastante positivos, 
porque obviamente jogou bastante bem, nos dois 
encontros, a diferença é que marcou perante os 
belgas e não conseguiu perante os búlgaros, mas 
oportunidades foi coisa que não faltaram, sendo 
assim quiçá, com mais uns retoques Portugal, vá longe 
na fase final do campeonato europeu de futebol, a 

disputar em terras gaulesas, 
que se irá desenrolar já no 
próximo mês de Junho.

Este mês de Abril também foi 
marcado pelas notícias, do 
Panama Papers, várias figuras 
públicas a colocarem milhões 
nos paraísos fiscais, para 
fugirem aos impostos, casos 

luis santos

nA PrAçA
dESPorto

do atual presidente da FIFa  e leonel messi, segundo 
noticiou um jornal espanhol, e parece haver mais 
notícias bombásticas, brevemente.

no hóquei em patins, portugal brilhou ao conquistar 
mais uma taça latina, 
depois dos 4-3 sobre a Itália e 5-1 ante a Espanha, 
os pupilos de luís sénica venceram a França na 
final, por 5-1, conquistando assim o 14º título à frente 
da Espanha com 11 e Itália com apenas 3, das 28 
edições.

europeu de trampolim, portugal também brilhou 
nos europeus de trampolim, que se disputou na 
vizinha espanha. ao todo, portugal conquistou sete 
medalhas, uma de ouro, uma de prata e cinco de 
bronze.

e pronto o desporto da revista magazine a praça, 
volta para o mês de Julho, saudações desportivas e 
bem hajam.
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RirSó para

Iam dois bêbados na ponte, quando um deles se 
desequilibra e cai no rio. de imediato o outro foi pedir 
socorro, mas quando o tiraram da água já estava 
morto.
- Então, como é que ele está? - Perguntou o outro 
bêbado.
- Bebeu água a mais.
- Está a ver. Bebe água pela primeira vez e morre. 

BêBados

andava um alentejano à caça quando viu um artista a 
fazer asa-delta. vai daí aponta a espingarda, espeta-
lhe dois tiros e diz para o compadre do lado:
- Oh compadre nã sei se matei o pássaro mas lá que 
largou o homem lá isso largou! 

Pássaro

O pai do Joãozinho ficou apavorado quando este lhe 
mostrou o boletim.
- na minha época as notas baixas eram punidas com 
uma boa surra.
- boa pai! Que tal apanharmos o professor à saída 
amanhã?

as notas

um preguiçoso vai ao médico.
- sr. doutor, ultimamente tenho tido insónias terríveis. 
não consigo dormir normalmente.
- o senhor acorda muitas vezes? -pergunta-lhe o 
médico.
- oh! Sim! De três em três dias. 

PregUiçoso

porque é que os vinhos alentejanos são os melhores?
- porque não trabalham no estômago! 

AdivinhA

- Joãozinho, de que é que tens mais medo?- pergunta 
a professora.
- do mala men.
- nunca ouvi falar...Quem é esse tal de mala men??
- Quem é, eu também não sei. mas a minha mãe 
sempre que reza à noite diz: ‘não nos deixais cair em 
tentação e livrai-nos do mala men’.

rEvisOr

na escola, a professora pergunta ao Joãozinho:
- Joãozinho, eu tenho sete laranjas nesta mão e oito 
na outra. o que é que eu tenho?
- mãos grandes!...

JOãOzinhO

Entra um bêbado num banco e pede um copo de 
vinho. O empregado diz ao bêbado:
- um copo de vinho?!
Mas você sabe onde é que está? Você não sabe ler 
“Banco Pinto e Sotto Mayor”? 
- Ó meu senhor, é mesmo isso que eu quero! branco, 
tinto e do melhor…

nO bAnCO

na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado. Se digo “sou 
bonita”o que é Joãozinho?
- É mentira…

PrOFEssOrA

Qual é diferença entre um camelo e um diplomata? 
Um camelo pode trabalhar vários dias sem beber, um 
diplomata pode beber vários dias sem trabalhar.

diFErEnçA

ouvido de passagem:
o meu contabilista vale cada escudo que cobra 
por causa do tempo que me poupa. este ano, por 
exemplo, provavelmente poupou-me cinco a dez 
anos de prisão. 

COntAbiListA

a professora pergunta para os alunos:
- Quem é que quer ir para o céu?
todos levantam a mão, menos o Joãozinho.
- e tu Joãozinho? não queres ir para o céu?
- Querer quero, mas a minha mãe disse que depois das 
aulas era para ir direto para casa! 

Céu
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horÓScoPo
cArNEiro

a vida afetiva deve ser reestruturada com tranquilidade e de 
acordo com o sentimento que nutre pelo outro elemento do 
par.
A nível profissional o trabalho evolui positivamente na base da 
experiência e, também, através do empenho que demonstra 
diariamente.

touro
a vida afetiva promove novas amizades cruciais que trazem 
entusiasmo e ajudam a encontrar o próprio equilíbrio pessoal.
A nível profissional sentirá estímulo para novas oportunidades e, 
com autoconfiança, terá resultados muito positivos. 

gÊMEoS
a vida afetiva indica que, após um período de instabilidade, é 
chegado o momento de encontrar paz e serenidade interior.
A nível profissional procure construir a carreira a partir de um 
comportamento disciplinado, dedicado e inteligente.

cArANguEjo

a vida afetiva marca uma fase de profunda introspeção e o 
seu ego poderá sentir-se ligeiramente ferido e talvez magoado. 
A nível profissional pode desenvolver uma atividade remunerada 
em casa e assim, certamente, reforçará o orçamento familiar.

LEão

a vida afetiva confere um ciclo de estabilidade e, desta forma, 
sentirá vontade de promover diversas atividades familiares.
A nível profissional procure aperfeiçoar os trabalhos que realiza 
e os resultados deste esforço serão realmente reconhecidos

VirgEM

A vida afetiva reflete otimismo e, procurando locais agradáveis, 
pode multiplicar as possibilidades de novas amizades.
A nível profissional faça um esforço para estabelecer uma 
melhor comunicação, entre todas as pessoas envolventes.

bALANçA
a vida afetiva permite que 

EScorPião
a vida afetiva mostra uma conjuntura muito favorecida para 
afirmar a sua relação sentimental, com alegria e muita paixão. 
A nível profissional deverá utilizar mais perspicácia em tudo o 
que possa estar relacionado com negociações ou compras. 

SAgitário
a vida afetiva evolui positivamente e contribui para um 
ambiente agradável, baseado na comunicação harmoniosa.
A nível profissional alcançará os seus grandes objetivos a partir 
de um comportamento humilde, moderado e tolerante.

A vida afetiva acusa que a relação amorosa poderá entrar 
na rotina e tornar-se embaraçosa. Reflita sobre a razão do seu 
desalento.
A nível profissional procure a opinião de pessoas experientes, 
para obter soluções para quaisquer assuntos que estejam 
complicados.

cAPricÓrNio

Aquário

A vida afetiva aponta uma nova amizade que poderá trazer-lhe 
uma maior autoestima, contudo, seja leal aos seus sentimentos.
A nível profissional não queira abraçar tudo ao mesmo tempo, 
pois poderá não ter a energia necessária para concretizar todos 
os planos.

PEiXES
a vida afetiva exige que demonstre a sua sensibilidade e 
serenidade, essencialmente, nos momentos mais complexos. 
A nível profissional não procure nos outros as soluções para 
todos os seus problemas e, com fé, realize os seus sonhos.

açores portugal usa canada bermuda

WWW.MAgAziNEAPrAcA.coM

leIA MAIs... sAIBA MAIs!
tAMBéM estAMos nA WeB

times square

luis moniz
Astrologo

os casais em fase de desgaste possam viver reconciliações 
luminosas e alicerçadas na comunicação.
A nível profissional aproveite a sua graciosidade estética, 
seja persistente nas suas ideias e trabalhe diariamente com 
dedicaçao.
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AMigoS dA
açores portugal usa canada bermuda




