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editOrial
Feliz ano novo. Happy new year.

Feliz ano Novo. Happy New Year. O tempo passa a 
correr e nem damos conta mas já estamos em 2018, 
um ano que se espera repleto de alegria, prosperidade 
e acima de tudo com muita saúde e paz para que 

todos possamos abraçar as muitas tarefas que temos de 
desenvolver no nosso dia a dia, seja na nossa casa, no nosso 
trabalho ou na nossa comunidade.

Se olharmos para 2017 verificamos que, a par das muitas 
transformações económicas e sociais que se verificam 
no mundo, ainda há muito a fazer para que se cumpram 
objetivos claros para que a humanidade viva em paz e em 
harmonia com a natureza. A saída dos EUA do protocolo 
de Paris (alterações climáticas), a decisão de colocar a 
embaixada americana em Israel em vez de Telavive – com 
protestos e grande escala de violência-, a ameaça do 
nuclear pela Coreia do Norte, a questão ads indepêndência 
unilateral na Cataluna (Espanha), fazem-nos pensar que este 
ano tem de haver uma atenção redobrada nas questões 
diplomáticas para que não haja um piorar das relações e 
novas tensões na Europa e também entre os EUA e a alguns 
países da comunidade internacional. Sinal positivo nos EUA 
é a decisão de baixa de impostos que pode melhorar a 
economia das empresas e das famílias. Sinal positivo na 
Europa também pela melhoria da economia e pela eleição 
do Português Mário Centeno para o Eurogrupo.

Tem de haver uma atenção redobrada nas questões 
climáticas. Olhando para o que passa no planeta há muitas 
tragédias que podiam ser evitadas se houve uma política 
mais enfática e que punisse quem infringisse as regras, 
nomeadamente os que fazem derramar para os rios e 
ribeiras águas contaminadas por não terem nas empresas 
tratamentos adequados. Isso passa-se em quase todo 
mundo e afeta principalmente os mais pobres, alguns dos 
quais vivem do que pescam nestas águas. 

Com as alterações climáticas, há aumento de temperatura, 
escassez de água, fraca agricultura, fogos, com 
consequências nefastas para pessoas e animais. Portugal foi 
um exemplo dessas alterações, assim como vários países da 
Europa e nos EUA a Califórnia, com a consequente perda 

de vidas humanas, o que é de lamentar. No Brasil e em 
vários países da América latina a seca tem levado muita 
gente que trabalhava na agricultura para o desemprego e 
há falta de água potável, o mesmo que já aconteceu em 
algumas localidades de Portugal.
É preciso também atenção ao mar. Não depositar lixo e 
principalmente plásticos é fundamental, porque se todos 
colaborarmos podemos viver num mundo melhor. 

È certo que temos de ser otimistas num novo ano e é isso que 
queremos para todos, contudo temos de ter a consciência 
da necessidade de haver melhores práticas em prol do 
ambiente e isso começa em nossa casa com a separação 
do lixo. Reciclar é fundamental para um melhor ambiente.

Na economia a situação mundial apresenta-se com boas 
expetativas. No entanto, se a banca começa a abrir 
os cordões à bolsa e promover empréstimos há que ter 
atenção porque há que fazer contas à vida e ver se os juros 
compensam. Posto isso, a ideia para 2018 é que todos temos 
de contribuir para um mundo melhor e se possível apoiar os 
que mais precisam porque o desemprego ainda é grande 
e a pobreza no mundo é assustadora. Há muitas famílias 
que vivem com um dólar por dia e poucas que vivem com 
milhões. Nestas desigualdades é que temos de encontrar 
meios para auxiliar os que estão em dificuldades, porque 
ninguém, salvo raras excepções, vive na rua ou não come 
por querer mas sim porque a vida às vezes é madrasta. 
Uma palavra amiga às vezes é o bastante para ajudarmos 
alguém, principalmente as crianças.

Como entramos num novo ano há sempre sonhos e 
novas perpetivas. É isso que queremos e a todos quantos 
acompanham a nossa revista, seja como leitores ou como 
anunciantes, a equipa escolhida por David Loureiro, o 
promotor desta Magazine, deseja a todos um ano de 
sucessos. Contamos sempre convosco esperando também 
que conte sempre connosco. 

Nélia Câmara
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madeira
A ilha da Madeira é uma das maiores da 

Macaronésia. A cidade do Funchal, principal 
centro urbano e porto da ilha, situa-se na costa 
sul e dista cerca de 685 km da costa africana 

(Cabo do Sem, Marrocos), 973 km de Lisboa, 520 km 
da gran Canaria, e 891 km da ilha de Santa Maria, a 
mais próxima do arquipélago dos Açores. A ilha tem um 
comprimento máximo (oeste-este) de 53,90 km e uma 
largura máxima (norte-sul) de 23 km.

As ilhas do arquipélago da Madeira já seriam conhecidas 
antes da chegada dos portugueses, a crer em referências 
presentes em obras, bem como na representação 
destas em cartas geográficas. Entre as obras que se 
referem à Madeira salientam-se passagens do Libro del 
Conocimiento (1348-1349), obra de um frade mendicante 
espanhol na qual as ilhas são referidas pelo nome de 
Leiname, Diserta e Puerto Santo.

Pela latitude e situação, a ilha da Madeira apresenta 
todas as características de ilha subtropical, encontrando-
se elementos das ilhas tropicais na costa sul e das ilhas de 
climas temperados na costa norte. O clima é subtropical 
seco ou temperado mediterrânico, sendo que em 
certos pontos da costa sul, as temperaturas médias 
anuais atingem valores acima dos 20 graus celsius. A 
temperatura da água do mar, varia entre os 26 de verão 
e os 17 de inverno.

Na edição nº 11 do Magazine A PRAÇA, na página nº5, é 
referido, por engano, que a ilha de S. Jorge tem dois concelhos: 
Madalena e Velas. Na verdade os concelhos da Ilha de S. Jorge 
são: Calheta e Velas.
Pedimos desculpa por esta falha.

ERRATA
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Numa iniciativa de RoberTo MedeirOs em 
parceria com a Câmara Municipal de Lagoa 
[Pelouro da Cultura], foram realizadas cinco 
exposições de Presépios da Lagoa nas 

cidades irmãs americanas de Fall River, New Bedford 
[Massachusetts] e de Bristol [Rhode Island].

[1] exposição - portugalia Marketplace - Fall river.
Teve lugar a 8 de dezembro de 2017 a primeira 
exposição e contou com a presença de Duarte 
Carreiro, presidente da Casa dos Açores, João Luís 
Morgado Pacheco, comendador e conselheiro das 
Comunidades da Nova Inglaterra e presidente da 
Associação de Emigrantes dos Açores, prestigiou 
o evento com a sua presença, pois acompanha 
a abertura das exposições de presépios da Lagoa 
nos Estados Unidos, sem faltar a nenhuma, desde 
a primeira em 1999 no New Bedford Art Museum 
em New Bedford. Lagoenses, representantes de 
varias instituições comunitárias, clientes e amigos 
da Portugalia Marketplace e publico em geral 
associaram-se também ao evento. A cerimonia 
decorreu em ambiente alegre de Natal em volta do 
Presépio da Lagoa, da autoria do artista e bonecreiro 
António Morais da freguesia do Rosário da Lagoa. 
Este presépio foi adquirido pelo empresário José 

Manuel Almeida Sousa, pauense, radicado nas 
Bermudas, que me cedeu, para expor e divulgar a 
arte bonecreira do nosso concelho de Lagoa junto 
das nossas Comunidades Emigrantes pelo Mundo. A 
minha missão, deveras entusiasmante, tem sido de 
armar, construir, decorar e divulgar este lindo presépio 
ao longo dos anos, pela América e Canada, o que me 
enche de enorme orgulho em defender esta tradição 
e os bonecreiros barristas de Lagoa.

Durante o evento, foi servido aos presentes cha 
“gorreana” e queijadas da vila Franca do Campo 
dos Açores.

O Presépios da Lagoa esteve exposto ao público de 
8 de dezembro a 12 de janeiro de 2018 na Portugalia, 
durante as horas de expediente [de segunda a 
sábado das 8:30 horas da manha ate 7 horas da noite 
e ao domingo das 8:30 - 14H00]! 

O Presépio tem duas componentes, a bíblica e a 
tradicional. Trata-se do melhor trabalho em figurado 
do bonecreiro António Morais. Uma relíquia da Lagoa, 
que tem sido motivo de orgulho dos lagoenses na área 
da Nova Inglaterra. Destaque também para o artista 
guto que construiu o cenário do presépio.

Jorge Morais, também emigrante lagoense, director 
da Radio WJFD de New Bedford fez a cobertura 
em directo para a radio e para o <facebook>. Os 

Câmara mUNiCiPaL da LaGOa 
aPOia eXPOsiÇÕes de PresÉPiOs 2017 NOs eua

presépio da lagoa 2017 na portugalia em Fall river. 
-Mais um sonho a tornar-se realidade na américa!

lagoa Cidade presépio desde 1862.
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proprietários Fernando Benevides, esposa Maria e seu 
filho Michael Benevides mostraram-se satisfeitos, felizes 
e orgulhosos por terem na sua casa uma relíquia da 
Lagoa que enfatiza o período de Natal na sua loja, 
considerada “O Ponto de Encontro” da comunidade 
portuguesa e americana, e considera esta iniciativa 
uma oferta de Natal a todos os seus clientes!
APOIOS NESTE EvENTO: Câmara Municipal de Lagoa, 
Portugalia Market Place, David Loureiro - Magazine 
“A Praça”, Honey Dew Donuts de Jose Maria & Rita 
Teixeira, Azores Air Lines, Maria e João Tomasia, José A. 
Pires, António Fragata, artesãos Luís Bolarinho, Teresa 
Furtado Baganha, Rosa Morgado e Maria Rodrigues.

[2] exposição - restaurante Cotalimar - new Bedford
Teve lugar a 9 de dezembro de 2017 a segunda 
exposição e contou com a presença de clientes 
e amigos de Carlos Madeira bem como familiares 
emigrantes que vieram do Cape Code. Centenas 
de clientes que escolheram o restaurante Cotalimar 
para suas festas de Natal e outros eventos visitaram o 
presépio e tiraram suas fotos de família ao lado deste 
presépio. Este Presépio da Lagoa, é da autoria do 
artista e bonecreiro lagoense emigrante em Kingston, 
Canada, Eduardo gouveia. O cenário foi elaborado 
pelo artista guto.

[3] exposição - paper, packaging and panache - Bristol 
r. i.
Teve lugar a 11 de dezembro de 2017 a terceira 
exposição e contou com a presença de Steve 

restaurante Cotalimar

Contente, Town Administrator da vila de Bristol e com 
os proprietários do estabelecimento, situado na Hope 
Street, Paper, Packaging and Panache, Linda e Robert 
Arruda, e os empresários David Loureiro e Tony ávila. 
Este último e José António Pires colaboraram juntos na 
logística desta exposição. APOIOS- Bristol Town Hall, 
Tony ávila, José A. Pires.

Paper, Packaging and Panache - Bristol

Biblioteca Casa da Saudade - New Bedford

[4] exposição - Biblioteca Casa da saudade - new 
Bedford
Ocorreu a 11 de dezembro de 2017 a quarta exposição 
e contou com a presença da cônsul de Portugal em 
New Bedford, Dra. Sheley Pires, da Directora do Centro 
de Assistência ao Imigrante, Helena S. Hughes, da 
Directora das Bibliotecas Municipais de New Bedford, 
Daniela Ferreira, convidados e amigos da Casa da 
Saudade.

[5] exposição - azores airlines, em Fall river.

Roberto Medeiros
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“a visãO 
madeireNse

da amÉrica”

livrO

O título do novo livro do escritor e Historiador, 
natural da Ilha da Madeira, Duarte 
Mendonça.

Um livro constituido por 800 páginas onde nos 
descreve o escritor autênticas historias vividas com a 
autoria de 13 madeirenses que visitaram os Estados 
Unidos da América entre 1922 e 2009, acontecimentos 
importantes que vale a pena ler.

O seu lançamento foi no Club Madeirense S 
S.Sacramento Inc, Madeira Field, o nosso obrigado á 
nossa amiga Clara Bordas pelo convite.
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I am Ricardo Mourato 
and I am formally 
announcing my 
candidacy for East 

Providence City Council, 
Ward 4 City Council. I 
have served 20 years in law enforcement and currently 
have the privilege of holding the position as Sergeant 
for the Bristol Police Department. I Worked three years 
as a Correctional Officer.

During my tenure i have been President of the IBPO 
Local 304, (International Brotherhood of Police Officers) 
for four years and Treasurer for two years. I have worked 
through contract negotiations during low economic 
times resulting in satisfying and sustainable results for 
both the city and officers. I am well vested in East 
Providente and te Riverside community. Born in Rabo 
de Peixe, São Miguel, Azores, my wife and i of 26 years, 
gigi, have lived in Riverside for over 20 years.

ricardO
mOuratO

We have raised our children in the East Providente 
school system. My daughter, a registered nurse and 
son, a police officer, reside in Riverside. I’m currently a 
realtor and have conducted full restorations of homes 
in Riverside, in hopes to promote growth and vibrancy. 
If elected i will advocate for a unified council that 
has been lost. Through my own professional career of 
managing, providing conflict resolution and putting 
integrity first, together we can accomplish this. For more 
information about myself or to follow my campaign, 
email me at:
FriendsofRicardoMourato@gmail.com or his Facebook 
page: Friends of Ricardo Mourato East Providence City 
Council.
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The first announced candidate to be East 
Providence’s first elected Mayor is Bob DaSilva. 
DaSilva, a police Captain in Pawtucket, has 
been active in local government, community 

groups and youth sports. DaSilva was one of several 
persons, identified by The Reporter in an earlier story as 
a potential candidate to become East Providence’s 
first-ever Mayor. The election is slated for November, 
2018. Campaign publicist Shana Autiello released a 
statement making DaSilva’s announcement official:

“Veteran law-enforcement officer, experienced public 
servant and community volunteer Roberto “Bob” 
DaSilva today announced his intention to run for Mayor 
of East Providence in the city’s first-ever mayoral election 
in November 2018. DaSilva will formally announce his 
candidacy at a campaign kickoff event, open to the 
public and media, later this month (further details will 
be released in the coming weeks).

“It is with great enthusiasm and excitement that I 
announce my candidacy for Mayor of East Providence. 
Today, more than any other moment in our city’s 
history, East Providence residents need and deserve 
a leader who will unite us and embody the virtues of 
Townie Pride,” said DaSilva. “Honesty, accountability 
and strong work ethic – those are the values I live by 
and the standards I will bring to the office of mayor.”

“Bob is a former Rhode Island State Representative for 
District 63 in East Providence and Pawtucket, and is a 
Police Captain with the Pawtucket Police Department 

FirSt tO aNNOUNCe FOr 
eaSt PrOvideNCe mayOr

bOb dasilva

where he has served as a police officer since 1993. Bob 
has a proven record of government and municipal 
leadership, coupled with legislative accomplishments 
and advocacy across local and state levels,” said 
Autiello’s press release. “DaSilva believes he is best 
prepared to lead the city during this pivotal time,” 
said the campaign statement. “This election presents 
an unprecedented opportunity for East Providence 
residents to finally realize the city government we 
deserve,” continued DaSilva. “As Mayor, I will answer 
and be accountable to the residents of East Providence. 
I will work to attract new businesses to invigorate our 
economy; protect current small businesses that make 
our city great; and focus on issues that impact our 
residents’ quality of life.”

“Bob is known for his active involvement and steadfast 
commitment to East Providence’s youth. In 2016 DaSilva 
was one of the founding members of the nonprofit East 
Providence Youth Soccer Association (EPYSA) and 
currently serves as its president,” added the campaign 
release.
DaSilva, 48, earned a B.S. in Administration of Justice 
from Roger Williams University. He is married to Anna 
Karina and they have two sons, Donovan and Dorian.
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Their three kids, all successful, agreed to a Sunday 
dinner in their honor.
 

“Happy Anniversary Mom and Dad,” gushed son no. 1, 
“Sorry I’m running late.  
I had an emergency at the hospital with a patient.  You 
know how it is, and i didn’t have time to get you a gift.”
 
“Not to worry,” said the father, “Important thing is we’re 
all together today.”
 
Son no. 2 arrived . . .. “You and Mom look great, Dad.  
I just flew in from Montreal between depositions and 

didn’t have time to shop for 
you.”
 
“It’s nothing,” said the father, 
“We’re glad you were able to 
come.”
 
Just then the daughter arrived.
“Hello and happy anniversary! 
Sorry, but my boss is sending me 
out of town, and I was really busy 

60 Years 
tOgetHer ...

packing.  So I didn’t have time to get you anything.”
After they had finished dessert, the father said,
 
“There’s something your mother and I have wanted to 
tell you for a long time.  
You see, we were really poor, but we managed to send 
each of you to college.  
Through the years your mother and I knew we loved 
each other very much, but we just never found the 
time to get married.”
 
The three children gasped and said, “WHAT?  You 
mean we’re bastards?”
 
“Yep,” said the father, “Cheap ones, too . . ..”Ed Tavares

Mr. Ed Tavares & Pam 
Levesque are planning on 
taking this nice group of 
people back over to the 
Azores.A reason to get 
together to keep the fire 
burning w/memories from 
the Azores and being 
able to plan our next trip 
over there.
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The NONAgON delegation, during the week 
of November 12th were the guests of the 
University of Massachusetts Dartmouth Campus 
School of Innovation/Center for Innovation 

and Entrepreneurship (CIE) under the direction of Dr. 
Toby Stapleton, Assistant vice Chancellor, Director 
of CIE, consultant to NONAgON and Peter Karlson, 
President/CEO of technology consultancy NeuEon 
Inc. a company that provides strategic guidance and 
advice to entrepreneurs looking to create and use 
technology more effectively.

The NONAgON delegation was lead by Teresa 
Ferreira the Chief Executive Director of NONAgON- 

Science and Technology Park 
of Såo Miguel and President 
of the general Assembly of 
BICS- Association of Portuguese 
Business and Innovation Centers. 
She is a member of the Prestige 
Azores Network.

Azores Airlines/SATA sponsored 
the awards program and 
was represented by Ana 
Cabral Rodrigues, Manager 

NONagON 
delegatiON

iN UNiverSity OF 
maSSaCHUSettS dartmOUtH 

CamPUS SCHOOL OF 
iNNOvatiON CeNter

of Marketing and Communications for SATA, Ponta 
Delgada Office

NONAgON is an initiative of the Azores Regional 
government in partnership with the Municipality of 
Lagoa and Mayor Cristina Calisto, with the objective 
of promoting through articulation between the public, 
private and university sectors leading to the creation 
of a new paradigm of development and future 
employment.

Pam
Levesque
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It is the first Science and Technology Park of the 
Autonomous Region of the Azores. The objective is to 
become a structuring organization in the technological 
dynamazation and training of qualified human capital 
in the field of information and communication systems, 
in the monitoring of the land, space and sea.

The program provided a unique transatlantic 
partnership between the Azores and U Mass Dartmouth. 
The delegation visited and took part in several tours 
and visits - Charlton College of Business, New Bedford 
Whaling Museum, New Bedford Harbor Boat Tour, 
SMAST (School of Marine Science and Technology) 
Tour, State House Boston meetings with elected officials, 
the Boston venture Center, etc.

Fourteen students, undergraduate and graduate, from 
Charlton College of Business, travelled to the Nonagon 
Science and Technology Park in the Azores last week 
to stage Startup Weekend Azores. The event, organized 
by the Charlton College and the Center for Innovation 
and Entrepreneurship, brought student teams together 
to pitch their entrepreneurial ideas to judges. The CCB 
students formed teams with peers from the Azores.

Ana Cabral Rodrigues, Manager of Marketing and 
Communications for SATA awarded prizes. The first 
and second place prizes included trips to the U.S. for 
Azorean team members and trips back to the Azores 
for the UMass Dartmouth students.

UMass Dartmouth student Kathryn goudreau and 
fellow students Scott Davis and Kishleen Singh, along 

with Azorean team member 
Pedro Mato, led the winning 
team.   Kathryn pitched an 
idea to provide tourists with 
healthy, locally sourced 
food and drink in convenient 
to go packaging.

The second place team 
Biometric ID included 15 
Azorean team members 
that had come into 
Startup Weekend with 
an idea to reduce illegal 
cigarette sales to minors 
by matching biometric 
information to their government issued identification.   
UMass Dartmouth students Louisa Pellisari and Ananya 
Nagaraja joined the Azoreans.
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Decorreu no passado dia 1 de Dezembro do 
corrente ano 2017 no Restaurante Algarve em 
New Bedford mais uma edição que serviu de 
relançamento do evento de carácter cultural 

com reflexos pedagogicos sobre a morna, fado e 
poesia e com um tema que serviu para se falar sobre 
a Identidade Cultural Caboverdeana.

Participaram dois grupos uma de morna liderado 
por Djosinha Duarte e vuca Pinheiro (morna) e a 
do fado liderado pelos guitarristas viriato Ferreira & 
Manuel Leite e com os fadistas,geremias Macedo 
e Daniel guerra.A apresentação do tema sobre a 
Identidade Cultural Caboverdeana ficou a cargo 

dos Drs Onésimo de Almeida, 
que dissertou da qualidade, 
importânçia e o alcance da 
literatura caboverdiana no 
contexto contemporâneo; 
vuca Pinheiro aprofundou a 
essencia da morna sua origem 
e dos valores ora ausente na 
originalidade e na tradição 
deste genero musical, profundo 
e sentimental; Francisco 

cabO verde e um POucO de sua cultura
viveiros falou-nos sobre a dança e a suas riquezas que 
importa perservar; enquanto Euclides gibau que fez 
a introdução do tema (Identidade Cultural), na sua 
explanação falou sobre a sua definição ressaltando 
nos aspectos vestuário e da gastronomia; Mário vaz 
na sua optica fez-nos uma visão das nossas linguas - 
Kriolo/Português/Português/Kriolo.

As declamações de poêsia foram feitas por Isabel 
Perry, Marina Barros, Euclides gibau e vuca Pinheiro.
Durante a noite cultural houve uma agradavel surpresa 
com a informacao do Magnifico Reitor da Universidade 
da Beira Interior Dr Fidalgo sobre as conveniênçias e as 
vantagens que a  Universidade oferece.

O evento foi organizado por Ideia e Iniciativa dirigido 
por Emanuel Barros e contou com apoio da Embaixada 
de Cabo verde e Washington e da Mateus Realty.

emanuel Barros
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as cONstiPaÇÕes
e a griPe …

A constipação é a doença respiratória mais 
frequente no Inverno. É causada por vírus 
que atingem a zona mais alta do aparelho 
respiratório, nomeadamente o nariz, 

garganta, cordas vocais e ouvidos. As infeções são 
ligeiras, muitas vezes com corrimento e obstrução 
nasal, dor de garganta, espirros, tosse e febre baixa. 
A gripe sazonal, também causada por vírus, apresenta 
uma maior incidência no fim do Outono/ Inverno (de 
novembro a fevereiro). Os sintomas são idênticos 
aos da constipação, mas mais intensos, a febre é 
moderada a elevada e acompanha-se de dores 
musculares generalizadas.  A constipação e a gripe são 
doenças que se resolvem espontaneamente, sendo a 
gripe a mais morosa (dura cerca de uma semana). É 
necessário apenas tratamento sintomático (higiene 
nasal, medicação para a febre e dor, hidratação oral). 

Após uma semana sem ausência de melhoria ou 
perante agravamento do quadro clínico, é necessário 
recorrer ao médico. As infeções virais fragilizam a 
criança, podendo esta contrair bactérias e estender o 
seu tempo de doença.

Os vírus que nos adultos e crianças mais velhas 
causam infeções respiratórias altas e ligeiras, podem 
ser responsáveis por infeções respiratórias mais graves 
nos lactentes (bebés até aos 12 meses). São os pais 

e os irmãos “apenas constipados”, 
que frequentemente transmitem 
estes vírus ao lactente. A doença 
pode evoluir progressivamente de 
uma infeção alta, com obstrução 
nasal e espirros, para uma 
situação mais grave em que há 
produção de muitas secreções e o 
lactente apresenta tosse, pieira e 
dificuldade respiratória. 

Torna-se assim importante saber 
quais as medidas preventivas que 

nos protegem da grande maioria dessas infeções e 
impedem a sua transmissão:
- frequentar menos vezes recintos públicos fechados 
(onde haverá maior número de pessoas infetadas); 
- as nossas mãos são um dos principais veículos 
de circulação de vírus e bactérias, pelo que a sua 
higiene é fundamental. Lave bem as mãos e use com 
frequência soluções antissépticas/desinfetantes;
- se estiver doente use lenços de papel descartáveis, 
tape a boca quando espirra e tosse ou, 
preferencialmente, use máscara para evitar contagiar 
as suas crianças.

Estas são medidas básicas que diminuem a incidência 
das infeções respiratórias. 

Se tiver algum lactente as medidas anteriores tornam-
se ainda mais importantes uma vez que as crianças 
nesta faixa etária, como anteriormente referido, são 
mais frágeis e suscetíveis à infeção. 

Dr.ª Ana Sofia 
Esteireiro

Médica Interna 
de Pediatria

vem aí O 
iNverNO
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On Sunday, December 10, the New York 
Portuguese American Leadership Conference 
(NYPALC) Executive Board celebrated the 
Holiday Season in New York City.

The event took place at Ipanema Restaurant with 
members of the New York Portuguese Community.  
During the event, NYPALC president Isabelle Coelho 
Marques acknowledged the importance of the 
contribution of every Member Organization to the 
thriving Portuguese spirit and pride in New York and, 
reinforced the value of the countless and tireless 
volunteers in the NY Portuguese Community who 
contribute to the grassroots deep work that has 
ensured that generations after generations of New York 
Portuguese Americans speak the language, know the 
traditions and, are proud of their culture.

The New York Portuguese American Leadership 
Conference (NYPALC) is the association of the 
Portuguese and Portuguese American organizations 
of the state of New York.  Currently with 66 member 
organizations, NYPALC’s mission is to represent, promote, 
advocate for and, defend the interests and rights of the 
Portuguese Community in New York. 

The NYPALC Executive Board is constituted by:
President | Isabelle Coelho-Marques
vice-President | Rosa Leal / Cristina Santos Marques
•  Treasurer | Ana Maria Miranda / Ermelinda Gomes
•  •  Secretary | Benvinda Santos / Fernando Santos
•  •  Legal Counsel | Tony Castro
•  •  President Emeritus | Gabriel Marques / Tony Castro

No domingo, 10 de dezembro, a Direccao Executiva 
da New York Portuguese American Leadership 
Conference (NYPALC) celebrou o espirito de Natal em 
Nova York. 
O evento teve lugar no restaurante Ipanema com 
membros da comunidade portuguesa de Nova Iorque.  

Durante o evento, a presidente da NYPALC Isabelle 
Coelho Marques reconheceu a importância da 
contribuição de cada organização membro bem 
como o importante valor dos inúmeros e incansáveis 
voluntários na comunidade portuguesa de NY que 
contribuem para o trabalho profundo de base 
que assegurou gerações após gerações, de luso 
Americanos falarem a língua, conhecerem as 

tradições e, serem orgulhosos da sua cultura.

A conferência de liderança portuguesa de Nova 
Iorque (NYPALC) é a associação das organizações 
portuguesas e luso-americanas do Estado de Nova 
Iorque.  Atualmente com 66 organizações-membro, a 
missão da NYPALC é representar, promover, defender 
e proteger os interesses e os direitos da comunidade 
portuguesa em Nova York.  

A direccao executive da NYPALC e constituida por:
Presidente | Isabelle Coelho-Marques
vice-Presidentes | Rosa Leal / Cristina Santos Marques
•  Tesoureiros | Ana Maria Miranda / Ermelinda
     gomes
•  •  Secretarios | Benvinda Santos / Fernando Santos
•  •  Assessoria Juridica | Tony Castro
•  • Presidentes Emerito | Gabriel Marques / Tony
       Castro
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jOsÉ da PONte
& rOsa PONte

Todos os anos, os AMIgOS DO PICO DA PEDRA, 
fazem uma simples homenagem a um casal onde 
por norma um deles terá de ser Picopedrense. Este 
ano a escolha foi para um casal sobejamente 

conhecido dos Picopedrenses mais precisamente para 
os residentes em Bristol, uma vez que são residentes 
desta bonita e pitoresca vila do estado de Rhode 
Island.

Imigrante à mais de 40 anos, chegando aos Estados 
Unidos da América no dia 28 de Setembro de 1973 
sempre residentes em Bristol, claro que a adaptação 
não foi muito difícil porque Bristol é o Pico da 
Pedra americano devido ao enorme número de 
Picopedrenses residentes naquela vila. No ano de 1980 
deslocou-se a S. Miguel onde conheceu a sua esposa 
Rosa da Ponte na freguesia do Cabouco, arredores 
da cidade de Lagoa. O casamento concretizou-se 
em Janeiro de 1981 na Igreja de Santa Isabel em Bristol 
donde resultou dois filhos César e Craig DaPonte.

O homenagiado não abdicou das qualidades do seu 
pai, mas sempre ligado a organizações civis e religiosas 
nomeadamente à Santissima Trindade de Bristol onde 
foi presidente durante alguns anos.

Profissionalmente esteve durante 22 anos ligado à 
construção de barcos de recreio, até que um dia 

OS amiGOS dO PiCO da Pedra Fazem HOmeNaGem a

resolveu montar-se por conta própria no mesmo ramo 
de actividade construindo a empresa Northcoast 
Boats em Bristol  R.I. 

Muito recentemente esteve nos Açores fazendo parte 
duma númerosa comitiva convidada para o Forúm 
para a Cooperação Cultural Educativa e Economica 
realizado na cidade de Lagoa.
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Magazine a praça: 1. Quem é o abel 
Cabral?
Abel Cabral: Nasci nos Açores a 29 de 
Setembro de 1961, tendo iniciado a minha 

atividade na indústria hoteleira em 1978 no Hotel 
Avenida como mandarete. Em 1980 fiz um estágio 
no bar e fiquei na equipa de barman do hotel, tendo 
participado no 2º Festival Açoriano de Cocktails. Ainda 
neste mesmo ano fui vencedor, na categoria de long 

drinks, aquando do concurso 
de cocktails de apresentação 
do Pisang Ambon. 
Em 1983 representei a sub-
delegação regional dos 
Açores no Estoril.
Fui convidado para abrir o 
Hotel Baía Palace e barman 
daquela unidade de cinco 
estrelas participando no Lucecia 

Branquinho

abel cabral
À cONversa cOm 

No dia 01 novembro de 2017, ocorreu a abertura de um novo 
espaço de restauração na vila de Água de Pau: “ a Casa do 
abel”. O conceito surgiu pela necessidade de concretizar um 
sonho do Sr. abel que pelas suas muitas viagens desejava 
oferecer às pessoas um espaço e uma gastronomia de 
qualidade onde as pessoas podem usufruir de um ambiente 
acolhedor e pratos gastronómicos diferentes dos existentes 
na região. Foi ainda tido em consideração as pessoas com 
incapacidade a nível visual com a elaboração da ementa 
em linguagem Braille.

3º. Festival de Cocktails dos Açores, que decorreu 
nas Furnas (S. Miguel), tendo obtido o 4º. Lugar na 
categoria de long drinks.
Em 1986 regressei ao Hotel Avenida e no 1º. Concurso 
Regional de Apuramento para o Nacional fui o 



 Magazine A PrAçA | Novembro-Dezembro 2017 21

vencedor na categoria short seco. Participei ainda em 
4 concursos da Martini, sendo o vencedor de 3.

M.P.: Quais foram as maiores dificuldades sentidas 
durante o seu percurso?
A.C.: Obviamente a parte burocrática é sempre uma 
chatice (risos). É terrível que os sítios não estejam 
adaptados aos clientes, isso acontece no Bar Caloura 
por exemplo. Temos tentado sempre evoluir e dentro 
do possível ir ao encontro do que os clientes querem 
mas a limitação do espaço é um obstáculo a uma 
expansão que seria positiva para todos. A nível de 
recursos humanos seria uma mais valia se de alguma 
forma se pudesse criar algum protocolo com o 
governo relativamente a estudantes em época de 
férias para trabalhar comparticipando nos encargos 
com a segurança social e os estudantes ganhariam 
um dinheiro para apoio dos seus estudos.

M.p.: no seu trabalho o que é que mais gosta de fazer?
Formar os meus colaboradores sobre atendimento 
ao público, preparações de cocktails, gestão das 
compras e claro satisfazer as necessidades dos meus 

clientes com uma oferta gastronómica de qualidade 
tanto a nível de paladar como de segurança alimentar. 

M.p.: Como tem sido gerir 2 espaços?
Numa fase inicial é sempre complicado (risos), mas 
com organização e dedicação de todos as coisas vão 
chegando onde pretendo.

M.p.: Quais são os pratos principais?
No Bar da Caloura o prato principal é a apanha o dia, 
o peixe grelhado.
Na Casa do Abel o prato principal é a seleção de 
carnes 100% açoriana e bacalhau, em que o cliente 
escolhe e faz o seu prato desde a seleção das carnes 
e bacalhau como dos acompanhamentos e molhos.

M.p.: Como tem corrido a experiência?
Tem sido um desafio, porque decidi inovar, mas 
acredito que nessa vida dos negócios a inovação é 
fundamental para nos mantermos e ir de encontro a 
novas necessidades dos clientes.

M.p.: Quais os potenciais clientes?
Todos os apreciadores de uma boa gastronomia da 
ilha e fora dela.

M.p.:tem tido apoio da sua família?
Sim, a minha família tem sido preponderante no meu 
percurso. Os sacrifícios têm sido muitos… Fica desde já 
o meu agradecimento, à minha esposa Oriana Sousa 
e aos meus filhos Rúben, Nelson e Tatiana Cabral, 
principalmente pela paciência (risos).

Já a gerir o Bar Caloura, Abel Cabral arrisca e aposta 
num novo empreendimento o restaurante “ A Casa 
do Abel”, ao qual o Magazine “ A Praça” deseja Os 
Maiores Sucessos profissionais!
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Foi no dia 1 de Fevereiro de 1718 que as ilhas do 
Triângulo acordaram com um forte tremor de terra 
e algo incrédulas as pessoas puderam ver rebentar 
na encosta norte da montanha do Pico, uma 

enorme coluna de fumo e cinza. Segundo as memórias 
recolhidas pelo Padre Nunes da Rosa, que viveu na 
freguesia das Bandeiras, este foi o início do vulcão que 
atormentou todos os que ali residiam, ao longo dos 
meses que o mesmo esteve em actividade. A violência 
da erupção foi tal que volvidos todos estes anos ainda 
se contam historias sobre o horror que então se viveu.

Apesar de tudo não se registaram mortos, uma vez que a 
torrente de lava passou no chamado “mistério” de Santa 
Luzia onde não haviam casas, mas apenas terrenos de 
cultivo e vinhas. Todavia os fluxos piroclásticos tiveram 
uma tal dimensão e violênçia que alcançaram a costa 
da ilha e avançaram mar dentro em direcção à ilha do 
Faial. O pânico era tanto que na ilha do Pico, o povo 
das freguesias de Bandeiras e de Santa Luzia, fizeram 
um voto de no dia 2 de Fevereiro romarem sempre até 
à Ermida da Senhora dos Milagres no lugar do Cachorro, 
um acto de agradecimento por terem sido poupadas as 
suas vidas. Na ilha do Faial algo semelhante se passou 
face à mesma ameaça, a Câmara Municipal da Horta, 
em nome do povo Faialense, instituiu um voto perpétuo 
ao Senhor Santo Cristo da freguesia da Praia. 

Como era habitual em momentos de crise ou de 
ameaça, o povo da então vila da Horta rumava em 
peregrinação à praia do Santo Cristo para trazer a 
imagem do senhor em procissão para vila onde ficava 
exposto à veneração de todos, no meio de súplicas e 
orações. 

Passados 300 anos, que se 
assinalam no dia 1 de Fevereiro 
deste ano de 2018, o povo das 
duas ilhas do canal continua 
a celebrar o voto dos seus 
antepassados através de 
romagens a pé na ilha do Pico, 
e do voto solene da Câmara da 
Horta na ilha do Faial. 
Cada ilha a seu modo e cada 
povo com a sua devoção. No 
Faial desde o século Xv que a 

300 aNOs
vOlvidOs 

dO velHO muNdO À terra NOva

Padre Luís
garcia Dutra

veneranda imagem do Senhor Santo Cristo e o simbolo 
maior de fé faialense desde que em 1460 a mesma 
chegou, junto com as gentes flamengas que povoaram 
a ilha. 

No Pico a fé e a devoção para com a Senhora dos 
Milagres ganha maior expressão após o vulcão, uma vez 
que naquela altura, pela dimensão e pela dispersão da 
ilha não existia nenhuma devoção única e a maioritária 
para além do culto ao Espírito Santo. 

Para além disso administrativamente o Concelho da 
Madalena ainda não existia e as propriedades da 
chamada “Fronteira” pertenciam a famílias que residiam 
na ilha do Faial. 
No entanto esta 
erupção acabou 
por ser um mal 
que veio por bem 
incrementando a 
emigração para o 
Brazil e a criação 
do Concelho da 
Madalena por 
carta régia de 8 
de Março de 1721 
segundo ordem de D.Joao v, que na mesma altura 
oferece a talha dourada, ainda hoje admirada na 
Igreja Matriz da Madalena. Ao assinalarmos o terceiro 
centenário deste vulcão é crucial lembrarmos que a 
fé é algo que nos congrega a todos e é também um 
motor de desenvolvimento, na medida em que obriga 
a comunidade no seu todo a fazer face a uma ameaca 
e a buscar uma solução para os males que lhe batem 
à porta. É no meio das dificuldades e da adversidade 
que se sente a força e o valor de um povo e ao 
assinalarmos esta eferméride recordamos a grandeza 
de alma daqueles que nos antecederam.
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José Maria Teixeira e esposa Rita Teixeira são 
empresários e proprietários de várias lojas de 
Franchise  “Honey Dew Donuts” em diferentes 
cidades dos Estados Unidos .

José Maria Teixeira, nasceu em 1957 na vila de água 
de Pau. Emigrou em 1973 para os Estados Unidos 
com os pais que se radicaram em New Bedford, 
Massachusetts.

Começou por trabalhar numa fábrica de calçado. 
Conheceu e casou nos EUA com a Rita de vila Franca 
do Campo, que emigrara também com os pais para 
a América. Iniciou sua actividade ligada aos «donuts» 
num “Honey Dew Donuts” trabalhando um ano e meio 
com familiares da esposa. 

Adquiriu depois, a sua loja e com o tempo viria a 
adquirir outras mais e, como acima disse, em diferentes 
cidades dos Estados Unidos. José Maria e Rita tem duas 
filhas, a Stephanie e a Sónia, a mais nova. A família 
deslocava-se de vez em quando à ilha de S. Miguel, 
José Maria arrastava a Rita e as filhas para as Festas 
de Nª Sª dos Anjos em água de Pau. A Rita arrastava 
a familia para as Festas do Senhor da Pedra em vila 
Franca do Campo.

Ambos têm amigos e familiares na ilha de S. Miguel, 
nos Açores. Era nosso vizinho, brincávamos todos juntos 
na nossa rua, no meu quintal, no Pico do Monte Santo, 
ao «urso» no adro da igreja e à bola, onde imaginem, 
ele era, o «relatador-do-jogo» de serviço, quando não 
fazia parte duma das equipas.

Tivemos todos, os amigos antigos da nossa rua e 
arredores, uma infância de luxo! Até de Tarzam 
fazíamos nas ameixeeiras, damasqueiros e castanheiros 
do nosso quintal !

Quando o José Maria cresceu, convenci meu pai para 
que ele viesse trabalhar na Cova da Onça. Assim foi e 
ele continuou connosco, agora trabalhando mais do 
que brincando também. Ainda muito jovem, após ter 
saído da quarta classe começou a visitar os clientes 
da Cova da Onça, recolhendo notas de compras 
para depois levar ao domicílio, numa carrocinha.

A sua tarefa destacou-se de forma irreverente porque 
ele conquistou os clientes e em particular as donas de 
casa, pois entrava nas suas casas [muitas tinham a 
chave na porta] abria os armários e anotava as faltas e 
depois até aconselhava-as a fazerem um bolo de fruta 
para o fim de semana. Ele sabia todos os ingredientes 
necessários para os bolos, pois anotara e guardara 
de pedidos anteriores e as clientes confiavam nele. 
Recordo com alguma emoção estes tempos, e ainda 
recentemente uma antiga e idosa cliente relembrou-
me isso.

Ainda estou a ver o José Maria com 8 ou 9 anos de 
idade a por a boca na fechadura da casa do Mestre 
Antero e a gritar lá p’ra dentro, chamando o amigo 
assim ...”Mário Jóóóóórrge !!!

Ficaram as memórias da terra e dos amigos. Na 
América José Maria e Rita vivem em Rayham, 
Massachusetts, ampliaram o seu negócio e dão 
trabalho a dezenas de jovens e adultos nas suas lojas 
de Honey Dew Donuts. O sonho americano favoreceu 
a familia Teixeira, mas os Teixeiras souberam procurar 
e encontrar um rumo certo para a sua vida e hoje por 
cada nova  loja que a organização decide abrir na 
Nova Inglaterra questiona sempre  José Maria e Rita se 
querem exercer direito de exploração.

who is who? / Quem é Quem?
jOsÉ maria teiXeira

e rita teiXeira
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Partir à descoberta do concelho de Lagoa é 
conhecer um dos magníficos recantos de S. 
Miguel e dos Açores. A Lagoa vive entre a sua 
excecional paisagem e a sua riqueza cultural 

e histórica, refletida nos seus imóveis arquitetônicos, 
religiosos e civis, nos seus núcleos museológicos, 
nos seus jardins públicos, nas suas reservas naturais 
e na forte ligação do povo lagoense com o mar, 
evidenciada no movimento dos seus portos de pescas 
e com claro futuro para o desenvolvimento científico e 
tecnológico. É nesta simbiose de contrastes: entre um 
passado e um futuro, o mar e a terra, o tradicional e o 
moderno que se vive e se sente a Lagoa!

Criado a 11 de Abril de 1522 por carta régia de D. João 
III, o concelho de Lago conta com 14.442 habitantes, 
de acordo com os Censos 2011, e apresenta uma área 
global de 45.6km², que se reparte por cinco freguesias: 

Nª. Senhora do Rosário, 
Santa Cruz, água de 
Pau, Cabouco e Ribeira 
Chã. As freguesias do 
Rosário e de Santa Cruz 
constituem a sede do 
nosso concelho. A Lagoa 
é uma das mais antigas 
povoações da ilha e 
a sua designação tem 
origem na existência de 
uma espécie de lagoa 
em frente à atual igreja 
Matriz de Santa Cruz.

Cristina Calisto
Presidente da Câmara

Municipal de Lagoa

CUltUra
É um concelho detentor de um vasto e diversificado 
património cultural e arquitetónico. Os Núcleos 
Museológicos da Ribeira Chã, o Museu Etnográfico 
do Cabouco, a Casa Museu Maria dos Anjos Melo, 
a Tenda do Ferreiro Ferrador, a Casa do Pescador, 
o Museu das Lavadeiras, entre outros, são locais de 
história viva, onde pode vivenciar vários aspetos e 
modos de vida que caracterizam um povo.

lagOa uma cidade
Na rOta dO FUtUrO
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natUreza
O concelho de Lagoa proporciona aos amantes 
da natureza uma excelente oferta paisagística, 
constituindo no seu todo, um ótimo cartão-de-visita, 
impressionando todos os que por aqui passam. O ex-
libris turístico do concelho é constituído pelo lugar da 
Caloura. vinhedos entre muros de pedra negra, o típico 
porto protegido pela alta falésia de rochas vulcânicas. 
Santa Cruz abriga o parque florestal Chã da Macela, 
com uma extensa área onde crescem várias espécies 
vegetais e endémicas. Aqui pode admirar a paisagem 
do centro da ilha a partir do seu miradouro. Aprecie 
um dos melhores complexos de piscinas da ilha – 
Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa. Em água 
de Pau, no Miradouro do Monte Santo, pode desfrutar 
de um belíssimo panorama das redondezas.

teCnologia e CiÊnCia
Nos últimos anos, o município tem investido na 
dinamização tecnológica e ciência, especialmente 
na área das comunicações, na monitorização e 
observação da terra, do espaço e do mar. No 
Observatório vulcanológico e geotérmico dos Açores, 
poderá conhecer os aspetos da geologia açoriana 
com destaque para as questões do vulcanismo. No 
Expolab, centro de ciência viva, conheça a divulgação 
científica e tecnológica com especial destaque para 
as ciências naturais. No Nonagon, primeiro Parque de 
Ciência e Tecnologia dos Açores, viaje pela dinâmica 
do conhecimento, da tecnologia e inovação.

gastronoMia
A gastronomia lagoense reflete-se bem na qualidade 
do sector da restauração, onde poderá contar com 
produtos da melhor qualidade regional, e com a 
hospitalidade muito própria das nossas gentes. O peixe 
fresco e o marisco do imenso mar açoriano, as carnes 
amaciadas pelas verdejantes paisagens naturais, a 
fruta voluptuosa, os legumes viçosos, os doces com o 
toque tipicamente popular e os vinhos com atributos 
excecionais, oferecem ao apreciador de boa mesa, 
aquilo que de melhor caracteriza o concelho de 
Lagoa: A beleza natural da sua pitoresca terra aliada 
à arte de bem comer e de bem servir.
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aNimadOres dO diviNO
O grupo Animadores do Divino foi criado e 

fundado em vinte e três de Março de Dois 
mil e Catorze pela antiga presidente do 
mesmo Fátima Cruz, membro, este já se 

encontra falecido.

Sobre o grupo Animadores do Divino, foi criado em 
termo de brincadeira no âmbito de animar os quartos 
do Espirito Santo onde fazíamos os serviços sem 
remunerações por ser uma experiência nova, mas no 
entanto as pessoas gostavam e convidavam-nos para 
acompanhar as suas domingas de casa até à igreja e 
sempre davam um “mimo” ao grupo.

Em relação às nossas fardas para acompanhar as 
domingas que nos eram pedidas como não tínhamos 
dinheiro para comprar, cada um de nos usávamos 
algo parecido que tivéssemos em casa e lá íamos.
A escolha do nome, Animadores do Divino:
Animadores deriva da maneira de ser da família Cruz 
que com a sua maneira de estar na vida contagia o 
público com a sua imensa alegria e certos momentos 
de diversão e brincadeira.

Do Divino deriva da parte mais religiosa onde 
acompanhamos o Divino Espirito Santo e tudo o que 
tenha a ver com o mesmo, distribuições de pensões, 
coroações, mudanças de bandeiras, etc…

Então temos tudo no mesmo nome por este motivo 
somos um grupo misto onde podemos animar um 

aniversário como podemos estar num Espirito Santo.
Nós estamos dispostos a novos projectos e novos 
horizontes, sabendo sempre das nossas limitações 
monetárias. 

Estamos disponíveis para acompanhamentos de 
Domingas, mudanças de bandeira, distribuição de 
pensões, casamentos, aniversários, churrascos, folias 
de natal entre outros.

O grupo de Cantares Animadores do Divino está 
sempre disponível para deixar o coração das pessoas 
contagiado, e temos sempre um agradecimento a 
quem nos seguem no Facebook ou cá na ilha, bem-
haja a todos.
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aNimadOres dO diviNO Most people have heard of attorney-client 
privilege, the protection that keeps the 
communications between an attorney 
and their client a secret. While the general 

meaning of the term may be well known, many are 
unaware of the nuances of how the privilege works 
and how strong it is. 

The stereotypical depiction of attorney-client privilege 
is simply an attorney and client talking in an office. 
This depiction is both too broad and too narrow. On 
the broad end, the protections are not universal, and 
certain limits do exist. On the narrow end, the privilege 
can extend to any kind of information exchange 
between the attorney and client, spoken or written. 
Additionally, the privilege isn’t just for the attorney 
and client themselves, but can include others such as 
people working for the attorney. 

Attorney-client privilege can be broken. A client can 
waive the privilege simply by disclosing what was said 
between them and their attorney to other people. This 

can be done unintentionally 
as well; if an attorney/client is 
having otherwise confidential 
communications in a public 
area and is eavesdropped on, 
confidentiality is broken.  

Attorney-client privilege goes 
a long way to foster a good 
relationship between an attorney and their client, as 
it creates an environment where there can be trust 
and open communication. However, the privilege 
does have limits under the law. While it is usually ok 
for clients to ask about the legality of future actions, 
communications of clients asking attorneys for help 
committing a crime usually aren’t privileged. 

To conclude, while there are limits to what it covers, 
attorney-client privilege is a strong protection that 
helps attorneys represent their clients and helps clients 
trust their attorneys. 

Christopher
Whitmore

http://www.brsglaw.com

attOrNeyS
aNd secrets 
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life’s
majOr

There is a point in our life when we may think we 
have it all figured out and we are on a certain track 
toward our goals. Until just under two years ago, I 
was at that point. My daughter had grown into a 

responsible adult; I was just about to earn an undreamed 
of doctoral degree; my career had been climbing as 
expected; my life partner and I were more carefree 
and traveling with family and friends; and he and I 
were making plans for possible early retirement. Then 
one day my whole world was turned upside down and 
inside out. I mean every aspect of my life was drastically 
impacted. There have been professional challenges, 
family and personal tragedies and heartache. It 
feels like there were challenges thrown my way from 
every direction: work, school, home, including my 
daughter’s breast cancer and subsequent treatment 
and surgery; and, fast deterioration and subsequent 
death of my parents-in-law. There was no place to 

escape the brutal reality. No 
haven to soothe my heartache. 
I was always surrounded by 
family and friends, yet, I felt 
alone. I didn’t have the luxury 
to breakdown. I needed to be 
there for everyone. 

Fortunately, throughout these 
past few months, there also 
have been great achievements 
in the face of major obstacles 
and celebration in the face 
of serious illness. I successfully 
defended my dissertation and 

earned my Educational Doctoral Degree in Higher 
Education Leadership. Although so heartbreaking to 
watch my daughter live through her long and painful 
breast cancer treatments and first surgery, I thank God 
every day for her successful and happy results. One of 
happiest days of my life was seeing how happy and in 
love she and her fiancé were on their wedding day, 
exactly one year after her diagnosis. We have much to 
be grateful for and reason to celebrate.  

I have overcome a few of my stressors, but sadly, there 
are a couple more to face. Is it a mid-life crisis? Is it 
time for self-reflection? Is it stress? Is it a wake-up call? 
Is it time to face reality? Or is it a combination of all 
the above? At 51 years old, after the most challenging 
year in my life, I find myself at a crossroads. We all go 
through challenges and heartache at one time or 
another in our lives. That is just part of life. This year, 
however, it was different. 

Just a few months ago while in the midst of all these 
challenges and heartache, I realized that in order 
to overcome some of these stressors, I would need 
get through a few things. First and most importantly, I 
needed to support my daughter in her journey back 
to health through breast cancer treatments and 
surgeries. Second, and concurrently to her treatments, 
I needed to help her and her fiancé plan the wedding 
of their dreams. Third, after all the time and effort I had 
dedicated toward my doctoral degree, I knew I had 
to complete it. Fourth, after thirty-two years of working 
at the same institution, I needed to consider looking 
for another position in order to continue exceeding my 

crOssrOads
https://selfstrology.com

Margarida
Baganha vieira
 Ed.D. Director,

University Services
Bridgewater State 

University

What if you were wrong? What if everything you ever believed was a lie? 
What if you missed your opportunity because you didn’t know your worth? 

What if you settled on familiar, but God was trying to give you something better? 
What if you decided not to go backwards, but forward? 

What if doing what you have never done before was the answer to everything that didn’t make sense? 
What if the answer wasn’t to be found in words, but in action? 

What if you found the courage to do what you really wanted to do and doing it changed your whole life? 
shannon L. alder
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potential. Finally and most unfortunately, I had to face 
the reality that my 32-year marriage may be coming 
to an end. 

After spending my whole adult life working at the same 
institution of higher education, earning a bachelor’s 
and master’s degrees while growing professionally, I 
envisioned advancing my career there until it was time 
to turn the helm over to someone younger and sail 
into retirement. As much as I have grown to love this 
institution as a second home and my colleagues and 
students as a family, sadly, it is time to consider leaving 
in order to continue expanding my horizons. During a 
self-reflection, 11-mile walk on the anniversary of my 
dad’s passing, I thought about the huge sacrifice he 
made many years ago; leaving a life he had built in 
the Azores and all that was familiar and safe, to move 
his family to the United States. If he had not had the 
courage to cross the Atlantic, none of us would have 
enjoyed the many wonderful opportunities since our 
move. 

Throughout this period of heartache and bliss in our 
family, there was another major challenge. For several 
reasons, my husband and I have been on the verge 
of divorce. Instead of these major tragedies bringing 
us together, they drove us further apart. I felt alone 
fighting for my daughter’s health while planning one 
of the happiest day of her life. During the lowest point 
in our 32-year-old marriage, when the best option 
would have been to separate, I needed to hold on 
a little longer. I would not add another tragedy to my 
daughter’s plate. Although she could sense and could 
see that all was not right, I could not plan a divorce, 
while she planned her wedding. Unfortunately, holding 
on, just added to an already stressful situation. 

We have grown an ocean or continent apart to the 
point where we are taking separate vacations in 

the Azores and Florida at different times. Breaking a 
36-year-old relationship and 32-year-old marriage, 
is not a decision to take lightly, however, if I cannot 
count on my life partner for support during challenges 
and to celebrate milestones and achievements, it is an 
unavoidable decision. It does not mean either one of us 
is a bad person, we just have different perspectives and 
priorities in life. It is beyond marriage compromise and 
appearances; it is about finding peace and happiness. 

As I sit today at one of life’s major crossroads, it is time to 
find the courage to take the next step. I am currently on 
a 10-day solo vacation to re-energize after the turmoil 
of the past 12 months and more importantly, to reflect 
on my life and my next steps. What do I want to do with 
the rest of my life? Do I want to settle? Do I want to save 
my marriage; if so, at what cost? Do I want to change 
what is not working and move forward? One thing for 
sure. I do know I want to the happy and have peace 
in my life. As 2018 begins, so does the beginning of the 
rest of my life. I cannot help but think that if dad did not 
have the courage to leave his whole life behind and 
cross the Atlantic into a world of unknowns, we would 
not have had the wonderful opportunities the United 
States has provided us. It is time to face the unknown 
and embrace the new opportunities awaiting me on 
the other side.

http://i0.wp.com
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Antigamente... Era assim

Porque as pessoas decidiram emigrar…naquele 
tempo? Sim, no tempo em que havia tempo, 
para ter tempo e de dar tempo ao tempo? 
Havia problemas? Depois de emigrar, deixaram 

os problemas para os que cá ficaram? 

Nesse tempo, que eu também vivi, como observador, 
recordo, debruçando-me sobre estas fotos, que 
espelham o senhor “ Ramiro” na sua égua a caminho 
da sua terra, no Paról, subindo o “Caminho Novo”. 
Outra, no caminho da “Amoreirinha” onde o camponês 
José Pé-da-Mão, regressa a casa, no fim dum dia de 
trabalho, transportando uma cesta de vimes e um 
garrafão empalhado em vime, tudo executado pelos 
cesteiros da vila de água de Pau.

A seguir seguem-se duas casas de pedra, uma com 
cobertura em palha e outra de 
telha. Ambas se situavam nas 
Escaninhas, que deu lugar à rua do 
Foral Novo. Esta rua nova ou “Foral 
Novo, nasceu da construção de 
um novo arruamento, ao abrigo 
da campanha “anti murina” pela 
desinfestação de ratos naquela 
zona, (na presidência de Carlos 
Bicudo na CML) sobretudo nestas 
casas velhas com os moradores 
à porta. Já na outra foto 
panorâmica tirada dos nossos 

Havia temPO, Para ter temPO e dar 
temPO aO temPO - era OUtrO temPO! 

Lourinhos, pode-se confirmar como eram antigamente 
trabalhadas as terras, quase até ao cume da Serra de 
água de Pau.

Foi neste tempo (anos 60s) em que dava-se tempo-ao-
tempo e em que eu também vivi, nesses tempos, dizia 
eu, em que a emigração foi um caso muito sério. De 
um dia para o outro, alguns bancos da escola ficaram 
vazios, porque o José, o viriato, o ningrinhas, o caga-
na-lata, o Zé Luís Estica, e outros, “embarcaram” e 
deixei de os ver. 

No entanto, muito mais tarde, já eu era rapaz, (anos 70s) 
viemos alguns, a nos reencontrar quando regressavam 
a água de Pau, para as Festas de Nª Sª dos Anjos, já 
como “calafãos”, como se costumava dizer. 
Traziam “dolas-patacado” (com fartura) na algibeira 
e era um tal a pagar bebidas na Taberna do senhor 
Guilherme D’Arruda, na Praça. Era uma folia. Nesse 
tempo, ainda um dollar valia 27$50 e uma cerveja 
custava 2$50. Imaginem, numa rodada e com uma 
“dóla” o «Caga-na-Lata» pagava cervejolas, de uma 
virada só, a onze pessoas! Tantas quantas havia na 
taberna. Era tão fácil ao emigrante, fazer de rico, 
naquela altura. Com o regresso, de visita à terra, de 
alguns emigrantes, cheios de patacão na algibeira, 
conviveu-se com isso ainda alguns anos.

Eu não ligava a esses “riquismos”, pois sempre gostava 
de os ver voltar à nossa terra e reviver nossas histórias e 
amizades de criança. O resto e as críticas, ficam para 
os que daqui não conseguiram sair e sofrem daquela 
doença que dá entre o braço e o antebraço (dor-de-
cotovelo).

Foi mais ou menos por esse tempo que o egoísmo 
começou a estar na moda. Os cronistas escreviam nos 
jornais sobre os problemas do país. Se lêssemos com 
mais atenção, víamos que aquela preocupação em 
detectar-lhes os males, receitar-lhe bom remédio e 
assim salvar a Pátria, era mais um problema de quem 
escrevia. Aquelas crónicas, que por vezes lia, sofriam 
de um excesso de cagança que hoje me embaraça, 
mas de que às vezes tenho saudades. Naquele tempo, 
quando se lia um jornal, pensava-se que se sabia tudo 
e que se era capaz de tudo. Eram tempos em que a 
imprensa ainda era a única maneira de saber o que 
de importante se passava no mundo. 

Roberto Medeiros
Um viajante no 

Tempo, da vila de 
água de Pau
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Os problemas dos portugueses eram tantos que 
começavam logo no nome. Não admira que Portugal 
se achou sempre numa crise de identidade. Em que 
outro país é que a pergunta mais simples que há («Como 
é que se chama?») é quase impossível de responder? 
Pelas formas de tratamento se compreende que 
nenhum português é igual a si próprio. Cada um é 
uma multidão, com uma lista telefónica própria, cheia 
de nomes diferentes.

Imagine-se só quando chegavam os emigrantes dos 
Açores (por exemplo) aos Serviços de Imigração nos 
Estados Unidos e perguntavam-lhes:
- «Como é que se chama?». vinha a resposta, «Maria 
dos Anjos de Jesus Pereira». Os americanos faziam 
a tradução e comentavam: “ «Oh Maria não se 
amanha com pouca coisa, anda com os Anjos e com 
Jesus mesmo quando vai às Peras. Teu nome passa a 
ser neste país, Mary Perry», (ou seja Maria Pereira, mas 

sem peras), comentavam, e acrescentavam, «O teu 
nome agora é mais fácil de dizer e de escrever, neste 
país. Está a ver como é privilegiada?» ”. 

Desculpem, mas hoje fico por aqui. Não por que me 
aborreci, mas para não o/a aborrecer, a ler as coisas 
que me vêm de vez em quando, à minha cabeça.
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25 ANOS DEPOIS O CONvÍvIO DOS AMIgOS DA vILA FRANCA DO CAMPO NOS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CONTINUA COM A SUA LEALDADE BEM FIRME.

Convívio  dos aMigos
de vila FranCa do CaMpo
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Pessoas idosas são constantemente criticadas 
por todas as deficiências existentes no mundo, 
sejam essas consideradas reais ou imaginárias.
Nós sabemos tomar responsabilidade por tudo o 

que temos feito e de forma alguma culpamos os outros, 
no entanto, depois de muito reflectir, nós gostaríamos 
de apontar que não fomos nós os idosos que:

  Tiráramos a melodia à música.
  Acabamos com o orgulho no vestir bem.
  Eliminamos a cortesia quando conduzindo.
  Esquecemos do romantismo no amor.
  Terminamos com o dever do casamento.
  Fugimos à responsabilidade de ser pai/mãe.
  Dispensamos a união da família.
  Desprezamos as regras de boa educação.
  Recusamos a ser patriotas.
  Retiramos os presépios de lugares públicos.
  Esquecemos das regras de bom comportamento.
  Deixamos de usar prudência no despender dinheiro.
  Estragamos a forma correcta de falar em público.
  Deixamos de ser dedicados ao trabalho.
  Perdemos a ambição de nos vermos realizados.
  E certamente que não fomos nós que eliminamos a 
  paciência e tolerância das relações com outras 
  pessoas.

E nós compreendemos o 
sentido de patriotismo e nos 
lembramos daqueles que 
lutaram e morreram pelo nosso 
país.
Reparem para as pessoas de 
terceira idade com lágrimas 
e orgulho dentro de seus 
corações ao porem a mão 
sobre o peito quando a nossa 
bandeira desfila numa parada.

Nós só nos ajoelhamos perante Deus e não em forma 
de protesto.

Nós não fechamos o punho e estendemos o braço 
como uma saudação ao fascismo.

Sim, eu sou um cidadão de terceira idade, sou mais 
vagaroso, o tempo corre mais apressadamente do 
que antes, vivo de gratas recordações, mas os meus 
princípios morais e a minha fé em Deus só morrerá 
quando meu coração deixar de bater.

Convívio  dos aMigos
de vila FranCa do CaMpo

António Teixeira

criticaNdO
a terCeira idade
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josé salvador couto
Presidente dos amigos da ribeira Grande – U.S.a.

amigOs da 
ribeira graNde

25 cONvíviO 

Mensagem do presidente dos
amigos da ribeira grande – U.s.a.

 

Como Presidente deste 25º Convívio dos 
Amigos da Ribeira grande USA, em meu 
nome pessoal e de toda a comissão quero 
dar as boas vindas a todos os presentes, em 

especial ao nosso convidado de honra, o presidente 
da Câmara Municipal da Ribeira grande, Dr. Alexandre 
gaudêncio, assim como a todos os convidados que 
se encontram aqui vindos directamente da Ribeira 
Grande para passar este fim-de-semana entre nós. 
Quero também dar as boas vindas a todos os nossos 
conterrâneos, amigas e amigos, vindos do Canadá, de 
Toronto e Montreal, e a todos os amigos da Califórnia.

Para todos aquele grande abraço fraternal dos 
membros desta comissão organizadora do 25º convívio 

e residentes nesta décima ilha Açoriana. Estamos 
muito gratos pela vossa visita, para assim podermos 
todos matar as saudades e reviver os tempos que 
passámos juntos na nossa infância, na Ribeira grande 
e no nosso concelho.

Quero agradecer a esta magnífica comissão que ao 
longo dos últimos 25 anos sempre soube elevar o nome 
da nossa cidade e do concelho da Ribeira grande, ao 
promover e organizar 25 convívios consecutivos. Como 
primeiro presidente desta organização sempre me senti 
muito orgulhoso e sempre nutri muita admiração pela 
maneira como eles e elas souberam dar continuidade 
ao nosso convívio ribeiragrandense.  Para mim foi 
mais uma vez uma excelente experiência o facto de 
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poder trabalhar de novo com todos os membros desta 
valorosa e notável comissão, composta por homens e 
mulheres que têm elevado a nossa terra, levando bem 
longe o nome da Ribeira grande.

Quero agradecer também a todos os convidados 
que nos visitaram nos últimos 25 anos, vindos dos 
Açores, Califórnia, Canadá e não só, que desde 
o primeiro convívio realizado no ano de 1993, 
se deslocaram a esta décima ilha para estarem 
presentes e nos dar aquele abraço fraternal. Alguns 
estão presentes novamente entre nós, neste convívio, 
outros infelizmente não. Motivos de saúde, partidas 
deste mundo, entre outros, impossibilitou-lhes da 
presença neste convívio. Agradeço a todos os amigos 
e amigas pela vossa participação. Aos convidados 
desta presente confraternização vindos dos Açores, 

Califórnia e Canadá, saúdo cordialmente a todos e 
todas.
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LaNçOU Um 
NOvO LivrO

abel cOsta

O autor ABEL Coelho Costa, 
nascido em Moçambique 
mas vive em Portugal já há 
muitos anos, lança o seu 

segundo livro versão em inglês,nos 
Estados Unidos da América.
(The Elephants never Forget).Segundo 
o nosso amigo e ex-piloto de aviação, 
diz que não é escritor, mas é sim 
essencialmente um contador de 
historias. 
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Because many if not most of our movements 
from one place to another are by car, we need 
to find a place to park.  Whether in a lot, multi-
storied structure, on the street or in a driveway 

or garage we all have to put our cars somewhere. 
The how and where can be a challenge. If we live in 
a densely populated area where public transportation 
is lacking we may find ourselves circling the block in 
search of the elusive space. The commuter parking lot 
may prove a challenge as well. Would we change our 
plans or cancel an engagement if we could not find a 
spot? If the spaces are plentiful would you park farther 
away for the walk?  

What is your parking strategy? Are you a prowler, 
lacing the aisles in search of a an empty spot? Are you 
a pouncer, holding up an aisle waiting for someone to 
leave? Again, depending on the density of car usage, 
the higher the number of cars the fewer the available 
parking spaces.

There are two main parking 
configurations. The most 
popular is angle parking, 
found in most lots and multi-
storied structures. The second 
is parallel parking reputed to 
be quite a challenge for some. 
Parallel parking is usually on a 
street this further complicated 
when the street is narrow and 
the other cars want you to 
quickly  maneuver into the 
spot but have little faith that 
you can do it. While you are 
executing the geometric feat of parallel parking, you 
need to be aware of whatever parking restrictions exist 
on that street. Failure to do so may result in a ticket or 
worse, your car getting towed.
With all this attention to the safe placing of one’s car, 
the question might be asked, is the car serving us or the 
other way around?

Chris Menton
Professor of Criminal 

Justice at Roger 
Williams University

ParkiNg

www.pcyc.net
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A few years back, I was on the East Coast of 
the USA and needed to get to San Francisco. 
A friend, vic, needed to get himself and his 
car to Los Angeles. After some negotiations 

we decided to drive all the way to California in his 
compact car. We started off in New York on a Monday 
morning in May and headed west, across the george 
Washington Bridge and onto Interstate Highway 80.
That first day went by without much excitement, except 
what could be provided by the Spring-time green of 
the mountains of Pennsylvania. Tuesday, the second 
day of the trip, we only went as far as the far South Side 
of Chicago. 

Wednesday morning we started off across Northern 
Illinois and Iowa. Our destination was Bellevue, 
Nebraska, the headquarters of the Missionary Society I 
belong to. Again, we arrived without any incidents on 
the road. 

It was a short night and we were on the road early 
Thursday, this time to call on my friend’s friend in West 
Point, Nebraska. The interstate headed southwest; 
we headed northwest. By the time we remembered 
to check the gas gauge we were surrounded by 
Nebraska cornfields and very little else. We passed 
miles and miles of fields and farms without being able 
to answer the question, ‘where do these people get 
gas for their pickups?’ The answer did not come soon 
enough. You reach a point when “E” really does mean, 
“empty.” It was my friend who started hitchhiking. 
Luckily, Nebraskans are friendly and the first fellow who 
came along, took him to a gas station and we were 
soon on our way again. After the visit in West Point, 
Neb,, instead of rejoining the Interstate, we decided 
to drive on secondary roads and found ourselves really 
enjoying the surprising beauty of Nebraska’s sand 
hills. Who knew the middle of the continent would 
be so interesting? Eventually, we did rejoin Interstate 
76, heading across eastern Colorado toward Denver. 
But we had become converted to the joys of, where 
possible, seeing the country from two-lane roads. 

As we approached Denver, we could see the Rockies 
on the horizon. We were listening to a local AM station 

on the car radio. And as the sun 
set behind the mountains, in a 
spectacular display of red and 
gold, the station concluded its 
broadcast day with “The Star 
Spangled Banner.” It was one 
time in my life that I remember 
feeling a surge of love for the 
land when hearing that song.

We headed out of Denver on 
Father John 

Edward Burger

Friday morning, climbing up to the Eisenhower tunnel 
and downward with the Colorado River and a scenic 
section of the Amtrak route on our left. We kept heading 
westward into Southern Utah and it was already dark 
when we arrived at green River, and we quickly settled 
into a motel.  

After so many days in the car, even someone as 
sedentary as I am felt in need of exercise. I decided to 
go out for a walk and I wandered out into the moonlit 
scrub. I did not carry a cell phone in those days and there 
probably would not have been any service anyway. I 
walked until, turning around I could see the lights on 
the highway and they seemed far away. I returned to 
the room and slept well. The next morning, when in the 
daylight I saw the bleakness of the landscape, I felt I 
had really taken a chance to wander so far in the near 
darkness.  As we drove out of green River, we passed 
a sign that warned city people like us “no services for 
the next 81 miles.” Needless to say, we were careful to 
make sure we had a full tank of gas this time.  

By this point in the trip we felt taking the Interstate and 
missing the sights to be seen along the secondary roads 
was too great a price to be paid for a little speed. So 
we made our way southward through Utah. By the 
afternoon we found ourselves near Zion National Park, 
a place I admit I had never heard of. We decided to 
take it in and, after seeing the salmon-pink rocky cliffs, I 
am amazed that such a grand sight is not better known. 
It was still daylight as we arrived in Las vegas, Nevada, 
a city that tries to live like it is 10 PM twenty four hours 
a day. As we drove past one motel after another, this 
being Saturday night, they were all agreed on one 
thing: “NO vACANCY.”  We were about to give up, 
though we were road weary, when we found what 
appeared to be the last vacant room in the neon oasis.
After a break, we went out to see what our luck would 
bring us, and find a meal. We walked over to the 
strip and checked out the faux classicism of Caesar’s 
Palace.  It was my first time ever in a casino and I found 
myself being amazed at the speed with which coins 
could disappear down the slot of a stingy machine. My 
friend’s machine would make a pleasant sound every 
once in a while, but there was not enough winnings to 
keep me interested or entertained. I complained to my 
friend about feeling tired and hungry. So we left the 
strip and headed downtown. Strangely, our roles were 
reversed. I started to win a little and he became tired 
and bored and ready to call it a night. 

Compared to the previous days, Sunday’s drive into the 
L.A. area was relatively easy. We drove down through 
Big Bear and into San Bernardino and then westward 
toward the Pacific with a new appreciation for the size 
and beauty and variety of North America. 

rOad triP: frOm sea tO sHiNiNg sea!
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Stay SaFe
aNd HeaLtHy   

Winter storms and cold temperatures can 
be hazardous. Stay safe and healthy by 
planning ahead. Prepare your home and 
cars. Prepare for power outages and 

outdoor activity. Check on older adults.

Although winter comes as no surprise, many of us are 
not ready for its arrival. If you are prepared for the 
hazards of winter, you will be more likely to stay safe 
and healthy when temperatures start to fall. 
Many people prefer to remain indoors in the winter, 
but staying indoors is no guarantee of safety. Here are 
some steps to stay safe.
• Winterize your home
• Check your heating system
• Install CO detectors
• Wear appropriate clothing outside
• Work slowly outside

Be prepared for weather-related emergencies, 
including power outages.
• Stock food that needs no cooking
• Ensure your cell phone is fully charged 
• Keep an up-to-date emergency kit, including:

Battery operated devices, flash 
light, radio, extra batteries, first 
aid kits.

Protect your family from carbon 
monoxide
• Keep grills, camp stoves and generators out or the 
house
• Locate generators at least 20 feet from the house.

Do this when you plan to travel
• Avoid traveling when the weather service has issued 
and advisory
• If you must travel, inform a friend or relative of your 
route and time of arrival.

Above all be vigilant, constantly check on family 
members or friends to make sure that they are safe 
and adequately being taken care of. If you suspect 
that they need extra help which you cannot provide, 
call your local police department, they may have a 
dedicated elderly affairs officer that can get the help 
they need.  And enjoy the beautiful scenery that a 
winter landscape can provide.   BE SAFE!

Joe Cabral

https://static.pexels.com

tHis WiNter
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Chronic heart failure is caused by a deficiency 
in the heart’s ability to pump blood to tissues 
and provide adequate oxygenation to 
cardiac muscles. Symptoms of heart failure 

include swelling in the extremities, fatigue, and trouble 
breathing upon exertion, which can worsen with 
disease progression. Treatment options are targeted 
at improving functioning of the heart’s left ventricle, 
slowing disease progression, and providing symptom 
relief. 

Since the heart cannot pump blood as effectively 
due to left ventricular abnormalities, the workload 
demand on the organ increases- causing the muscles 
of the heart to grow. Enlarging of the cardiac muscles 
increases oxygen consumption, causing the disease to 
worsen because the heart’s oxygen demand increases. 
Additionally, lack of blood supply to the kidneys causes 
the kidney to release a substance called renin, which is 
responsible for the release of angiotensin II. The release 
of angiotensin causes blood vessels to constrict and 

cause high blood pressure. 

Chronic heart failure accounts 
for about 5% of all hospital 
admissions. Medications that 
should be used to manage 
heart failure include a statin, 
a beta-blocker, a diuretic and 
an ACE-inhibitor. These drugs 
are targeted at decreasing the 
workload on the heart, reducing 
risk of cardiovascular events, and 
relieving symptoms. Although studies show no direct 
mortality benefit with diuretics, these drugs cause the 
body to excrete more water, thus reducing venous 
congestion and providing symptomatic relief. Beta-
blockers cause the heart to work less- preventing the 
heart from enlarging. Medication non-adherence is 
often the primary cause of heart failure exacerbations 
and patients should ensure they are on a proper 
regimen.

Bryan Melo
Doctor of Pharmacy 

https://trome.pe

Heart failure 
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Mais uma Festa a favor da Caridade humana, 
desta vez foi um jantar de angariação de 
fundos para o Espírito Santo da Caridade 
da Associação Cultural Lusitânia em Fall 

River, esta tem uma função à terceira pessoa da 
Santíssima Trindade a onde oferece 40 pensões aos 
mais necessitados e um almoço de sopas e carne 
a todos que por bem comparecem no domingo da 

aNgariaÇãO de 
fuNdOs

festa de

coroação. O lugar é na 
sua sede 151 South Main 
St. Fall River, todos são 
convidados. Este ano esta 
mordomia ficou a cargo 
do casal victor e Célia 
Nóbrega.   
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RirSó para

A loira vai ao médico e ele pergunta:
– Eu te disse para tomar o remédio às 9:00, por que você tomou às 6:00?
A loira responde orgulhosa:
– Doutor, eu tomei às 6:00 para pegar as bactérias de surpresa!

UMa loira no MédiCo

Mãe, mãe, de onde viemos??
– Filho o homem é descendente de Adão e Eva.
– Mas o pai disse-me que o homem descende do macaco.
– Uma coisa é a família de teu pai, outra coisa é a minha.

a pergUnta

O bêbado atravessa a rua e um carro buzina bibi…
O bêbado olha para o carro e diz:
– Eu também bibi, e muito!!

A professora de português pergunta para o Joãozinho na sala de aula:
– Na frase “O marido chega a casa de surpresa e encontra a esposa no 
quarto.”, onde está o sujeito?
– Se não estiver dentro do guarda-roupa, deve estar debaixo da cama!

na esCola

Na escola a professora diz para Joãozinho dizer uma palavra que comece 
com a letra C, e ele responde:
– vassoura.
– E aonde entra a letra C em vassoura?
– No cabo.

a palavra

BÊBado

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

vinHos alentejanos

A professora desafia a turma:
– Quem se considerar burro fique em pé.
Passado um tempo e ninguém se levanta até que o Joãozinho fica em pé.
– Muito bem Joãozinho, achas-te burro?
– Não professora, é que eu fiquei com pena de ver a senhora aí em pé 
sozinha.

joãozinHo

O que o fósforo falou para o cigarro?
Por sua causa, perdi a cabeça.

FósForo
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iNSide OF tHe FaSHiON WOrLd
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ClassiC
and tiMeless

Lucia Aguiar

guide to Wedding dress shopping
The trends for  the year a head.

Simplicity and sophistication.
It’s all about the details.

Long sleeves plunging back
Delicate beating and soft fabrics
Transmite sensuality and beauty.
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António Raposo, médico fisiatra e especialista 
em medicina desportiva, Hagan para os 
amigos, alcunha que lhe colocaram por ser 
um adepto fervoroso dos métodos de Jimmy 

Hagan, treinador do Benfica nos anos 70,  nasceu 
na Salga, Concelho do Nordeste, S. Miguel - Açores.  
Com 10 anos foi estudar para Ponta Delgada.  Foi para 
Lisboa  para a Universidade.  Este livro é uma viagem 
entre a saúde e a doença que é, para muitos, o 
futebol. Mais que um relato da convivência entre duas 
paixões – o futebol e a medicina -, é uma narrativa, 
tão pungente quanto cicatrizante, de uma vida feita 
total por amizades, família, carreira e incontáveis 
venturas, em que a constante que tudo conecta e a 
tudo confere o sentido é o desporto, em especial o 
futebol.  Médico do Estoril Praia, campeão nacional 
da segunda Liga pelo Santa Clara, médico oficial de 
um campeonato do mundo de atletismo adaptado, 
trissomia 21, médico da seleção dos Açores nos Jogos 
das Ilhas, médico da seleção dos Açores de futebol e 
médico do Operário durante 14 anos. Jogou futebol 
de rua, popular, no Inatel, federado, futebol de salão, 
futsal, futebol de cinco e de sete, até futebol com 
bexiga de porco. 

Fundou as equipas dos Bebés da Salga e os veteranos 
do Nordeste.  Praticante  de futebol federado durante 
20 anos  e treinador / jogador da equipa de veteranos 
do Nordeste já há 23 anos. Jogou em equipas de S. 
Miguel, Terceira, Faial, Lisboa, Estados Unidos e Brasil. 
Descreve momentos de glória na sua carreira, como 
a sua estreia nos seniores do União do Nordeste, com 
a obtenção de 3 golos, ou o golo que marcou à 
Académica de Coimbra na sua despedida do CDUL 
no Estádio Universitário de Lisboa. Fez a sua despedida 
de jogador em jogo nos Estados Unidos e na Horta fez 
uma festa em que “pendurou” as botas literalmente.  

O dOeNte da bOla
HagaN

Conta histórias na Escola Primária da Salga até outras 
como no Estádio da Luz, ou nos Estádios de Alvalade, 
Dragão, Maracanã, Morumbi, Santiago Barnabéu, 
Camp Nou e Wembley.  Assistiu a um momento único 
no futebol mundial, com a prisão de um jogador em 
pleno jogo.  Julga ter o record mundial de substituições 
num jogo de futebol.  Foi o único árbitro do mundo que 
marcou um penalty roubado.  Com 15 anos participou 
em experiência sobre alterações das regras do fora de 
jogo. Da Salga até ser palestrante numa conferência 
médica de medicina desportiva em Barcelona, 
descreve uma série de episódios interessantes, sempre 
com os Açores em primeiro lugar.  Em Jornadas de 
Medicina Desportiva nos Açores homenageou o Dr. 
Benjamin de viveiros, médico que o inspecionou pela 
primeira vez ao 15 anos.  Nos EUA homenageou o 
seu amigo Luís Teves, único jogador do Nordeste que 
jogou na primeira divisão nacional.  Aos 60 anos revela 
mais de  50 anos de histórias.    
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José Artur Cabral
Chef

ingredientes para o fervedouro:
(serve 4 pessoas)
1 chouriço de carne
1 morcela
1 chanco de porco
½ libra de toucinho defumado
1 couve portuguesa
1 repolho pequeno
4 batatas
2 batatas doces
2 cenouras
alho q.b.
azeite q.b.
sal grosso q.b.

Ingredients for boiled dinner:
(serves 4 people) 1 meat 
sausage (chouriço)
1 morcela
1 pork shank
½ lb. smoked bacon
1 portuguese kale
1 small cabbage
4 potatoes
2 sweet potatoes
2 carrots
garlic (as desired)
olive oil (as desired)
sea salt to taste

O meu fervedOurO cOm sua sOPa À POrtuguesa

preparação:
Coze-se as carnes num tacho com sal grosso e um pouco 
de azeite. Coloca-se o chouriço e a morcela, esta tem 
de ser embrulhada em papel de prata porque tem 
tendência de arrebentar.
Após 15 minutos, junta-se as batatas, o repolho, a couve 
e a cenoura. Deixa-se cozinhar bem, depois apresenta-se 
num prato de barro de preferência como está na foto.

How to Prepare:
In a pot cook the meats with salt and a small amount of 
olive oil. Add the chouriço and morcela (morcela must be 
wraped in aluminum foil to prevent breakage).
15 minutes later, add the potatoes, cabbage, kale, and 
carrots. Let it cook well, and after, place prepared dinner 
in a clay dish as shown in the picture.

(O Sonho) 

Cul inár ia

cooking for those who savor it
(The Dream) The pleasure of

o prazer de cozinhar para quem
os saborear

my boiLed dinner with its soup à portuguesa 

FervedoUro / boIlEd dInnER

sopa à portUgUesa/ SouP à PoRTuguESA

ingredientes:
(serve  8 pessoas)
2 chouriços de carne
1 libra de carne de vaca
2 chancos de porco
1 couve portuguesa
1 repolho pequeno
4 batatas grandes
4 cenouras
1 cebola
2 latas de feijão vermelho
azeite q.b.
sal grosso q.b.

Ingredients:
(serves 8 people)
2 meat sausages (chouriço)
2 lbs of meat (beef)
2 pork shanks 
1 Portuguese kale
1 small cabbage
4 large potatoes
4 carrots
1 onion
2 cans of red beans
olive oil as desired
sea salt as desired

preparação:
Corta-se todos os ingredientes finamente, depois leva-se 
ao lume um tacho com a água q.b. e tempera-se com 
sal e azeite. Deita-se as carnes, deixa-se cozer uns 20 
minutos e depois junta-se os vegetais.
De seguida põe-se uma lata de feijão, e a outra tritura-se 
com a varinha mágica para engrossar a sopa.
Obs: Retifique os temperos.

How to Prepare:
Thinly chop all of the ingredients, after put a pot with water 
(as desired) on the stove and season with salt and olive oil. 
Place the meats in the pot and let it cook for 20 minutes, 
next add the vegetables.
Then add a can of beans, and mash the other can of 
beans with the immersion blender to thicken the soup.
Note: Adjust seasoning as needed.  
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rabaNadas de rOscas da ilHa dO PicO
French toast with roscas do pico (bread typicaL oF the pico isLand

ingredientes:
1 rosca do Pico
4 ovos
2 chávenas de chá de leite
1 colher de sopa de vinho do 
Porto
óleo para fritar
mistura de açúcar e canela 
para polvilhar q.b.

Ingredients:
rosca (bread) do Pico
4 eggs
2 cups of milk
1 tbsp of Port wine
oil for frying
mixture of sugar and 
cinnamon (as desired)

preparação:
1. Leva-se ao lume uma frigideira com óleo bastante e 
deixa-se aquecer.
2. Numa tigela mistura-se o leite com os ovos e o vinho 
do Porto, e bate-se muito bem.
3. Passa-se as fatias de rosca pelo preparado e frita-se 
no óleo quente. Depois de fritas, coloca-se           num 
prato com papel absorvente, de seguida passa-se pela 
mistura do açúcar com canela.

How to Prepare:
1. Place a frying pan with enough oil on the stove, and let 
it heat up.
2. In a bowl mix well the milk, eggs, and Port wine. 
3. Submerge the slices of rosca (bread) in the above 
prepared mixture and place in the frying pan. When fried, 
put on a plate with a paper towel, and sprinkle with sugar 
and cinnamon. 
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HOróscOPO
carNeirO 

A vida afetiva reivindica criatividade, inovação e, em certos 
casos, exige mudanças profundas nas associações amorosas.
A nível profissional a conjuntura está favorecida e a persistência 
aliada ao empenho são elementos essenciais para o progresso 
da carreia.

tOurO
A vida afetiva permite afirmar a sua relação sentimental e, com 
estabilidade, vivenciará grande sucesso amoroso.
A nível profissional deverá utilizar mais perspicácia em tudo o 
que possa estar relacionado com negociações e compras. 

gÊmeOs
A vida afetiva agitada, com encontros e reencontros, cria 
oportunidades para conviver e manifestar todas as suas 
vastíssimas ideias. 
A nível profissional a sua grande energia contribuirá para 
concretizar novos planos e use a mesma vitalidade para concluir 
projetos.

caraNguejO
A vida afetiva confere reviravoltas e transformações profundas 
nas relações, baseadas na estabilidade emocional e perceção 
da realidade.
A nível profissional sentirá uma grande autoconfiança para 
iniciar projetos pessoais e, sem medo, vai mudar toda a sua vida.

leãO
A vida afetiva marca um período extremamente dinâmico 
repleto de entusiasmo, devotado á família e àqueles que ama. 
A nível profissional procure tranquilamente controlar a sua 
ambição e, com flexibilidade, o seu esforço será recompensado.

virgem
A vida afetiva depende principalmente da sua harmonia interior 
e capacidade de manifestar (sem medo) os seus sentimentos.
A nível profissional estão favorecidos os trabalhos em equipa e 
obterá bons resultados em todas as atividades desenvolvidas 
com confiança.

balaNÇa

A vida afetiva indica a necessidade de 
apoio emocional e compreensão, de 
qualquer forma aprenda a manter o 

escOrPiãO
A vida afetiva evolui positivamente a partir da comunicação 
adequada//assertiva e do uso correto da sua força emocional.
A nível profissional nem sempre encontrará uma boa receção 
das suas ideias, as procure uma forma serena de argumentar a 
sua razão.

sagitáriO
A vida afetiva instável apresenta acusações infundadas e 
crises, por conseguinte, desenvolva toda a sua compreensão 
e sabedoria.
A nível profissional a sua energia está em desequilibro pelo terá 
uma fase difícil, contudo, recupere rapidamente todo o seu 
otimismo.

A vida afetiva aponta a necessidade para os casais, mais 
recentes, respeitarem os espaços e a natureza de ambos os 
elementos. 
A nível profissional sentirá o apoio necessário para a boa 
concretização de projetos pessoais e concretização de 
trabalhos pendentes. 

caPricórNiO

aquáriO
A vida afetiva atravessa uma fase de carência emocional ligada 
a relações monótonas, ou a ligações sexuais sem estabilidade.
A nível profissional é fundamental saber combinar as tarefas a 
cumprir e uma verdadeira vivência entre todos os envolventes.

PeiXes
A vida afetiva exalta grandes sentimentos e vontade para 
evidenciar toda a sua sensibilidade, em relação às pessoas 
circundantes.
A nível profissional este período será calmo em então, pode 
aproveitar para levar fé e confiança a certos familiares em 
dificuldade.

Luis Moniz
Astrólogo

seu próprio equilíbrio.
A nível profissional as suas atividades exigem grande 
concentração, persistência e capacidade para reconhecer o 
valor dos outros.

(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)



 Magazine A PrAçA | Novembro-Dezembro 2017 51

Friend’s oF times square

amigOs da



C&C Marine, Inc. Jose C. DaPonte, President / Owner


