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Após 9 edições, o 
Magazine A Praça 
mostra que está forte, 
valente e com pernas 

para andar. O Magazine A 
Praça tem provado que é uma 
revista do povo e para o nosso 
povo, sempre ao encontro de 
novas histórias, novos talentos, 
novos horizontes e novas 
tecnologias. Conhecendo e 
sabendo de novas ideologias 
e novos horizontes, o Magazine 
A Praça vai sempre à procura 
de novas informações que 
levamos até si, nosso querido e 
apreciador leitor. 

Quem fala por falar, pois 
não sabe o que fala e quem 
fala o que sabe por vezes 
não sabe nada, juntando o 
útil ao agradável até que.... 
chegamos lá, já dizia a minha 
avó Angelina Cabral Vieira.

Com tudo isso, querendo 

dizer, que é através dos 
nossos conhecimentos que 
chegaremos a conhecer um 
mundo  melhor na educação 
e informação de toda a nossa 
gente, as nossas raízes.

Há que acreditar num mundo 
melhor, por esta razão, o 
Magazine A Praça, existe para 
abrir portas às saudades, criar 
desejos de uma alegria de 
viver. Nem tudo é mar de rosas 
porque existem espinhos pelo 
caminho..... meu pai Armando 
Assis de Melo Loureiro já me 
dizia, “David meu filho, para se 
apanhar uma rosa há que levar 
picadelas”, ditos antigos que 
se hoje averiguarmos o sentido 
deles, teremos uma resposta 
certa e verídica.

Sorria sempre para que o seu 
Ser viva. Tristezas não pagam 
dividas!

David Loureiro

dEsign - Paginação
Eduardo Borges

(borges.nuno@gmail.com)

diRECtoRa/saLEs & MaRkEting
Philip Correia

ChEiF oPERations oFFiCER
Tânia da Rosa

wEb-sitE
http://www.magazineapraca.com

foto da autoria de
ricardO amaral

Foto de
capa

tiragem: 10.000 exemplares



Magazine A PrAçA | Julho-Agosto 20174

AdivinhA quem são

Guess who

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Magazine a Praça
572 wood street 
Bristol, ri 02809 Usa

PreeNCHA OS NOMeS e eNVie A PágiNA PArA:

Fill up with the names and the page send to:

os seUs dados Pessoais / yoUr Personal data

NOMe /name

TeLeF. / phone eMAiL

_____/_____/_________DATA/date

gift
sUrPrise



 Magazine A PrAçA | Maio-Junho 2017 5

BRistol, Rhode island’s 

The Annual Bristol 4th of July Celebration began in 1785 
when rev. Henry Wight of the First Congregational 
Church and a Veteran of the revolutionary War 
conducted the first Patriotic Exercises.

it is not known exactly when the Parade started but it is 
thought that it evolved from the procession of community 
members walking to Patriotic exercises. The Parade, the 
Military, Civic and Firemen’s Parade, is believed to have 
begun in the early 1800’s.

The Celebration officially starts on June 14th, Flag Day and 
concludes with the 2.5 mile Military, Civic and Firemen’s 
Parade on July 4th. Throughout the period following the 
Flag Day Ceremony numerous events are scheduled. They 
include a concert series at independence Park, Fireworks, 
a Drum Corps Show, a Firefighters muster and a 4th of July 
Ball as well as many other events.

aNNual fOurtH Of JulY celebratiON HistOrY
the celebration officially starts on June 14th, 
flag day
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gala dO dia de POrtugal da nYpalc

No sabado,  6 de maio, mais de 450 líderes e 
representantes da comunidade portuguesa 
de Nova iorque se reuniram no Portuguese 
American Center of Suffolk em Farmingville 

para gala do Dia de Portugal da NYPALC.   A New 
York Portuguese American Leadership Conference 
(NYPALC) é a associação de organizações 
portuguesas no estado de Nova iorque.  Atualmente 
com 62 organizações membros, NYPALC representa 
mais de 180.000 Portugueses e luso descendentes, 
com a missão de representar, promover e defender 
os interesses e direitos da comunidade portuguesa em 
Nova iorque

O evento anual homenageia lideres, membros 
e estudantes da Comunidade pela sua incrível 
contribuição para a promocao da melhoria da 
Comunidade Portuguesa e luso descendente do 
estado de Nova iorque - e o reconhecimento dos líderes 
comunitários pelo seu papel-chave na compreensão 
da importância que é ter uma comunidade unida, 
forte e “empowered”.

Foi também um evento memorável, onde a 
comunidade portuguesa de Nova iorque teve a 
oportunidade de homenagear o antigo embaixador 
de Portugal, robert A. Sherman e a Directora do 
Programa “Connect 2 Success” da Fundação Luso-

Americana Kim Sawyer, em reconhecer seu papel 
crucial como diplomatas exemplares tanto para o 
pais adoptive, bem como a nossa patria e, agradecer-
lhes o carinho que se estendem a Portugal e a todos 
portugueses. O evento também marca o início oficial 
das celebrações do “Dia de Portugal, de Camões e 
das comunidades”  em Nova iorque.

Os vencedores dos prêmios NYPALC 2017 foram: ex-
embaixador robert A. Sherman, renato Tavares de 
Fantasma Julia DaSilva, Joseph Saramago, Sonia reis, 
Luis Tinoco, Ashley Pereira, Frank Teixeira, Tony DaSilva, 
larica Big Al, Moses Saraiva, Dennis Walsh, rosa Leal e, 
Antonio rodrigues (postumamente).

Na gala foram ainda entregues 8 bolsas academicas de 
$1,000.00 cada a estudantes das escolas portuguesas 
do estado de Nova iorque.  O programa de bolsas da 
NYPALC foi criado para apoiar estudantes portugueses 
ou luso descendentes aprendem a língua portuguesa 
e a cultura portuguesa através de uma escola membro 
NYPALC. As bolsas são de mérito acadêmico e são 
concedidas a estudantes que tenham demonstrado 
um excepcional desempenho acadêmico enquanto 
estudantes das escolas portugesas do estado de 
Nova iorque. Os destinatarios das bolsas academicas 
NYPALC deste ano foram:  Ana Tavares (escola 
Antero de Figueiredo - Farmingville), Antonio Jorge de 
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gala dO dia de POrtugal da nYpalc Almeida (escola Fernando Pessoa – Hudson Valley), 
Ariana Chedas (escola S. Teotonio - Brentwood), Jason 
Monteiro (escola Fernão De Magalhães - Tarrytown), 
João da Silva (escola João De Deus - Yonkers), Myara 
Da Cruz Machado (escola D. Nuno Alvares Pereira 
- Jamaica), Sara Costa (escola Julio Dinis - Mineola) 
e Vanessa Carvalho (escola rainha Santa isabel - 
Ossining). 

O evento contou com o alto patrocinio da vila de 
Mineola, Cidade de Brookhaven, Cidade de Yonkers, 
governo do Condado de Westchester, Assembleia do 
estado de Nova iorque, Senado do estado de Nova 
iorque e do Congresso dos eUA.
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ii street festa
“ViVa POrtugal”
eM neW BedFoRd

realizou-se no dia seis de maio passado a segunda 
edição do festival “ Viva Portugal”, numa 
celebração de arte e da cultura portuguesas e 
de que foi grande atração o fadista Carlos do 

Carmo, com concerto no Zeiterion Theatre, em New 
Bedford.
A festa teve lugar, no centro de New Bedford, nas 
imediações do Zeiterion e como no ano anterior, serviu 
para mostrar a gastronomia, artes-nas-mãos, as artes 
cénicas e o folklore portugueses.

O Festival “Viva Portugal”, foi uma iniciativa do Zeiterion 
Performing Arts Center, com o apoio do Consulado 
de Portugal de New Bedforde de varias organizações 
portuguesas da região. O senhor consul de Portugal Dr. 
Pedro Carneiro mostrava-se feliz com mais este evento. 
Todos lhe reconhecem o devido empenhamento nas 
iniciativas comunitárias na sua area consular.
este ano teve lugar tambem uma mini-maratona de 
leitura de “Os Lusiadas”, de Luis Vaz de Camões, no De 
Mello international Center e onde cada participante 
teve a  oportunidade de ler algumas estrofes do 
texto de Camões, em portugues , numa celebração 
conjunta da lingua e historia portuguesa.

As artistas plasticas Tracy Barbosa e Berta Malhinha 
com studyo de pintura em New Bedford animaram o 
ambiente, pintando geometricamente em mosaico 
o chão interagindo com os alunos da escola oficial 
portuguesa e muitas crianças que vieram ao Festival 
Viva Portugal.

Numa colaboração entre a Azores Airlines, a Portugalia 
Marketplace e o Magazine “A Praça” esteve presente 
o artista “guto” com seus trabalhos esculpidos em 
esferovite, numa homenagem aos baleeiros de New 
Bedford.

roberto Medeiros
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o oRgUlho 
açoRiano
na diáspoRa

O Secretário regional Adjunto da Presidência 
para as Relações Externas afirmou, nos 
estados Unidos da América, que os Açorianos 
da diáspora têm razões para ter orgulho nos 

Açores e os Açores devem mostrar o orgulho que têm 
na sua diáspora, destacando o exemplo do trabalho 
e das atividades desenvolvidas pelos Açorianos em 
rhode island.
 
rui Bettencourt, que falava na State House de rhode 
Island, em Providence, na cerimónia oficial das 
comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades, salientou a missão e a ação coletiva 
das organizações açorianas existentes nos estados 
Unidos da América, reafirmando a importância dos 
jovens para a afirmação da diáspora açoriana.
 
“Sem os jovens das novas gerações, a diáspora não se 
perpetuará. Olhemos para eles, deixemos entrar estes 
jovens na ‘grande Casa Açoriana’, façamos com 
que eles se sintam aquilo que devem ser de facto, 
construtores dos Açores”, afirmou.
 
rui Bettencourt salientou que “a missão de promoção 
dos Açores e de Portugal no exterior do arquipélago, 
inerente à condição de Açoriano, é de uma enorme 
atualidade” e deve “nortear-se por todo o potencial 
que os Açorianos representam no mundo”.
 
Na sua intervenção, defendeu que cada Açoriano 

da primeira geração, “que viveu os Açores no 
arquipélago”, tenha como missão “transmitir aos 
Açorianos da segunda e terceira geração os valores, 
o legado, a cultura, a maneira de viver, o desejo de 
progresso que os Açores comportam em si”.
 
Para o Secretário regional, só assim será possível 
“perpetuar quem somos e quem queremos ser, 
ao mesmo tempo que se age para uma eficaz 
integração do nosso povo nas sociedades onde 
reside”, enriquecendo cada vez mais as comunidades 
e prestigiando os Açores e Portugal.
 
O titular da pasta das relações externas considerou 
que a atenção, o investimento e o cuidado com os 
jovens “devem ser centrais na nossa ação”, para que 
a diáspora açoriana continue “ativa e dinâmica”.
 
Nesse sentido, frisou a necessidade de dar a conhecer 
à juventude que vive fora do arquipélago “a história e 
as potencialidades da região e do Povo Açoriano”, 
para que os jovens se sintam orgulhosos das suas raízes.
 
rui Bettencourt apelou, por isso, ao “empenho 
e participação” de todos no processo de 
desenvolvimento do arquipélago e do país, mantendo 
sempre viva “a nossa herança cultural e as nossas 
tradições”, como tem acontecido ao longo dos anos, 
mas também olhando para o futuro.

gaCS/SN

rui betteNcOurt 
subliNHa 

david loureiro com paulo teves, diretor Regional das 
comunidades

ao centro, Rui Bettencourt, secretário Regional adjunto da presidência
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XX aNiVersÁriO dO dia de POrtugal 

A Acushnet Avenue em New Bedford encheu-
se de gente pela vigésima vez para 
comemorar o dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas. 

Na sexta-feira, a banda do Senhor da Pedra desfilou 
a tocar pela rua atrás de três vereadores municipais- 
Brian gomes, Debra Coelho e Naomi Carney – e do 
representante estadual Tony F.D. Cabral e dignitários 
portugueses, incluindo o Dr. Pedro Carneiro, o cônsul 
português.  A seguir vinha Carlos Pinhanços e Dulce 
Matos, presidente e vice-presidentes da Comissão 
organizadora deste importante evento comunitário. 
Vinham rodeados por mais membros da sua direcção, 
como Maria Tomasia, Angela Amaral e Maria Vieira. O 
Mayor de New Bedford, Jon Mitchell preferiu participar 
numa conferência e não pode participar, apesar de 
na revista da Comissão do dia de Portugal o mesmo ter 
publicado que a comunidade portuguesa-americana 
tem dado importante contribuição para o progresso 
da sua cidade. Ainda bem senhor presidente que 
reconhece isso.

Centenas de pessoas encheram a rua num trecho 
de cinco quarteirões daquela avenida para comer 
malassadas, ouvir a Banda do Senhor da Pedra, 
saborear petiscos portugueses nas esplanadas dos 

Café Portugal, do restaurante europa, da Pastelaria 
Chocolate com Pimenta, ou na esplanada do 
restaurante Cotalimar, do empresário pauense Carlos 
Madeira.

A meio da rua, uma tenda gigante acolheu 14 artesãos 
que se deslocaram de diversas ilhas dos Açores – 
Paulo Vieira, Alcídio Andrade, Fábio Oliveira, Maria 
Luísa Benevides, Vânia e Jesse Pereira, (da ilha do 
Pico), Teresa Baganha, Luís Bolarinho, rosa Morgado, 
rosa Vultão, Matthew rodrigues, Manuel Catulo, Jack 
rowley, Maria e Fernando Cabral, elsa Lima,  alguns 
locais, luso-descendentes e até cabo-verdeanos, sob 
a minha coordenação, como sempre tem sido ao 
longo dos últimos 20 anos, desde a primeira edição do 
Dia de Portugal em junho de 1998.

Nesta vigésima edição do dia de Portugal o destaque 
foi para o senhor Cônsul de Portugal, Dr. Pedro 
Carneiro, que terminará o seu mandato de quatro 
anos a defender a portugalidade e a apoiar a 
comunidade portuguesa da sua área consular, com 
sede na cidade baleeira de New Bedford. 

O Dr. Pedro Carneiro que nos deixará em 15 de Agosto, 
será para sempre carinhosamente recordado, pelo seu 
inequívoco contributo em tudo o que lhe foi exigido 

celeBRado eM neW BedFoRd, eUa 
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fazer durante os seus quatro anos na Nova inglaterra ao 
serviço da comunidade portuguesa. Fez muito mais do 
que lhe fora exigido como cônsul, pois sempre esteve 
disponível a todas as iniciativas extraconsular desde 
que a comunidade portuguesa estivesse envolvida ou 
para isso a sua presença pudesse dignificar o evento. 
Andou por todas as cidades a que o seu consulado 
deveria dar apoio, sempre junto das comunidades 
ali radicadas, apoiando e incentivando-as na defesa 
da sua cultura, tradição e história, participando nos 
seus eventos ou iniciativas de outro âmbito, social, 
comercial e ou de interesse comunitário. 

No dia 8 de junho, o Dr. Pedro Carneiro realizou na 
frente da Câmara Municipal de New Bedford, depois 
de içar a bandeira portuguesa o seu ultimo discurso 
como cônsul nas celebrações do dia de Portugal  na 
cidade de New Bedford. 

As suas palavras comoveram todos os presentes 
e lágrimas correram pelas faces dos que mais 
acompanharam o seu trabalho junto da nossa 
comunidade emigrante, como foi o meu caso. 
grande homem, grande diplomata foi este cônsul 
de Portugal de New Bedford, durante os seus quatro 
anos de dedicação e entrega  à causa comunitária 
nos estados Unidos. Promoveu e deu a cara a todos 
os eventos da comunidade e criou e ajudou a criar 
outros de caracter sociocultural como o Festival 
“Viva Portugal” na baixa histórica da cidade de New 
Bedford. Parabéns Dr. Pedro Carneiro! Serás sempre 
bem recordado, com saudade e gratidão pelo teu 
excelente trabalho!

À Comissão organizadora das Celebrações do Dia de 
Portugal, liderada por Carlos Pinhanços ficam também 
palavras de apreço pelo seu empenhamento, trabalho 
e vontade de manter este evento, tão difícil de 
realizar sem a colaboração de seus membros devotos 
e entusiastas pela causa comunitária na defesa das 
nossas tradições, deixadas na terra mãe de onde 
vieram, em Portugal Continental, Açores e Madeira. 

Como coordenador do Artesanato e Artesãos dos 
Açores nestas celebrações devo deixar um grande 

agradecimento a toda a Comissão Organizadora por 
tudo o que fizeram pelos artesãos, dando condições 
para que todos pudessem desenvolver a sua 
actividade numa tenda gigante, muito apoiados com 
equipamento expositor e refeições. Muito obrigado e 
Viva Portugal !

roberto Medeiros
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Spring and summer time in New england are 
wonderful times.  Not only are the flowers 
blooming and the seashore beckoning, but for 
the Portuguese living in this area, it is a time for 

celebrations and feasts.  For many of the immigrants 
and the subsequent generations, it is the traditions that 
have been brought over from their respective countries 
that make this corner of the globe rich in heritage and 
ethnic pride.  

From the neatly trimmed grapevines, to the proudly 
flown Portuguese flag, perched beside the United 
States flag.  An honored display of the importance of 
not only being a part of their new home, but who they 
are, where they are from and what they represent.

As a child of Portuguese immigrants, it is the rich traditions 
and a glimpse of our roots, that creates a sense of who 
we are.  As you walk around the feast grounds or join 
in the celebrations, often reconnecting with family and 
friends, there is a great sense of belonging and pride.  
it was important to our grandparents and parents to 
become acclimated to their new homes, yet retaining 
elements of what it means to be Portuguese. 

Fortunately, for most of us living in the greater New 

england area, there is no fear of 
losing that connection.  We have 
access to the traditional foods, 
music, and language, and on 
any given weekend you can find 
a local establishment offering all 
three.  Even if you are not Portuguese, you will find 
yourself sopping up the sauce (molho) and tapping 
your foot to the beat of the music – it is inevitable, and 
most give in, or claim to be Portuguese at heart or by 
association.

it is a wonderful experience to see how immigrants 
have learned to embrace the culture of their new 
homes, while retaining key elements of their own.  in 
this day of searching for one’s ancestry and getting to 
know one’s lineage and origins, it is amazing to have a 
direct link with all that it means to be Portuguese living 
in your chosen new home.

So this time of year is not only a great time to enjoy 
the sunshine, warmth and flowers, but a great time 
to enjoy being Portuguese as well.  So get out there, 
watch a procession, enjoy some malasadas, get your 
Fado on, and most importantly, let your Portuguese 
shine through.  

sO YOu’re poRtUgUese… 

rose Mary Saraiva



Festas do
Divino Espírito Santo
Banda Santa Cecília
293 Almond Street Fall River, MA

Marta Valério
&

Steve Valério

Mordomos

durante os 3 dias de festa haverá diversos tipos de comida e bebidas
e mais surpresas....

PRogRaMa
sábado, 17 dE juLho  -  distribuição das pensões

sábado, 22 dE juLho - gado às 7:00 Horas da noite

dE doMingo a quinta FEiRa, 23 a 27 dE juLho
reza do terço às 7:00 Horas da noite

sExta-FEiRa, 28 dE juLho
reza do terço às 6:00
abertura das festas às 7:00 Horas da noite
grupo de cantares ilHa do sol
berta cunHa
josé ribeiro
david loureiro

sábado, 29 dE juLho
abertura das festas às 5:00 da tarde
grupo folclórico sociedade cultural açoriana
concerto com banda filarmónica santa isabel, bristol, ri
corey pesaturo
luis de jesus
jorge silva

doMingo, 30 dE juLho
procissão da coroação com início às 10:00 da manHã
com saída da banda santa cecília
sopas do divino espírito santo com início à 1:00 da tarde
irmão duarte
dispensa dos amigos de rabo de peixe
concerto com banda filarmónica santa cecília
sortes para domingas para o ano 2018
apresentação do mordomo 2018
joe cowboy
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Parada
dia de POrtugal
eM Mineola, neW YoRk

A parada do Dia de Portugal do estado de 
Nova iorque teve lugar no  dia 11 de Junho 
em Mineola, NY iniciando-se pelas 11 da 
manhã.

A grand Marshall da Parada deste ano foi rosa 
Leal, eleita pelos membros da New York Portuguese 
American Leadership Conference (NYPALC). 

rosa nasceu na aldeia de Santiago (Nogueira da 
montanha), em Chaves e mudou-se para os eUA 
quando ainda criança.  inicialmente a família 
estabeleceu-se na Jamaica, Queens e em seguida, 
mudou-se para Mineola.

rosa Leal é uma pessoa muito activa junto da 
Comunidade Portuguesa de Long island.  Foi 
fundadora e presidente das “Daughters of Portugal”, 
uma organização de caridade que tem feito imensas 
acções de angariações de fundos para diferentes 
causas nobres.  rosa foi president do “Portuguese Lions 
Club of Long island” e é atual vice-president da New 
York Portuguese American Leadership Conference 
(NYPALC).

O grand Marshall honorário foi o “ Mayor” de 
Mineola, Scott Strauss, pelo seu apoio e promoção 
da Comunidade Luso Americana do estado de Nova 
iorque.

A parada foi organizada pelas “Daughters of Portugal” 
com o apoio da NYPALC e Village of Mineola. Rosa leal, grand Marshall do portugal day parade
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Trials can be a frustrating and traumatizing 
experience for people, especially when they’re 
on the losing side. One natural reaction to that 
experience is to look for blame for their loss. 

The biggest target is their attorney; did they really do 
everything they could for you, or was there a mistake 
that cost you your wealth and/or freedom?

Attorney’s decisions are normally well shielded from 
suits, unless they are seriously flawed. To many people 
this may seem unfair. in their view the client should take 
priority over the attorney, and giving attorneys this level 
of protection may actually lead to larger amounts of 
misconduct. However, there are compelling reasons to 
grant this protection to attorneys. 

Attorneys usually do their best for clients, but rulings 
can be unpredictable, and they can’t give an 

absolute guarantee. The level 
of protection afforded to 
attorneys frees them to prepare 
and fight for their clients in the 
way they think best without 
having to worry about being 
sued by those clients. Otherwise 
their efforts would likely be more reserved out of fear 
that their choices will land them in court. 

So, while they don’t have absolute protection, 
attorneys are generally safe from client suits for their 
preparation and decisions in representing their client. 
While there are debates about exactly how much 
protection attorneys should get due to concerns of 
shielding misconduct, attorney protections remove the 
fear of client suits and free the attorney to represent 
their client as they think best. 

attoRneY vs. client

Christopher
Whitmore

http://www.freepik.com
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No passado dia 31 de Maio cerca de 650 idosos, 
500 do Concelho de Lagoa e 150 Concelho 
do Nordeste, tiveram a oportunidade de 
conhecer a ilha vizinha do grupo Oriental do 

Arquipélago dos Açores, a ilha de Santa Maria.

esta passeio organizado pelas autarquias de Lagoa e 
Nordeste, foi realizada num dos barcos da Atlanticoline 
e revelou-se um autêntico sucesso, marcado pelo 
animação de todos os presentes que puderam 
disfrutar de um dia e passeio diferente.

Foi uma ação que proporcionou um convívio diferente  
à população mais idosa dos dois concelhos, dando 
também a oportunidade de muitos conheceram 
outra ilha. 

A Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina 

Calisto, frisou que, “o propósito desta iniciativa visou em 
promover o bem estar e o convívio entre idosos, e foi, 
em simultâneo, uma forma de reconhecer e mostrar 
gratidão pelo trabalho que todos já desempenharam 
na sua vida ativa e que, de alguma forma, também 
foram responsáveis pelo crescimento e progresso da 
nossa terra.”

Sem dúvida que, se tratou de uma experiência única 
para todos, que se evidenciou, sobretudo, nos rostos 
alegres que todos expressavam. 

Refira-se que, todos os participantes neste passeio 
tiveram a oportunidade de conhecer locais de 
referência da ilha de Santa Maria, desde logo, a Praia 
Formosa; a igreja de N. Sra. da Purificação (Santo 
espírito); o Miradouro do espigão; Santa Bárbara e a 
freguesia Anjos.

câMaRas de lagoa e noRdeste
leVaram cerca de 650 idOsOs 

a cONHecer ilHa de saNta maria

CML

CML

turismO NãO é só muita geNte!
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turismO NãO é só muita geNte!

A instabilidade que se vive em muitos países da 
europa e do mundo, as ameaças terroristas e 
a insegurança, colocaram os Açores na rota 
das preferências mundiais para o turismo. A 

liberalização do espaço aéreo com a consequente 
instalação de companhias aéreas low cost nos Açores, 
tem trazido às nossas ilhas milhares de turistas de todo 
o mundo. Aterram diariamente em S. Miguel centenas 
de pessoas à procura da paz que é o nosso cartão 
de visitas. Os reencaminhamentos gratuitos para as 
outras ilhas obedecem a uma quota de reservas que 
depressa se esgota de maneira que o grande fluxo 

turístico fica por S. Miguel. 

A ilha de S. Miguel é dona de uma 
magia que todos conhecemos. 
em cada canto existem motivos 
para parar. Analistas e críticos, 
dividem-se entre as vantagens e 
inconvenientes deste fluxo que, a 
uns parecem excelente a outros 
excessivo.

O turismo trouxe à ilha um crescimento exponencial 
de estruturas de apoio como restaurantes, casas de 
turismo rural e local, carros de aluguer, empresas 
ligadas a atividades na terra e no mar. A Sata, 
apresenta agora tarifas mais apetecíveis e hoje é já 
possível viajar a preços muito inferiores àqueles que 
eram praticados antes.  

e então? Parece tudo perfeito. Mas turismo não é só 
muita gente. Turismo precisa de sustentabilidade, que 
quer dizer respeito pela natureza, respeito pelo espaço 
dos outros, qualidade no atendimento, cumprimento 
irrepreensível das regras e harmonia entre aquilo que 
se tem, aquilo que se dá e aquilo que se recebe.

Uma coisa está dada como certa: os Açores não 
precisam de mais publicidade. Mas, para mim, preferia 
que as low cost trouxessem da América e do Canadá 
aqueles que nos querem, mais pela saudade que pela 
curiosidade, porque o turismo da saudade, esse, tenho 
a certeza que respeita todas as regras .

gabriela Silva

eduardo Borges
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PresideNte da rePública
visitoU os açoRes 

Nos meses de Maio e Junho o Arquipélago dos 
Açores teve o privilégio de receber o Presidente 
da república, Marcelo rebelo de Sousa. 
em Maio a presença do Presidente da república 

fez-se notar, em São Miguel, por altura das Festas do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, onde participou na 
Procissão de Domingo. Durante esta manifestação de 
fé religiosa, o Chefe de estado, manteve sempre uma 
postura de respeito, seriedade e de admiração pela 
enorme participação do povo açoriano, nas Festas do 
Senhor Santo Cristo, afirmando “acho que é, realmente, 
um momento inesquecível como expressão de fé quer 
do povo que aqui vive, quer do povo que vem de todo 
o mundo, mas nomeadamente dos estados Unidos da 
América, e que mantém esta ligação às raízes, que 
é muito impressionante.” Sobre a sua participação 
no percurso da procissão, que levou cerca de 4 
horas, o Presidente da república referiu ser ”um 
pormenor comparado com a magnitude, dimensão, 
densidade impressionante desta manifestação de fé 
e também de raízes açorianas”, acrescentando que 
“foi excepcional”.

Já no mês de Junho, o Presidente da república, visitou 
as ilhas dos grupos Ocidental e Central do arquipélago 
dos Açores. A visita que durou seis dias, teve início na 
ilha do Corvo onde foi recebido pelo representante 
da republica na região Autónoma dos Açores 
(rAA), Pedro Catarino, pela Presidente da Assembleia 

Legislativa da rAA, Ana Luísa Luís e pelo Presidente do 
governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro. 

Na mais pequena ilha dos Açores, o Presidente da 
república percorreu as ruas da Vila do Corvo, que 
formam o EcoMuseu  e ficou a conhecer o Centro de 
interpretação Ambiental e Cultural do Corvo. Depois 
de participar na plantação de plantas endémicas, 
assinalando o Dia da Criança, o Chefe de estado 
terminou o primeiro dia já na ilha das Flores. O contacto 
com a população foi sempre uma prioridade para 
o Presidente da república.  Durante a visita à ilha 
das Flores, visitou o Museu da Fábrica da Baleia do 
Boqueirão, a Fajã grande, o Miradouro do Portal onde 
referiu que “Aqui começa a europa”.

Finalizada a visita ao grupo Ocidental, Marcelo rebelo 
de Sousa, iniciou a visita ao grupo Central começando 
pela ilha Terceira, onde visitou a Base Aérea nº 4, 
situada nas Lajes. Nesta ilha, participou num almoço 
com cerca de três mil idosos, uma organização das 
câmaras municipais da ilha, Praia da Vitória e Angra 
do Heroísmo. Ainda na cidade da Praia da Vitória, 
visitou a Casa de Vitorino Nemésio e o Porto Oceânico.

em Angra do Heroísmo, o Presidente sublinha que está 
na “Cidade que é um marco na História da luta pela 
Liberdade de Portugal”. Nesta cidade foi anunciado 
que as Comemorações do 10 de Junho em 2018 

Presidência da república Portuguesa

Presidência da república Portuguesa
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serão feitas nos estados Unidos da América, um modo 
de abraçar, “no sentido rigoroso do termo, milhares 
de portugueses, dos quais milhares de açorianos, 
que estão presentes nas várias comunidades das 
duas costas dos Estados Unidos”. Ao final deste dia o 
Presidente deslocou-se à Praça Velha para assistir a 
um espectáculo musical, onde contactou com muitos 
angrenses.

O dia seguinte, começou com uma visita ao 
regimento de guarnição nº1. Depois de uma 
passagem pelo Miradouro do Pico das Cruzinhas, a 
comitiva deu um passeio a pé até ao centro histórico 
da cidade, descendo o Monte Brasil, onde visitou a Sé 
acompanhado pelo Bispo de Angra, D. João Lavrador.

No Pico, paragem obrigatória no Museu dos Baleeiros e 
visita às vinhas da ilha, onde o Presidente da república 
percorreu os característicos muros que as protegem. 
Junto ao moinho foi efectuada uma prova de vinho 
do Pico.

Chegado à ilha branca, graciosa, e já no quarto 
dia de visita, foi recebido com cantares tradicionais, 
onde almoçou com centenas de pescadores da Vila 
da Praia. Passou ainda pela Fábrica de Queijadas da 
graciosa.

A viagem para a ilha do Faial, feita por via marítima, 
proporcionou novamente muitos contactos com a 
população que o esperava na zona de embarque. Foi 
nesta ilha que o Presidente da republica participou 
na Sessão Solene do Dia da região Autónoma dos 
Açores, onde referiu que “É um dia de festa para todos 
os portugueses e, em especial, para os açorianos, 
tanto os que residem nas ilhas como os que integram 
a Diáspora nas partidas do mundo”. Após a sessão 
solene, Marcelo rebelo de Sousa assistiu a um Cortejo 
das treze irmandades do espírito Santo do Faial, 
seguindo-se um almoço de Sopas em honra do espírito 
Santo. Ainda na ilha azul, visitou as instalações da 
Universidade dos Açores e o Centro de interpretação 
do Vulcão dos Capelinhos.

em São Jorge, última ilha a visitar, o Chefe de estado. 
esteve na UNiQUeiJO – União de Cooperativas Agrícolas 
de Lacticínios de São Jorge e na Fajã grande, onde 
anunciou que ainda este ano efectuará uma visita ao 
grupo Oriental.

em jeito de balanço, o Presidente do governo dos 
Açores, Vasco Cordeiro, afirmou que a visita do 
Presidente da república excedeu as expectativas, os 
Açorianos tiveram a oportunidade de contactar com 
o Chefe de estado e este teve a oportunidade de 
conhecer a realidade das ilhas açorianas.

Presidência da república Portuguesa

Presidência da república Portuguesa
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When my father had passed away in 2014, i 
knew it was time the following summer to 
take my mother and my two children to her 
beautiful island of Sao Miguel.  it had been 

twenty years since her last visit and she had not seen 
many of her family members since then.  in addition, 
i wanted my children to experience the beauty of 
the island and my son to connect with his namesake; 
“Miguel.”  More importantly, i longed for my children 
to experience the great love and attention from my 
Azorean family that were all waiting to meet them and 
see my mother after all these years.

The trip went well. My children connected with family 
members and were doted on by their great-aunt.  
Malasadas were made on demand and Sofia and 
Miguel enjoyed the day trips and vistas of the majestic 
island.  However, having to worry about my children’s 
and my mother’s  needs and contentment kept me 
from fully enjoying the bond i have with my family and 
with the island itself.  So, it was in the summer of 2015 i 

family
evolution

decided to go to Sao Miguel by myself and truly take 
in the experience of family and island adventure that i 
never had a chance to.

Upon my arrival, i quickly took action to arrange for 
activities that i had never done.  it was probably my 
tenth visit to the island and i had never really embarked 
on any adventures.  i planned a hiking trip with cousins 
to the Lagoa de Fogo, booked a trip out to sea to 
snorkel with wild dolphins, and reserved a two-hour 
horseback riding excursion in the countryside.  All i 
could think about was how extremely fortunate i was to 
have a mother from this sacred paradise and still have 
strong ties to my family.

Although i am in love with the land of Sao Miguel, it is my 
family that my heart truly belongs to.  Beside spending 
quality time with my beloved aunt reminiscing about 
family memories and secrets, it was in spending time 
with my second generation of cousins that made me 
feel more connected than ever to my family.  Now 
that this generation of cousins are all well into their 20’s, 
married with children of their own and well into their 
careers, i realized our generation gap was much more 
narrowed from the last time i saw them as children. 
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With their modern views and open minds, i was able 
to see how my family is changing and evolving.  in a 
way i look at myself as a “trailblazer” on my mother’s 
side of the family with my unwillingness to adhere to 
the old-fashioned expectations of a woman’s role in 
my family.  i did not marry at  a young age, i moved out 
of the house in my twenties, traveled to many far away 
places, and chose my own path despite my parents’ 
disapproval at times.  They were strict; adhering to both 
cultural and religious beliefs that i did not necessarily 
believe in. 

i see my cousins as having less of those restrictions 
and seeing the world as a bigger place outside  the 
village of Arrifes. For example, men take a bigger role 
in childrearing and chores in the house, women are 
not so pressured to get married and start a family so 
much and some of my cousins are living abroad and 
traveling when and where they  want to.  My cousins 
have liberal views on topics such as personal choice 
and self-determination. in other words, the culture is 
evolving to fit better into the modern world.

i’m so proud of them and hope that they will continue 

to keep the balance of staying true to their cultural 
roots, while having an open mind to the world around 
them.  i think the days of judgemental criticism and 
thinking inside the box may be slowly coming to an end 
with my Azorean fami thanks to the next generation of 
my cousins; my free thinking family.

Jennifer Sousa ramirez
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Antigamente... Era assim

Há muitos anos, na Vila de água de Pau, vivia na 
antiga rua da Boavista, hoje chamada rua do 
Pico, um casal com um filho franzino. Era gente 
de poucas posses. No quintal, tinham uma 

linda e mansa porca de criação, à espera da boa 
hora para ter os seus “marrãozinhos”. Com a venda 
dos leitões, conseguiriam um dinheirinho que muito 
ajudaria na economia da família.

Certo dia, andava a família a passear na festa da 
“quirida” Nossa Senhora dos Anjos, que se celebra a 15 
de Agosto, quando o dono da porca mandou o filho ir 
a casa tratar do animal. este, ao aproximar-se do pátio, 
não a viu. Correu a avisar os pais que começaram a 
lamentar-se. O burburinho foi tão grande, que logo 
apareceram alguns vizinhos decididos a ajudar a 
encontrar o animal desaparecido. Procuraram nos 
quintais todos mas não a encontraram.

Lembrou-se o franzino do filho de subir o Pico e, qual 
não foi o seu espanto, ao olhar para o caldeirão que 
ficava na cratera, ver em baixo a porca deitada 
e rodeada de “marrãozinhos”, mesmo em frente a 
uma furna. radiante de felicidade, e não sabendo 
como teria a porca ido ali parar, começou a descer 
Pico abaixo em direção à vila, gritando por entre a 
multidão forasteira que se encontrava na festa:
- A porca furou o Pico! A porca furou o Pico!
O animal regressou ao pátio com a sua enorme prole 
e tudo voltou à normalidade. Afinal a porquinha 
simplesmente tinha procurado condições melhores 
do que as que tinha em casa para aumentar a sua 
família. Já o franzino do rapazote pensara ter a porca 
furado o Pico, para passar do pátio para o caldeirão.
Mas a frase, ingenuamente pronunciada e repetida, 
nunca mais foi esquecida e, durante muitos anos, as 
pessoas que ali passavam de carro ou de camioneta, 
principalmente excursionistas, perguntavam 
ironicamente: 
- Foi aqui que a porca furou o Pico? 
Os habitantes da vila, sentindo-se apelidados de 
ingénuos ou parvalhões, reagiam, soltando pragas e 
fazendo gestos de revolta e fúria.

a POrca Que
furOu O PicO

esta lenda faz parte do folclore local e é usada pelo 
grupo de Folclore Jovem Pauense. eis algumas das 
suas quadras mais conhecidas:
eu fui a água de Pau
Onde o pobre parecia rico
e o vinho não era mau
Diga-me lá Tia Maria 
Se foi nessa freguesia 
Que a Porca furou o Pico?
em jeito de desgarrada, vinha a resposta:

Se a Porca furou o Pico
Tendes toda a razão,
Só falta furar agora
A porca da sua mãe!
P.S.
esta história é muito antiga, confessou-me o pauense 
Tobias Teixeira que, em 2016, com 92 anos, residia em 
S. Paulo para onde tinha emigrado nos anos 50.

- eu nunca soube como foi que começou a história, só 
sei que é mais velha do que eu.
Segundo Tobias Teixeira, já antes da Segunda guerra, 
muitos turistas vindos da europa davam a volta à 
ilha em carros conversíveis. O motorista contava-lhes 
a brincadeira e, quando se cruzava com alguém, 
parava o carro e perguntava: 
- Como se chama esta terra?
- água de Pau - respondiam-lhe, sem maldade.
Os turistas, já instruídos pelo motorista, indagavam: 
- Foi aqui que a porca furou o pico?
A pessoa ficava muito brava e xingava o motorista de 
tudo quanto era palavrão: “Filho disso, filho daquilo, 
foi a p.q.p., foi a sua mãe”, esgotando todos os nomes 
feios que sabia.

Os turistas riam, acenando os braços em 
agradecimento. A pessoa ia-se embora igualmente 
sorrindo, porque desabafara tudo o que tinha a dizer.

roberTo MedeirOs - texto por si pesquisado em água de 
Pau, junto de sua antiga familia e emigrantes pauenses, no 

Brasil, eUA, Canada e Austrália.

a verdadeira história ou lenda. engulam como 
quiserem. Nós cá sabemos como foi e isso é 
que interessa!
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aNgelic 
guidaNce

Working with the Angels is a very fulfilling 
and inspiring way to guide your life. i 
can’t imagine my life without them. My 
communication with them has evolved 

over time, but what helped me to have a  personal 
relationship  with them was practicing their process 
called g.r.A.C.e.

grace stands for grounding, releasing, Aligning, 
Conversing, and enjoying the connection. This type of 
communication is in the book “Ask Your Angels” By: 
Alma Daniel, Timothy Wyllie, and Andrew ramer. Once 
i started using the g.r.A.C.e. process i never looked 

back. it offers you a safe and 
loving way to receive divine 
guidance from heaven. The 
angels are always trying to 
communicate to us through 
our intuition with gut feelings 
and hunches. Also we can 
learn to turn into their voices. 
They help us to make choices 
that are more supportive to our 
Soul’s Purpose. The angels can 
communicate to us in many 

ways. Some people are more visual or clairvoyant, 
some are more feeling or clairsentient, and some hear 
messages or are clairaudient.  

Some people receive messages through automatic 
writing, drawing, singing, feelings, ideas, numbers, or 
just knowing something. There is no right or wrong way 
to receive messages. Many of us often don’t realize 
how intuitive we are as we don’t trust our messages, 
or don’t realize we are receiving them. We can each 
learn to have our own unique way of communicating 
with the angels. 

Anyone can learn.Your angels always support you and 
love you unconditionally. They are always waiting for us 
to ask them to help us with our lives.  They enjoy helping 
us and want us to communicate with them They protect 
us and offer us comfort.  They are our lifeline to god.
Jessica teaches classes about the Angels at The Soul 
Purpose in Swansea. 

Jessica can be reached at angelicguidancereadings@
gmail.com  www.the-soul-purpose.Jessica Kozak

http://tavrijci.org
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No próximo dia 9 de Julho, completa-se 19 
anos sobre aquela madrugada, na qual todos 
acordaram sobressaltados no grupo central, 
com o mais violento abalo que havia registado 

desde de 9 de julho de 1757. 

recordo como se fosse hoje a manchete do Jornal ilha 
Maior onde se lia “Tremeu a Terra, Tremeu a Alma”. 
Foi um amanhecer aterrador e só não morreram mais 
pessoas porque estavam a dormir e não tiveram tempo 
para sair das suas casas, que ruíram para o lado de 
fora, 19 anos depois muito se fez, muito se reconstruiu, 
mas muito mais ficou por fazer. 

este ano faz também 19 que ingressei no seminário de 
Angra e comecei a viver numa cidade que havia sido 
afectada por um enorme sismo 18 anos antes, e apesar 
disso viam-se ruínas em quase todas as ruas. Lembro-
me nessa altura ter ouvido numa palestra um jornalista 
criticar a morosidade da reconstrução a passo que as 
igrejas haviam sido reconstruídas em passo recorde 
(seria verdade, pensei eu). era de facto uma meia 
verdade, logo após o sismo de 1 de Janeiro de 1980 o 
então Bispo de Angra, fez valer os seus conhecimentos 
junto de alguns Bispos Alemães que muito auxiliarem a 
Diocese, em ordem á reconstrução das igrejas da ilha 
da Terceira, o custo da reconstrução foi dividido a meias 

entre o governo e a Diocese, 
no entanto o processo de 
reconstrução não foi imediato, 
por exemplo a igreja de Santa 
Luzia de Angra só foi inaugurada 
no ano 2000 e até hoje faltam 
reconstruir as igrejas do 
convento dos concepcionistas 
e do Livramento que são ambas 
património Histórico. 

Com o sismo de 1998 algo semelhante se passa, uma 
vez que volvidos 19 anos faltam ainda construir três 
igrejas de raiz na ilha do Faial, algumas das quais 
quando forem inauguradas não terão comunidades 
suficientemente vivas e activas para as preencher.
Num primeiro momento após o sismo, as ilhas 
receberam gente que veio trabalhar na reconstrução, 
mas logo depois com a crise e a falta do investimento 
nas ilhas mais pequenas os jovens abandonaram as 
suas localidades em busca de emprego e hoje vemos 
algumas Ilhas a definhar. Na Ilha do Faial até parece que 
voltamos ao tempo depois do vulcão dos Capelinhos, 
depois do qual todos imigraram ficando para trás os 
idosos e os que não podiam trabalhar. Nos últimos 20 
anos muita coisa se alterou e nem sempre para melhor 
com os decisores políticos a não apostar em projectos 
com futuro. O maior valor acrescentado está na terra 
dos Açores, nas suas gentes e no seu património. É isso 
que nos torna únicos e vale a pena visitar todas e cada 
uma das nossas ilhas. Não se pode continuamente 
investir num só lugar ou num sector em particular.

No entanto há que ter em conta sempre, aquilo que de 
melhor temos a nível patrimonial. e aqui chamo atenção 
para o monumento extraordinário e único que está nos 
Açores, a igreja do Carmo da cidade da Horta que 
sendo um dos maiores templos dos Açores se encontra 
fechada á 20 anos, entre obras de consolidação e 
monumentais derrapagens financeiras. À uma geração 
ou duas de Faialenses, que não conhecem senão 
a sua monumental fachada, enquanto que o seu 
extraordinário recheio se foi degradando de lado para 
lado. Desde os cadeirais império aos púlpitos e altares 
barrocos e rocaile, aquilo que os nossos antepassados 
levaram séculos a construir, vai-se perdendo sem que 
ninguém verdadeiramente se importe

s.O.s
PatrimóNiO

Padre Luís
garcia Dutra

dO VelHO muNdO 
À terra NOVa

www.wikimedia.org
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O meu OlHar sObre
O turismO NOs açOres

Quem conhecia os Açores de ontem quase 
que não os identifica com os de hoje. Somos 
mundialmente conhecidos e premiados 
pelas nossas boas práticas ambientais e 

de sustentabilidade. Temos reservas da Biosfera e as 
melhores actividades em terra e em mar e acolhemos 
eventos mundiais com o red Bull Cliff Diving.  Somos 
nove ilhas, todas diferentes, mas, na génese somos 
todos iguais. gostamos de ser ilhéus e o nosso turismo 
retrata precisamente este sentimento. Adoramos 
receber visitas: Visitem-nos!

Cada vez mais o passado renasce das cinzas com 
a recuperação e conversão de moradias típicas em 
turismo rural. As estatísticas são óptimas e elegem a ilha 
montanha como sendo a capital nesta área. Também 
já temos Hostels e estamos cada vez mais na moda!

Os nossos produtos regionais personificam a riqueza 
de um património gastronómico tão peculiar e tão 
identitário da nossa ambiência geográfica. Temos 
plantações únicas de ananás, chá e café em toda a 
europa. Venha cá saborear…, o nosso espaço aéreo 
está liberalizado, agora é mais fácil chegar até este 

pequeno paraíso à beira mar 
semeado.

O nosso artesanato espelha a 
vida interior e exterior de quem 
lhe deu forma. Ainda temos 
oleiros, tecedeiras, bordadeiras 
que muito prezam os seus lavores 
e se quiser, ensinam-lhe a fazer, 
pois, somente uma hábil perícia 
de manejo permite criar as 
maravilhas do nosso artesanato.

Temos uma natureza repleta de motivos de interesse, 
ora seja pelas paisagens exuberantes, ora pelo vasto 
património arquitectónico que projecta a nossa 
peculiar maneira de ser. 

Também temos um clima tão fascinante que é capaz 
de nos presentear com as quatro estações no mesmo 
dia – graças ao nosso Anticiclone -  somos isso tudo e 
muito, muito mais.

O turismo de cruzeiros traz-nos milhares e milhares de 
visitantes por ano, mas ainda falhamos na sua receção. 
O nosso folclore não o recebe, a nossa música cala-se, 
e o nosso complexo das Portas do Mar, fecha-se em 
copas. 

Temos chef’s reconhecidos internacionalmente, 
porém, quem nos serve ainda não aprendeu que não 
é só deixar a comida na mesa, é também e acima de 
tudo uma experiência, na qual não existem segundas 
primeiras impressões.

No entanto, apesar de toda a panóplia de ofertas 
e reconhecimentos de que somos alvo, continua a 
haver pelo menos dois Açores. As ilhas que são servidas 
directamente pelas companhias lowcost ficam com a 
esmagadora maioria dos turistas, restando às restantes 
sete uns fiapos de curiosos, talvez mais afoitos nas 
carteiras, que não se contentam com as grandezas 
de São Miguel e Terceira, e procuram ir à procura dos 
Açores, daqueles, os dos Xailes Negros. Lembra-se?

Se estamos bem? estamos, mas podíamos estar bem 
melhor….Sandra 

Pacheco Tejo

eduardo Borges
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No passado mês de Abril o Presidente da 
Câmara Municipal da Horta, José Leonardo 
Silva, visitou a Costa Leste a convite do Seriff 
de Massachusetts Hodgson’s.

A sua curta estadia ainda deu para participar num 
convivio de faialenses, na cidade de Taunton Ma, 
onde aí apresentou o novo programa da Semana do 
Mar de 2017 e também informou  os Faialenses dos 
novos projectos que está para avançar no futuro na 
cidade da Horta.

Também a convite do Faialense João Carlos Pinheiro, 
visitou um dos maiores Museus do Mundo na cidade 
de New Bedford, Ma, mostrando a famosa captura 
da Baleia e aproveitou ainda para conviver com a  
Fundação Faialense e fortalecer aquele abraço com 
o emigrante Faialense.

                                                    Carlos Lourenço

PresideNte da câmara 
muNiciPal da HOrta

visitoU costa leste dos eUa
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artesaNatO dOs açOres ValOriZaram
festiVal carassauga 2017

realizou-se de 26 a 28 de Maio mais um Festival 
internacional de Culturas – Carassauga” na 
cidade de Mississauga, no Canada. Trata-se de 
um evento annual onde as diferentes culturas e 

etnias estabelecidas naquela cidade compete entre 
si, mostrando cada uma, em representação do seu 
pais de origem, a sua cultura, a sua gastronomia e as 
suas tradições. O Pavilhão de Portugal fica localizado 
no Centro Cultural Portugues de Mississauga e 
anualmente tem arrebatado anualmente a melhor 
classificação.

Milhares de visitants entraram 
no Pavilhão de Portugal e 
encontraram razões para ali 
permanecerem muito mais tempo 
do que nos outros distribuidos 
pela cidade. Desfilaram durante 
o festival magnificos ranchos 
de folklore de comunidades 
descendentes de diferentes 
regiões de Portugal. Os sabores 
dos pratos preparados na cozinha 

do CCPM cativavam os visitants que abancavam e 
demoravam a sair, provocando a superlotação do 
mesmo.

Por outro lado, este ano e pela sexta vez o festival 
Carassauga contou com a participação de uma 
delegação de artesãos e artesanato, coordenados 
por mim,  de S. Miguel, Açores, a saber:

-  Alcidio Andrade, é artesão que trabalha o vime 
com arte contemporânea e tradicional na sua oficina 
em água de Pau, na ilha de S. Miguel - Açores. Filho 
de cesteiro, trabalha nesta arte desde criança com 
o seu pai. executa a partir do vime alguns artefactos 
que têm ido a concurso onde tem sido nomeado e 
vencedor. Na arte contemporânea tem executado, 
chapéus, óculos, gravatas em vime, por exemplo. Na 
arte tradicional, executa uma diversidade de cestas e 
outros objectos de decoração e utilidade domestica.
. Fábio Oliveira, este artista vive em Vila Franca, na ilha 
de São Miguel, Açores e desde sempre esteve ligado 
ao mundo do calçado. A confecção deste produto 
passava já em duas gerações da família, deixando-o 

Roberto medeiros

no “centRo cUltURal poRtUgUes FeliZ de MississaUga”, canada
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artesaNatO dOs açOres ValOriZaram
festiVal carassauga 2017

bem familiarizado com a sua técnica de produção. em 
2013, nasce a sua marca “Pele e Osso” que abraça a 
confecção e produção, 100% artesanal, de acessórios 
em pele, para homem e senhora, como cintos, 
malas, carteiras, bolsas, o que garantiu ao artesão 
a certificação do trabalho. A produção de calçado 
chega mais tarde, após um desafio proposto por uma 
amiga. O conceito de confecção de um artigo arcaico 
que se torna contemporâneo. Depois da produção a 
venda era o passo a dar e a mostra do produto em 
feiras e exposições. Desde então, que o calçado se 
tornou a “jóia” da confecção deste artesão, que já 
se prepara para lançar a nova colecção das rústicas 
para o verão de 2017.

Paulo Vieira é artesão e executa primorosamente 
trabalhos de madeira, em miniatura, na sua pequena 
oficina, no quintal da sua casa, sita à Rua Padre 
João José do Amaral (antiga rua das Limeiras), nº 9, 
em água de Pau. Para além deste, tem ainda Paulo 
outro talento, faz terços. Como romeiro do rancho 
de romeiros de água de Pau, dá-lhe imensa alegria 
desenvolver mais esta actividade. É no ambiente 
familiar, na sua cozinha, que fabrica os seus “terços” 
rodeado da sua família, a esposa Patrícia, e os filhos 
João Paulo e a Filipa. O artesanato também une a 
família e ajuda-a a melhorar a sua economia.

guto, veio da Covoada, Arrifes e esculpia monumentos 
em esferovite, que depois eram pintados e 
assemelhavam-se a verdadeiras replicas de alguns dos  
edificios camararios da ilha de S. Miguel interagindo 
com as crianças que iam entrando no Pavilhão de 
Portugal.

eduardo gouveia é um artista lagoense radicado 

em Kingston, Ontário, Canada. Aprendeu a arte 
de moldar o barro nas antigas fábricas de louça da 
Lagoa, na ilha de S. Miguel, Açores. executa os seus 
trabalhos numa oficina e depois pinta-os também com 
exímia qualidade. Além disso, é um artista no fabrico 
de bonecos tradicionais do “Presépio Tradicional de 
Lagoa”. É um discípulo do melhor bonecreiro dos 
Açores, seu tio, Luís gouveia, o mestre dos bonecreiros 
da Lagoa. Sua esposa Ana gouveia é sua assistente 
na execução dos seus artefactos e nas exposições 
durante os festivais culturais e feiras de artesanato, em 
Portugal, estados Unidos e Canada.
 
A animação musical contou tambem com o 
estraordinario grupo “Mundo Novo” que veio de 
Portugal continental e que mereceu enormes elogios e 
aceitação de todo os visitants do Pavilhão de Portugal.
A delegação açoreana participou no Festival 
internacional de Culturas  - Carassauga – com o 
convite e apoio do “Centro Cultural Portugues Feliz 
de Mississauga”, “John Medeiros Jewelery”, “Azores 
Airlines”, David Loureiro e Magazine A Praça”, “Jose 
Pires” e “Maria e JohnTomasia”. 
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CróniCa da ilha 

Nasceu a 4 de junho de 1886 em Middletown, 
rhode island, Joseph Brasil Bettencourt, mais 
conhecido por «Sr. Joe Do Topo». era mecânico 
de profissão, onde chegou até a trabalhar para 

a Ford, devido as sua grande habilidade e inteligência 
a reparar carros. Nesta época por terras do tio Sam, 
adquiriu grande conhecimento em mecânica que lhe 
viria a ser útil mais tarde já nos Açores, em São Jorge, 
para montar e levar um dos primeiros carros que fez a 
travessia Topo-Calheta, por terras de São Jorge.

João d’Avila, antigo locutor do rádio Clube de Angra 
(rCA) e colaborador do Diário insular, cruzou-se varias 
vezes com o «Sr. Joe do Topo», onde em 1977 recordou 
a travessia feita pelo mesmo em são Jorge, sendo o 
primeiro homem a conduzir e levar um carro ate outra 
freguesia, na ilha do Dragão Adormecido.

«De “Chauffeur” de milionários em Nova York 
a proprietário de uma estação de serviço em 
Sommerville, de autor da travessia em automóvel 

Califórnia - Massachusetts a 
pioneiro das ligações Topo 
- Velas num “Dona elvira”» - 
escreveu -  João d’Avila.

Nesta altura em 1971, o 
senhor Joe, tinha 85 anos era 
relembrado pelo seu feito 
histórico que para sempre 
será lembrado por todos 

ReleMBRando

mauricio Carlos de Jesus

11 de agOstO 
de 1927

Joe Brasil Bettencourt e sua esposa Maria de lurdes 
Brasil, juntamente com o/a filho/a , Joseph e Julieta.

citroën traction avant (arrastadeira) e 
Ford Model t 

carta de Maria de lurdes Brasil, 1991

página do diário 
insular, gentilmente 
fornecida pela 
senhora antonieta 
ávila, onde seu 
pai João d’ávila 
escreveu sobre o 
senhor Joe.

aqueles que tiverem a oportunidade de o conhecer e 
relembrado por aqueles que hoje em dia ouvem falar 
nele.

Sua esposa, Maria de Lurdes Brasil, a qual se casou 
quando voltou para São Jorge relembra numa carta, 
que escreveu em 1991: «a travessia foi feita a 11 de 
agosto de 1927» e que nessa altura «até subiam 
paredes e barrocas assustadas e admiradas (as 
pessoas do Topo) devido a ser o primeiro automóvel 
a chegar cá». 

O carro que fez essa travessia encontra-se na terceira. 
A sua filha Julieta Nunes e o seu neto José Nunes foram 
ver e relembrar o carro que fez o furor de muitos e que 
contém histórias desses anos de 1927. 

Julieta nunes (filha do sr. Joe) José 
nunes (neto do sr. Joe)
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A Secretária regional da energia, Ambiente e 
Turismo salientou hoje, na graciosa, que os 
turistas e os residentes nos Açores procuram 
cada vez mais os Centros Ambientais, o que 

se traduz num aumento de 10% de visitantes até maio 
deste ano, em comparação com o período homólogo 
de 2016.
 
“É com muita satisfação que encaramos o facto de 
os Centros Ambientais registarem uma procura cada 
vez mais elevada, pois é a prova de que, quer os 
Açorianos, quer os turistas que vêm aos Açores, têm 
motivações de consciência ambiental, procurando 
saber sempre mais deste legado e deste património 
que nos torna autênticos”, afirma Marta Guerreiro, em 
declarações no final de uma visita à Furna do Enxofre.
 
A Secretária regional adiantou que a Furna do enxofre 
“acompanha esse nível de crescimento”, tendo 
recebido 2.033 visitantes entre 1 de janeiro e 11 de 
junho deste ano, dos quais 1.591 efetuaram a descida, 
o que representa uma evolução positiva de 28% face 
ao período homólogo do ano passado.
 
Localizado no Monumento Natural da Caldeira da 
graciosa, o Centro de Visitantes da Furna do enxofre é 

o núcleo da reserva da Biosfera e do Parque Natural 
da ilha graciosa, funcionando desde 2010 como porta 
de entrada para a Furna do enxofre.
 
“este é um Centro que salvaguarda a qualidade 
ambiental, o estrito respeito pelos valores da 
geodiversidade e do equilíbrio paisagístico, sendo o 
ponto de partida para a divulgação e sensibilização 
para a observação da paisagem”, frisou Marta 
guerreiro.
 
A titular da pasta do Ambiente destacou ainda “a 
intervenção efetuada recentemente no piso do 
percurso de visitação, que incluiu a construção de 
um passadiço e guardas em madeira, possibilitando 
melhores condições de conforto e segurança aos 
visitantes e de preservação dos elementos mais 
sensíveis desta área protegida”.
 
“É importante lembrar que, desde 2007, a graciosa 
passou a fazer parte da rede Mundial das reservas da 
Biosfera da UNeSCO, sendo este um reconhecimento 
pelas suas caraterísticas ambientais, patrimoniais 
e culturais que este governo está empenhado em 
salvaguardar”, garantiu a Secretária regional.

gaCS/HMB

centRos aMBientais 
dos açoRes 

registam 
aumeNtO de 

VisitaNtesgaCS/SN
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Há uns poucos anos atrás, 
um padre da “Central 
Catholic Church” foi 
convidado a fazer uma 

oração na sessão de abertura 
do governo do estado do 
Kansas, nos estados Unidos 
e a surpresa e burburinho foi 

enorme quando o padre em questão disse a seguinte 
oração:

“Senhor, viemos diante de Ti neste dia para Te pedir 
perdão e pedir Tua inspiração na oração que vamos 
fazer.
Sabemos que a Tua palavra disse: 
Maldição àqueles que chamam bem ao que está mal, 
e é isto exactamente o que temos feito.
Temos perdido o equilíbrio espiritual e temos mudado 
os nossos valores.
Temos recompensado a preguiça e chamamo-la de 
Ajuda Social.
Temos matado nossos filhos que ainda não nasceram e 
temos-lhe chamado escolha Livre.

Temos abatido os condenados e chamamo-lo de 
justiça.
Temos sido negligentes ao disciplinar nossos filhos e 
chamamo-lo desenvolver a sua Auto estima.
Temos abusado do poder e chamamos a isto Política.
Temos cobiçado os bens do nosso vizinho e a isso 
chamamo-lo ter Ambição.
Temos contaminado as ondas da rádio e da televisão 
com muita porcaria e pornografia e temo-lo chamado 
Liberdade de expressão
Temos ridicularizado os valores estabelecidos desde há 
muito tempo pelos nossos ancestrais e a isto chamamo-
lo Coisas Velhas do passado.
Oh Deus! Olha profundo nos nossos corações, purificai-
nos e livrai-nos dos nossos pecados”.

A reacção foi imediata: Um parlamentar abandonou 
a sala durante a oração, e três outros criticaram o 
padre classificando a oração como mensagem de 
intolerância
No entanto a “Central Catholic Church” recebeu 
mais de 5,000 mensagens das quais apenas 47 foram 
desaprovadoras.

António Teixeira

oração
com muito sentido

http://www.comshalom.org
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Os programas da série ‘Mundo Marca 
Açores’, uma iniciativa da Vice-Presidência 
do governo para promover e aumentar 
a notoriedade dos produtos regionais 

certificados com este selo de origem, passaram a ser 
exibidos, durante o mês de Junho, no canal norte-
americano The Portuguese Chanel.
 
este canal, que existe há 40 anos, é o único que 
transmite diretamente dos estados Unidos da América 
e exclusivamente em língua portuguesa, com uma 
emissão de 24 horas. 
 
O ‘Mundo Marca Açores’ é transmitido em horário 
nobre e, de acordo com a direção do canal de 
televisão, pôde ser visto por mais de três milhões de 
espetadores nos estados de Massachusetts e rhode 
island, onde a comunidade lusófona conta com 600 
mil pessoas.
 
As séries deste programa de produção regional 
mostram, em cerca de cinco minutos cada, todas 
as componentes de produção de vários produtos 
do setor agroalimentar, assim como o quotidiano de 
serviços e estabelecimentos aderentes em diversas 
empresas de todo o arquipélago e que se caraterizam 
por serem “certificados pela natureza”.

PrOgramas da 
série ‘muNdO 

marca açOres’
eM exiBição nos 

estados Unidos da 
aMéRica

O governo regional, com a divulgação deste 
programa audiovisual, dá continuidade, através 
da Sociedade para o Desenvolvimento empresarial 
dos Açores, à estratégia de promoção dos produtos 
açorianos, contribuindo para o acesso a novos 
mercados, o alargamento da base económica de 
exportação e o reforço da competitividade das 
empresas regionais.
 
A imediata e simples identificação dos produtos com 
o selo Marca Açores e o conhecimento alargado dos 
seus métodos de produção é mais um dos meios que 
visa estimular a preferência do consumidor para os 
produtos regionais.    

gaCS/VPeCe/SDeA/Og

www.marcaacores.pt

www.marcaacores.pt
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The many pressures and demands of today’s hectic 
lifestyle can be challenging for everyone. This is 
especially true for career women. Unlike men, most 
career women need to balance work while raising a 

family, juggling their children’s school and extra-curricular 
activities, and managing their household responsibilities. in 
some instances, women choose to further their education 
while balancing their other obligations. Add to this mix being 
immigrant Portuguese women balancing the Portuguese 
culture while integrated in the American culture and the 
challenges and stresses increase substantially.

While struggling to keep up with their many responsibilities, 
many women need to constantly justify their desire 

and aspirations to evolve as 
professional women. This constant 
turmoil adds unnecessary stress to 
an already tense situation where 
many women feel torn between 
responsibilities to their families 
and employers while doing 
something to grow and improve 
themselves. 

Although some career women 
have the support they need at 
home, circle of friends, and in 
the workplace, most women 
face adversity and obstacles 

while advancing their careers and education. Many are 
constantly tested to their limits while others are drained 
of their energy from the constant struggle. For instance, 
most women lack female mentors in the workplace, 
and the support of their supervisors and colleagues that 
could foster their success. in some cases, women are 
discouraged, criticized, and belittled by other women or 
even by their spouses for trying to grow professionally and 
personally.

Many women give up the fight before reaching their full 
potential while settling for much less than they deserve. 
While others overcome their obstacles and succeed in 
fulfilling their goals and dreams. Women have much to 
lose by the actions they take. They serve as role models 
and an inspiration for their daughters and other young 
women in their families and communities. 

regardless of the daily demands and negative reactions 
from those surrounding them, it is increasingly important 
for women to remain firm and focused in their journey 
to accomplishing their goals and realizing their dreams. 
in the face of challenges and adversity, it is crucial to 
seek support and encouragement, rather than falling 
prey to the negativity surrounding them. Women cannot 
compromise their dreams, values, and ethics to please 
others or conform to others’ vision for them. The most 
important thing for women to remember is to stay true to 
themselves and what they value.

Margarida
Baganha Vieira
 ed.d. director,

university services
Bridgewater state 

university

to
“Don’t let people change the loving and caring person you are. 

Don’t let anyone get you down. 
use the love and goodness inside you to stay strong.” 

by Brigitte nicole http://www.freepik.com

Stay True 
Yourself
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i saw students keep my mother young as she worked in 
a University infirmary. Arguably she saw the grimmer 
side of college life.  My mother was a strong person, 
she had a power to comfort and treat. She held 

her judgement and urged life’s lessons to sink into the 
heads of her students naturally. She felt that life and 
learning are joined and should be treated as such.

As i calculate grades for my 
students i am reminded that 
we are all students. For years 
now i have been blessed to 
teach at the college level. i 
am humbled and privileged 
to be a teacher. Teaching 
this age group is watching the 
transformation of children into 
adults. We are their guides. 
At this age, students begin to 
focus and realize that choices 
in their life’s course are largely 
in their hands, even if not 

always under their sole control.
This year i’ve worked to closely with university’s 
engineering seniors. Bold, confident and hard-
working, they worked on a project i requested. This 
close work with them was invigorating and energized 
me, reminding me of my mother’s engagement as a 
college nurse.

The real value for them were the lessons in collaborating 
and problem solving that in the long run have the real 
value.  To see students achieving solutions bubbling 
out from their reflective process is empowering to them 
and those of us who watch them learn. i have really 
enjoyed working with these engineers. They made a 
tangible device that is functional. That pleased them 
and the teachers they worked with.

As previously mentioned we can all be students to 
some extent.   We can study the course and events 
in our lives, stop and think about it, reflect and let our 
minds percolate up ideas and solutions.

Chris Menton
professor of Criminal 

Justice at Roger 
williams university

a tRiBUte to
   studeNts

http://www.freepik.com
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Padre
Jason Reis
goUveia

Magazine a Praça - francisca reis - está 
em Montreal para apresentar seu recente 
trabalho discográfico “no ritmo do Céu”, 
quais são as novidades deste CD?

Padre Jason - este meu segundo trabalho é bem distinto 
do primeiro. O CD “Cristo reina” é um CD oracional. Fiz 
na altura em que senti que precisava ajudar as pessoas 
a criar intimidade com Deus, por meio das canções. 
este segundo CD “no ritmo do Céu” é já o meu rosto, 
bem animado, com vários ritmos, e serve para poder 
evangelizar com o corpo, por meio da dança. Além 
disso pretendo passar o conteúdo da evangelização 
por meio das letras e espalhar a alegria. Precisamos 
de cristãos mais alegres.rumo ao estados Unidos da 
América do Norte onde vivo, atualmente, na cidade 
de Fall river, Mass.

M.P - Usar o corpo é uma grande novidade. Como faz 
isso concretamente?
P.J.- Estou desenvolvendo um programa fitdance que 
se chama Brassika, a exemplo da zumba, que permite 
trabalhar o corpo, a mente e o espírito. Vi neste 
programa a possibilidade de poder usar o corpo, sem 
deixar de falar no evangelho e sem deixar de espalhar a 
alegria. Acho que são temperos necessários para uma 
evangelização para os dias de hoje. Neste contexto 

nasce o “ritmo do Céu”.

M.P - As receitas deste CD 
revertem-se para a sua 
missão no Brasil e para a sua 
comunidade isaac. do que se 
trata esta missão?
P.J. - Uma das belezas que 
encontrei no Brasil foram as 
novas comunidades que com 
um carisma do espírito Santo é 
uma resposta às necessidades 

eNtreVista Na Praça

Francisca reis
Jornalista

a Voz de portugal

de evangelização para a igreja de hoje, em especial 
para a juventude. São jovens que conforme a sua 
disponibilidade desejam ser missionários e pretendem 
espalhar a alegria que vem de Deus. A comunidade 
isaac é uma comunidade que fundei para dar 
resposta ao desafio de evangelizar os jovens. Por isso, 
comprando o CD poderá nos ajudar a evangelizar e 
sustentar uma obra de evangelização.

www.padrejason.com

www.padrejason.com
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M.P. - Como foi participar no Festival Portugal Internacional de Montreal?
P.J. - O povo português em geral é um povo muito alegre. Participar aqui 
foi uma oportunidade de mostrar meu trabalho, porém senti que estava a 
colaborar com as nossas origens portuguesas. está intrínseco, misturado, ser 
português e ser católico. Faz parte do nosso DNA português, ser católico, 
então acho que faz todo o sentido num festival português ter um momento 
religioso. Além de ser padre, e de ser português, meu primeiro show 
internacional deste novo trabalho ter sido na minha origem também, na 
cidade onde nasci. e desde já agradeço a oportunidade.

M.P. -Terminado o festival, sente-se satisfeito com a sua participação?
P.J. - Acho que correu bem, porém, julgo que ainda não foi atingido o 
público que desejo. Vim semear, mas se tiver outra oportunidade, queria 
atingir a comunidade mais juvenil. Por isso preciso que possam espalhar 
pelos filhos e netos portugueses as canções, possam espalhar nas rádios, 
para que numa oportunidade próxima possa atingir a juventude de 
Montreal. São meus conterrâneos, são iguais a mim. Se faço para os outros, 
queria fazer para os meus. isso faltou e espero realizar!

M.P. -  Está feliz com a apresentação do seu novo CD no Restaurante Estrela 
Do Oceano em Montreal?
P.J. -  Sim sem dúvida, foi uma linda festa, agradeço a todos os presentes, 
a sala estava repleta de amor, agradeço também aos proprietários 
do restaurante gabriela e Alcindo, Jordelina Benfeito, grande fadista 
Açoriana em Montreal, eddy Sousa, Joe Puga, minha Tia Francisca, o Jornal 
A Voz de Portugal, aos meus familiares e amigos.

Site oficial do padre Jason, cantor e padre da Diocese de Angra 
www.padrejason.com

flasH News

O Museu de Angra do Heroísmo foi distinguido este ano, tal como 
aconteceu em 2013, 2014 e 2015, com um dos prémios nacionais 
APOM, atribuídos pela Associação Portuguesa de Museologia, 
desta vez na categoria “Melhor Coleção Visitável”, referente ao 

recém-criado Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima.

O prémio conquistado este ano, atribuído numa cerimónia que decorreu 
no Museu Soares dos reis, no Porto, distingue a Coleção de Militaria do 
Museu de Angra do Heroísmo, instalada no ano passado no Núcleo de 
História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, antigo Hospital Militar da 
Boa Nova, composta por peças de artilharia ligeira e pesada, armas de 
fogo e brancas, proteções metálicas, projéteis, equipamento de logística, 
arreios, uniformes e condecorações.

estes prémios visam incentivar e premiar a imaginação e a criatividade 
dos museólogos portugueses e o seu contributo efetivo na melhoria da 
qualidade dos museus em Portugal.

MUseU de angra do HeroísMo
DIsTIngUIDO nOvAMEnTE COM PRéMIO APOM
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When compared with the atmosphere of 
a work day, there certainly is a different 
feeling about spending a Sunday in a big 
city, especially the Sunday of a holiday 

weekend. Offices are closed. Many people have 
headed out of town.
recently i spent a relaxing Sunday in Tokyo and was 
reminded of the old Bobby Darin song:

“BIg CITy TAkIng A nAP!”
I deliberately set out to find a small restaurant in a 
residential area. Finding one that was open was not 
easy but eventually i saw a young family disappear 
from the sidewalk and i followed them through the 
door of a small place decorated like a Japanese 
farmhouse. i settled for the day’s special, chicken and 
egg on a bed of rice. it came with a small bowl of soup 
and a few pickles for about $10. 
i intended to eat light, but it was a hearty meal.  And 
since i was just beginning to try to recover from jet lag, i 
decided to walk a bit, heading for a historic garden, the 
“Hama rikyu.” The “Hama Detached Palace gardens” 
as it is known in english is a beautiful and historic tract 
of parkland near where the Sumida river enters Tokyo 
Bay. The garden is walled, has tidal duck ponds, and 
visitors can enjoy some fine Japanese garden artistry. 

As Bobby Darin said, “if you’ve got troubles,
Just take them out for a walk.

in the garden, there is a landing where tour boats 
depart for trips up the Sumida river. Since one was 

departing for the Asakusa 
neighborhood, i quickly paid $7 
and hopped aboard for a view 
of the city from the water.
Asakusa is home to one of 
the largest and most popular 
Buddhist temples in the city.
The main approach is lined with 
shops selling souvenirs, food 
and toys. it is a perfect place for 
people watching. 

Father John 
edward Burger

suNdaY
iN tOkYO

“You can spend time without spending a dime,
Watching people watch people pass!
Later you pause, and in one of those stores
There’s that face next to yours in the glass!”



 Magazine A PrAçA | Maio-Junho 2017 39

No âmbito da realização do Fórum para a 
cooperação cultural, educativa e económica 
e da vinda de uma comitiva de cerca de cem 
pessoas oriundas das cidades geminadas 

com Lagoa nos estados Unidos, Canadá, Cabo Verde 
e Algarve, a Presidente da Câmara Municipal de 
Lagoa, Cristina Calisto, submeteu, na dia 20 de Junho, 
uma proposta de geminação entre os municípios de 
Lagoa (Açores) e Fairhaven, localizada no estado 
de Massachusetts, nos estados Unidos da América. O 
protocolo de geminação entre os dois municípios foi 
assinado após aprovação do mesmo em Assembleia 
Municipal extraordinária.

esta é a 10º geminação que o Município de Lagoa 
concretiza, estando já geminado com a Vila de 
Sainte Thérèse no Canadá (1994); Dartmouth (2003); 
rehoboth (2005); Bristol (2006); New Bedford (2007); 
Taunton (2008); Lagoa Algarve (2008) e Biguaçu de 
Santa Catarina no Brasil (2010) e Santa Cruz da ilha de 
Santiago de Cabo Verde (2013) e que vem ao encontro 
da política implementada pela autarquia que visa 
criar sinergias e potenciar contactos que possam 

constituir um contributo para o desenvolvimento 
turístico, cultural e económico do concelho de Lagoa.

esta geminação tem como principal objectivo 
promover, de forma regular e gradativa, a 
aproximação pragmática e qualitativa entre os dois 
concelhos, instituindo relações de proximidade e 
de colaboração. Visa, assim, criar condições de 
cooperação susceptíveis de gerar e potenciar sinergias 
em ordem ao progresso e desenvolvimento das suas 
realidades culturais e socioeconómicas, assim como 
promover e enaltecer os laços históricos entre o povo 
português e o povo americano e emigrantes, mais 
propriamente entre o concelho de Lagoa, nos Açores 
e Fairhaven, nos estados Unidos da América (eUA), 
através da promoção do intercâmbio, nos domínios 
cultural, social, educativo e turístico e noutros que 
sejam do interesse das populações dos dois Municípios 
e designadamente das suas diversas organizações 
representativas e, também, estabelecer como 
prioridade a dinamização do espaço geopolítico da 
lusofonia e dos povos que o integram.

MUnicÍpio de lagoa concRetiZa 
10ª gemiNaçãO cOm Vila fairHaVeN

CML
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summer
safetY tiPs

FoR senioRs

increased temperatures carry risks for seniors, if no 
precautions’ are not taken. Here are some safety tips 
for you or your loved ones to have a safe summer.

• Dress for the weather! Even if out for a short time wear 
a hat, sunglasses and sunscreen. Light weight colored 
loose fitting clothes are best options to keep cool.

• Stay Hydrated! Seniors are more susceptible to 
dehydration because total body water decreases 
with age. Stay away from sugary drinks, alcohol and 
caffeinated beverages. Stick to water or electrolyte 
drinks. Older adults don’t feel as thirsty as much as 
younger adults. If a senior limits the amount of fluids 
they drink because of a doctor’s order, or because 
they are on water pills they should ask their doctor how 
much they can drink while the weather is hot.

• Stay Cool! Age as well as chronic medical conditions 
and prescription medications, can impair the body’s 
ability to regulate temperature. Help seniors stay cool 
with fans and air conditioners. When the temperature 
is in the high 90’s fans will not prevent heat related 
injuries. Taking a cool shower or bath or moving to air 
conditioning. Public libraries are great places to go, 
seniors can relax and read a good book.

• Restrict Activities! If seniors will be outside enjoying 
activities such as walking or gardening it is important to 
limit it. if possible do these activities in the early morning 
or late afternoon.

• Know the signs of heat stroke and heat exhaustion. 
Hyperthermia, or abnormal high body temperature, is 
very common in older adults in the summer. 
• Heat Stroke is an advanced form of hyperth
ermia can be life threatening. it’s the body inability to 
regulate body heat. it rises rapidly and can reach 106F 
or higher within 10-15 minutes and can cause death. 
emergency treatment is required rapidly. Don’t hesitate 
dial 911, or go to the nearest emergency room. Some 
of the signs are: extreme high body heat, red hot and 
dry skin (no sweating), rapid strong pulse, throbbing 
headache, dizziness and nausea.
Heat exhaustion is a milder form of heat related illness 

that can develop after several 
days of exposure to high 
temperatures. Some of the 
signs and symptoms may vary 
but may include the following: 
heavy sweating, paleness, 
cramps, tiredness, weakness, 
dizziness headache, nausea 
or vomiting, fainting, pulse fast 
and weak.

• It is important to check on your loved ones or each 
other often in these hot days to make sure they are 
safe. Following these tips can help you, or your elderly 
loved ones enjoy a safe and enjoyable summer!

Joe Cabral

http://www.freepik.com
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As spring rolls in, April showers will bring allergies 
from May flowers.  There are a variety of 
over-the-counter medications available to 
alleviate the burden.  For symptoms of itchy 

throat, watery eyes, and a runny nose, antihistamines 
are the drugs of choice. Claritin (loratidine), Zyrtec 
(cetirizine), and Allegra (fexofenadine) are the most 
common over-the-counter medications and are 
effective. if one of these medications do not work, you 
may trial another antihistamine. 

Benadryl (diphenhydramine) and doxyalamine are 
anticholinergic, sedating antihistamines. These drugs 
cause distinct adverse effects including dry mouth, 

drowsiness and urinary retention, 
all of which tend to have more 
pronounced effects in elderly 
patients. Over time, higher doses 
of Bendaryl will be needed to 
have the same therapeutic 
effect due to a phenomena 
called tachyphalyxis, or the 
body’s developed tolerance. 
These higher doses may not be 
safe in certain patients.

Bryan Melo
doctor of pharmacy 

allergies 

if you are suffering from a stuffy nose, decongestants 
are the go-to. Sudafed (pseudoephedrine), sold behind 
the counter at pharmacies, is very effective and works 
quickly. it should not, however, be used by anyone with 
uncontrolled high blood pressure or heart conditions. 
Afrin (oxymetazoline) is a nasal spray decongestant 
that can be purchased over-the-counter and works 
very effectively, however, it should not be used for 
longer than 3-5 days due to a possibility of rebound 
congestion.

Other nasal sprays, such as Flonase (fluticasone), are 
the best for prevention of allergies but takes a few 
weeks of daily use to work. For unmanageable itchy 
eyes, Zatidor (ketotifen) eye drops may be used if oral 
antihistamines don’t work for you. 

http://www.freepik.com
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6tH aNNual gOlf 
tOurNameNt 

The Santo Cristo Committee of Saint elizabeth 
Church in Bristol, rhode island, held its 6th Annual 
golf Tournament on Sunday, May 7tht at the 
Swansea Country Club. The proceeds of this 

tournament will be used to benefit “The Friends of Saint 
elizabeth Food Pantry”, which works to drive out hunger 
in our community, and to defray the expenses of the 
Santo Cristo Feast. This project came forward by an 
enthusiastic parishioner that took the responsibility of 
becoming the Tournament Chairman.  With the help 
of the Santo Cristo Committee, the tournament has 
been very successful.  Our sponsors and golfers have 

been very generous. Without 
them, this tournament would 
not be possible. We also cannot 
forget the great job done by our 
volunteers. We cordially invite 
you to participate in next year’s 
event. You can follow us on our 
Facebook page, St. elizabeth 
Parish golf, our website, www.
stelizabethparishgolf.org, or by 
email, info@stelizabethparishgolf.
org , for updated information.

st. eliZaBeth paRish, 
santo cRisto 
coMMittee

José Martins

A Comissão de Festas do Santo Cristo da igreja de 
Santa isabel em Bristol, rhode island, realizou o seu 
Sexto Anual Torneio de golfe no domingo, 7 de Maio, 
no Swansea Country Club. Os recursos deste torneio 
serão usados para beneficiar “Os Amigos de Santa 
isabel Food Pantry”, que trabalha para combater 
a fome na nossa comunidade, e para ajudar nas 
despesas da Festa do Santo Cristo. este projecto veio 
para a frente por um paroquiano entusiasmado no 
desporto, que assumiu a responsabilidade de tornar-se 
o Presidente do Torneio. Com a ajuda da Comissão de 
Festas do Santo Cristo, o torneio tem sido muito bem 
sucedido. 

Os nossos patrocinadores e jogadores de golfe têm 
sido muito generosos. Sem eles, este torneio não seria 
possível. Também não podemos esquecer o grande 
trabalho feito pelos nossos voluntários. Nós desde já 
convidamos você a participar no evento do próximo 
ano. Você pode acompanhar-nos na nossa página 
do Facebook, St. elizabeth Parish golf, o nosso website, 
www.stelizabethparishgolf.org, ou por via email, 
info@stelizabethparishgolf.org, para informações 
atualizadas.
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“música regiONal 
açOriaNa – recOlHa de 

emiliaNO tOste eNtre 
1978 e 2017”

diReção Regional da 
cUltURa ReceBe espólio 

A Direção regional da Cultura (DrC) recebeu o 
espólio “Música regional Açoriana – recolha 
de emiliano Toste”, que resulta de um trabalho 
de cerca de quatro décadas de recolha, 

gravação, inventariação, catalogação e edição de 
música das nove ilhas dos Açores.
 
O acervo foi doado à região por emiliano Toste, natural 
da Praia da Vitória, licenciado em educação Musical 
pela Universidade do Minho, com curso superior em 
Canto pelo Conservatório de Música de gaia, docente, 
produtor musical e dinamizador de eventos artísticos.
 
Neste legado, constituído por 51 discos compactos, 
estão incluídas pesquisas efetuadas entre 1978 e 2017, 

entre as quais se destacam as contidas em oito CD 
com a reedição e recuperação sonora do trabalho 
de campo efetuado por Artur Santos, referência na 
etnomusicologia nacional, entre 1952 e 1960, nas ilhas 
de Santa Maria, São Miguel e Terceira.
 
O espólio é ainda composto por 44 CD resultantes 
da reedição de música tradicional açoriana, com a 
chancela da editora musical AÇOr, entre 1966 e 2017, 
com o objetivo de estudos comparativos, além de 33 
CD de música de todas as ilhas da região e 18 CD 
complementares com entrevistas efetuadas junto das 
respectivas fontes.

gaCS/DrC

gaCS/DrC
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- Nos piscamos os olhos aproximadamente 25 mil vezes 
por dia.

- Os CDs foram criados para armazenar 72 minutos 
de música porque é essa a duração da Nona 
Sinfonia de Bethoven.

- relâmpagos matam mais do que vulcões, 
furacões e terremotos.

- Os chipanzés são os únicos animais capazes de 
se reconhecer à frente de um espelho.

- O material mais resistente criado pela natureza 
é a teia de aranha.

- As moscas domésticas vivem apenas 2 semanas.

- 15% das mulheres americanas mandam flores 
para si mesmas no dia de São Valetim.

- O livro mais vendido no mundo é a Bíblia.

- 7% dos americanos acredita que elvis está vivo. 
25% dos americanos acha que Sherlock Holmes 
existiu. 25% também acreditam em fantasmas, e 
10% dizem ter visto um.

- As mulheres compram mais roupas masculinas 
que os homens.

- A Barbie já vendeu mais carros que a general 
Motors. É também a boneca com mais vendas da 
história dos brinquedos. Alguns colecionadores 
possuem até 7000 bonecas.

- Antes de 1800, os sapatos para os pés direito e 
esquerdo eram iguais.

- Americanos consomem 16.000 toneladas de 
aspirina por ano.

- O elefante é o único animal com quatro joelhos.

- Uma gota de óleo torna 25 litros de água 
imprópria para o consumo.

- 16% das mulheres nascem loiras. 33% das 
mulheres são loiras.

- O Oceano Atlântico é mais salgado que o 
Pacífico.

- As palavras cruzadas surgiram em 10 de abril de 
1924.

- Se as doenças do coração, o cancro e a diabete 
fossem erradicadas, a expectativa de vida do 
homem seria 99,2 anos.
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esta é uma iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, através do 
gabinete de Desporto da Associação Salão 
Teatro Praiense, sendo direcionada para 

crianças com idades entre os seis e os dez anos.
Vai decorrer entre os dias 3 e 38 de julho e visa promover 
a prática de atividade física e desporto entre os mais 
novos, proporcionando também momentos de lazer 
e convívio. O evento está integrado na estratégia 
municipal do reforço da qualidade de vida das 
crianças.

Centro Histórico da cidade de Ponta 
Delgada deu início, no dia 16 de Junho,  
às Noites de Verão. este programa 
de animação que termina a 16 de 

Setembro, é para o Presidente do Município,  José 
Manuel Bolieiro “uma mais-valia para os nossos 
comerciantes, para quem nos visita e para quem 
cá vive”.
O Autarca adiantou ainda que “este projeto tem 
sido um sucesso. Com bom senso e prioridade 
caminhamos para o progresso, para a valorização 
de Ponta Delgada como destino turístico, lugar 
de negócio e bom de se viver, tal como indica o 

flasH News
sUMMER CAMP 2017, nA PRAIA DA vITóRIA, IlhA TERCEIRA

nOITEs DE vERãO EM POnTA DElgADA InClUEM  80 nOITEs DE 
AnIMAçãO MUsICAl E PERFORMATIvA.

CMPD

camphuawni.com

estudo publicado, este ano, pela Bloom Consulting ”. 
No total serão 80 noites de animação musical e performativa. 6 noites por semana (de terça-feira a domingo), 
com mais de 20 animações infantis, 30 “Performing Arts”, 60 concertos e 1 grande Noite Branca. 
No decorrer destas noites, como forma de continuar a apoiar os comerciantes, a Autarquia irá dar isenção 
de taxas para esplanadas, mas sem dispensa do pedido de licenciamento, para garantir o controlo e normal 
fruição da via pública.
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inside oF the Fashion WoRld

Magazine A PrAçA | Julho-Agosto 2017

it’s all about the details 
this season

Sheer chantilly lace
Beautiful necklines
Feminine romantic 

,sophisticated.
To transmit sensuality and 

beauty. Lucia Aguiar

CONSiDer THiS 
THe ULTiMATe gUiDe 
TO WeDDiNg DreSS 
SHOPPiNg FOr 
THe YeAr AHeAD.

THe BeST iN 
BriDAL SPriNg 

2018
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geNiUSSHeer
Peekaboo panels, sheer slits and all 
over illusion dominated  the Spring 2018 
bridal runways . Most of the standouts 
showed off long legs and toned arms 
without feeling too bare for bridal.

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



Magazine A PrAçA | Julho-Agosto 201748

Delfina
técnica de Cozinha

Onde a amizade e a bOa dispOsiçãO

sãO Os ingredientes principais

A  minhaCoz inha . . .
PeiXiNHOs de HOrta / GarDen Fish

ingredientes:
500 gr de feijão verde
200 gr de farinha
2 ovos
1 cebola pequena
Salsa picada
1/2 cerveja
Sal e pimenta q.b.
Oleo para fritar

Preparação:
Prepare o feijão verde e leve ao lume num tacho com agua 
e sal e coza o feijão. Depois escorra bem e deixe arrefecer.
Descasque e pique a cebola finamente assim como a salsa.
Numa tigela misture a farinha com uma pitada de sal, faça 
uma cavidade na farinha e junte os ovos, a cebola picada, 
a salsa assim como a cerveja e a pimenta e mexa bem até 
obter uma massa macia.
Aqueça o óleo e quando estiver bem quente passe o feijão 
pela massa e frite. Depois escorra em papel absorvente.
Muito adequados para entradas e bufetes ..Bom apetite.

How to Prepare:
Bring a sauce pan with water and salt to a boil. Clean and cut 
the end of the string beans and cook for about 10 minutes, 
drain and reserve. Chop the onions and parsley.
Sift flour and salt in to a bowl. Make a well in the center, add 
the eggs  onions and the parsley, pour the beer slowly in to 
the well stirring gradually to make a smooth batter. set aside 
for 30 minutes.
heat the oil in a sauce pan or deep fryer, dip the beans in 
the batter coat well and deep fry them in batches for about 
4 minutes until golden. drain on paper towels.
great for appetizers or buffet side... enjoy.

Ingredients:
1 pound of string beans
1 cup of flour
2 eggs
1 small onion
1/2 of bottle of beer
parsley chopped
salt and pepper to taste
Vegetable oil

feiJOada de POlVO / steweD octopus with beans

ingredientes:
2 kg de polvo
1 chouriço pequeno
500 grs de feijão branco
1 tomate
1 cebola
2 dentes de alho
1 copo de vinho tinto
3 colheres de sopa de azeite
Coentros
Sal e pimenta a gosto
1 folha de louro

Ingredients:
4 pounds of octopuss
1 medium size chouriço
2 cans of white kidney beans
1 ripped tomato
1 medium onion
2 garlic cloves
1 cup of red wine
3 tablespoons of olive oil
1 tabelspoon of whole black pepper
1 bay leave
Cilantro chopped
salt and pepper to tastePreparação:

Coloque o polvo num tacho, junte a folha de louro, o vinho 
tinto e água assim como uns grãos de pimenta preta até 
cobrir o polvo, deixe cozinhar durante  50 minutos.
entretanto, leve outro tacho ao lume com o azeite, a cebola 
e os dentes de alho picados e deixe refogar em lume brando 
até a cebola ficar douradinha. Junte o tomate cortado em 
cubos e sem sementes, adicione o chouriço cortado em 
rodelas. Tempere com pimenta e deixe refogar mexendo de 
vez em quando até ficar cozido.
retire e reserve o polvo. Junte o caldo da cozedura do polvo 
ao tacho do refogado deixe ferver e rectifique os temperos. 
Adicione o feijão branco cozido, envolva e junte depois o 
polvo cortado em pedaços. Deixe cozinhar mais 5 minutos 
e sirva polvilhado com os coentros picados. Também pode 
acompanhar com arroz branco.. Bom Apetite.

How to Prepare:
in a pot put the bay leave, the whole pepper the red wine 
and water enough to cover the octopus and let it cook for 
about 50 minutes..
meanwhile in another pan heat  the olive oil and cook the 
chopped onion and garlic until golden .add the tomato 
seeded and chopped ,and the chouriço sliced , season 
with  pepper and let cook in low flame mixing to prevent 
sticking until done.
Remove the octopus from the pan and reserve , strain 
the broth from the octopus and add it to the pot with the 
stewed chouriço add the white kidney beans mixing well, 
add the octopus sliced in thick pieces and let cook for 
about 5 minutes, garnish with rough chopped cilantro and 
serve.. You can also cook white rice as a side dish to serve 
with the stew..enjoy..
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RirSó para

Na Casa de Saúde, um maluco estava em frente a um espelho com os olhos 
fechados. Outro maluco passa por ele e pergunta:
- então, o que estás a fazer?
e responde o primeiro:
- Estou a ver como fico quando estou a dormir!

MAlUCO

A mulher entra no bar nua e pede uma cerveja. O dono do bar olha-a dos 
pés à cabeça, depois vai ao frigorífico e pega uma cerveja geladíssima.
ela toma rapidamente e pede outra.
O dono do bar olha para a mulher, olha, olha, olha, fica a olhar, olha e 
olha de novo, até que a mulher diz:
- O senhor nunca viu uma mulher nua, não?!
e o dono do bar tranquilo responde:
- Ver eu já vi, só estou a tentar perceber de onde você vai tirar dinheiro pra 
pagar as cervejas…

MUlHer

O menino entra de repente no quarto e vê a mãe em flagrante deitada 
em cima do pai a fazerem sexo.
Que estás a fazer, mamã? – Pergunta o filho.
A mãe meio atrapalhada, responde:
- Ah… querido… bem… sabes é que o teu pai está muito gordo e eu estou 
a tirar todo o ar que está dentro dele…
e o menino:
- Não adiante mamã! Quando tu fores trabalhar, a vizinha do lado vai 
soprar no canudinho e ele volta a encher de novo…

Pai gordo

O médico atende um paciente idoso e milionário, que estava a usar um 
revolucionário aparelho auditivo, e pergunta:
- e então Sr. Almeida, está a gostar do aparelho?
- É muito bom! – respondeu o velhinho.
e o médico:
- e a família o que diz?
e o velhinho:
- Ainda não contei a ninguém… Mas já deu para mudar o meu testamento 
três vezes!

aParelHo aUditivo

Numa festa, dois amigos conversam:
- Um amigo meu disse-me que ainda tinha um tetetetetetravô.
responde o outro:-
 esse tipo é um grande mentiroso!
e diz o primeiro:
- Não, é gago

aMigo
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HOróscOPO
carNeirO 

A vida afetiva reflete a necessidade de controlar a forma como 
manifesta a sua sinceridade e opina, relativamente às pessoas 
circundantes.
A nível profissional estabeleça prioridades e controle a 
impulsividade, evitando magoar (inconscientemente) os 
envolventes.

tOurO
A vida afetiva evolui positivamente se adotar um 
comportamento calmo e paciente, demonstrando os seus 
verdadeiros sentimentos.
A nível profissional a sua grande dedicação e persistência 
são elementos fundamentais, para determinar a evolução na 
carreira.

gÊmeOs
A vida afetiva encontra satisfação em novas amizades especiais, 
ou reestruturando as associações (desgastadas) mais antigas. 
A nível profissional há bons sinais de sucesso, com concentração 
e empenho, sobretudo, para quem está a iniciar novos projetos.

caraNgueJO
A vida afetiva permite resolver problemas antigos e, 
conciliando a coragem com a inovação, vai transformar o seu 
relacionamento.
A nível profissional tenha uma atitude ousada e, tomando 
iniciativas, poderá manifestar toda a sua imaginação em novas 
atividades. 

leãO
A vida afetiva confere relações harmoniosas e românticas, 
fundadas na generosidade do caráter que compreende toda 
a família.
A nível profissional progride sempre que merecer o sucesso em 
seu redor, evidenciando o seu visionismo e respeito pelos pares.

Virgem
A vida afetiva estará sujeita a influências muito positivas e abre 
um ciclo mais abundante e agradável, nas suas relações.
A nível profissional ocupará absolutamente o seu pensamento 
e todo o tempo disponível, desenvolvendo novos planos 
produtivos.

balaNça

A vida afetiva favorecida 
promove convívios sociais 

escOrPiãO
A vida afetiva propõe um envolvimento ativo, sedutor e 
magnético, de forma a constituir relações positivamente 
surpreendentes. 
A nível profissional toda a energia positiva contribui para algumas 
mudanças e sentirá que esta fase é bastante compensadora.

sagitÁriO
A vida afetiva instável marca comportamentos imprevistos, 
resultantes de fortes paixões, contudo, evite relações de 
dualidade.
A nível profissional a competência e experiência serão 
fundamentais para atingir o sucesso, com serenidade e muita 
tolerância.

A vida afetiva marca acontecimentos inesperados que 
podem contribuir, evidentemente, para a evolução dos 
relacionamentos. 
A nível profissional deve fomentar uma postura compreensível e 
sentirá uma grande capacidade para renovar as suas tarefas.

caPricórNiO

aQuÁriO
A vida afetiva anuncia mudanças excitantes e realmente, 
atravessa uma época de paixões intensas. Confiante, siga a sua 
intuição.
A nível profissional expanda a sua originalidade e as grandes 
oportunidades deverão surgir, renovando o seu futuro.

PeiXes
A vida afetiva indica um período propício para o convívio social 
e verá que a sua presença vai levar a sua fé a ajudar os outros.
A nível profissional entra numa fase de mais trabalho, mas, 
procure dedicar tempo às atividades particulares que 
harmonizem o seu Ser.

Luis Moniz
astrólogo

importantes, que trazem alegria e ajudam a descobrir novas 
possibilidades.
A nível profissional obterá rendimentos financeiros e estabilidade 
na carreira, trabalhando com concentração e disciplina.

(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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