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Depois de uma grande azáfama na quadra natalícia 
chegamos à passagem de ano e damos entrada em 
2017 sempre com a mesma vontade de trabalhar e 
de cultivar o sentimento de saudade e de partilha 
em prol de todas as comunidades espalhadas pelo 
mundo, onde a nossa revista está, esperando chegar 
a muito mais lugares e populações do que no ano 
transato, num abraço que se quer de fraternidade. 
Só assim podemos unir as nossas vontades, fazer das 
nossas fraquezas forças e cativar os nossos leitores 
para a diversidade pessoal, intelectual, artística, 
social e política. 

Com a nossa visão partilhamos ideais, sonhos 
e projetos mas também formamos opinião que 
esperamos seja cada vez mais plural, porque todos 
têm espaço nas nossas páginas. Cada leitor, cada 
opinion maker, cada anunciante, cada memória faz 
com sejamos melhores, na procura incessante de 
termos uma maior abrangência na divulgação dos 
feitos das nossas gentes aqui e além-fronteiras.

Iniciamos 2017 com alterações políticas que torna 
expetante o mundo inteiro. Neste 1 de janeiro o 
português António Guterres, ex-primeiro-ministro de 
Portugal, assume na sua plenitude a presidência da 
Organização das Nações Unidas e a esperança é 
que consiga fazer a ponte entre as várias civilizações, 

e consiga, em conjunto com a sua equipa fazer 
com que os grandes problemas mundiais, como as 
guerras, a pobreza extrema e a crise dos refugiados, 
possam ser ultrapassados no quadro das Nações 
Unidas.

Expetante está também o mundo em relação à nova 
administração americana. Donald Trump toma posse 
a 20 de janeiro próximo e no que se refere à política 
de emigração são milhões os que esperançam que 
não haja grandes alterações, porque há muitos 
ilegais em território norte-americano. Portugal, e os 
Açores, também olham para o que possa acontecer, 
designadamente no que à Base das Lajes diz respeito, 
uma vez que a administração de Obama reduziu 
substancialmente a atividade na ilha Terceira.

Fora as questões políticas que podem influenciar 
a vida de todos nós, esperemos que 2017 não seja 
apenas mais um ano. Pretendemos que seja um ano 
que haja união, fraternidade e apoio aos que mais 
precisam, os mais frágeis da sociedade.
O empresário e mentor da revista, David Loureiro, 
e toda a equipa redatorial deseja um ano cheio 
de paz e saúde para que os objetivos de cada um 
possam ser concretizados.

Nélia Câmara
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dinâmico” e que “promove uma maior concorrência”.

“Tal como sempre acreditámos, o Grupo SATA, 
assente na capacidade, na competência e na 
determinação, quer da sua equipa de gestão, quer 
dos seus colaboradores, respondeu positivamente aos 
desafios colocados por esta nova realidade”, afirmou 
vítor Fraga.

Por seu turno, o Presidente do Conselho de 
Administração da SATA, Paulo menezes, anunciou um 
aumento do número de voos e da oferta de lugares 
a concretizar já no verão IATA de e duas novas rotas 
duas novas rotas: Barcelona e Cabo verde.

 A rota entre Ponta Delgada e Barcelona terá início a 
29 de março com 2 frequências por semana à quarta-
feira e sábado. 

A rota entre Ponta Delgada e Praia começa a operar 
no dia 2 de Junho com 2 ligações semanais à segunda-
feira e sexta-feira. 

Também vai haver uma ligação entre Santa maria e 
Lisboa e realiza-se com duas frequências por semana 
à quinta-feira e domingo. 

Paulo menezes apresentou o Plano de Exploração 
da Azores Airlines para o verão de 2017, garantindo 
que que o plano contempla 972 voos no total, o que 
equivale a mais 46 por cento que em 2016, tendo 
anunciado que “a rota de Barcelona já está à venda 
e tem tido bastante procura. Essas duas ligações são 
provenientes dos E.U.A e do Canadá, com paragem 
nos Açores.
 
Para este ano haverá também um crescimento de 
52 por cento no total de voos do Estados Unidos da 
América para Ponta Delgada, Terceira e Lisboa face 
ao verão de 2016. Também do Canadá para Ponta 
Delgada, Terceira, Lisboa e Porto vai verificar-se um 
aumento de 10 por cento nos voos. A ideia defendida 
por Paulo menezes, é que em 2020, o Grupo SATA opere 
mais cinco mil voos do que atualmente e ofereça mais 
1 milhão e 500 mil lugares.

Nélia Câmara

vítor Fraga, que no anterior Governo regional 
dos Açores liderado por vasco Cordeiro 
assumia a pasta do Turismo e Transportes, fica 
agora à frente da Secretaria regional dos 

Transportes e Obras Públicas. E foi nessa qualidade 
que esteve presente na apresentação do Plano de 
Exploração da Azores Airlines para o verão IATA 2017.
Para o titular da pasta dos Transportes, o 
comprometimento “com os Açores e com os 
Açorianos, traduz-se na oferta, no decorrer do ano de 
2017, de 1.308.957 lugares nas ligações de e para a 
região, ou seja, um reforço de 355 mil lugares no que 
diz respeito à acessibilidade à região”.

 “Esse comprometimento traduz-se também nos novos 
produtos aqui apresentados, que irão certamente 
contribuir para o reforço e para o desenvolvimento 
da nossa economia, pois, ao potenciar a presença 
de mais passageiros na região, estes certamente 
consumirão os nossos produtos, contribuindo para 
o desenvolvimento de setores de atividade como a 
agricultura, as pescas e os serviços”, frisou vítor Fraga.
O Secretário regional frisou ainda que o Governo dos 
Açores conta “com a Azores Airlines, com o Grupo 
SATA, com todos os seus colaboradores, estejam 
eles aqui ou em qualquer parte do mundo, para 
desenvolver permanentemente um trabalho melhor, 
que vá ao encontro das expetativas de todos aqueles 
que utilizam a Azores Airlines para se deslocarem”.

vítor Fraga recordou ainda que, no passado recente, 
foi levada a cabo “a maior reforma de sempre ao 
nível do transporte aéreo na região, quer através da 
definição e implementação de um novo modelo de 
acessibilidades, quer através da definição de novas 
Obrigações de Serviço Público para o transporte 
aéreo interilhas”.

Nesse sentido, adiantou que, “ao nível do número 
de passageiros desembarcados nos aeroportos da 
região, prevê-se que se atinja em 2016 um valor 
superior a 1,3 milhões, ou seja, mais 400 mil passageiros 
desembarcados nos aeroportos da região que em 
2014” (último ano anterior à implementação da 
reforma do modelo de acessibilidades), significando 
isto “um crescimento de cerca de 45%”.

Para o Secretário regional, atualmente vive-se 
“claramente uma nova realidade, caraterizada por um 
novo quadro regulatório”, que é “mais exigente, mais 

sata aumeNta 
vOOs para Os eua 

e voa em 2017 para 
Barcelona e caBo verde
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Sendo esta uma época em que, por excelência, 
fazemos uma avaliação do ano que está a 
terminar e formulamos os nossos desejos para o 
futuro, quero aqui partilhar com a comunidade 

portuguesa que sirvo, o quão gratificante e honroso foi 
mais um ano como Cônsul nesta região.
 
A adesão cada vez maior e mais genuína àquilo que 
este Consulado, em conjunto com os seus parceiros, 
tenta oferecer e divulgar junto de vós é, para mim, um 
motivo de orgulho e de motivação para continuar a 
trabalhar no que há, e haverá sempre, por fazer. Essa 
adesão revela apego à nossa portugalidade, revela 
uma união crescente da comunidade e revela uma 
força cada vez maior enquanto cidadãos.
 
Não posso, por isso, deixar passar esta quadra natalícia 
sem agradecer a todos os que se interessam, partilham, 
estão presentes, divulgam e participam ativamente 
no trabalho que o Consulado desenvolve e que visa, 
tão só, servir todos, seja quais forem os gostos e as 
idades. muito obrigado. A vossa presença e interesse 
é a nossa força!
 
O ano de 2016 foi uma vez mais repleto de eventos 
especiais dinamizados (sempre em parceria!!) pelo 
Consulado de que destacaria o Festival de rua “viva 
Portugal”, o evento “Toast to America”, a projeção 
de documentários – “Portugueses no Soho” – e filmes 
– “Os maias”, o concerto de música erudita “rumos 
Ensemble” e “Fado e Jazz no Narrows Center for the 
Arts”, a divulgação de novos livros de autores locais, 
o lançamento da 1ª mini maratona “moby Dick” em 
Língua Portuguesa, a organização de conferências 
sobre temas económicos, a celebração do “Dia da 
Língua Portuguesa e Cultura da CPLP”, entre muitas 
outras iniciativas.

Ainda em 2016, o Consulado continuou a realizar as 
Permanências Consulares em Fall river e Taunton e 
inaugurou também a sua página oficial na internet em 
www.consulateportugalnewbedford.org chegando, 
com estes projetos, mais longe e simultaneamente 
mais perto da comunidade.
 
Portugal tem muito para oferecer. É dinâmico, alia a 
tradição com a modernidade e tem características 
únicas. Para além das gerações mais velhas manterem 
com o país uma forte ligação, tem todas as condições 
para cativar o interesse dos mais jovens. Não deixemos 
assim, e aqui formulo o meu desejo para 2017, que os 
luso-descendentes mais novos, nascidos e criados nos 
EUA, esqueçam a nossa língua ou se afastem do nosso 
país. mantenhamos a portugalidade viva, porque 
dessa portugalidade só advirão vantagens. Olhemos 
não só para o passado, mas também para o futuro 
e saibamos reconhecer o privilégio que é termos esta 
relação com Portugal. O que ela nos pode oferecer 
e, principalmente, às gerações futuras. A língua 
portuguesa já é mas será cada vez mais um trunfo 
para qualquer jovem que a domine.
 
Assim, continuemos portugueses de facto ou no 
coração e passemos esta importante e valiosa ligação 
aos nossos filhos e netos.
 
Em meu nome e em nome de toda a equipa do 
Consulado em New Bedford, votos de Festas Felizes e 
um Excelente Ano Novo.
 
                                                            Pedro Carneiro
                                            Cônsul de Portwugal em New Bedford

mensagem

aNO
NOvO

pedro carneiro, cônsul de portugal em new Bedford
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O presidente eleito Donald Trump vai tomar 
posse do cargo no próximo 20 de Janeiro 
de 2017 e já disse que vai deixar os seus 
negócios antes deste dia. O novo presidente 

da América, que substituirá Barck Obama, ganhou as 
eleições a 8 de Novembro. Depois da sua eleição o 
mundo está à espera de ver se vai cumprir as promessas 
eleitorais, dentre as quais a que mais preocupa as 
pessoas a emigração ilegal. Por isso, os governos 
pedem que as pessoas tratem da sua legalização.
Nesta sequência, o Secretário regional Adjunto da 
Presidência para as relações Externas felicitou os 
dirigentes de associações e outras entidades que 
trabalham com a diáspora açoriana nos EUA pelo 
meritório trabalho que desenvolvem, numa carta em 
que também apela a que aprofundem as iniciativas 
que realizam junto dos emigrantes, em particular nas 
questões relativas à legalização.

rui Bettencourt salienta nesta carta que se trata 
de iniciativas que o Governo dos Açores “assume 
como essenciais” e que têm merecido o seu apoio 
e cooperação, como sejam os cursos de cidadania 
e de língua inglesa, os gabinetes de apoio às 
questões de legalização e apoio social ou as 
sessões de esclarecimento sobre questões jurídicas 
e administrativas relativamente à permanência em 
território estrangeiro.

“Temos consciência que a plena integração nas 
sociedades de acolhimento 
dos emigrantes açorianos 
contribui não apenas para a 
sua valorização e participação 
ativa nas mesmas, mas também 
constitui um valor acrescentado 
no fortalecimento das relações 
entre a diáspora e a região 
Autónoma dos Açores”, refere 
a carta enviada pelo Secretário 

dONald trump
toma posse

dia 20 de janeiro

açores pedem que as entidades 
trabalhem para a integração e 

legalização dos emigrantes.

Nélia Câmara
diretora

regional a entidades como as Casas dos Açores da 
Nova Inglaterra e de hilmar, a Catholic Social Services 
ou a Ser Jobs, entre outras.  

A este propósito, o Diretor regional das Comunidades 
esteve presente no final da semana passada, nos 
Estados Unidos da América, numa cerimónia de 
juramento da naturalização de emigrantes portugueses 
de origem açoriana, que decorreu nas instalações do 
Immigrants’ Assistance Center, em New Bedford.

Paulo Teves, que foi convidado pelo Immigrants’ 
Assistance Center para estar presente neste 
importante evento, constatou as diversas iniciativas 
que esta e outras organizações desenvolvem em prol 
da diáspora portuguesa, em especial da oriunda da 
região Autónoma dos Açores, na procura de soluções 
estáveis de permanência nos EUA e na busca de 
respostas às dificuldades que os emigrantes enfrentam.
Nesta cerimónia, os emigrantes adquiriram a cidadania 
norte-americana depois de terem frequentado os 
cursos de preparação desenvolvidos pelo Immigrants’ 
Assistance Center, que conta com o apoio do Governo 
dos Açores.

O Immigrants’ Assistance Center, fundado por um 
grupo de portugueses residentes na cidade de New 
Bedford, no Estado de massachusetts, tem como 
missão auxiliar os imigrantes a ultrapassar as barreiras 
económicas, culturais e linguísticas com que se 
deparam e a integrarem-se na sociedade norte-
americana, sendo reconhecido e acreditado pelo U.S. 
Citizenship and Immigration Services.
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nascida nas Lajes da ilha Terceira, tendo emigrado em 
1976.

Frequentou a high School, foi para a Universidade e 
terminou o curso em Comunicações no ano de 1985, 
começando a trabalhar na área de recursos humanos 
(human resources). Na fábrica onde trabalhou saiu 
da mesma 19 anos depois como director dos recursos 
humanos. Presentemente é vice-presidente da mesma 
área no Colégio de Cape Code. 

vítor Santos é um homem que está muito envolvido na 
comunidade e tem promovido a cultura açoriana na 
costa leste dos EUA. Foi membro fundador do grupo 
folclórico de Santo António que quarenta anos depois 
ainda existe, e do qual faz ainda parte com a irmã. 
“Foi no rancho de Santo António que namorei a minha 
mulher e estamos casados há 31 anos”.

Em Abril de 1988 fundou a Associação “Amigos da 
Terceira”, foi presidente durante 8 anos, assumiu a 
Assembleia-Geral por seis anos. Saiu da presidência 
e esteve um interregno de dez anos, voltando depois 
para cumprir mais um mandato de quatro anos, tendo 
deixado o cargo em Abril de 2016. “Esta foi uma obra 
que sinto muito orgulhoso dela, mas faço parte de 
várias associações da comunidade, ensinei catequese 
na Igreja de Santo António, igreja da qual a minha 
família foi mordomo em 2004”. Em 1999 foi presidente 
das comemorações do Dia de Portugal na costa leste 
dos EUA.

vítor Santos nasceu na freguesia da Terra-chã, 
na ilha Terceira. Partiu dos Açores rumo à 
América quando tinha 8 anos e já lá vão 46 
anos. “viemos para a América em família, eu, 

meus pais e meus avós, em Junho de 1970. Tenho uma 
irmã que tem menos quatro anos do que eu e uma irmã 
que tem menos 21 anos, que tenho 54 anos. Fixaram-
se Pawtucket, uma cidade localizada no estado 
norte-americano de rhode Island, no condado de 
Providence. É casado com maria João, uma açoriana 

um homem da terceira na américa com o dom da música, das letras e do teatro.

vítOr saNtOs cOmprOu “O GalitO”
para as Filhas e o restaurante é muito procurado
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mas também um dom para cantar. “Canto cantigas 
ao desafio. Canto para a comunidade e faço 
espetáculos. Já gravei quatro CDs. Toca viola regional 
e eu é que escrevo as minhas músicas. Escrevo 
cantigas e letras para as danças de carnaval”. Conta-
nos que o bichinho da música, como se costuma dizer, 
começou na ilha Terceira. “Aos sete anos já fazia teatro 
com o meu pai. Cheguei à América e o meu pai, por 
força, queria que eu começasse a tocar acordeão, 
aprendi e ainda hoje toco”. mas herdou o gosto pela 
música tanto do lado materno como paterno. “A 
minha avó também cantava em grupos folclóricos, 
balhos à antiga porque naquela época não era 
folclore. Também tenho um primo muito conhecido, o 
Ferreirinha das bicas, que foi um grande cantador de 
improviso. Também canto ‘velhas’, escrevo peças de 
teatro, já fiz três, e agora estou a escrever outra que 
se chama «O terceiro andar», uma opereta –comédia, 
baseada na emigração para a América nos anos 60.  
Escrevo para as danças de carnaval, entre outros”.

Tem duas filhas, Chelsea e Tânia, que é licenciada 
em hotelaria e restauração, mas desde que terminou 
o curso universitário há cinco anos nunca tinha 
desempenhado qualquer função na área. Assim, 
comprou um restaurante “O Galito” e decidiu investir 
em Pawtucket e não em outra cidade porque, como 
explica, “o restaurante é novo, tem 15 anos, está 
numa boa zona e tem uma clientela boa. Apareceu 
esta oportunidade porque os donos aposentaram-
se e depois de termos conversado chegamos a um 
acordo. As minhas filhas vivem nesta cidade mas nós 
temos a nossa residência em New Bedford. Fizemos 
este negócio para investir para as nossas filhas, 
principalmente porque a mais velha tem o curso e é 
ela que vai ser a gerente. Ela saiu do seu emprego 
para gerir o restaurante a tempo inteiro”.

Conta-nos que tem plano para o restaurante, 
nomeadamente ao nível da ampliação, porque se 
o restaurante continuar com o volume de procura 
que tem tido vai ser necessário aumentar o espaço 
“porque, graças a Deus, a comunidade tem aderido 
bem ao nosso convite”.

Sobre projetos em carteira, vítor Santos tem muitos 
porque, como diz, “Só vou parar quando eu morrer”, 
para por enquanto está a escrever um livro. “Tenho 
muito para contar, tive a felicidade de concretizar 
vários sonhos e penso que tenho algumas histórias 
para revelar. Principiei a escrever outro livro baseado 
na emigração mas num estilo de ficção e romance. 
Quem me inspirou a fazer isso foi o escritor Joel Neto”, 
que recentemente esteve nos EUA a promover o seu 
último livro e ficou hospedado na casa de Vítor Santos.

David Loureiro/Nélia Câmara
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On behalf of my mother Deodete and my sister 
Angela and our families, I would like to begin 
by thanking David Barboza for initiating 
this project and making it come to fruition. 

David: you have so tirelessly and passionately worked 
on this memorial project. There are very few people 
in the world who go outside of themselves and to the 
degree that you have, to give so generously to others. 
my father would be so humbled to have known the 
love you have put into this. You and my father share 
that true core principal of helping and doing for others.  
It’s part of your DNA and it is people like you that help 
change the world. David, thank you from the bottom 
of my heart.  I would also like to thank the Bristol rotary 
Club for your support of this memorial project and in 
particular rotary President maryJo Fidalgo-Tavares for 
allowing to make it happen. I would also like to thank 
the Town of Bristol for allowing this piece of property 
to become a memorial to my father, specifically our 
Town Administrator, Tony Teixeira. I would also like to 
acknowledge the presence of the Portuguese vice 
Consul in Providence , Dr. marcia Sousa. Thank you 
for coming and for your kind words about my father. I 
would like to thank Fr. richard Narcisso of St. Elizabeth’s 
Church for helping my family through my father’s 
illness and for being such a support for my family and 
in particular my beautiful mother Deodete. Thank you 
for doing the invocation and convocation today. I also 
want to thank all of the local and state politicians and 

community leaders here today. 
Thank you for your kind words as 
well as the citations you brought 
today so generously to present to 
my family. We are truly humbled 
by your presence here. Thank 
you to all of our extended family 
and friends that are also here 
today. You mean a lot to us and 
you meant a lot to my father.

Today is a very special day for 

us.  As I stand here, in the impending rain, I reflect upon 
my life as the son of Fred Pacheco. Every day of my 
life, I think of him, and of how thankful I am to have 
had a father like him. he moved to the U.S. during 
the revolution in Portugal to make a better life for his 
children and his family. We moved to CT to a ghetto, 
knowing no one. he started from scratch. he had 
this inner confidence and security about life, and he 
knew he would work hard, educate his children and 
succeed. he was brave. At 30 years old, with an 8 
month old (me), a 5 year old (Angela), and wife who 
did not want to leave her good life in Portugal and with 
little resources, he made a leap of faith. Within a year of 
arrival, my parents hear about Bristol. They come from 
CT for a Sunday Drive, they see the Portuguese shop 
signs and flags, and the beauty that is Bristol. Again they 
take a chance and move here quite spontaneously, 
knowing no one. They buy their first home within a 
year of living in the United States. We soon become 
American citizens and my father runs for state senator 
that same year. The first time he ever votes in America, 
he can vote for himself. how awesome is that for an 
immigrant?! he begins to meet Portuguese people, like 
him, who recently immigrated to the U.S. and he just 
wants to help them. All along, he is starting and running 
a new business, raising two children, chairing various 
committees and organizations and being a dedicated 
family man. 

I grew up truly in amazement with my father’s 
generosity. he was available 24 hours for anyone, 
especially struggling Portuguese immigrants who spoke 
no English and just needed help. he could identify with 
compassion their hardship. how beautiful is it to come 
to a new land and meet someone like my father who 
just embraces you, and says “it’s going to be okay”,” I 
will help you and you and your family will be fine”. He 
was like a doctor, on call for any problem or need that 
would arise for anyone. he was one of those people 
that was truly fueled by his love for helping others … 
and he did so infinitely. My home was a rotating door 

memorial
speech 

fred pacHecO 

Paulo Pacheco

for those of you who do not know me, 
my name is paulo pacheco, and i am 
fred pacheco’s son.
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for such immigrants. my father loved human interaction 
and made connections with people all the time. my 
mother would find out minutes before dinner that we 
would again have guests that night. Some were old 
friends, some were new friends. regardless, it would be 
a special evening.

With regard to his community activity and involvement, 
he lived, breathed and loved Bristol. Everything from 
projects like the revitalization of buildings in Bristol, the 
development of Franklin Court across the street from 
this spot and even being on an advisory board for our 
local college discussing the viability of starting the first 
only law school in RI. My father had a very specific 
personality and although it may have not resonated 
with everyone, everyone knew that with Fred, you 
would get his true and honest opinion. he would speak 
his mind whether you liked it or not. he was open and 
true to himself and to others and every project he took 
on he took on with rigor and compassion. he made 
things happen.

I often tell my close friends, that I don’t want my children 
to be just passive consumers in this great country that 
we live in. my hope is that they strive to work for social 
justice, give to others and try to make the world a 
better place. many people live their lives passively and 
live, work, sleep and consume but do not contribute to 
society around them. This is a truly a shame.  Our early 
settlers took on great risk to be in this great land. Our 
forefathers worked tirelessly to give us the freedoms 
that we enjoy. Every one of us should take my father’s 
example and get involved, help others on any level, 
and make change to make things better for others and 
the society around us. I am so happy that my children 
are here today to experience this great moment, not 
only to appreciate how wonderful and giving their 
grandfather was, but more importantly to take his 
example and strive in their lives to help others and 
the society around them. my hope is that my father’s 
actions can inspire all of us to be better versions of 
ourselves. It is so fitting that the engraved stone here 
highlights my father as “Citizen of the World”, the title of 
the book he wrote and published just before he died, 
and also, “Civic Leader”, “Community Advocate”, 

and “humanitarian”. he admired mahatma Gandhi 
and lived by his quote: “Be the change you want to 
see in the world”. my father lived that change every 
day of his life and he did make change in the world. he 
did so for his family, his town and every person that he 
generously helped throughout his life. 

Thank you all again for your love, support and friendship. 
This is a very proud day for my family and I know that 
my father would be crying and smiling wide knowing 
that this was happening with all of you here. It is a true 
gift to be his son and I feel so grateful and fortunate.

david loureiro, mrs deodete pacheco,
paulo pacheco and angela cabral
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pOrtuGuese

nursing, she had given very little thought to, and felt no 
particular interest in.

But Dr. Sheehan believed otherwise and recommended 
helena for a position in the oncology department.  
During that interview, she was asked how she was able 
to cope with her life struggles – her answer, was, “God, 
He gave me the strength to continue.”  She firmly 
believes that her current position found her, and that it 
was and is where she is meant to be.  

She is also very grateful to the Portuguese community, 
who rallied together when her parents died, raising 
funds to insure that she and her siblings finished school; 
something that felt was very important.  Growing up, 
she remembers her parents had always lent a hand 
whenever possible, and now the community was 
returning the favor, one she has never forgotten.  

Of her role as a nurse, for helena it is more than a “job,” 
it is a way of life.  As an oncology nurse, she travels 
the difficult road of treatment and recovery with her 
patients and their families.  For her, being beside her 
patients, even at their death beds are both an honor 
and a privilege.  For me, she says, “I am caring for them 
both physically and spiritually, there is little distinction 
between both in my chosen field.”  Helena, along with 
her colleagues, developed “Taking it head On,” which 
has reduced the hospitalization and treatment delays 
by more than 50% for patients suffering from neck and 
head related cancers.   

helena’s life experiences, faith, and cultural 
background, are a source of comfort for those going 
through a difficult time.  When patients walk through 
the doors, they are frightened, anxious, and worried 
that they will not know what is happening to them.  
“When I begin to speak their language,” she says, 
“you visibly see a reduction in their stress and anxiety.”  
Helena firmly believes that her Portuguese heritage has 
been instrumental in helping her patients.  She has a full 
understanding of the cultural nuances, belief systems, 
and of course, a very personal connection with cancer 
and loss.  

helena lives within the community that fostered her 
growth along with her husband and two sons, and has 
been instrumental in making positive changes in the 
treatment of patients. 

helena Branco viveiros, rn, Bsn, oCn., was born 
in Povoação, São miguel, Açores, to Antonio 
& Odilia Branco.   At only 9 months old, her 
parents migrated to the United States looking 

for opportunity and a better life.  The language barrier 
did not prevent her parents from finding employment 
and creating a life that instilled a sense of fortitude 
and perseverance that has led helena to where she 
is today.  Even at a very young age, she learned that 
dedication and hard work were vital to success.  She 
started school not speaking any English, but quickly 
mastered the language with the help of a close friend 
and her teacher, proving that anything is possible.  

helena is a nurse in the hudner Oncology unit at St. 
Anne’s hospital in Fall river, and has served in this 
position for the last 23 years.  A position that she quickly 
informs anyone who asks, that it  is both fulfilling and life-
giving, even in the midst of all its adversity.  A vocation 
that she truly enjoys being a part of, “It’s my purpose in 
life, to help others when all else seems impossible and 
unfair.” 

Why did helena decide to become a nurse?  In her 
interview, she told me that she was always interested 
and fascinated with human anatomy, and knew that 
the medical field was the direction she wanted to go 
in.  When tragedy struck her family, helena became her 
mother’s caregiver.  her mother had been involved in 
an automobile accident that had left her a paraplegic.  
So at the age of 14, she would care for her mother 
and two younger siblings while her father was at work.  
This role was instrumental in leading her to her nursing 
career, and her desire to help others.    

After graduating from high school, helena enrolled in 
the Umass Dartmouth School of Nursing.  In her junior 
year of college her family was again struck with tragedy.  
Both her parents had been diagnosed with cancer, 
and that year, helena and her siblings lost both their 

parents within five months of each 
other.  Struggling with the loss of 
her parents, she did all she could 
to finish her coursework and earn 
her degree.  Dr. William Sheehan, 
who had been involved in her 
parents care, took an interest in 
her education, and asked her if 
she had chosen a specialty.  his 
recommendation was that she 
specialize in oncology; an area of 

rose mary Saraiva

rose mary Saraiva

making a 
diFFerence…
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Everyone has a story to tell.  When we listen to 
another’s story we can take a break from our own 
story. It Is healthy to listen and learn from a tale of 
another human.  Listening accords respect.

To listen to another human’s story will at a minimum 
provide you with information to take the storyteller’s 
measure.  In some cases that is a cue to disengage. But 
most exchanges at least imply some level of respect.  
respect what an important but charged word. We 
even have an abbreviation for the word’s antonym: 
‘Dis’ is an abbreviation absent of respect. When one 
asks, “are you dis’ing  me?”  It is generally a challenge 
and we should be cautious. hurling challenges at one 
another is part of human exchange. But for human 
exchange to be safe the component of genuine 
respect needs to be in the equation.  

Listening is a really important part of life for we process 
as we listen. Then we continue our journey wiser for the 
other’s story.  What we have taught ourselves in the 

practice of respect is reinforced. As we wind through 
our lives, the more respect we can muster in our 
exchanges with others will smooth our journey.

There is always wicked strife somewhere in the world. 
Overwhelmingly the preponderance of human 
relations are sustaining at the very least. We can dwell 
on the negative but dwelling on the negative does 
not serve us well.  That we all 
face the future is our common 
experience.  resolve to move 
forward, finding goals to put 
your story in the positive ground. 
Our trajectory can reach higher 
heights with as little negativity 
as possible. In this journey we 
must brace ourselves for the 
inevitable setbacks and forge 
on. Life is best savored not 
commiserated.   

respect
and

enjoy

Chris menton
professor of Criminal 

Justice at Roger 
williams university
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as ilHas
Nos anos 60, quando os açorianos se voltaram 

para os Estados Unidos e Canadá à procura 
de uma vida melhor, já os Açores eram nove 
ilhas de sonho. Só que ninguém sabia. A vida 

na terra não era sedutora, o mar, mesmo carregado 
de recursos, não parecia uma saída. As nossas maiores 
riquezas de hoje, foram as nossas prisões de outrora…

hoje os Açores estão nas rotas preferidas do turismo 
mundial. Segurança, ausência toral de poluição e 
uma qualidade de vida muito acima da média, estão 
a colocar os Açores nas revistas internacionais como 
um dos destinos melhores do mundo. Nalgumas ilhas, 
europeus de diferentes países, constroem casas, 
compram terras e optam por viver nesta fusão com a 
natureza os últimos anos das suas vidas. Outros, mais 
jovens e alternativos, sonhando com um mundo mais 
pacifico e menos consumista, instalam-se na terra e 
retomam as nossas práticas ancestrais de cultivo de 
legumes biológicos. São formas de viver que começam 
a fazer sentido num mundo globalizado onde há cada 
vez menos espaço para se ser pessoa.

A ryanair inaugurou uma nova era nos Açores e, com 
o auxílio da Sata que facilita a chegada gratuita dos 
passageiros low cost a todas as outras ilhas, o turismo 
em 2016 teve uma época absolutamente fantástica 
para os empresários das áreas que ganham com 

este tipo de crescimento: hotéis, 
alojamento local, restaurantes e 
comércio em geral.

há muito espaço de investimento 
nos Açores. Gostaria de ver mais 
açorianos a investir nas nossas 
ilhas, voltando a elas. Acredito 
que a Sata mal possa, fará voos 
low cost de Boston e Toronto para 
os Açores facilitando regressos, 

unindo a nossa gente à terra que os viu nascer. A 
América que hoje conhecemos fez-se com todos. 
E os açorianos são parte inequívoca do enorme 
desenvolvimento deste país.

Os açorianos deixam marca por onde passam. 
Temos uma cultura secular e a nossa história mostra 
a aventura que foi construir uma região livre das teias 
políticas do Portugal anterior ao 25 de abril. Somos hoje 
uma terra livre e autónoma, orgulhosa do seu passado 
e ciosa do seu futuro. É nela agora que temos todos 
que colocar a nossa força e o nosso melhor empenho.

Gabriela Silva

que não 
conhecíamos
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Azores Airlines a nova imagem na diáspora, 
Azores Airlines as asas dos Açores, a ligação 
dos Açores ao Canada e do Canada aos 
Açores.

Foi inaugurado um balcão da empresa transportadora 
dos Açores no Salão do Turismo e viagens, evento que 
decorreu entre os dias 21 e 23 de Outubro, na grande 
sala de exposições no Place Bonaventure no centro 
da cidade de montreal, conhecida como uma das 
maiores exposições (feiras) de turismo e viagens no 
mundo.
O balcão foi inaugurado pelo Eng. Paulo menezes, 

Presidente do Grupo Sata, 
acompanhado pelo Dr. 
Francisco Coelho, Director 
Executivo da Associação do 
Turismo dos Açores (ATA), Carlos 
Botelho, Director no Canada 
da Azores Airlines, Duarte Nuno 
Correia, Director nos EUA da 
Azores Airlines, Ana rodrigues, 
coordenadora de marketing e 
Comunicação do Grupo SATA, 
também por rui ámen e João 
Barbosa, colaboradores da ATA, 

pelo proprietário da empresa Zona de Ideias, e pelas 
promotoras no Canada Adriana e Susan.
Foi, com orgulho, uma estreia mundial do balcão 
criado pela empresa açoriana Zona de Ideias que 
vai marcar, pela diferença, a participação da Azores 
Airlines e a ATA em feiras de turismo no Canada, a 
melhor forma de crescer no mercado canadiano.
A transportadora aérea açoriana está a fazer tudo 
para que os passageiros estejam satisfeitos com a sua 
oferta de serviços, estão a continuar no bom caminho. 
Infelizmente em montreal não existem passageiros 
suficientes no inverno para os Açores, os voos directos 
no inverno não podem ser realizados apenas com 
meia dúzia de passageiros, uma vez que os seus custos 
são elevados.  
A Azores Airlines opera presentemente para os 
seguintes destinos: Canada, Estados Unidos, Espanha, 
França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Suíça, reino 
Unido e Irlanda.
Parabéns à Azores Airlines e muito obrigada por 
escolher montreal para a abertura do primeiro 
balcão de exposições no Canada, um meio que 
mostra a nossa imagem, a bravura dos açorianos, a 
gastronomia, a beleza do nosso povo e das nossas 
ilhas do Arquipélago dos Açores.

no salão do turismo e viagens em montreal

Francisca reis
Jornalista

a Voz de portugal
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Antigamente... Era assim

Era na “Praça” que os camponeses se juntavam 
para procurar Trabalho e algum Dinheiro e por via 
disso eram “escolhidos” a dedo, por sinal, tosse 
fingida, sinal de olhos, ou outro tipo de aceno. 

Era tanta a oferta, que muitos que ali procuravam 
trabalho pela manhãzinha, voltavam para casa sem 
trabalho. A esses estava reservada outra tarefa. Iam 
para o mato juntar “queiró” para o lume, ou gravetos 
secos de lenha, entre as matas da serra. Quando 
regressavam, pelo caminho do mato que emborca 
na rua do valverde de Baixo, traziam sempre mais de 
um molhe de lenha, porque sabiam que dificilmente 
chegariam a casa com mais do que um. 

No valverde havia quase sempre uma ou outra mulher 
que tinha “mato na serra” e chamava atrevidamente 
a si a lenha que o pobre trazia às costas, como se 
ela pudesse reconhecer a mesma como de sua 
propriedade. 

Como não podia defender-se, visto não ter mato seu, 
lá tinha o pobre que entregar um 
dos molhes à porta dela ainda. 
Algum mais afoito não ia na 
cantiga e se soubesse esbracejar 
com garganta-larga, ela até 
fugia a “sete-pés”. No entanto, 
para meter medo ao pobre 
coitado, bastava citar o nome 
do “ Tio Ernesto Polícia e da maria 
Polícia”, sua mulher, que não 
tendo cargo algum, era mais 

temida que o próprio marido, pachorrento e nada 
“malfazeja”.

minha tia Engrácia que tinha muita mata na serra 
e vivia no valverde, era tesa-da-verga e também 
ponha-se à espera deles, como se soubesse a hora 
da sua chegada e exigia o “seu molhe-de-lenha” sem 
pejo nem constrangimentos, argumentando: - “Isso é 
da minha mata, bota aqui um molhe...já ! “.

Cena do CamponÊs
1965 - Serafim Garcia (Gaiafo), camponês na Praça 
à espero do patrão para ir trabalhar, nas terras de 
António Batista (cão-da-rua), na Baixa-da-Areia.

O Serafim ficou conhecido da maioria da geração que 
agora tem 30/40/50 ou mais anos de idade, como uma 
pessoa que vivia no resto da sua vida, pobremente e à 
espera de alguém que se lembrasse dele, para lhe dar 
um dia de trabalho, ora a amanhar um quintal, numa 
terra, a limpar uma estrumeira, ora mesmo até uma 
esmola ou para brincar com ele, de boa ou má fé.

O Serafim «Gaiafo” ou «Xonina» como era também 
conhecido, tinha dificuldade em completar as palavras 
quando falava. Por exemplo, recordo quando ia à 
nossa antiga mercearia d’A Cova da Onça, com uma Roberto medeiros

praÇa de ÁGua de pau 
onde se ganhava
o dinheiro
É um ditado muito antigo, dos mais antigos que se 
conhece desta terra. tão antigo que até entra no 
“Cancioneiro popular das Ruas de Água de pau” e do 
qual conheci dois repentistas da terra a cantá-lo - José 
moniz Vieira e manuel Carreiro - citarei, por isso, aqui, 
apenas a quadra que faz menção à “praça” e que é 
assim:

(…)  E, chegamos à Praça
 Onde se ganha o Dinheiro

 Depois largamos de lá
 E descemos à rua do Ferreiro.
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lata na mão pedia: - « Úm li petó e oá patá de sabã» 
= « 1 litro de petróleo e uma pataca (um escudo) de 
sabão». mais tarde e algum tempo antes de ter morrido, 
gostava de pedir no Supermercado aos meus filhos, 
que eram muito amigos dele, e, que lhe ofereciam, o 
seguinte: - « úm cá d’ô í » = « um cálice de wisky».

Mas, recuando no tempo, quando o Serafim era novo 
e forte, também teve outra profissão. Trabalhava em 
casa com a mãe que era capacheira de «linho-do-
russo» ou espadana. Lembro-me dele, quando eu 
tomava a camioneta do varela na Praça (1965-1970) 
para ir estudar para a cidade, ele também ia, às vezes 
entregar os capachos que tinha feito, a clientes em P. 
Delgada, que os tinham encomendado. Portanto, o 
Serafim também foi «capacheiro» durante um período 
grande da sua vida de rapaz, enquanto os pais eram 
vivos e viviam numa casa ainda forrada de palha, na 
rua da vila Nova, na mesma casa, recuperada, onde 
vive hoje seu irmão António Garcia (Xonina).

E, fico por aqui, pois há muita história sobre este nosso 
bom amigo Serafim Gaiafo. Que Deus o tenha «num 
bom lugarinho» como se diz na minha terra - a linda e 
histórica vila de água de Pau!
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Numa cerimónia formal, em água de Pau, 
na ilha de São miguel, o mecenas luso-
americano, Engenheiro Armindo Louro assinou 
um protocolo com o CCC – Associação 

Centro Cultural da Caloura para que sejam atribuídas 
bolsas aos alunos com menos recursos financeiros da 
Universidade dos Açores, mas também aos estudantes 
de mérito e aos que tenham necessidades especiais. 
À semelhança dos anos anteriores, o emigrante, que é 
também empresário, doou uma verba no valor 25 mil 
dólares. 

Nascido perto de Pombal, numa família de classe 
de média numerosa, muito amiga, fez com que o 
empresário ao longo da vida continuasse a dar muito 
valor à família. Estudo em Portugal, onde esteve 
também no Seminário, e aos 19 anos partiu para 
os EUA, onde prosseguiu os seus estudos no Bristol 
Community College e mais tarde na Universidade 
de massachusetts. Fez a tropa na marinha norte-
americana. É engenheiro civil pela Universidade de 
massachusetts e dono da empresa LAL – Louro António 
Louro . vive Tiverton, no estado de rhode Island.

A Universidade dos Açores, através dos serviços de 
Acão Social, fez um protocolo com o Engenheiro 
Armindo Louro mas este ano deixou de gerir as bolsas 
de estudo “Dra. Conceição Araújo Oliveira Louro” 
atribuídas pelo mecenas, cujo objetivo é ajudar os 
estudantes universitários que mais precisam e/ou que 
se destaquem, por mérito, bem como perpetuar a 
memória da mulher, já falecida. Assim, agora quem 
vai gerir as bolsas é a Associação Centro Cultural da 
Caloura. Desde 2011 que já foram apoiados cerca de 
100 estudantes dos Açores. O empresário explica que 
o dinheiro que doa vai para a Schwab Charitable, 
uma instituição que gere bolsas do mecenato 
americano, e quem faz essas doações tem regalias 
nos impostos. Teresa medeiros, psicólogo e professora 
da Universidade dos Açores e membro da Assembleia-
geral do CCC, é quem gere o fundo, em conjunto 

com os restantes elementos.

Armindo Louro garantiu à Praça que o facto de ter 
escolhido ajudar os alunos açorianos deve-se ao 
facto de gostar muito desta região, em particular da 
ilha de S. miguel que costuma visitar todos os anos, e 
também porque como nos EUA e mesmo em Portugal 
continental já há muitas bolsas “entendi que aqui 
[Açores], pela dispersão e por haver quem precise a 
minha ajuda seria mais apropriada”.  

Pablo, aluno da licenciatura em Estudos Europeus e 
Política Internacional, diz que esta é as bolsas atribuídas 
são uma mais-valia, principalmente para quem tem 
dificuldades a nível económico e ajuda as pessoas a 
atingirem os seus objetivos. 

revela ser muito importante haver este tipo de ajudas, 
pois hoje em dia há dificuldades em conseguir bolsa, 
e hoje etemos esta mais-valia de pessoas que se 
preocupam com os outros e ainda insistem em ajudar, 
e bem, pessoas que têm necessidades. Isso dá alento 
e permite a quem recebe vislumbrar um futuro melhor, 
permitindo também que os estudantes-bolseiros façam 
o seu estudo com tranquilidade “e não se pense em 
desistir tantas vezes como se pensava anteriormente e 
a vida toma outros proporções e é, sem dúvida, uma 
ajuda muito valiosa. 

Também margarida, aluna da licenciatura em 
Psicologia, diz que mais do que o conceito da bolsa em 
si, que é muito importante, foi o gesto do Engenheiro 
Louro. Um gesto de ajuda que faz com que  se ganhe 
uma visão diferente da vida e ter um perspetiva do 
mundo diferente, pelo menos para mim. Essa bolsa 
abriu-me uma nova alegria, uma nova motivação, 
uma nova forma de encarar o amanhã. Embora eu 
saiba que quem ajuda são poucos mas vale a pena 
acreditarmos e procurar semelhantes”, diz-nos.

Nélia Câmara

armiNdO lOurO 
iNstitui a bOlsa

dra. cONceiÇãO 
araújO Oliveira lOurO

empresário de rhode island doa
25 mil dólares para alunos da

universidade dos açores.
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CróniCa da ilha 

Novos ciclos iniciaram-se agora, outros ainda 
estão para começar. Depois de mais um ano, 
de Esperança e Amor, há que renovar este 
novo ciclo este novo amanhecer. Não vale 

a pena desistir e cair. há que ser pragmático e insistir 
em novos caminhos ou manter os caminhos que nos 
deram sucesso, a dita Esperança e Amor. No escuro, 
por vezes, podemos não acreditar em novas vitórias 
e novas Glórias, porém, é na solidão que ganhamos 
muitas vezes forças para combater todas as injustiças 
que muitas vezes alguns têm na vida. Pode não 
ser comigo, mas pode ate ser bem perto de mim, e 
vejo alguém ter uma força extrema que o faz ser um 
exemplo de vida para mim. O Natal está ligado a 
isso, a ser-se solidário e dar a mão a quem por vezes 
precisa.

vamos fazer parte de algo que nos encha a alma e o 
coração. vamos ser parte de alguém. Novos horizontes 
vão-se abrir, novos caminhos também novos ideais. 
Que este ano seja repleto de muito sucesso para quem 

merece, de saúde para 
quem sempre se preocupou 
em ajudar os outros, de paz 
porque nós precisamos de 
estar tranquilos com nós 
próprios para espalhar a 
paz por todo o mundo e de 
amor ora a receber aquele 
amor que nos dão, ou no 
dar a aqueles que querem e precisam de o ter.

Desejo tudo isto a vocês que nos têm acompanhado, 
a toda a equipa que pelo mundo escreve e colabora 
com esta revista e a todos aqueles que mesmo na 
solidão vêm e acham forças para dar o amor ao 
próximo. Prometo rezar por todos vocês neste novo 
ano, que novos caminhos trazerão para nós. Pois, 
amanha, será um novo dia, neste caso um novo Ano. 
Feliz 2017 para todos vocês, amigos e família, extensivo 
á minha família e amigos também.

mauricio Carlos de Jesus

HÁ sempre um

amanhã
HÁ sempre um

amanhã
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Joe Cordeiro nasceu em São miguel em 1974 e 
em 1976, com dois anos, deixou a ilha com os 
pais e os irmãos rumo aos Estados Unidos da 
América, fixando-se a família em New Bedford, 

massachusetts, no Condado de Bristol. Desde há 
sete meses que a cidade que o acolheu em menino 
recebeu-o como chefe de policia.

Para além da família direta, na América Joe Cordeiro 
tem um tio que mora na mesma cidade e uma tia 
que vive na Califórnia, que foi quem fez a carta de 
chamada. Conta-nos que a sua avô chegou aos EUA 
quando tinha quatro anos e era ele que traduzia os 
filmes de inglês para português para a avó perceber. 
Em entrevista à nossa revista, Joe Cordeiro, que muita 
gente pensa que nasceu nos EUA, mas ele explica 
sempre que não, que é dos Açores, revela que 
enquanto viveu com os seus pais, a vida em casa 
era, como se estivesse em Portugal. “A cultura era 
portuguesa, a música portuguesa, as nossas manias 
eram  todas portuguesas, assim como também 
tinha amigos portugueses, embora alguns fossem 
americanos. Também frequentei a igreja portuguesa”.

Portugal está no coração da família Cordeiro. “Eu 
tenho muito orgulho em ser português. Agradeço aos 
meus pais o sacrifício que eles fizeram por mim. Não 
foram só os meus pais, foram os sacrifícios que todos 
os emigrantes fizeram pelos seus filhos. Eles tinham 
uma vida lá (Açores) confortável mas vieram para 
cá (EUA) para dar-nos uma vida melhor. Os sacrifícios 
que eles fizeram é que fizeram esta nação. Foram os 
portugueses que contribuíram muito para esta nação, 
e ainda hoje continuam a fazer sacrifícios”.

cHefe de pOlicia 
de New bedfOrd 

Em termos académicos, iniciou os seus estudos com 5 
anos, tendo frequentado a escola católica e graduou 
com 19 anos (o equivalente ao 12º ano). Lembra-se 
que sempre usou as duas línguas: Português e Inglês 
e, por isso, era habitual uma freira levar-lhe para o seu 
escritório para que “eu contasse contos portugueses, 
que me eram contados pela minha mãe e pela minha 
avó”.

Joe Cordeiro também recorda o seu início no mundo 
do trabalho. “Os pais de um amigo meu tinham uma 
loja de desporto, e nessa altura eu e um outro amigo 
compramos a loja deles. Foi o meu começo depois 
de ter acabado a escola, mas enquanto andava a 
estudar também fui cozinheiro. Aos 16 anos eu estava 
cozinhando e depois fui padeiro”, mas esses trabalhos 
eram feitos depois de acabar as aulas. “Aos 22 anos 
entrei para a Academia de polícia. Casei dias depois. 
A minha mulher Cristina, é metade portuguesa, um 
quarto italiana e um quarto irlandesa”.

Já fez 30 anos de casamento. Desta união matrimonial 
nasceram dois filhos, Jamie de 25 anos, enfermeira, 
e Ethan de 21 anos que frequenta o terceiro ano da 
Universidade.

Em relação à carreira na policia recua no tempo e 
revela o seu percurso: “Depois de três anos de serviço 
fui para o special control force, depois fui promovido 
a sargento, responsável pela investigação dos 
candidatos a policia, mais tarde promovido a tenente 
e desempenhava as funções de comandante na área 
de investigação de assaltos, de violência doméstica 
e contra os jovens. Entretanto passei a comandar a 

Nasceu em sãO miGuel 
e NãO esquece 
as suas raízes

“Tenho muito orgulho em ser português”, diz 
Joe Cordeiro que quer que a comunidade 
participe junto com a policia para que todos 
juntos possam fazer da antiga cidade baleeira 
uma cidade melhor.
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área de investigação de drogas. Cheguei a capitão 
e fiquei com a parte central da cidade, onde era o 
responsável pelo controlo de consumo e tráfico de 
drogas, chegando em março deste ano a chefe de 
polícia de New Bedford”. mas enquanto foi progredindo 
na carreira, Joe Cordeiro foi para a Universidade, fez a 
licenciatura e o mestrado.

Em relação à comunidade portuguesa, Joe Cordeiro 
diz que “são lindas e boas pessoas”. Fala da primeira 
geração. No que respeita à segunda e terceira 
gerações de portugueses admite que “não têm os 
mesmos princípios e cultura portugueses. Não têm 
a cultura de trabalho, os costumes e a dedicação 
à família. Antes, havia mais união e orgulho em ser 
português. Estamos a perder isso. mas, no geral os 
portugueses são pessoas lindas”.  
 
No que diz respeito ao crime, o chefe de policia 
entende que em New Bedford passa-se o mesmo que 
se passa nas grandes cidades, umas vezes tem uma 
taxas mais altas de criminalidade e outras vezes mais 
baixas. A maior preocupação está no facto de a maior 
parte dos crimes estarem relacionados com drogas, o 
que leva a haja roubos contra a propriedade, roubos 
contra as pessoas, roubos em casa dos pais. 

O chefe de policia revela que estão muitos programas 
em curso na cidade de New Bedford. “Pretendemos 
que as pessoas vejam a policia como elementos 
da comunidade e que a policia também veja a 
comunidade como parte da policia. A diferença está é 
no trabalho que temos, fora isso somos da comunidade 
e vamos para ela voltar quando nos reformarmos. 
Temos de trabalhar juntos porque temos os mesmos 
objectivos. New Bedford é uma linda cidade e tem 
uma bela história, que as pessoas estão perdendo e 
é preciso recuperar. mas mais importante é que estão 
perdendo o orgulho do que foi a cidade, uma cidade 
de trabalho, ligada à navegação baleeira. 

Tem de se perder a ideia de que esta é uma cidade 
de crime e drogas, não é assim, esta é uma cidade 
de boas pessoas e temos de investir na sociedade. 
Cada um tem de fazer a sua parte e tem de ter um 

pensamento mais positivo de si e da sua comunidade. 
Somos todos membros da mesma comunidade e 
todos temos de ajudar, se cada um contribuir. Também 
quero que a policia tenha um pensamento positivo 
sobre a sua comunidade. Oque peço às pessoas é 
que se virem que alguma coisa está mal chamem-nos. 
Nós precisamos de informação, sem isso não podemos 
ter o impacto queremos”.

Sobre o novo presidente dos EUA, Donald Trump, 
que toma posse neste mês de Janeiro, Joe Cordeiro 
manifesta a sua opinião: “Nós vivemos numa nação 
democrática. Nós temos de respeitar a decisão do 
povo que votou. Temos agora todos de estar juntos 
com o novo presidente e fazer desta nação uma 
nação grande, tal como sempre foi”.

A cidade de New Bedford é praticamente democrata 
mas foi um republicano que ganhou, mas Joe Cordeiro 
resume-se a dizer: “Isso é a vida, temos de rezar por 
este homem, temos de estar junto com ele para que 
a nação tenha sucesso porque se não houver sucesso 
todos vamos perder. O sucesso dele é o nosso sucesso”.

David Loureiro/Nélia Câmara
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how do I accept the fact that my daughter has 
breast cancer at the young age of 26? Not that 
it is right for any woman to have breast cancer; 
that is not what I am saying at all. But if it had 

to happen, why could it not happen to me instead? I 
would be able to handle it, accept, and move on. But 
it is definitely not supposed to happen to my daughter. 
At times, it still feels like I am just having a recurring 
nightmare, only to wake up and get slapped in the 
face each time with the cruel reality of the situation. 
There is nothing worse than the feeling of helplessness 
when it comes to wanting to help our children. 

The nightmare began the moment the radiologist 
looked at the ultrasound and mammogram images 
and told her that it looked like cancer. The nightmare 
continued through the biopsies and tests, the agonizing 
waiting for these results, to the much dreaded 
telephone call confirming that the lump was indeed 
cancerous. how do you tell your daughter that she has 
cancer? Well, after agonizing over it for a very long 
24 hours, I held her close to my heart and gave her 
the news. Shaking and with tears in her eyes, she just 
looked at me and said “mom, that’s it? That’s nothing, 
I can handle that. I thought you were going to tell me 

that vavó was feeling worse.” 
her grandmother had just had 
a massive stroke and was still 
recovering from it.

Fortunately, we live close to 
Boston and have access to 
some of the best medical 
centers in the country, if not 
the world. After making several 
calls, I was fortunate to come 
across this wonderful lady 
named Darlene, my guardian 
angel really, who made sure 
she connected us to the right 

doctors at Brigham and Women’s hospital and Dana-
Farber Cancer Institute. The dreaded waiting for more 
test results, including whether or not the cancer had 
spread to the lymph nodes, continued for another 
week. Within two weeks of the fateful meeting with the 
radiologist, my daughter and I were at Dana-Farber 
to meet with the Genetics doctor for more testing, 
the surgeon to talk about surgery options, and the 
oncologist to discuss chemotherapy treatment. On this 
day we found out that the cancer had spread to the 
lymph nodes, she would need chemotherapy for four 
months, then a lumpectomy or possibly a mastectomy, 
followed by radiation. As my daughter and I sat there 
listening to the surgeon and oncologist tell her what 
she was facing at the tender age of 26, we looked at 
each other for a moment and the reality and severity 
of the situation set in. my heart continued to shatter for 
my daughter as her life just turned upside down. 

During our long drive home that night, as we tried to 
process all the news and information from the various 
doctor’s appointments that day, my daughter turned 
to me and said “mom, look at it this way, it could be 
worse, I could be a baby fighting leukemia.” A little 
while later, she added, “mom, it’s ok. It’s not like they 
told me I have six months to live.” And that was the 
beginning of her resolve and strong fight again this evil 
illness. Then we talked about how she had pointed out 
to her doctor two years ago and again seven months 
ago that she felt something in her breast, only to have 
her doctor dismiss her concerns both times. We talked 
about what could have been prevented if only her 
doctor had run some tests at that time to see if her 
concerns were valid. Then we decided that we could 
change the past and would not waste our energy 
on “what ifs;” rather we needed to focus our energy 
on getting her better. my daughter is an amazing, 
determined, and feisty young woman who always 
fights for what is right and what she wants. Her positive 
attitude will get her through anything.

a mother’s 
wOrst

NiGHtmare

margarida
Baganha vieira

msm, Casp director, 
university services
Bridgewater state 

university
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Five weeks after the initial diagnosis and several visits 
to Boston hospitals, we made another trip to Dana-
Farber Cancer Institute, this time to receive the first 
chemotherapy treatment. With a smile on her face 
and great sense of humor, my daughter had the nurses 
laughing. She said that with her dad’s sense of humor 
and her mom’s strength she had what it took to get 
through this ordeal. Trying to keep a positive outlook 
while sitting there with my daughter, her fiancé and 
her aunt who were there for moral support, was going 
pretty well. That was, until the nurse came in with three 
large syringes of chemo to push into my daughter’s 
intravenous tube. Once again, reality slapped me 
in the face and broke my heart into smaller pieces. I 
walked out of the room for a few minutes in order to 
regain my composure before my daughter saw me 
lose it. Trying to stay strong and supportive in the face 
of such heartache, has its limits. how much can a 
mother’s heart take? A mother is supposed to protect 
her children and make them feel better. But, how can 
I protect my daughter from cancer and make her feel 
better?

Throughout this nightmare, my daughter has remained 
cheerful and always looking at the positive side of the 
situation. What has helped her through this process 
is the marriage proposal her fiancé had already 
been planning for halloween. So amidst the sadness 

of chemotherapy for the next few months, surgery 
late winter, followed by radiation, my daughter is 
also a happy bride-to-be planning her wedding for 
next October. As she said to me “mom, this wedding 
planning is such a good distraction. While I’m making 
arrangements for the wedding, I’m not thinking about 
the other thing, as she refers to the cancer at times. Or 
other times, she will say, “mom, it feels great to plan for 
something happy that will happen after I’m done with 
this thing.”

We do have our happy and sad moments and try 
to deal with each one without allowing the sadness 
overtake our lives. In fact, today I took my daughter 
to an appointment to order her wig; yes, sadly, the 
chemotherapy will cause temporary hair loss. however, 
on the positive side, we booked the venue for her 
wedding. We had our sad moment and our happy 
moment in the same day. The journey will be long and 
painful, but we will survive and celebrate in the end. 
One of the things that has helped me and my family 
during this challenging time, is the tremendous amount 
of comfort and support we have received from our 
family and friends both near and across the globe. We 
feel truly blessed to have such a wonderful family and 
circle of friends. I look forward to the day when this 
whole ordeal will be just a faint memory.
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entrega de material didático às escolas de raBo de peixe e lagoa

A professora e locutora maria de Lurdes 
Lourenço da rádio voz do Emigrante, em Fall 
river, entregou em duas escolas da ilha de São 
miguel material didático para os professores e 

para os alunos. Foram dez caixas de material escolar 
de apoio à sala de aula para os docentes e outros 
materiais que foram entregues designadamente na 
Escola António Tavares Torres, em rabo de Peixe, e na 
escola Professor Octávio Gomes Filipe, na Lagoa. 
A professora entregou 125 mochilas para todas as 
crianças do pré-escolar das duas escolas, bem como 
foram entregues brinquedos para assinalar a quadra 
natalícia.

Para levar a cabo este projeto, a professora conta em 
entrevista à nossa revista que teve a ajuda de muita 
gente da comunidade, principalmente do diretor 
da rádio Frank Baptista que, desde a primeira hora, 
se mostrou disponível para colaborar no que fosse 
necessário.

Teve o apoio o vice-cônsul de Portugal em 
Providence, de várias empresas, dos cidadãos, mas 
também da rádio onde trabalha, onde teve um 
apoio incondicional. Pensou abrir os microfones para 
pedir que a ajudassem neste projeto mas depois 
entendeu que o devia fazer em silêncio, em conjunto 
com algumas professoras amigas, e só se não desse 
certo como queria é que pediria, através da rádio, 
que ajudassem, mas felizmente tudo se desenvolveu 
como pretendia e na segunda semana de Dezembro 
deslocou-se a S. miguel para entregar o material que 
recolhera. 

prOfessOra e lOcutOra da vOz dO emiGraNte
em prOjetO sOlidÁriO NOs aÇOres

Na nossa conversa, fez questão de sublinhar que todo 
o material comprado teve as respetivas faturas e cada 
um que colaborou teve o documento em igual valor 
do que doou.

mas como tudo começou. maria de Lurdes conta-
nos que sempre pensou ajudar escolas que tivessem 
necessidade. Primeiro pensou na sua terra natal 
Angola – a mãe é angolana e o pai português -, e 
depois alargar o projeto a escolas de áfrica, mas por 
ter havido muita burocracia o projeto não foi avante. 
Contudo, a ideia de ajudar não morreu. Era um sonho 
e queria concretizá-lo. E vontade tornou-se realidade. 

Tudo surgiu depois de uma entrevista ao presidente 
da Junta de Freguesia de rabo de Peixe, Jaime vieira, 
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nos EUA. Ficou a saber que a vila de rabo de Peixe 
estaria disponível para acolher a sua ajuda e que por 
haver novas salas do pré-escolar havia necessidades 
que poderiam ser colmatadas com ajuda de todos. 
Conta-nos que esta foi a segunda vez que esteve 
em São miguel. A primeira contribuiu para o 
desenvolvimento do projeto. 

Estive em S. miguel pela primeira vez a convite da 
Associação dos Emigrantes Açorianos, numa altura 
em que houve um torneio de golfe do Emigrante. 
“Estive cá durante duas semanas e foi tudo muito 
interessante”. Nesta altura reuniu novamente com 
Jaime vieira e com o professor Luís Terra, tenho sido 
feitas as necessidades que havia para os professores 
ao nível do material didático, e para o pré-escolar. 
Como professora reconhece que é difícil trabalhar sem 
material, que é caro, e isso torna difícil a vida de quem 
ensina, porque sem os recursos necessários há sempre 
que apelar à criatividade para que possa desenvolver 
o melhor possível o trabalho. 

Reconhece que todas as escolas tem dificuldades, 
nem sempre se tem tudo, e até na América, que é 
um grande país, há escolas com falta de material, 
e os professores colaboram entre si, mas sente que 
ao apoiar as escolas de rabo de Peixe e Lagoa foi 
importante porque realmente precisavam. Ficou 
satisfeita com o acolhimento que teve e acha que as 
pessoas são muito simpáticas nos Açores.

maria de Lurdes desde que começou a trabalhar 
na rádio voz do Emigrante começou a ter grande 
contato com a comunidade açoriana radicada na 
costa leste dos EUA e nos Açores reconhece que a 
saudade que têm é muito grande porque a ilha de 
S. miguel, que foi a que visitou, é maravilhosa e com 
gente muito simpática. A rádio voz do Emigrante tem 
contato com todas as comunidades e maria de Lurdes 
sente que são a ponte entre as várias cidadanias.

O projeto, segundo a sua mentora, é para continuar. 
maria de Lurdes que partiu de S. miguel no dia 18 de 
Dezembro pretende regressar à ilha com mais apoio 
para outras salas do pré-escolar e com mais material 

para tornar a vida dos professores mais facilitada e a 
dos alunos mais divertida na aprendizagem.

Certo é que o Natal de muitas crianças do pré-escolar 
foi diferente e foram muitos os pais de outras escolas 
que pediram a maria de Lurdes Lourenço que também 
traga material para os seus filhos, que estudam noutras 
escolas de rabo de Peixe. O emprenho da professora 
e jornalista foi reconhecido pela comunidade escolar 
e pelo poder político da freguesia de rabo de Peixe 
e Lagoa.

Nélia Câmara
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Com a curadoria de roberto medeiros, esta 
exposição que assinalou a quadra natalícia 
pauta-se por divulgar os bonecreiros 
lagoenses, os que tiveram e os que têm 

um papel ativo nesta atividade, e os seus trabalhos 
traçados pela sua singularidade. Luís Gouveia, António 
Branquinho, João Paiva, João rego, António Bilhete, 
António morais, Arsénio moniz, Carlos Pacheco, António 
Amaral, Liliana Amaral, maria de Fátima varão, João 
Arruda e Eduardo Gouveia foram os bonecreiros em 
destaque nesta edição.

Sendo uma forma de angariação de fundos para 
o sustento familiar ou uma forma de ocupação de 
tempos livres, segundo a presidente da autarquia, 
Cristina Calisto Decq mota, “a arte bonecreira é uma 
tradição muito identitária do povo lagoense, pelo que 
importa continuar a preservar e a valorizá-la através de 
diversas iniciativas”. Ainda de acordo com a líder do 
executivo camarário esta exposição apostará numa 
componente didática “com painéis informativos e a 
recriação de uma oficina de bonecreiro transmitindo 
aos visitantes a sensação de que estará a entrar numa 
oficina real”, havendo ainda uma programação 
educativa relacionada com a mesma. Serão 
agendados alguns dias para que, quem visite o 
presépio, tenha a possibilidade de ver um bonecreiro 
a trabalhar.

Patente até 30 de janeiro de 2017, “mestre Luís 
Gouveia e os seus discípulos – bonecreiros da Lagoa” 

mestre luís GOuveia 
e Os seus discípulOs
os Bonecreiros

da lagoa

iniciativa da câmara municipal de lagoa no
 convento dos Franciscanos.

poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h00 às 
13h30 e das 14h30 às 18h00, e sábados, das 10h00 às 
16h00, estando encerrada às segundas-feiras, 24 e 31 
de dezembro.

 roberto medeiros
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monte Pio Luso Americano foi fundado em 
1882.O primeiro Presidente foi manuel m 
Enos. O actual Presidente é o Sr.helder 
Almeida, natural da ilha da Terceira, 

freguesia das Fontinhas, Concelho da Praia da vitória.

Esta é a organização portuguesa, fraternal, a mais 
velha de New Bedford. recebeu a autorização 
do Presidente dos Estados Unidos mcKinley em içar 
apenas a bandeira Portuguesa. Em 1896 Dom Carlos 
condecorou o Presidente do monte Pio Luso Americano 
com a medalha da Ordem de Cristo.

O Santo Padroeiro deste clube é o Santo António, 
Santo Casamenteiro. Esta organização envolve-se em 
muitas ações de caridade.

The monte Pio Luso-Americano Fraternal society, 
believed to be one of the oldest Portuguese fraternal 
organizations in the United States is reportedly 
preparing to dissolve even as it marks the 100th year of 
its founding in 1882. 

This hall was built by the society at Acushnet avenue 
and howland street IN 1899.

Was repaired after a 1912 fire and used until 1941 when 
it was torn down to make way for the construction of 
Bay village. In recent years ,society has occupied a 
new monte Pio hall on Orchard street, opposite the 
Goodyear tire and rubber Company plant.

mONte piO
lusO

americaNO

história



Magazine A PrAçA | Janeiro-Fevereiro 201728

No Natal de 2016 realizaram-se cinco 
exposições de Presépios de Lagoa nos EUA. 
De 7 de dezembro a 10 de Janeiro de 2017 
estiveram patentes ao público na cidade de 

New Bedford três presépios, o primeiro na Biblioteca 
Casa da Saudade, intitulado “Presépio da Lagoa com 
Livros”, por ter sido elaborado com livros esculpidos 
em esferovite por “Guto”, artista micaelense e 
com os bonecos tradicionais da Lagoa da autoria 
dos bonecreiros lagoenses António morais e Carlos 
Pacheco. Esta exposição foi inaugurada pelo Cônsul 
de Portugal, Dr. Pedro Carneiro. O segundo Presépio 
da Lagoa foi executado no  restaurante Cotali 
mar, com cenário de uma vila esculpido por Guto e 
bonecos da autoria do bonecreiro Eduardo Gouveia. 
O terceiro presépio também da autoria de Eduardo 
Gouveia, ficou em exposição no DeMello International 
Center, na zona histórica daquela cidade.

Outros dois presépios da Lagoa foram expostos na 
cidade de Fall river, um na sede da Azores Airlines e o 
outro na Portugalia market Place, um excelente “Ponto 

de Encontro” da comunidade luso e americana. Este 
último presépio foi de todos os presépios da Lagoa 
que já foram realizados nos EUA desde 1999, o melhor 
concebido, sob a minha coordenação. Guto, o artista 
que se deslocou aos EUA em viagem de terapia 
para seus problemas de saúde, realizou de forma 
descontraída uma verdadeira obra d’arte construindo 
uma vila natalícia esculpida em esferovite, dando-lhe 
um toque colorido que matizou soberbamente com 
as figuras do presépio da Lagoa que depois introduzi. 
O conjunto, seduziu a comunidade e os clientes 
que entraram no estabelecimento A Portugalia 
marketplace durante todo o Natal.

Os bonecos de presépio presentes nas cinco exposições 
são da autoria dos artistas lagoenses António morais, 
Simões rego, António Amaral, Carlos Pacheco, Fátima 
varão, Arsénio moniz e Eduardo Gouveia. As vilas e 
os Cenários foram esculpidos em esferovite por GUTO.
O figurado do Presépio em destaque na Portugalia 
market Place foi adquirido a António morais pelo 
empresário pauense nas Bermudas, José manuel e 

presépiO da laGOa  2016
continua  um sucesso nos eua

portugalia casa da saudade, new Bedford
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maria João Sousa e cedido a roberTo medeirOs para 
que a tradição dos presépios da Lagoa continue a 
manter-se nas Comunidades Emigrantes.

Colaboradores directos das Exposições: roberTo 
medeirOs, Guto, José Pires e António Fragata.

APOIOS: Azores Airlines; Portugalia Marketplace; 
Amaral Bus Cº; Câmara M. Lagoa; Cotali Mar 
Restaurant / Carlos Madeira; Eduardo Gouveia; João 
e Maria Tomasia; Eusébio Pires; José António Pires; 
António Fragata, Frank Camara, Teresa Baganha e 
rosa morgado.

Apoios Comunicação Social: Portuguese Times, herald 
News, O Jornal, rádio voz do Emigrante.

roberTo medeirOs - realiza exposições de presépios da 
Lagoa nos EUA, Canada, Brasil, Açores e Continente 
desde 1999 de forma consecutiva anualmente, até 
hoje, Natal de 2016.

cotali mar restaurant aZores airlines

de mello international center

portugalia casa da saudade
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José Carlos da Costa Amaral é um empresário 
conhecido por Joe Amaral na costa leste dos 
Estados Unidos. Joe Amaral emigrou com os pais 
e irmãs do ramalho, em Ponta Delgada há 40 

anos (1976-2016) para os Estados Unidos. humilde mas 
ambicioso deu passos corajosos que o levaram ao 
sucesso. A “Praça magazine” publica a sua história, 
em episódios bilingue a partir de Janeiro de 2017.
Chegaram a New Bedford e foram viver com um tio, 
nas redondezas da igreja monte Carmo. Tal como 
tantos outros emigrantes, José Amaral emigrou 
para os Estados Unidos à procura de um futuro mais 
prometedor do que aquele que o seu país poderia 
oferecer à família. Não estava disposto a ser mais um 
dos milhares de emigrantes engolidos pela pujante 
América do Norte, e em pouco tempo deu mostras 
disso. 
Tinha 17 anos apenas e um diploma que lhe atribuía 
um curso geral de electricidade, da Escola Industrial e 
Comercial de Ponta Delgada, que provavelmente lhe 
serviria na América, pensou. 
Não levou tempo nenhum a conseguir um trabalho, 
como pintor de casas. Porém, o país era demasiado 
grande e encerrava imensas oportunidades para 
José se conformar com um pequeno trabalho. Era 
ambicioso e estava explorando timidamente as suas 
capacidades, pensou.
mas, vamos à história do José, um emigrante natural 
de S. miguel que conheceu a Ana em 1978 e com 
quem se casou em 1981. Narraremos episódios da 
vida deste empresário de sucesso, antes e depois de 
emigrar para os Estados Unidos. Daremos conta do 
seu percurso como emigrante sonhador, trabalhador 
e como conseguiu vencer as várias etapas da sua 
carreira como proprietário de várias empresas na 
área dos transportes. Começaria com transporte de 
trabalhadores para as fábricas, de crianças para as 
escolas, até conseguir as empresas denominadas 
“Amaral Companies Incº”, detendo mais de 150 
autocarros escolares (school buses), escola de 
condução e outras associadas na prestação de 
serviços à comunidade da Nova Inglaterra.

José Carlos da Costa amaral | santa Clara – s. miguel, 
açores | 01
José nasceu em Santa Clara no dia 8 de Janeiro 
de 1959. helena e Susana, suas irmãs mais novas, 

EMIGRANTES COM HISTÓRIA NA AMÉRICA 
EMIGRANTS WITH HISTORY IN AMERICA 

jOsé amaral 
Owner OF amaral bus CO inC, at 1090 

state rd, westpOrt, ma

proprietário da amaral Bus co inc, at 
1090 state rd, Westport, ma

também nasceram na ilha e viviam todos com seus 
pais humberto e Floripes Amaral na freguesia de Santa 
Clara, até se mudarem quatro anos depois para o 
ramalho de onde mais tarde emigraram para os 
Estados Unidos. 
Seu pai gostava de fotografia e deve isso ao famoso 
fotógrafo Gilberto Nóbrega, seu primeiro patrão, 
quando praticamente saíra da escola. Dali o pai 
humberto conseguiu trabalho como tipógrafo no jornal 
Correio dos Açores. Conheceria Floripes, tipógrafa 
também no Diário dos Açores. Namoraram articulando 
caracteres para montar as páginas dos jornais e viriam 
a casar-se mais tarde. Pelo meio, ficaram durante o 
namoro, o registo de cantigas ao desafio entre um e 
outro á janela ou em festas de família. Estas e outras 
memórias deste tempo publicaremos em verso. Foram 
dois grandes repentistas a namorar e continuariam a 
sê-lo depois de casarem em 1958. 
José conta-nos que seu pai foi motorista de “carro-de-
praça” ou “taxista”, como agora se diz, na Garagem 
viveiros, na cidade. Depois, foi motorista da Caixa 
de Previdência quando se casou em 1958. Então 
conseguiu um bom trabalho como motorista da Junta 
de Acção Social. Passava filmes nas Casas do Povo 
da ilha de S. miguel, numa promoção do “Estado 
Novo”, um programa de Salazar, chefe de estado de 
Portugal. |Fim do 1º episódio|

o casal josé e ana amaral nas festas de água de pau, s. miguel

o primeiro transporte
de josé amaral

com o pai e a irmã helena
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José Carlos da Costa Amaral is a businessman 
known by Joe Amaral on the east coast of 
the United States. Joe Amaral emigrated with 
the parents and sisters from ramalho, in Ponta 

Delgada 40 years ago (1976-2016) to the United 
States. humble but ambitious, he took courageous 
steps that led him to success. The “magazine A 
Praça” publishes its history, in bilingual episodes from 
January 2017.
They came to New Bedford and went to live with an 
uncle, near of the monte Carmel church. Like so many 
other emigrants, José Amaral emigrated to the United 
States in search of a more promising future than the 
one his country could offer to his family. he was not 
willing to be another of the thousands of emigrants 
swallowed up by the booming North America, and 
he soon showed.
he was only 17 years old, and he was awarded 
a degree in electricity from the Industrial and 
Commercial School of Ponta Delgada, which would 
probably serve him in America, he thought.
It took no time to get a job as a house painter. 
however, the country was too big and had huge 
opportunities for José to settle for a little work. he 
was ambitious and timidly exploiting his abilities, he 
thought.
But, let’s go to the story of José, a natural emigrant 
from S. miguel who met Ana in 1978 and married him 
in 1981. We will narrate the episodes of the life of this 
successful businessman before and after emigrating 
to the United States . We will tell you about his career 
as a dreamy, hard-working emigrant and how he has 
managed to win the various stages of his career as 
a business owner. It would begin with transportation 
of workers to the factories, from children to schools, 
until the companies named “Amaral Companies 
Incº”, holding more than 150 school buses, driving 
schools and other associates in providing services to 
the community of the New England.

José Carlos da Costa amaral | santa Clara - s. 
miguel, azores | 01 |
José was born in Santa Clara on January 8, 1959 on 
the island of S. miguel, Azores. helena and Susana, his 

EMIGRANTS WITH HISTORY IN AMERICA younger sisters, were 
also born on the island 
and all lived with their 
parents humberto 
and Floripes in the 
parish of Santa Clara, 
until they moved four 
years later to parish of 
ramalho  From where 
they later emigrated 
to the United States.
his father liked 
photography and 
owes it to the famous 
p h o t o g r a p h e r 
Gilberto Nóbrega, 

humberto amaral taxista junto à
antiga praça da igreja do colégio.

his first boss, when he practically left school. From 
there, his father, humberto, got a job typographer in 
the newspaper Correio dos Açores. he would meet 
Floripes, a typographer in the Diário dos Açores, another 
newspaper.. They dated articulating characters to 
assemble the pages of the newspapers and would later 
marry. In the middle, they stayed during the courtship, 
recording songs to the challenge between one and 
another at the window or at family parties. These and 
other memories of this time will be published in verse. They 
were two great traditional Azorean repentant singers to 
date and would continue to be it after marrying in 1958.
José tells us that his father was a driver of “carro-de-praça” 
or “taxi driver”, as he now says, in the viveiros Garage in 
the city. Later, he was a driver of the Government Pension 
Fund when he married in 1958. Then he got a good job as 
a driver of the Social Action Board. He spent films in the 
“houses of the People” 
of the island of S. 
miguel, in a promotion 
of the “Estado Novo”, 
a program of Salazar, 
head of state of 
Portugal. | End of the 
first episode 

roberto medeiros



Magazine A PrAçA | Janeiro-Fevereiro 201732

Steeped in history, the site of mount hope 
Farm was home to King Philip, Sachem of the 
Wampanoags in the 1600s. Throughout the 18th 
and 19th centuries, the farm was the country 

estate for a succession of Bristol’s leading families. The 
children and grandchildren of the beer magnate and 
philanthropist rudolf haffenreffer lived there through 
most of the 20th Century. Today mount hope Farm is 
an Inn and a country retreat beloved by all who visit to 
see its sheep, donkeys, goats and beautiful gardens.

Arnold Gonsalves, whose family 
immigrated from St. michael’s 
in the 1950s, was a teenager in 
1988 when he began working for 
mr. and mrs. rudolf haffenreffer, 
who were enjoying a quiet life 
on the farm. he recounts the 
elderly couple’s daily routine 
in the summer, which consisted 
of a leisurely breakfast served 
by rosie, their housekeeper, 
followed by a drive past their 
Civil War era barn and the lily-

Gina macdonald
Chair Board of

trust of mt.hope Farm

mOuNt 
HOpe farm

Bristol
rhode island, usa

padded pond, and through the fields that tumble 
down to the shore of mt. hope bay. There they would 
settle down to watch the birds from Cove Cabin, a 
rustic Adirondack style haven by the water’s edge. 
Today, the Cove is a favorite spot for weddings.

Arnold’s father taught him farming and landscaping. In 
the Azores, the Gonsalves family had a big vegetable 
garden (lots of potatoes!) and a farm with dairy cattle, 
chickens and pigs. All this was perfect training for 
Arnold, who today is the Superintendent of mt. hope 
Farm, responsible for overseeing all the gardens and 
hayfields and livestock on the 127 acre farm now owned 
by the nonprofit Mount Hope Trust. This past year Rhode 
Island master Gardeners worked with mt. hope Farm to 
grow more than 1,500 pounds of produce for the East 
Bay Food Pantry.

mt. hope Farm is supported by the generosity of donors 
and members, and the visitors who stay in the historic 
inn and guesthouses, nestled in the sleepy pastures of 
mount hope in historic Bristol, rI. Come visit us!

Gina macdonald, Chair mount hope Farm Board of Trustees. The Inn at mount hope Farm
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Even if you are not sure call 
9-1-1. The sooner the person 
receives medical help the 
better chances of a positive 
result. Today most hospitals have 
Stroke teams who are equipped 
and knowledgeable on handle 
stroke patients.
remember fast!

The above acronym is one that everyone should have 
engraved in their minds
It will help you remember the sudden signs of stroke. 
When you can spot the signs, you’ll know that you need 
to call 9-1-1 for help. The sooner the person receives 
medical help the better chance of a positive outcome.

f a s t

https://s1.hdstatic.net

Joe Cabral

f Face drooping- Does one side of the face droop 
or is it numb? Ask the to smile, is it uneven?

a Arm Weakness- Is one arm weak or numb. Ask 
the person to lift both arms does one arm drift 
downward?

s Speech difficulty- Is the speech slurred? Is the 
person unable to speak or hard to understand? 
Ask them to repeat a simple sentence like “The 
quick brown dog” . Is the sentence repeated 
correctly?

t Time to call 9-1-1. If someone shows and of these 
symptoms, even if they go away, call 9-1-1 and 
get them to a hospital immediately. Also check 
the time so you’ll know when the first symptoms 
appeared.
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A Fábrica de Licores Eduardo Ferreira & Filhos 
Lda., empresa fundada em 1993, mas com 
uma experiência acumulada desde 1936, 
dedica-se ao fabrico e comercialização de 

bebidas alcoólicas. Com origem na região Autónoma 
dos Açores e presente em 3 continentes. Tem por lema 
a produção de licores de frutos naturais, aguardentes 
e outros produtos alcoólicos, respeitando as normas 
de qualidade mais exigentes. Estãos presentes no 
mercado horeca, comércio tradicional e distribuição 
moderna. As marcas Ezequiel, mulher de Capote, 
Queen of the Islands, entre outras, são propriedade 
registada da empresa Fábrica de Licores Eduardo 
Ferreira & Filhos Lda..

Destacam como principais artigos do portefólio o 
Licor de maracujá Ezequiel (um marco na história e 
tradições gastronómicas dos Açores e galardoado 
com 6 medalhas de ouro internacionais pela sua 
qualidade), Licor de Natas Queen of the Islands, 
Licor de Anis (com rama) de elevada qualidade e os 
variados Licores de frutos naturais das Ilhas dos Açores. 
A sua capacidade produtiva (duplicada em 2010) 
está preparada para um grande volume de produção, 
através de instalações modernas e uma equipa de 
produção, qualidade e desenvolvimento de produto 
competentes e formadas.

The Liquor Factory Eduardo Ferreira & Filhos Lda., 
Founded in 1993, but with experience accumulated 
since 1936, is dedicated to the manufacture and sale 
of alcoholic beverages. Originating in the Autonomous 
region of the Azores and present in 3 continents. Its 
motto is the production of liqueurs of natural fruits, 
spirits and other alcoholic products, respecting the 
most demanding quality standards. They are present in 
the horeca market, traditional commerce and modern 
distribution. The brands Ezequiel, Capote Woman, 
Queen of the Islands, among others, are registered 
property of Fábrica de Licores Eduardo Ferreira & Filhos 
Lda ..

The main items in the portfolio are the Licor de 
maracujá Ezequiel (a landmark in the history and 
gastronomic traditions of the Azores and awarded 
with 6 international gold medals for its quality), Queen 
of the Islands Liquor, Anis Liqueur high quality and the 
varied liquors of natural fruits of the Azores Islands. Its 
production capacity (doubled in 2010) is prepared for 
a large volume of production through modern facilities 
and a competent production team, quality and 
product development.

roberto medeiros

História da fÁbrica de licOres
“mulHer de capOte”

HistOry OF tHe liqueur FaCtOry “mulHer de CapOte” 
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you just got served
Serving legal papers on a defendant, while 

often over glamorized in the media, is a critical 
part of legal proceedings. An improper serving 
of papers can invalidate later legal action 

because the defendant never received notice and, 
as a consequence, did not get the full amount of 
time required by law to answer the charges that were 
brought against them. 

The media often portrays one 
form of personal service in 
particular, where a defendant 
is simply handed the legal 
papers. While there are various 
other ways of fulfilling service 
of process, this is certainly 
the most direct one, and can 
often leave the least leeway 
for a defendant to say they 
never received proper service. 
Courts will often use officials 
such as sheriffs to deliver 

service of process. however, likely due to situations 
where there can be a high volume of lawsuits but a 
low number of available officials, many states will 
allow others to deliver service of process instead. The 
exact qualifications and training needed for non-
officials varies by state, but many have decided that 
it is enough to be at least 18 years old and have no 
connection to the lawsuit in question. 

The place and time someone is handed service of 
process can also vary significantly by state. While some 
states will not allow service of process on Sundays, or 
trespassing on private property, in general state rules 
are generous regarding where and when someone is 
served. 

In summary, the popular perception of service of 
process is an overstatement and an understatement. 
On the one hand, there are many less direct ways 
people are served besides personal service. On the 
other, service of process may be handed to you at the 
place and time you least expect. 

Christopher
Whitmore
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Que fiquem todos avisados de que os Estados 
Unidos da América têm um novo inimigo 
que é mais poderoso e mais perigoso que 
todos os terroristas juntos. Este novo inimigo 

chama-se GOvErNO FEDErAL que aos poucos e 
poucos não apenas destrói a sua própria democracia 
bem como a sua já enfraquecida economia.

As eleições que neste decorreram para a presidência 
do nosso país adoptivo sem dúvida alguma que 
vai ficar registado nos pergaminhos históricos e de 
forma menos popular para o povo americano. Por 
um lado temos a direita que odeia Afro-Americanos, 
emigrantes e outros grupos minoritários construindo 
muros (vergonhosos) numa imitação do muro de Berlim 
enquanto na esquerda temos alguém que por detrás 
das cortinas elogia as multinacionais, e gigantescas 
instituições financeiras e que ganha milhões de 
dólares favorecendo essas mesmas multinacionais 
enquanto publicamente afirma o contrário do que foi 
dito em privado escondendo assim a sua verdadeira 
personalidade.

mas o mal não é contido apenas  nos candidatos à 
presidência porque os actuais membros do Congresso 
e Senado fecham os olhos aos trabalhos que vão 
escasseando e criam situações proveitosas para si 
mesmos e tudo isto porque é muito fácil exportar 
trabalhos, fechar departamentos do governo pondo 
assim milhares de funcionários no desemprego e na 

pobreza enquanto continuam 
a receber chorudos salários, 
no Senado os lideres da 
maioria e minoria  usufruem 
$193,400.00 anuais na 
casa dos representativos o 
Presidente do Congresso 
ganha $223,000.00, os lideres 
maioritários e minoritários 
ganham $193,400.00 e os 
restantes membros do senado 

e congresso ganham $174,000.00 e isto para não se 
falar nos muitos benefícios que poucos falam por razões 
mais do que óbvias enquanto o povo especialmente 
os reformados ganham um mínimo que não dá para 
a sobrevivência e que no próximo ano podem contar 
com uns miseráveis trocos de aumento (0.3%). Claro 
que não posso deixar despercebido o facto que 
os senhores do poder têm ainda outros benefícios 
que recebem incluindo os ganhos usufruídos pelos 
grupos que influenciam grandemente decisões 
governamentais.

repare-se bem que no decorrer desses acontecimentos 
e para tentarem suavizar a raiva e a dor que se alastra 
por este país dizem que irão doar seus salários a 
organizações não lucrativas. verdade? Eu também 
faria o mesmo se tivesse outros meios de subsistência 
como todos eles têm e os que estão fora do trabalho 
não têm esta opção.

É óbvio que a luta interna que ocorre no nosso governo 
é uma luta de ideologias de ganância financeira e que 
pode causar mais desastre económico do que uma 
bomba lançada por terroristas. Enquanto uma bomba 
terrorista causa morte imediata as acções “terroristas” 
dos nossos chamados líderes causam enormes 
prejuízos que afectam a vida de todo o cidadão, mas 
estas causas são tão dolorosas e até mesmos tão fatais 
como uma bomba terrorista. O desemprego, a fome, 
a miséria, o desespero, e o desalojamento são todos 
indícios de morte que pode ser a longo ou curto prazo.

Os Estados Unidos da América já não têm um governo 
que é do povo e para o povo mas sim de uns poucos 
para os privilegiados. Onde os terroristas falharam o 
nosso governo sucede.

Ao votar para a presidência  gostaria de ter mais 
opções no lugar daquelas que me foram oferecidas, 
mas com a vitória de Donald Trump só me resta dizer: 
“Que Deus abençoe e proteja a América”.

António Teixeira

terrorismo caseirO http://milano.talentgarden.org
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high levels of total cholesterol is strongly 
associated with heart disease. Untreated high 
cholesterol leads to atherosclerosis, causing a 
narrowing of arteries and an eventual restriction 

of blood flow. This blood flow restriction may lead to 
potentially fatal cardiovascular events. It is important 
to be treated with medications and employ lifestyle 
changes in order to prevent a first cardiovascular 
event. 

In those patients with a previous cardiac event, such 
as myocardial infarction (heart attack), angina, or 
prior revascularization, medications should also be 
taken to help lower cholesterol. Patients without any 
cardiac events but who have strong risk factors, such 
as diabetes or elevated LDL levels, also benefit from 
moderate intensity treatment.

First line pharmacotherapy for all high risk patients, unless 
contraindicated, are a class of medications called 
statins. All high risk patients should be placed on high 

intensity statin medications, either Crestor(rosuvastatin) 
or Lipitor (atorvastatin).

high risk patients include those who are 21 years or 
older with an LDL level greater than 190 mg/dL or have 
clinical cardiovascular disease. Stains are generally 
well tolerated and may be titrated based on specific 
patient response. These medications should be taken 
at bedtime, since it is believed our bodies synthesize 
most cholesterol when our dietary intake is lowest. The 
most common and serious adverse effect of long term 
stain use is muscle breakdown, 
which may lead to tendon 
rupture and possible electrolyte 
imbalances. In most cases, 
muscle breakdown will lead to 
discontinuation of statins. If well 
tolerated, it is recommended 
patients continue taking statins, 
since clinical studies have proven 
its mortality benefit.

Bryan melo
doctor of pharmacy 

cholesterol
medicatiONs 
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Em 1872, a produção de laranjas nos Açores 
parou abruptamente, em consequência da 
“doença nos laranjais” e do envelhecimento das 
plantações que, em apenas dois anos, destruiu 

todos os laranjais em S. miguel. Consequentemente, 
depois de 75 anos de um negócio lucrativo, a 
economia açoriana entrou em depressão.
Devido a este facto, os principais produtores da ilha 
tiveram de encontrar outros tipos de culturas. Foi a 
partir daí que apareceram as culturas do chá, tabaco, 
batata-doce e ananás.
Para cultivar a planta do chá e transformá-la em chá, 
foram contratados dois mestres chineses, que vieram 
aos Açores ensinar a cultura do chá.
A indústria do chá depressa obteve uma importância 
social e comercial nos Açores. No entanto, durante 
a primeira Guerra mundial, a maioria das fábricas 
“fechou” e a partir daí restaram apenas oito fábricas. 
mais tarde com o crescimento da concorrência e 
com o apoio governamental dos chás africanos, 
todas as fábricas fecharam, excepto a fábrica de Chá 
Gorreana.
Esta fábrica permaneceu “aberta “ devido ao facto 
de, desde 1926, produzir a sua própria electricidade 
tirando partido de uma ribeira que se situa na 
propriedade.
A fábrica de Chá Gorreana obteve as primeiras 
sementes em Setembro de 1874 e em 1883 produziu o 
seu primeiro chá. (1ªparte de 6)

In 1872, the production of oranges in the Azores stopped 
abruptly, as a result of the “disease in the orange 
groves” and the aging of the plantations that, in only 
two years, destroyed all the orange groves in S. miguel. 
Consequently, after 75 years of profitable business, the 
Azorean economy has gone into depression.
Due to this fact, the main producers of the island had 
to find other types of cultures. It was from there that 
crops of tea, tobacco, sweet potatoes and pineapples 
appeared.
To cultivate the tea plant and turn it into tea, two 
Chinese masters were hired, who came to the Azores 
to teach tea culture.
The tea industry soon gained social and commercial 
importance in the Azores. During World War I, however, 
most of the factories “closed “ and there were only eight 
factories left. Later on with the growth of competition 
and government support for African teas, all factories 
closed, except for the Tea factory Gorreana.
This factory remained “open” due to the fact that, since 
1926, to produce its own electricity taking advantage 
of a river that is located in the property.
The Gorreana Tea factory obtained the first seeds in 
September 1874 and in 1883 produced its first tea. (1st 
part of 6)

roberto medeiros

História dO cHÁ NOs aÇOres
HistOry OF tea in tHe azOres
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A guitar wrapped in paper, tied in twine makes 
its way, by train, from the big city into the hands 
of a young boy.  That young boy learned to 
play.  he learned to play so that he might 

share something that had been growing deep within 
him.   It was a gift born of pain and loneliness.

  he spent two years away from all he knew when 
he was diagnosed with tuberculosis.  he learned to 
overcome those lonely days by ‘inventing something 
from seemingly nothing’.  michael Carroll learned that 
challenging times can inspire and, sometimes, ignite a 
passion that had once only flickered unnoticed.

michael Carroll made his way from his native Ireland to 
England at age 16.  he worked and continued to sing, 
play and write.  At 17, still young, still dreaming, he took 
a position with the New Zealand Shipping Company 
and sailed from London to New Zealand and back 
again.  he stopped in Portugal and madeira.  Eventually 
he found employ on the QE2, entertaining the likes of 
Sugar ray Leonard and George C. Scott.  The QE2 had 
ports of call all around the globe including Portugal and 
madeira.  music was a language he could speak—a 
language understood by people of all nations.  “I 
love the different cultures around the world.  It gives 
you great scope for imagination and inspiration in you 

songwriting.”  Eventually, michael 
brought his music and songwriting 
right here to Bristol, rI where he has 
been a local fixture at Aidan’s and 
at rI veterans’ home. 

michael has written many songs 
and played with many talented 
artists.  his songs often speak to the 
heart, tugging at the strings that 
bind our life and love.  his songs can 

mike carrOl

be playful and lively conjuring joy where none seemed 
to exist.   his music has been, and continues to be, a 
testament to a quiet perseverance that beckons the 
listener to open his heart to the world. 

maria Alano
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The world is made of two kinds of people. There 
are people who live for excitement and ‘die’ of 
boredom. And then there are the rest of us. For 
the first group, when life threatens to become too 

routine, they seek thrills. I am not one of them. But for 
a long time I have found the behavior of these thrill-
seekers interesting.

I have done a little research into what makes them tick. 
People like this have a distinctive personality makeup 
that is the product of both their genetic makeup 
and all they have experienced. The pursuit of intense 
experiences, and the willingness to take risks for the 
sake of such experiences drive them.

The greatest risk-takers tend to be young males in their 
adolescent years—a fact reflected in their high rates of 

auto accidents, binge drinking, 
drug use and pathological 
gambling. But, if there ever was 
a risk gap, modern women seem 
to be closing it. These days, 
sensation-seeking can extend 
beyond viewing scary movies 
to unusual or extreme sports 
such as skydiving, hang gliding, 
scuba diving, auto racing, rock 
climbing whitewater kayaking, 
and bungy jumping.

Father John 
Edward Burger

ready For a 
challenge?  

jump! Bungy jumping apparently was invented in the South 
Pacific, in a small country called Vanuatu. There young 
men would traditionally prove their courage by jumping 
30 meters with vines attached to their feet.  Today, in 
various places around the world a modernized version 
of bungy jumping is available. This risk-taking might be 
just an expression of a generalized need for activity 
itself, but in the last two decades 3 million people have 
summoned the courage to jump from great heights. 
The world’s highest bungy jump – 233 meters or 764 feet 
is located at macau Tower, in the former Portuguese 
outpost of macau at the doorstep of China.

Sensation seekers from around the world make their 
way to macau for the thrill of falling 76 storeys. If children 
resemble parents or siblings in sensation-seeking, it is 
probably due to shared genes rather than the influence 
of the family. Friends and others outside of the home 
may provide behavioral models and reinforce the 
disposition carried in the genes. So the future of the 
business seems assured, until someone builds a taller 
jumping platform!

Without risky experiences, humanity would stagnate; 
there would be little impetus for discovery. Who would 
ever have crossed a desert or sailed beyond the 
horizon? modern life has not wiped out the need for 
excitement. When people need excitement, they will 
find it. And bungy jumping has joined gambling as one 
more form of risky behavior that is available in macau.
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40 anos depois do seu início em 1978, os elementos 
dos Capitalistas valorizam todo o seu trabalho e 
dedicação que existe na sua amizade e carinho 
que têm entre si e perante toda a comunidade. 

No passado dia 29 de outubro de 2016, festejaram o 
quadragésimo aniversário no restaurante Cotalimar 
em Newbedford, onde a comida não faltou num 
ambiente carinhoso. Foi uma noite de calor humano 
e simplicidade que se viveu, momentos de conforto e 
memórias à flor da pele. Pois é assim, após 40 anos de 
existência, o conjunto Capitalistas, continua a tocar e 
a encantar nestas paragens comunitárias e não só.

O conjunto é composto pelos seguintes elementos:
voz - Dionisio Garcia
viola solo - João Cunha
viola Baixo - Norberto Oliveira
teclados - Jorge macedo
Batéria - mário Almeida

O magazine A Praça, faz votos para que a harmonia se 
mantenha continuando a tocar e a encantar, muitas 
felicidades, Parabéns Capitalistas.

David Loureiro

40º aNiversÁriO capitalistas
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BiograFia de

diNis
paiva

No conhecido restaurante O Diniz, em East 
Providence, teve lugar no dia 6 de dezembro 
a apresentação do livro Dinis Paiva- a 
comunicação ao serviço da vida. Trata-

se de uma foto biografia com textos de Gabriela 
Silva que dá a conhecer o percurso multifacetado 
do cantor, contador de histórias e exímio cozinheiro 
que, na ocasião, brindou com a comunicação social 
local e amigos, no espaço agora liderado pela filha 
Natália, sua seguidora na arte de bem servir a comida 
tradicional portuguesa e açoriana.

Impresso por Artur Paiva, em Fall river, o livro foi 
paginado pela empresa Comunicar Atitude, sediada 
nas Lajes do Pico. As fotos mais recentes são do 
fotógrafo picoense Pedro Silva e foi traduzido para 
inglês por Sandy ventura. Na contracapa, há uma 
nota do Professor Onésimo Teotónio de Almeida, 
igualmente presente na cerimónia.

A Praça saúda o empresário e agradece o convite 
para estar presente nesta efeméride.

Gabriela Silva 
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tHe bristOl atHletic
hall oF Fame

front row: james mcmahon, Bradley oliver, jennifer cavallaro, melissa iacovelli treeman, 
jennifer Biancuzzo lewis, paul vollaro jr, seth Braun.
back row: jeffrey grifka, michael iacovelli, joseph ramos, christian Brown, jodi kopecky, 
julie principe, matthew travers, jason prenda, salvador corona.

“The Bristol Athletic hall of Fame held its 36th Annual Banquet on Saturday, 
November 26th at the venus de milo restaurant in Swansea mA. A total of 
16 people were inducted into the hall of Fame including 14 athletes from 
the Mt Hope High School Class of 1994, which was the first graduating 

class at mt hope. Also inducted into the Special recognition category were  
2 Bristol residents who were athletes at Bishop Connolly high School in Fall 
river mA during the same general time period. A group of 180 people were 
in attendance. The master Of Ceremonies was michael Lunney, the Assistant 
Director of the rI Interscholastic League.” 

flasH News

Uma comitiva dos Fenais da Luz está a perspetivar uma digressão e às comunidades 
de emigrantes residentes nas áreas da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e de 
Toronto, no Canadá.
De acordo com informação disponibilizada pela organização a digressão tendo 
“como principal objetivo a angariação de fundos para o restauro da Igreja Paroquial 
dos Fenais da Luz, e realizar-se-á um encontro de fenaenses e amigos no Centro 
municipal de Cultura dos Fenais da Luz, moderado pelo pároco, Padre ricardo 
Tavares, o presidente da Junta de Freguesia, João José medeiros, e o presidente do 
grupo de teatro ‘O Ponto’, vítor Almeida”. 
Qualquer interessado pode participar, “pois a finalidade deste intercâmbio ultrapassa 
o projeto de restauro da Igreja Paroquial: pretende-se fomentar a fraternidade 
na freguesia, facilitando a criação de alianças entre instituições, habitantes e 
emigrantes”. 
A organização refere que “numa freguesia, como os Fenais da Luz, tão heterogénea 
e rica em organismos culturais, todos os eventos que promovam diálogo e convívio 
são fundamentais para a coesão da comunidade”. 
Para levar a bom porto esta pretensão de angariar fundos, estão a ser formadas 
duas comissões no estrangeiro, uma na Nova Inglaterra, orientada por Tony De melo, 
presidente da Filarmónica de Nossa Senhora da Luz de Fall river, e outra em Toronto, 
orientada por Eduardo vieira, diretor do Correio da manhã do Canadá. 
A principal atracão dos eventos de angariação de fundos, durante a digressão, 
segundo a mesma fonte, será o grupo de teatro ‘O Ponto’, dos Fenais da Luz, que 
oferecerá as receitas dos espetáculos à Igreja Paroquial. 

fenais da luz vai em 2017 angariar fundos para restaurar 
igreJa. digressão irá aos estados unidos e Canadá
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inside oF the Fashion World

This season  trends...
 
Feminine  romantic,
sophisticated... 
Is all about glamour. 

To transmit sensuality
and Beauty.

Lucia Aguiar

Magazine A PrAçA | Janeiro-Fevereiro 2017

straight From
paris ruNawaYs
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It’s all about
the details this season

Sheer  Chantilly lace

Beautiful embroidery
and texture

Beautiful necklines
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recordo como se fosse hoje quando visitei o 
Canadá pela primeira vez e ao passar por 
Niágara Falls no final do mês de Agosto me 
deparei com arvores e montras descordadas 

como se estivéssemos no mês de Dezembro.  Não 
podia compreender qual era a razão daquela pressa 
quando ainda faltavam três meses para o natal.

Agora a viver aqui nos Estados Unidos percebo que 
a pressa e sistemática tudo se faz a correr e todos 
correm para tudo.

No entanto no meio de tanta correria nota-se que 
as pessoas vão perdendo o gosto pelos tempos e 
pelos momentos.  Dantes aprendia-se a esperar 
pacientemente, mas hoje ainda não decidimos o 
que fazer já temos a nossa frente um enorme legue 
de escolhas e de propostas que nos forçam para uma 
escolha rápida, que salvo raras exceções nunca é a 
melhor.  Porque como diz o nosso povo “depressa e 
bem não há quem”.

Neste ritmo apressado ainda em Setembro começamos 
a decorar para o halloween, para depois na primeira 
semana de Novembro vistamos as cores do outono, 
e procurarmos o perú para o Thanksgiving.  No dia 
antes do Thanksgiving ou no próprio dia, decora-se a 
arvore de natal, que antes ou imediatamente depois 
do primeiro dia do ano irá para o lixo e acabam-se 
assim os sinais visíveis da quadra do Natal.

É a loucura das alternânçias 
que nos levam a experimentar 
de tudo, mas impedem-nos de 
saborear com tempo o que 
quer que seja.

Nesta azáfama perdemos o 
sentido e o gosto de viver e 
saber esperar o tempo do  
Advento marcado pela festa 
da Imaculada Conceição e 
pelas novenas do menino Jesus.

E como não preparamos convenientemente este 
tempo que antecedo o natal, quando a festa chega 
ela dura apenas alguns dias e pronto acabou!

E preciso voltar a descobrir o sentido e a grandeza 
do Natal e do tempo que o prepara sem descurar 
também o tempo que ele inaugura e que se extende 
pela festa do reis, o baptismo do senhor e tem o 
ponto final com a festa da luz o cantar as estrelas que 
celebra a apresentação do senhor e assinala o dia em 
que se desmontavam os presépios que são a imagem 
de marca do natal cristão.

hoje estamos totalmente deslumbrados com a 
imagem da arvore de Natal com as luzes e as cores 
dos ornamentos, mas se recuarmos algumas décadas 
todos se lembram dos laranjas e o trigo, e os enormes 
e coloridos presépios que enchiam salões de igrejas e 
casas particulares.

Os presépios paroquiais somo o do senhor prior que 
ainda se constrói na ribeira grande são a imagem da 
comunidade que os constrói.  O presépio e o centro 
do Natal e convida-nos a viver passo a passo a quadra 
natalícia.  Por esta razão os presépios só devem ser 
montados na semana do natal e a figura do menino 
só devera ser colocada no dia 25 do mesmo modo 
os reis só devem chegar a grota ou ao estabulo no 
dia 6 de Janeiro e no 2 de Fevereiro procede-se á 
desmontagem de todo o presépio.

Este ritmo de montar, celebrar e desmontar ajuda-nos 
a viver esta festa de um modo mais comprometido 
e a viver este tempo com um sentido mais cristão e 
menos consumista.  Aprendemos a valorizar o sentido 
da família e a apreciar o tempo vivido em comum sem 
pressas nem correrias.  É certo que o tempo e a vida 
de hoje tem um ritmo mais acelerado e competitivo.  
Todavia a valores que se sobre põem aos demais e a 
realidades que se devem viver e celebrar na calma e 
na tranquilidade que só o presépio de Belém nos pode 
ensinar a viver e a apreciar.

do tempo
do natal 

Padre Luís
Garcia Dutra

http://www.oahuspineandrehab.com

as pressas mOderNas
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– Qual é o seu nome? — pergunta um louco a um 
colega.
– Sei lá, esqueci-me. E o seu?
– Também me esqueci!
– Olha, temos nomes iguais!

RirSó para

– Quantos dedos eu tenho nessa mão, Joãozinho?
– Cinco, professora!
– Se eu tirar três, o que acontece?
– A senhora fica aleijada!

na aula de matemátiCa

havia um jogador tão fraco, tão fraco, tão fraco, 
que quando marcou o seu primeiro golo, falhou na 
repetição.

Jogador

Um bebado estava no bar a beber a sua aguardente 
e pede ao dono do bar:
– Oh senhor, põe aí um disco nessa máquina de 
música para animar o bar.
O dono do bar diz:
– Não posso, porque meu pai morreu ontem.
E o bebado pergunta:
– E ele levou o disco?

no Bar

– Pai, como um é que bebado se sente?
O pai responde:
– Filho, olha para aquelas duas cadeiras ali na frente. 
Um bebado veria quatro cadeiras.
E Joãozinho diz:
– mas pai, ali só tem uma cadeira.

Joãozinho

no pátio de uma Casa de saúde

Um pastor estava pregando na praça pública dizendo:
– Sai demônio!
E um bebado responde:
– Não sai não! A praça é pública!

o pastor

O bebado sai da igreja e o padre diz:
– Vai com Deus meu filho, e que São Pedro, Santa Luzia, 
Santo Antônio e Nossa Senhora te acompanhem.
O bebado saiu e pegou na sua bicicleta. Logo mais 
adiante caiu e disse:
– Eu sabia que tanta gente na bicicleta não ia dar 
certo!

o BeBado

Na Casa de Saúde, o médico tenta curar um maluco 
que pensa ser um cavalo:
– Olhe para fundo dos meus olhos e repita depois de 
mim: “Eu não sou um cavalo.” – diz o medico.
– Se não sou um cavalo sou uma égua! – diz o louco.
– Não. Eu não sou um cavalo e nada mais! – diz o 
medico.
– Eu não sou um cavalo e nada mais! – repete o louco.
– Nada mais não seu burro! – diz o medico.
– Eu não sou burro, sou cavalo! 

maluCo
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Delfina
técnica de Cozinha

Onde a amizade e a bOa dispOsiçãO

sãO Os ingredientes principais

A  minhaCoz inha . . .

cOGumelOs  recHeadOs
stuFFed baby pOrtabella 

musHrOOms

ingredientes:
24 Cogumelos
1 chouriço de carne picado
250 grs de bacon
4 chalotas picadas
4 dentes de alhos
Azeitonas picadas

preparação:
Lave os cogumelos,  corte os pedúnculos e pique em 
pequenos pedaços reserve. refogue o chouriço picado 
e o bacon num pouco de azeite, quando estiver bem 
refogado junte as chalotas picadas assim como os 
alhos e deixe alourar. Depois junte o pimento, também 
picado, os pedúnculos dos cogumelos e duas colheres 
do tempero adobo e deixe cozinhar por uns 10 minutos. 
Entretanto, pique as azeitonas e tire a côdea do pão, 
pois só irá usar o miolo e esmigalhe, guarde em uma 
tigela. Numa frigideira derreta a manteiga e junte a 
salsa picada, deite em cima o pão, assim como o resto 
dos ingredientes do recheio. Envolva bem e encha a 
cavidade dos cogumelos, leve ao forno pré aquecido a 
180 graus, US é 350 graus e deixe cozinhar por 20 minutos. 
Sirva quente. É uma entrada muito apreciada, eu gosto 
sempre de por um pouco de azeite por cima antes de 
levar ao forno .Bom Apetite.

How to Prepare:
wash the mushrooms , remove and dice the stems and 
reserve. in a frying pan add a about 2 table spoons of 
olive oil and cook the chourico and the bacon until 
done ,add the shallots and garlic and let  cook for a few 
minutes add the red pepper and the mushrooms stems 
as well as the Adobo seasoning, let cook in a low flame. 
Remove the crust from the bread and put in to a bowl 
and add the chopped olives, set aside ,in a pan melt the 
butter and add the parsley, when melted pour over the 
bread and also the rest of the ingredients , mix well if a 
little dry you can always melt a little more butter and add 
to the stuffing. Fill the cavities of the mushrooms with the 
stuffing and bake in a pre heated oven at 350 degrees for 
about 20 minutes.. It is one of my family favorite appetizer 
,i like to drizzle the mushrooms with a little olive oil before 
baking.. enJoY.

Azeite
3 barras de manteiga
1 pimento vermelho picado
2 colheres de sopa de adobo
2 pães caseiro o artesanal
1 ramo de salsa picada

Ingredients:
24 mushrooms
1 chouriço diced
1/2 pound of Bacon
4 shallots
4 garlic
1 cup of diced olives

3 Sticks of butter
1 Red pepper diced
1 Bunch of parsley chopped
2 tbs of adobo seasoning
2 one day old artesian bread
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 eNtrecOstO à 
traNsmONtaNa

COuntry style pOrK ribs

ingredientes:
2 kg de Entrecosto
500 grs de chouriço
250 grs de chouriço
       de sangue
1 cebola picada
2 dentes de alho
2 folhas de louro
2 tomates maduros
2 latas de grão
1 Couve lombarda
Sal
Cominhos a gosto
Pimenta a gosto
 Pasta de alho
Azeite
1 lata de caldo
  de carne

Ingredients:
4 pounds of pork ribs
1 pound of chouriço
1/2 pound of blood 
       chourico
2 cans of chick peas
1 savoy cabbage
1 Chopped onion
2 garlic cloves
2 Bay leaves
salt

preparação:
Barre o entrecosto com sal, pimenta, cominhos 
e pasta de alho, deixe marinar por uma hora. 
Numa frigideira aqueça algum azeite e passe o 
entrecosto nele para selar os temperos, coloque 
num tabuleiro, de ir ao forno, coberto com papel 
de alumínio e deixe cozer 40 minutos. Num tacho 
leve a alourar a cebola com o azeite, junte os 
alhos e as folhas de louro, junte os chouriços 
picados e deixe cozinhar. vá juntando o caldo 
de carne à medida que vai precisando. Junte a 
couve cortada, o grão e mantenha a cozedura 
até ficar como gosta. Rectifique os temperos, 
porque os chouriços estão temperados e já têm 
sal. Entretanto corte o entrecosto já cozinhado, 
por em cima adicione o preparado deixando 
suar em lume brando por uns minutos. Quase 
que serve como sopa, bom para noites frias de 
inverno... BOm APETITE.

How to Prepare:
Rub the pork ribs with salt pepper cumin, and the garlic paste let stand 
for an hour. in a frying pan heat the olive oil and sear the ribs , transfer to 
a baking pan, cover and cook at 350 degrees for 40 minutes. In pot heat 
olive oil and  sautee the onions, add the garlic and bay leave , chop the 
sausages and add to the pot adding some broth as needed cook for 
about 15 minutes, strain the chick peas and chop the cabbage add it 
all to the pot and let it cook for  10 minutes. Check the seasonings to see 
if it needs any , remember the sausages are seasoned..Cut the ribs and 
add them to the top of misture in the pot ,  let them steam for about 10 
minutes.. it is a hardy meal very  good for cold winter nights. enJoY.

garlic paste
Cumin to taste
pepper
olive oil
1 can of beef broth
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HOróscOpO
carNeirO 

A vida afetiva caracteriza o momento ideal para consolidar 
relações, manifestando carinho e compreensão pelos 
envolventes. 
A nível profissional a conjuntura marca uma evolução na 
carreira, materializada em oportunidades bem aproveitadas.

tOurO
A vida afetiva harmonizada permite quebrar rotinas e promover 
relações tranquilas, agradáveis e absolutamente estáveis.
A nível profissional expanda a imaginação e preste atenção a 
novas oportunidades, fundamentais para trilhar o seu futuro.

GÊmeOs
A vida afetiva coloca a necessidade de conciliar o pensamento 
e o sentimento, examinando a idoneidade da sua atitude. 
A nível profissional estão favorecidos os novos empreendimentos 
e todas as ações contribuem para abrir novos horizontes.

caraNGuejO
A vida afetiva exige reflexão e lucidez para avaliar os sentimentos, 
de forma a tomar decisões guiadas pela sua intuição.
A nível profissional usufrua de toda a sua imaginação criativa e 
riqueza interior, para confiantemente renovar a carreira.

leãO

A vida afetiva reflete a capacidade de manifestar a 
generosidade do seu caráter, essencial ao desenvolvimento de 
relações proveitosas.
A nível profissional podem surgir problemas esperados, 
entretanto, as decisões devem ser tomadas com serenidade e 
racionalidade. 

virGem
A vida afetiva indica que esta fase é ideal para fortalecer 
relações e, com sabedoria, recomeçará uma nova etapa muito 
próspera.
A nível profissional vai encontrar apoios extraordinários para 
concretizar os seus projetos, principalmente no estrangeiro. 

balaNÇa

A vida afetiva depende do seu 

escOrpiãO
A vida afetiva favorecida facilita um comportamento mais 
extrovertido e, desta forma, aproveite para partilhar sentimentos.
A nível profissional poderá alcançar grandes objetivos, 
valorizando a formação continua e especializando os 
conhecimentos.

saGitÁriO
A vida afetiva acusa alguma instabilidade, mas, certamente, 
a sua natureza otimista contribuirá para atrair condições mais 
positivas.
A nível profissional pode corajosamente criar novos projetos e 
apresentar as suas ideias, com confiança e muita determinação.  

A vida afetiva prioriza a família e a atenção estará mais dirigida 
para o lar. 
O conforto emocional é encontrado na intimidade do “Ser”.
A nível profissional a criatividade é colocada à prova e 
desenvolvendo a capacidade de iniciativa poderá iniciar 
novas realizações.

capricórNiO

aquÁriO
A vida afetiva estimula a resolução de problemas antigos e, 
conscientemente, pondere sobre as suas atitudes nesta área.
A nível profissional terá um trabalho difícil para encontrar o 
sucesso, contudo, esteja confiante nos resultados. 

peixes
A vida afetiva enfatiza o seu charme e exalta a sua Fé, facilitando 
a execução de todas as atividades humanitárias.
A nível profissional as ideias visionárias, colocadas em prática, 
poderão trazer-lhe grandes benefícios no seu trabalho.

Luis moniz
astrólogo

equilíbrio pessoal e da habilidade para desenvolver relações na 
base da mútua compreensão.
A nível profissional as decisões devem ser inteligentes e firmes, de 
forma a atrair uma nova dinâmica mais bem-sucedida.

www.maGaziNeapraca.cOm

leia mais... saiBa mais!
tamBém estamos na WeB

times square

(21 março - 20 aBril)

(21 aBril - 20 maio)

(22 maio - 21 junho)

(22 junho - 23 julho)

(24 julho - 23 agosto)

(24 agosto - 23 setemBro)

(24 setemBro - 23 outuBro)

(24 outuBro - 22 novemBro)

(23 novemBro - 21 deZemBro)

(22 deZemBro - 20 janeiro)

(21 janeiro - 18 Fevereiro)

(19 Fevereiro - 20 março)
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Friend’s OF times square

amiGOs da



Vila de Água de Pau
S.Miguel - Açores

Caloura - água de pau
S.Miguel - Açores


