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editOrial

Na 15ª edição do Magazine A PRAÇA o grande 
destaque vai para as Comemorações do 10 de Junho 
- Dia de Portugal,  de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, nos Estados Unidos da América. 
Este ano, o Presidente da República Portuguesa dividiu 
estas comemorações entre os Açores e os Estados 
Unidos, fazendo a todos entender que Portugal não se 
cinge apenas ao seu território.
 
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, 
António Costa, Primeiro Ministro de Portugal e Vasco 
Cordeiro, Presidente do Governo Regional dos Açores,  
após as comemorações nos Açores que contaram 
com o habitual desfile militar, viajaram para Boston, 
onde foram recebidos por uma enorme multidão. 

O Presidente de Portugal, sempre muito simpático e 
acessível a todos os que lhe pediam uma fotografia um 
ou simples aperto de mão, no seu discurso não deixou 
de enaltecer o valor de todos os emigrantes que 
estão radicados nos EUA. Nesta altura, o Presidente de 
Portugal anunciou que em Novembro de 2018 estará 
novamente nos Estados Unidos da América para visitar 
as comunidades Portuguesas, que infelizmente desta 
vez não conseguir contactar, como é o caso de Fall 
River e California.

Apesar de uma estadia muito rápida e com uma 
agenda super preenchida, Marcelo Rebelo de Sousa, 
nunca passou despercebido nas comemorações que 
se estenderam por Boston, Bristol e Providente. É sem 
dúvida, a par de Cristino Ronaldo, uma figura que 
capta a atenção e simpatia de muitos.
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Mas as comemorações não se encerram por aqui. 
O 4 de Julho, Dia da Independência está à porta. 
Uma data importante na história do grande país 
norte americano, que será relembrada pelas diversas 
comunidades portuguesas. Na próxima edição do 
nosso Magazine A PRAÇA conte com imagens desta 
importante data.

Esta é também uma época de sol, festas e férias. 
Nesta edição irá encontrar algumas dicas para se 
proteger das altas temperaturas que se vão sentir. 
Fazemos também referência ao início das viagens da 
Delta Airlines entre Nova Iorque e os Açores. Esta nova 
rota é vista como bons olhos pelos responsáveis do 
Arquipélago dos Açores e também pelos empresários 
ligados ao sector do Turismo.

Os Açores estão na moda. À cerca de 5 anos atrás o 
fluxo de visitantes só se fazia sentir entre os meses de 
Maio e Setembro, actualmente o turismo é em todo 
o ano. O arquipélago das nove ilhas é cada vez mais 
conhecido por este mundo fora e reconhecido com 
prémios, fruto da sua beleza natural única.

Novos projectos e ideias vão surgindo pela mão 
de vários empresários que veem nestas ilhas um 
potencial que antes parecia estar escondido atrás de 
uma bruma. Esta é também a missão do Magazine 
A PRAÇA, mostrar o melhor que temos e o que vai 
acontecendo nas comunidades portuguesas.
Estamos mais fortes e determinados do que nunca.

Boas Férias a todos com a leitura do Magazine A 
PRAÇA.

twitter
magazineapraca@magazineapraca.usa.twitter.com instagraM

magazineapraca@magazineapraca.usa.instagram.com
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VascO cOrdeirO 
faz balaNçO 
pOsitiVO das 

cOmemOrações dO 

dia de pOrtugal 
NOs açOres e

NOs eua

O Presidente do Governo fez um balanço 
muito positivo da forma como decorreram, 
nos Açores e nos Estados Unidos da América, 
as comemorações do Dia de Portugal, de 

Camões e das Comunidades Portuguesas presididas 
pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa.
 
Vasco Cordeiro falava domingo aos jornalistas 
nos Estados Unidos, depois de participar nas 
comemorações do Dia de Portugal, que incluíram a 
cerimónia do Içar da Bandeira Nacional, em Boston, 
e o Festival WaterFire e um Arraial Português, em 
Providence.
 
“Faço um balanço muito positivo destas 
comemorações, por aquilo que significaram de 
aproximar os Açores das comunidades aqui da Nova 
Inglaterra e, mais em concreto, de Massachusetts e 
Rhode Island”, afirmou o Presidente do Governo.
 
Depois de salientar ser sempre um gosto partilhar 
estes momentos com as comunidades açorianas, 
Vasco Cordeiro adiantou que, quer o Presidente da 
República, quer o Primeiro-ministro, nas intervenções 
que têm feito nestas comemorações, “têm salientado 
também o papel que os Açores desempenham no 
alargar e no reforçar da presença portuguesa nos 
Estados Unidos da América”.
 
Nesta segunda-feira, o Presidente do Governo 
acompanha o Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, na sessão solene comemorativa do 
Dia de Portugal, na State house de Massachusetts, 
visitando depois a NRP ‘Sagres’ e terminando o 
programa destas comemorações com uma visita ao 
Museu da Baleia de New Bedford.

GaCS/PC

GaCS/PC

GaCS/PC
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dia de pOrtugal NOs eua
Fotos de: Tony Avila e Luis Santos
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bristOl celebrOu 
dia de pOrtugal  

eVOcaNdO lagOa

Steven Contente, town Administrator de Bristol, 
Rhode Island nos EUA, celebrou o Dia de Portugal 
com a participação de muitos populares, 
apesar da chuva que se fazia sentir,  onde se 

destacavam o chefe da policia de ascendencia 
açoreana, o Conselheiro das Comunidades da Nova 
Inglaterra, o presidente e vice-presidente da Comissão 
do Dia de Portugal em Rhode Iskand, o editor do 
Magazine “A Praça”, etc.

Durante o seu discurso Steven Contente evocou a sua 
cidade irmã de Lagoa, Açores. 
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A YWCA Southeastern Massachusetts 
homenageou no dia 30 de Maio Maria 
Tomasia por ter servido aquela aquela 
organização, como presidente, drectora 

e prestado relevantes serviços para a comunidade 
durante muitos anos. A cerimonia teve lugar no Lake 
Side, em Westport e contou com mais de uma centena 
de membros e convidados da YWCA.

Maria Tomasia é natural da Ribeira Chã, concelho de 
Lagoa, Açores. Reformou-se em dezembro de 2017,  foi 
lider do Departamento Eleitoral da Camara Municipal 
de New Bedford e é a Presidente dos “Amigos e 
Cidades Irmãs de Lagoa” nos Estados Unidos. 

OrgulHO / pride 
lagOeNse 

hoMenAGeM A
MArIA toMáSIA noS euA 

A “YWCA” tem como objetivo reunir mulheres e criar 
oportunidades para o desenvolvimento da liderança 
por meio da participação ativa em diversas atividades 
em grupo, bem como da atividade filantrópica na 
comunidade. A Liderança Feminina enfatiza o poder 
da colaboração com outros eventos da organização 
e da comunidade, fazendo da YWCA a organização 
“ir para” para mulheres filantrópicas e um recurso para 
outras organizações que procuram mulheres jovens 
profissionais.
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the declaration of independence
We celebrate American Independence Day on 
the Fourth of July every year. We think of July 4, 
1776, as a day that represents the Declaration 

of Independence and the birth of the United States 
of America as an independent nation.But July 4, 
1776 wasn’t the day that the Continental Congress 
decided to declare independence (they did that on 
July 2, 1776).It wasn’t the day we started the American 
Revolution either (that had happened back in April 
1775).And it wasn’t the day Thomas Jefferson wrote 
the first draft of the Declaration of Independence (that 
was in June 1776). Or the date on which the Declaration 
was delivered to Great Britain (that didn’t happen until 
November 1776). Or the date it was signed (that was 
August 2, 1776).

so what did happen on July 4, 1776?
The Continental Congress approved the final wording 
of the Declaration of Independence on July 4, 1776. 
They’d been working on it for a couple of days after 
the draft was submitted on July 2nd and finally agreed 
on all of the edits and changes.
July 4, 1776, became the date that was included on 
the Declaration of Independence, and the fancy 
handwritten copy that was signed in August (the copy 
now displayed at the National Archives in Washington, 
D.C.) It’s also the date that was printed on the 
Dunlap Broadsides, the original printed copies of the 
Declaration that were circulated throughout the new 
nation. So when people thought of the Declaration 
of Independence, July 4, 1776 was the date they 
remembered.
In contrast, we celebrate Constitution Day on 
September 17th of each year, the anniversary of the 
date the Constitution was signed, not the anniversary 
of the date it was approved. If we’d followed this same 
approach for the Declaration of Independence we’d 
being celebrating Independence Day on August 2nd 

tHe stOrY Of tHe

Fourth oF July

of each year, the day the Declaration of Independence 
was signed!

how did the Fourth of July become a national holiday?
For the first 15 or 20 years after the Declaration was 
written, people didn’t celebrate it much on any date. 
It was too new and too much else was happening in 
the young nation. By the 1790s, a time of bitter partisan 
conflicts, the Declaration had become controversial. 
One party, the Democratic-Republicans, admired 
Jefferson and the Declaration. But the other party, the 
Federalists, thought the Declaration was too French 
and too anti-British, which went against their current 
policies.
By 1817, John Adams complained in a letter that 
America seemed uninterested in its past. But that would 
soon change.
After the War of 1812, the Federalist party began to 
come apart and the new parties of the 1820s and 
1830s all considered themselves inheritors of Jefferson 
and the Democratic-Republicans. Printed copies of 
the Declaration began to circulate again, all with 
the date July 4, 1776, listed at the top. The deaths of 
Thomas Jefferson and John Adams on July 4, 1826, may 
even have helped to promote the idea of July 4 as an 
important date to be celebrated.
Celebrations of the Fourth of July became more 
common as the years went on and in 1870, almost 
a hundred years after the Declaration was written, 
Congress first declared July 4 to be a national holiday 
as part of a bill to officially recognize several holidays, 
including Christmas. Further legislation about national 
holidays, including July 4, was passed in 1939 and 1941.
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Alcidio Andrade, o cesteiro da Vila de Agua de 
Pau, do concelho de Lagoa nos Acores foi o 
artesão que concebeu o troféu para oferecer 
ao Centro Cultural Portugues de Mississauga, 

onde estava localizado o Pavilhão de Portugal que 
ficou classificado em primeiro lugar entre os 32 paises 
participantes do Festival Internacional de Culturas - 
Carassauga 2018”.

Todos os anos o “Carassauga” cresce e este ano 
tornou-se no Ponto de Encontro da Comunidade 
lusa e étnica onde a arte que toca, como a musica 
popular do Baeta e Ca. alternava com os sons e 
as danças dos muitos grupos de floclore, a arte nas 
mãos dos artesãos refletia-se no seu artesanato, a 
gastronomia e a doçaria refletia a arte da cozinha 
tradicional portuguesa das cozinheiras do CCPM e as 
artes plásticas marcaram presença também.

artefactos e antigos ofícios dos açores no Festival de 
Culturas “CarassaUga” 
Os Açores, a Madeira e as regiões interiores do 
nosso Portugal dispõem de uma riqueza de criações 
artesanais tanto ligadas a atividades económicas 
específicas como à arte popular e à imaginação 
conforme pudermos ver nesta edição do Carassauga 
2018.

festiVal carassauga 2018
no CAnADA teVe troFeu De lAGoA
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Uma delegação dos Açores com Artesãos e 
Artesanato participou no Festival Internacional de 
Culturas CARASSAUGA 2018, constituida por  Alcídio 
Andrade – Cesteiro,  Sandra Ferraz – Artesã de Presépios 
de Lapinha,  Eugênia Teixeira – Artesã de Cortiça 
Decorativa, Teresa Baganha – Artesã de Capas e 
Bandeiras do Espírito Santo,  Eduarda Cardoso – Artesã 
de Bonecas de Pano.

APOIOS:
nos açores: Câmara Municipal de Lagoa e Fábrica de 
Chá Gorreana.

nos estados Unidos: “NorthCoast” C & C Marine, Inc. 
José C. Ponte de Bristol R. I.; Azores Airlines ; David 
Loureiro e Magazine “A Praça; John e Maria Tomasia 
; José António Pires; Carlos Madeira - Restaurante 
Cotalimar. 

no Canadá: CCPM - Centro Cultural Português de 
Mississauga - Presidente Tony de Sousa e sua valiosa 
equipa de colaboradores.

Roberto Medeiros
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sidóNiO
betteNcOurt
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artesãOs dOs açOres
no brIStol MArIne Center

Photographer by: George LimaPainting by: Ory Lima

Made by: Bryan Clarkson 

A Delegação de Artesãos dos Açores no Bristol Maritime 
Center com Steven Contente, o Town Administrator de 
Bristol e sua familia. e Keath Molley ocoordenador local 
do evento em representação de Bristol

A Delegação de Artesãos dos Açores no Bristol Maritime Center 
com David Loureiro o editor e proprietário do Magazine A Praça e 
Rosa Paiva, ambos de Bristol.

Ann Marie Clarkson and Mary Joe Tavares

O grupo de colaboradores de Bristol no evento

Paintings by:  Ann Marie Clarkson
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gOVerNO dOs açOres 

O Secretário Regional Adjunto da Presidência 
para as Relações Externas reiterou hoje, em 
Lisboa, que o Governo dos Açores pretende 
“potenciar a força da diáspora” no mundo, 

sublinhando a importância da realização de um 
encontro de investidores no arquipélago.
 
Rui Bettencourt, que falava numa conferência 
de imprensa na Casa dos Açores em Lisboa, que 
contou com a presença do Secretário de Estado das 
Comunidades, José Luís Carneiro, para apresentação 
do I Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, 
que terá lugar na Praia da Vitória, de 5 a 8 de julho, 
salientou a dimensão da diáspora açoriana no mundo 
e a importância do investimento de empresários, quer 
nos Açores, quer no exterior.
 
“Os Açores têm uma diáspora impressionante no 
mundo”, afirmou o governante, destacando a 
existência de mais de um milhão de Açorianos no 
mundo e de uma diáspora “muito relevante”, com 
quatro vezes mais Açorianos espalhados pelo mundo 
do que aqueles que residem no arquipélago, em 
particular nos EUA, Canadá, Bermuda e Brasil.
 
Para o titular da pasta das Relações Externas, “é 
interessantíssimo poder sublinhar esta dimensão de 
diáspora no mundo” porque nesta diáspora “há uma 
percentagem muito importante de investidores e de 
empresários que têm dinamismo e que têm ideias”.
 
Na sua intervenção, o Secretário Regional destacou 
quatro áreas de investimento como fundamentais 
para os Açores, nomeadamente o turismo, o mar, a 
indústria agroalimentar e a ciência e tecnologia.

quer PotenCIAr A ForçA DA DIáSPorA e
AtrAIr InVeStIDoreS PArA A reGIão

“A ideia é que nestas áreas particulares, e noutras 
também, possamos evidenciar as potencialidades dos 
Açores, de modo a que, no todo nacional e no todo 
da diáspora portuguesa, possa haver um encontro 
entre aquilo que os investidores da diáspora desejam 
e aquilo que nós temos para oferecer”, frisou Rui 
Bettencourt.
 
Na ocasião, o Secretário Regional Adjunto da 
Presidência para as Relações Externas e o Secretário 
de Estado das Comunidades assinaram um acordo 
para estruturar a cooperação tendo em vista a 
realização do encontro de investidores da diáspora.
 
Este I Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, 
que surge na sequência da realização dos Encontros 
de Investidores da Diáspora promovidos pelo Governo 
da República, é organizado pelo Governo dos 
Açores, em parceria com a SDEA - Sociedade para 
o Desenvolvimento Empresarial dos Açores e com o 
Município da Praia da Vitória, e pelo Gabinete do 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, 
através do GAID - Gabinete de Apoio ao Investidor da 
Diáspora.
 
Trata-se da primeira vez que se realiza numa Região 
Autónoma este tipo de iniciativa de estímulo ao 
investimento da diáspora, proporcionando informação 
sobre mecanismos e programas de apoio, regimes 
de incentivos e financiamentos, além de se constituir 
também como um plataforma privilegiada para o 
diálogo e a partilha de experiências e boas práticas 
com redes de contacto e interlocutores importantes 
para os seus negócios.

GaCS/SN

GaCS/SN
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9’ circOs 
FreDerICo Melo

MQuando e como começaram, a ideia surgiu 
de quem e porquê?
9’ Circos: Olá, a ideia surgiu no grupo 
Fungis Magic Truxis, não foi uma ideia de 

uma pessoa, mas sim de um Grupo. Os Fungis Magic 
Truxis já existiam desde 2006 e já realizavam muitos 
trabalhos de animação, espetáculos e algum trabalho 
na vertente social e após algumas experiencias 
quer a nível nacional quer internacional com outros 
Grupos e Associações,  tiveram a ideia e sentiram a 
necessidade de formalizar o grupo e o seu trabalho, 
surgindo assim a ideia de formar e fundar a 9’Circos – 
Associação de Artes Circenses dos Açores, a primeira 
do seu género nos Açores, colmatando assim a falta 
de uma associação dedicada às Artes Circenses. há 
que dizer, também uma forma de homenagear quem 
nos acolheu nos Açores, nos ensinou e trabalhou 
connosco no início do grupo Fungis Magic Truxis, os 
irmãos Ademar e Hélio Bicho.
Não querendo alongar-me mais queria somente dizer 
que para fundar uma associação é necessário um 
grupo de pessoas interessadas e que acreditem na 

ideologia da associação.

M.P: Porquê o nome 9’ Circos?
9’ Circos: “9’Circos” representa 
bem a nossa ideologia, uma 
associação ligada as Artes 
Circenses, que um dia sonha 
em ter uma delegação nas 
nove ilhas dos Açores, “9” 
das nove ilhas dos Açores e 
“Circos” das Artes Circenses.

À cONVersa cOm

M.P: Quantos elementos fazem parte da associação 
atualmente?
9’ Circos: Somos uma associação pequena ainda, 
temos um total de 14 membros, sendo que no ativo 
com as atividades da 9’Circos somos 5 pessoas, 4 na 
ilha de São Miguel e 1 na ilha do Faial. Gostamos de 
pensar que devagar se vai ao longe e um dia sonhamos 
ser muitos membros, mas vamos com calma.

Lucecia 
Branquinho

CelebrAção Do DIA MunDIAl Do MAlAbArISMo 2017
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M.P: Quais são as atividades que desenvolvem?
9’ Circos: A 9’Circos neste momento desenvolve 
vários projetos de Circo Social, Apoio Logístico à 
companhia de Circo Fungis Magic Truxis, Produção de 
Eventos Culturais (Cabaret Circense, Celebração do 
Dia Mundial do Malabarismo, etc…) e participações 
pontuais em vários eventos/celebrações, sendo que 
os projetos de Circo Social pela natureza dos mesmos 
são um dos pilares da 9`Circos e o maior projeto é a 
organização da European Juggling Convention 2018.
 
M.P: Quais são os eventos que têm participado?
9’ Circos: A 9’Circos ao longo da sua existência 
tem participado em diversas edições da EJC, 
nomeadamente em 2013, 2014, 2015 e 2016, de forma 
voluntária e para apresentação da candidatura para 
a organização do mesmo evento em 2018 nos Açores. 
Fez co-produção do primeiro Festival Internacional de 
Palhaças - Bolina, várias participações no Azores Fringe 
Festival, recentemente participamos na Caminhada 
Contra os Maus Tratos na Infância.
 
M.P: Quais os espetáculos agendados a médio e longo 
prazo?
9’ Circos: A 9’Circos não tem agendados espetáculos 
uma vez que não os realiza, somente dá apoio logístico 
a espetáculos, nomeadamente aos da Companhia 
de Circo Fungis Magic Truxis, estes sim possuem vários 
espetáculos agendados. 
M.P: Quais as maiores dificul
dades sentidas?
9’ Circos: A maior dificuldade é a falta de locais 
próprios para praticar as Artes Circenses, temos estado 
constantemente a saltar de poiso em poiso e não 
possuímos um espaço nosso que possamos utilizar de 
forma a dar uso a todas as ferramentas e técnicas das 
Artes Circenses que possuímos.

M.P: Quais são os maiores desafios que a associação 
enfrenta?
9’ Circos: Neste momento o maior desafio é a EJC 2018, 
pois trata-se da maior convenção de malabarismo 
do mundo e os projetos de Circo Social que vem a 
desenvolver sem um espaço próprio.

M.P: algum sonho no horizonte?
9’ Circos: Muitos e variados, pois acreditamos que para 
se concretizar algo é necessário continuar a sonhar, o 
sonho de termos uma associação de Artes Circenses 
nos Açores já foi realizado, por isso continuamos a 
sonhar, a sonhar com um local próprio na ilha de São 
Miguel, um espaço próprio na ilha do Faial e mais 
pessoas interessadas em divulgar as Artes Circenses 
nas restantes ilhas, para como dissemos no inicio desta 
entrevista, um dia sermos 9’Circos em 9 Ilhas.

Muito Obrigada à 9’Circos e desejos dos maiores 
sucessos!

 3ºCAbAret CIrCenSe
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Em 1969 emigrei para a América vindo fresquinho 
de S. Miguel  e se na altura me tivessem 
perguntado qual era o maior país do mundo 
responderia sem hesitação que era a América, 

no entanto, se hoje me fizessem a mesma pergunta 
e se quizessem que fosse sincero na minha resposta, 
esta seria totalmente diferente, não porque me tenha 
tornado anti-americano ou qualquer outro nome que 
me queiram dar, mas sim, porque a realidade é muito 
diferente de há 40 anos atrás, senão vejamos:
Já não há absolutamente nenhuma evidência de que 
este país é o melhor do mundo.
Será mesmo que a América é o único país com 
Liberdade?
O Canadá tem Liberdade bem como o Japão, Reino 
Unido, Franca, Itália,  Espanha,  Austrália e  Bélgica, 
não esquecendo Portugal.
Quando votamos não somos os únicos no mundo a 
fazê-lo livremente.
Com mais de 207 estados soberanos no mundo, 180 
deles têm liberdade.
De acordo com o web-site “Ranking America” em 
2015 nós globalmente estamos nas seguintes posições:
3º Renda familiar média, 4º Competitivo 4º 
Exportações, 5º Força laboral, 14º Educação, 
19º Satisfação Nacional, 22º Ciência, 24º Literatura, 27º 
Matemática, 44º Eficiência em Cuidados de Saúde, 
46º Imprensa livre, 49º Expectativa de vida, 66º  
Religião diversificada, 101º Paz, 145º Escravidão, 178º 
Mortalidade infantil.
Na última década muito comércio foi encerrado: 
ToysRUS 180 lojas, Sears 63, K Mart 45, Macy’s 68, Sam’s 
Club 63. Quem se pode culpar? A presente e anteriores 
administrações.
Kimberly Clark despediu 5,000 empregados, Carrier 
apesar da promessa feita ao presidente Trump de 
manter negócios na América, mudou-se para o 
México.
Quando o governo anuncia que em certo mês 
foram criados 3.000 postos de trabalho muito 
convinientemente não mencionam os trabalhos 
perdidos na mesma época.
Corte de taxas favoreceram apenas alguns:  Os 

Irmãos Koch pouparam 1,4 mil 
milhões de dolares em taxas 
anuais e doaram $500,000  
dolares a Paul Ryan Presidente 
do Senado, e a família Trump 
beneficiou $1,1 mil milhões 
de dolares no corte de taxas. 
Estes são apenas os poucos 
que temos conhecimento. 
No que respeita aos mais ricos  
mundo a América coloca-se 

paíso MAIor
no 1º lugar do Raking.
Hoje em dia a América lidera o mundo em apenas três 
categorias: 
Número de cidadãos per capita encarcerados 
(2,228,429 em 2015), número de adultos que acreditam 
que os anjos são reais e a defesa gasta mais do que os 
26 países seguintes, 25 dos quais são aliados.
Nada disso é culpa de um estudante universitário de 20 
anos que estuda baseado em empréstimos financeiros 
que levam uma vida inteira para pagar, mas nós no 
entanto, somos sem dúvida membros duma geração 
que vive o pior período de há quarenta anos a esta 
data.
Também não é culpa dos cidadãos de terceira idade 
que vivem de uma reforma que nem dá para comprar 
os medicamentos necessários para poderem viver 
uma vida mais saudável e mais longa. Já os políticos 
quando se reformam usufruem de chorudos salários 
e seguros de saúde inagualavel em qualquer outra 
camada social.
Então, quando alguém pergunta o que nos torna o 
maior país do mundo, francamente não sei do que 
estão falando.
O maior? Com certeza que fomos durante muitos anos.
Nós defendemos o que estava certo.
Lutamos por razões morais.
Nós aprovamos e derrubamos leis, mas por razões 
morais.
Nós promovemos guerra à fome e não contra a 
pobreza.
Nós sacrificamos, e preocupamo-nos com nossos 
vizinhos, colocamos nosso dinheiro onde havia 
necessidade para tal, e nunca batemos no peito 
disfarçados de anjos.
Construímos e reconstruímos grandes cidades, fizemos 
avanços tecnológicos, exploramos o universo, curamos 
doenças e cultivamos os maiores artistas e a maior 
economia do mundo.
Nós alcançamos as estrelas, agimos como homens, 
e aspiramos à inteligência, não nos desprezamos, e 
nunca nos sentimos inferiores a nada nem a ninguém.
Nós não nos identificamos por quem votou nas últimas 
eleições e ninguém nos intimidava facilmente.
Nós fomos capazes de ser tudo isso e fazer todas essas 
coisas porque fomos informados por grandes homens. 
homens que foram referenciados.
O primeiro passo para resolver qualquer problema é 
reconhecer que realmente existe um problema de 
grandes dimensões. 
A América já não é o maior país do mundo, e isto tem 
de ser reconhecido pelos nossos lideres, enquando isto 
não acontecer este país irá naufragar no mar da ira, 
do desespero, do medo e quem sabe? Da sua própria 
destruição.

António Teixeira
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Antigamente... Era assim

Era onde se ouvia música na Praça de água de Pau 
durante os anos 60s e 70s... a beber uma laranjada, 
um pirolito ou uma cerveja... ao som da música de 
Roberto Carlos ou de Cliff Richard ou dos Beatles.

Quando passo por algumas pessoas desse tempo, 
como o Fernando Lopes e o humberto Sabuga (o 
Roberto Carlos de água de Pau, na altura), por vezes o 
meu subconsciente começa a bobinar ao contrário, em 
direção ao passado, e parece que estou vendo  pessoas 
daquele tempo, enquanto decorre esta ação, pois o 
tempo parou e um pequeno filme “super 8” começa 
a passar na minha frente e toda essa gente começa 
também a passear no meu pensamento.
 
E, entra-me na passadeira, cenas deste passado, de 
quando estávamos, eu o João Francisco, o Elias, o 
Nélinho, ali sentados, na Esplanada e a nossa atenção 
é chamada por um reboliço na Praça Velha,  ali ao 
lado. Era o “Zé da Glóra Giganta” que berrava para 
uma parelha de marrãos, cheios de sarna, “injoando” 

que revira (!), seguros na sua 
mão esquerda por um bocado 
de “linho-de-russo” (espadana) 
e na direita tinha um vime 
para desancar os dois marrãos, 
comprados pelo “ti Mané Rebê 
Grande”, na Canada da Espiga.

Se ele levasse os marrãos à casa, o 
outro, prometera-lhe “meio-copo” 
de vinho de cheiro da Caloura, na 
taberna do Guilherme D’árruda, 
porque era lá que o Zé gostava de 
se embebedar!

A AntIGA  eSPlAnADA Do 
MeStre  VIrIAto loPeS

O pé-de-vento levantou-se assim que o Ernesto Bimba 
e o Serafim Gaiafo, sentados no banco da Praça, 
assobiavam-lhe e troçavam em voz alta do Benfica, o 
clube do coração do Zé da Glóra Giganta!

Bem, o Zé queria “largar” os marrãos, para lhes desancar 
com o vime, mas depois lembrou-se que estes podiam 
separar-se e fugir no meio da Praça e aí é que ele sabia 
que levaria ainda muitos mais assobios do povo que 
enchia a Praça naquele domingo de tarde.

Podiam falar mal dele, da família ou até da mãe, mas 
nunca do Benfica !! Havia logo sarilho e “rodas* de abrir-
chão!!”. (* palavrões)
 
TEMPOS como aqueles eram “qualquer coisa de bom” 
(!) e… as saudades caem por terra!

Então eu acordo e volto à realidade, feliz e animado, 
por ter vivido aqueles momentos e ter conseguido 
guardá-los por todo esse tempo!

Tantos anos! A vida vale mesmo a pena, quando se tem 
recordações destas! Pois…Antigamente era assim!

Roberto Medeiros
Um viajante no 

Tempo, da Vila de 
água de Pau
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márcia sOusa

Surpreendeu-me sobremaneira, a notícia publicada 
na imprensa de língua portuguesa desta região, 
no fim de Março último, respeitante a senhora 
Dra.  Márcia Sousa, vice-Cônsul de Portugal em 

Providence, Rhode Island, que cessava oficialmente as 
suas funções Consulares, a partir do passado dia 31 de 
Março.
Pois nunca pensei, que ao fim de quatro anos e, de 

tão bom desempenho do 
cargo em prol da Comunidade 
Portuguesa e não só, viesse 
a acontecer isto…esta ilustre 
Senhora, só depois de ponderar 
atentamente o seu futuro e em 
virtude da falta de oportunidade 
de “carreira” como Vice-Cônsul, 
e que decidiu abandonar as 
suas funções e optar por uma 
vida profissional no sector 
privado.

Manuel M. 
Esteves

Na verdade, todos nós temos imensa pena, com a 
sua saída do consulado, porque reconhecemos que a 
Dr. Márcia Sousa, fez um trabalho meritório e brilhante 
durante o desempenho do seu cargo como Vice-Cônsul, 
estando sempre pronta a ajudar a nossa Comunidade 
Portuguesa, assim como prestando a sua inteira e leal 
colaboração a todas Associações Portuguesas de 
Rhode Island; conseguindo assim com todo o esforço e 
dedicação tornar a comunidade mais coesa, mais forte 
e unida, cujos os factos fazem com que ela, nunca mais 
seja esquecida por todos nós. 

Por outro lado, ficamos satisfeitos, ao saber que a 
Dr. Márcia Sousa, vai continuar a colaborar (não 
oficialmente), com as Associações deste estado, 
emprestando mais vida aos eventos associativos, como: 
o Dia de Portugal, Dia de Camões e das comunidades 
Portuguesas, fortalecendo desta maneira a nossa 
Portagulidade na Diáspora.

Em face disto é lamentável que o governo Português, 
nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Dr. Augusto Santos Silva, não reconhecer devidamente 
o desempenho árduo dos Vices- Cônsules e dos outros 
funcionários e não lhes conceder melhores salários e 
regalias!...

Agora resta-me através deste meio, prestar-lhe a minha 
mais sentida homenagem de profundo respeito e 
gratidão á Dra. Márcia Sousa por tudo o que fez por nós 
e, desejo-lhe ao mesmo tempo, as maiores FELICIDADES 
pessoais e profissionais no novo caminho, que a partir de 
agora irá percorrer.... o qual espero que seja brilhante e 
de pleno futuro.

Bem haja, Dra. Márcia Sousa!
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Passado mais de um mês do voo inaugural da 
Delta Air Lines entre Ponta Delgada e Nova 
Iorque-JFK, teve lugar a 25 de Maio e a operação 
tem decorrido com normalidade, já que a 

companhia está a intensificara sua oferta para os EUA 
a partir de Portugal este ano. Foi adicionado um novo 
voo direto diário entre Lisboa e o seu hub em Atlanta, 
o maior aeroporto do mundo, além de introduzir 5 voos 
semanais sem escalas entre Ponta Delgada e Nova 
York-JFK. Os novos voos e rotas complementam o já 
existente voo diário entre Lisboa e Nova Iorque-JFK, 
lançado no verão de 2017 e retomado a 3 de Maio 
passado – desde então com um serviço ao longo de 
todo o ano.
As novas rotas da Delta e o serviço ao longo de todo 
o ano entre Lisboa e Nova Iorque-JFK representam 
um acréscimo de capacidade de 216% no mercado 
português em 2018, face a idêntico período do ano 
passado. No total, a companhia aérea vai oferecer 
mais de 7.400 lugares por semana entre Portugal, os 
Açores e os EUA durante os meses de pico do Verão.
Comentando este crescimento de serviço, Corneel 

Koster, Vice-Presidente Sénior 
da Delta EMEAI afirmou: 
“Cerca de 43.000 passageiros 
voaram com a Delta entre 
Nova Iorque e Lisboa em 2017, 
um desempenho vigoroso que 
refletia a elevada procura 
por um voodurante todo o 
ano. Simultaneamente, uma 
segunda rota de Lisboa para 

VOOs eNtre NOVa iOrque e pONta delgada
decOrre a bOm ritmO

DeltA AIrlIneS reForçA lIGAçõeS à euroPA
CoM PASSAGeM PeloS AçoreS

Atlanta e outra a partir do belo arquipélago dos 
Açores significa que nunca houve tanta escolha para 
os Estados Unidos.”
A Delta é a única companhia aérea a oferecer rotas 
sem escalas entre Lisboa e Atlanta, além dos Açores e 
Nova Iorque.
Koster acrescentou: “Portugal e os Açores estão a 
crescer em popularidade junto dos turistas dos EUA, 
como se torna evidente pelo salto de 30 por cento 
no número de visitantes americanos em Portugal o 
ano passado. O crescimento significativo da Delta 
no mercado vai apoiar esta tendência ascendente e 
beneficiar a economia local por via do aumento do 
turismo.” 
Recorde-se que o dia do voo inaugural houve festa 
no aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada. A 
Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo 
assumiu que esta nova operação “prova, uma vez 
mais, que os Açores são um destino turístico com 
grande atratividade”.
 “Não temos dúvidas da importância que esta iniciativa 
terá, com impactos diretos em termos de crescimento 
económico na Região, correspondendo a um mercado 
prioritário no Plano Estratégico e de Marketing do 
Turismo dos Açores”, frisou Marta Guerreiro, garantindo 
que  qualquer que seja a companhia aérea a operar 
para os Açores com ligações que potenciem o nosso 
destino turístico nos nossos mercados estratégicos será 
sempre encarada com elevada abertura por parte do 
Governo dos Açores”, assegurou a titular da pasta do 
Turismo, destacando a decisão da Delta Air Lines de 
voar para a Região.Nélia Câmara
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na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Ponta delgada, como olha as comunidades de 
emigrantes?
A afirmação das ilhas no mundo efetiva-se com as 
nossas comunidades de emigrantes, no Brasil, nos 
Estados Unidos, nas Bermudas, no Hawaii e no Canadá.   
Para nosso benefício, temos de olhá-las como uma 
parte de nós, numa trilogia de passado, presente e 
futuro, para entendemos quem somos, de onde vimos 
e para onde vamos.
Passado que contribuiu fortemente para a afirmação 
da açorianidade e da portugalidade no mundo. Na 
verdade, os açorianos têm na sua Cultura, pensamento 
e talento uma expressão que está para além da sua 

José ManUel Bolieiro
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada

“a afirmaçãO das 
ilHas só se efetiVa 

cOm as suas 
cOmuNidades”  

Falar dos Açores, dos açorianos e da 
açorianidade implica, indubitavelmente, 
falar da emigração, das comunidades 
açorianas e daqueles que carregam a ilha 
no coração e no seu ser, afirma José Manuel 
Bolieiro, Presidente da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada.
O edil desafia os emigrantes a exercerem 
uma cidadania ativa no país de 
acolhimento e, ao mesmo tempo, a 
atualizarem o conhecimento da realidade 
de Ponta Delgada e dos Açores, lembrando 
que Ponta Delgada é uma das melhores 
cidades para viver, visitar e investir.
As Grandes Festas do Divino Espírito Santo 
são uma excelente oportunidade para visitar 
Ponta Delgada e comprová-lo, sustenta o 
Presidente.

dimensão: têm no seu horizonte o universo. E, neste 
universo, têm-se destacado na política, na literatura, 
na poética, nas artes plásticas, no pensamento, no 
empreendedorismo. Os açorianos espalhados pelo 
mundo destacam-se pela excelência.
No presente, continuamos a destacar-nos pela 
excelência em vários domínios e por uma cidadania 
cada vez mais ativa. Atente-se aos bons exemplos 
na vida política nos Estados Unidos da América, 
por exemplo. Considero que quanto mais os nossos 
emigrantes exercerem a cidadania do país de destino 
de emigração mais prestigiam a sua própria condição 
açoriana. Isto, claro, sem descurarem a sua identidade 
açoriana, mantendo a nossa língua e a nossa cultura 
junto dos seus filhos e netos.
Um dos desafios do presente, e com vista a preparar o 
futuro, é os nossos emigrantes olharem para os Açores 
não só como “destino de saudade”, mas como 
região de oportunidades de negócio. Os Açores 
de hoje são bastante distintos dos de antigamente, 
quando partiram, e apresentam um grande potencial 
económico.

recentemente, um estudo da City Branding Portugal 
coloca Ponta delgada no top 25 no ranking dos 308 
municípios portugueses para viver, visitar e fazer 
negócios. o que torna Ponta delgada um destino tão 
único?
O Top 25 da 5.ª edição da Bloom Consulting Portugal 
City Brand Ranking teve como maior destaque a 
entrada de Ponta Delgada, um Município que desde 
a edição de 2015 tem subido constantemente na 
tabela, apresentando taxas de crescimento de 
referência, tanto a nível estatístico como digital.
Nas últimas 4 edições, Ponta Delgada subiu 19 lugares 
e, em termos regionais, Ponta Delgada conseguiu 
arrecadar pela 5.ª edição consecutiva o 1.º lugar nas 

Magazine A PrAçA | Julho-Agosto 201826



 Magazine A PrAçA | Julho-Agosto 2018 27

3 Dimensões em disputa, num top que é liderado por 
Lisboa, Porto, Cascais, Braga e Coimbra.
Este é um prémio que reconhece a nossa 
competitividade territorial positiva e o contributo de 
Ponta Delgada para que São Miguel se confirme 
como motor de desenvolvimento dos Açores.
Considero que o essencial do destino Ponta Delgada 
está na harmonização entre o seu passado e o seu 
presente, mas também com aquilo que fazemos para 
acautelar o futuro.
Além de um património natural lindíssimo, que tem nas 
Sete Cidades o maior cartaz turístico dos Açores, o 
concelho tem uma costa de praias, também favorável 
aos desportos náuticos. Ponta Delgada concilia o seu 
cosmopolitismo, com a preservação da sua história 
e das tradições populares que lhe conferem uma 
encantadora ruralidade.

Como manter os descendentes dos emigrantes ligados 
aos açores (ou cativá-los)?
Em primeiro lugar, com informação atualizada da 
realidade da Região. Somos um destino turístico de 
eleição e já competitivo a nível mundial.
Temos uma paisagem inigualável, sabemos receber, a 
nossa gastronomia está cada vez melhor e temos um 
património material e imaterial muito vasto e riquíssimo. 
A saudade e o gosto por conhecer as origens dos seus 
ascendentes pode complementar esta motivação.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada tem vindo 
a potenciar, por diversas formas, designadamente 
através da organização de eventos, como é o 
caso das Grandes Festas do Divino Espírito Santo do 
Concelho, tantas iniciativas que ajudam a reviver as 

nossas tradições.

Quando é que são as grandes Festas do divino espírito 
santo de Ponta delgada?
As Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta 
Delgada são uma festa popular identitária não apenas 
de Ponta Delgada, mas da açorianidade no seu todo, 
com forte referência na nossa diáspora.
Ademais, face à sua configuração, centralidade 
e dimensão grandiosa na cidade, que reúne as 
mordomias das 24 freguesias, um elemento que se 
constituiu como um verdadeiro cartaz turístico. E 
um cartaz turístico com grande potencial junto da 
diáspora.  
Este é um evento que assegura regularidade e 
previsibilidade, tendo lugar todos os anos no segundo 
fim de semana do mês de julho. Este ano terá lugar 
de 5 a 8 de julho, arrancando com a Conferência 
Inaugural pelo Prémio Nobel da Paz, D. Ximenes Belo, 
e encerrando com a Missa e a Coroação.  Um dos 
momentos mais aguardados do programa é a partilha 
popular das sopas do Espírito Santo e o Cortejo 
Etnográfico.
Concertos, concurso de massa sovada, quiosques de 
solidariedade social e bazar de artesanato dos centros 
de idosos do concelho, são outros dos atrativos do 
evento, que também inclui a  distribuição de pensões 
a famílias carenciadas e a instituições particulares de 
solidariedade social do concelho.
As festas aliam, portanto, a religião à partilha e 
solidariedade e são uma excelente mostra da nossa 
identidade cultural.
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Olá madeirenses e não só. Cá estou eu para 
vos lembrar que a nossa grande Festa 
Portuguesa do Santíssimo Sacramento mais 
conhecida pela festa dos madeiras está 

quase a chegar.

Portanto entre os dias 2 e 5 de agosto não se esqueçam 
de assistir a esta linda festa na cidade de New Bedford, 
é a nossa tradição e um orgulho podermos dizer que 
é uma das maiores festas portuguesas do mundo. 
Tudo começou em 1915, por 4 madeirenses que 
fizeram uma promessa quando na viagem de barco 
para os Estados Unidos, depois de enfrentarem uma 

grande tempestade, então 
prometeram que se chegassem 
sãos e salvos fariam esta 
festa em honra do Santíssimo 
Sacramento, visto que esta 
festa na madeira é feita em 
quase todas as freguesias além 
do seu Santo Padroeiro.

Então os senhores, Manuel 
Santana, do Estreito da Calheta, 
Manuel Agrela Coutinho, 
Manuel Agrela e ainda Manuel 

SAntíSSIMo SACrAMento
festas dO

Gomes Sebastian da freguesia dos Prazeres, que era 
primo da minha avó, meu primo em terceiro grau.

É com muito orgulho que falo destes grandes homens 
que souberam cumprir com sua promessa, que até 
hoje continua e a cada ano que passa fica ainda mais 
forte. É uma festa religiosa mas também social, aqui 
encontramos pessoas que não vemos o ano inteiro, eu 
pessoalmente adoro esta festa.

São 4 dias bem divertidos com familiares e amigos, 
boa música, com a presença do rancho folclórico 
madeirense e não esquecendo a nossa tradicional 
gastronomia, carne de espeto, bolo do caco, milho 
frito, vinho da Madeira e muito mais.

Venham e divirtam-se, não importa a vossa origem, 
seja do nosso Portugal Continental, dos Açores, da 
Madeira ou até da China, mas se me conhecerem 
e me encontrarem na festa eu convidei-vos mas não 
pago nada, a não ser um copo de água, senão ainda 
fico numa esquina a pedir esmola.

Beijocas pessoal espero vos ver por cá com saúde e 
alegria até a próxima.Angela  Gonçalves
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Thanks to popular culture, wills are very well 
known among the general public. It is commonly 
portrayed with the entire family of a recently 
deceased person gathered in a room while an 

attorney reads off who gets what, perhaps with some 
dramatic music for good measure. While this depiction 
is stereotypical, it does convey the truth that a will is a 
very useful tool for someone to decide what is to be 
done with their personal assets. 

The requirements for what makes an enforceable will 
can vary by state, but they share the general goal of 
making sure that the document in question truly reflects 
what the person wanted. One type of will that’s very 
existence can vary by state is the holographic will. Like 
a regular will, the exact requirements for a holographic 
will can vary by state, but the general rule is that it is a 
will that is written in the deceased persons handwriting. 

In the states where they are 
permitted, holographic wills 
often have fewer requirements 
to being seen as legitimate in 
comparison to a regular will. 
The logic behind this for many is that, if the will is indeed 
in the handwriting of the deceased, then it is very 
strong evidence that it is indeed an accurate reflection 
of that person’s desires, so much so that requirements 
like witness signatures may not be needed. This is what 
makes a holographic will appealing to some, as they 
find it faster and easier than making a regular will. 

To conclude, wills are a frequently used tool by 
people for distributing their property after their deaths. 
Normally there are a variety of conditions a will needs 
to be legitimate, but in the case of holographic wills, 
the handwriting can remove some of these conditions.

Christopher
Whitmore
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There is something very special about vacationing 
in the Azores and Madeira. I have been very 
fortunate to be able to take amazing vacations 
in several countries and exotic islands, but this 

time spent in São Miguel and Madeira just soothes 
my soul. The breathtaking and serene landscape, the 
centuries-old traditions, the deep religious faith of the 
people, the modest and uncomplicated lifestyle, and 
reconnecting with family and friends I have not seen in 
a while are just unparalleled. 

Having moved to the United States with my family when 
I was 13 year old, I have spent the majority of my life 
away from my birth island of São Miguel. Nonetheless, 
São Miguel still holds a very special place in my heart. 
My husband, who was also born in São Miguel and 
moved to the United States with his family when he was 
young, loves returning to São Miguel. During our three-
decade marriage, we have returned to São Miguel 
several times and each time love this island more and 
more.

It is so easy to fall in love with São Miguel. The green 
pastures, breathtaking landscapes and shorelines, 
volcanic beaches, the pristine roadways and towns, the 
flora, and mostly the friendliness of its people. It soothes 
the soul reconnecting with nature. We took a five and 
a half hour hike in the forest and pastures high above 
my hometown of Água de Pau. Although my muscles 
are still feeling the pain several days later, every minute 
breathing the fresh air, taking in the waterfalls, the many 
types of trees, plants and flowers, the panoramic views 

of água de Pau, Ribeira Chã, 
Lagoa, and Ponta Delgada, 
and even waiting on the side of 
the trail watching the cows hike 
up the steep hill on their way 
to the milking station, were just 
incredible. It brought back so 
many memories of walking with 
my family to the terras (fields) 
when I was growing up. 

Reconnecting with family and 
friends we have not seen in a 
few years is just amazing. We 
went to one of my cousin’s 

house for lunch one Sunday. The whole family was 
there, her dad (who is my dad’s cousin), her sisters, their 
spouses and their children. We ended up spending the 
rest of the day into the evening with them reminiscing, 
telling jokes, playing cards and getting to know the 
whole family better. Ten of the fourteen people at 
this gathering, including little three-year-old Samuel, 
ended up on our long hiking adventure the next day. It 
was just such a wonderful experience together.

As many times as we return to São Miguel, there is 
always a new place to discover. We love driving 
around the island and taking the road less traveled. 
One of these drives took us through dirt, windy roads 
through the forest and steep, paved, harrowing, and 
one-lane paths with 2735-foot drops on either side to 
the top of Miradouro Pico de Bartolomeu overlooking 
the eastern part of São Miguel. Of course, we also love 
to visit the popular Miradouros de Santa Iria, Ponta do 
Sossego, Miradouro da Madrugada, Miradouro Pico 
dos Bodes, Sete Cidades, Lagoa do Fogo, Furnas, 
and our beloved Caloura. The Ribeira dos Caldeirões, 
Lagoa das Empadadas are also a must see. 

Our vacation this year started with the Festa do Santo 
Cristo dos Milagres. Although I lived in São Miguel for 
13 years before moving to the United States, this was 
the first time I attended this feast. Watching the Santo 
Cristo procession was very emotional for a number of 
reasons. First and foremost, the unwavering faith and 
dedication of the people is remarkable. hundreds, if 
not thousands, of men, women and children processed 

Vacation in the azores and Madeira

Margarida
Baganha Vieira
 Ed.D. Director,

University Services
Bridgewater State 

University



 Magazine A PrAçA | Julho-Agosto 2018 31

in different capacities. hundreds processed behind 
Santo Cristo paying for promises they made to Santo 
Cristo. Some walked bare feet while others carried 
candles weighing their weight in wax. Hundreds of 
men and boys wearing traditional red copas over 
their suits paid homage to Santo Cristo by processing 
ahead of the andor, little girls dressed as angels, and 
several privileged men, who had waited for a few 
years for their turn, carried the Santo Cristo Andor 
(platform carrying the Statue of Santo Cristo). The 
andor was decorated with hundreds of colorful flowers 
paying homage to Santo Cristo who was wearing the 
traditional handmade red cape.

Second, there were several philharmonic bands from 
cities and towns throughout the island that took turns 
playing along the route of the procession. What amazed 
me was not the number of bands that participated, 
but rather the number of young boys and girls, some 
as young as 7 or 8, who played in these bands. It just 
reassures me that this tradition dating back to 1700 will 
continue for many more generations. 

Third, the colorful and creative tapestries of fresh 
flowers and colored sawdust adorning the route of the 
procession were just spectacular. Before the procession, 
we walked the whole route of the procession to admire 
these tapestries of different intricate patterns. It was 
truly invigorating to watch everyone, old and young, 
come together to make these tapestries in front of 
their homes awaiting the procession of Santo Cristo. 
And lastly, seeing the thousands of people not just 
from all over São Miguel and other Azorean islands, but 
Azorean immigrants who came back to São Miguel to 
attend the Feast of Santo Cristo dos Milagres, reaffirms 
the deep faith of our people and the love for tradition 
that will never die.

Having wanting to visit Madeira for a long time, we were 
happy to finally visit during this vacation. We had heard 
a few things about Madeira, including its mountainous 
terrain and beautiful gardens, but nothing we heard 
quite prepared us for our visit. Madeira is such an 
enchanting island. Its hillside and mountaintop villages 
throughout the island, especially at nighttime, make it 

look like a Christmas Village. Instead of renting a car this 
time around, we took several tours and each provided 
a different experience. In the Grutas de São Vincente, 
we walked through ancient lava tubes in the bowls of 
the earth. In Cabo Girão, we walked on a glass platform 
looking at the ocean 1900 feet below. We took windy, 
narrow, steep roads to visit the Nun’s Valley (Curral das 
Freiras), a small valley town surrounded by 1000-foot 
mountains, whose name dates back to 1566 when the 
nuns from the convent in Funchal used to hide there 
from the pirates attacking Funchal during that time. 

Pico de Barcelos provided a 360° breathtaking 
panoramic view of Funchal. Since the rental apartment 
we were staying at was only 2.7 km (@1.7 miles) from 
Pico de Barcelos, we decided to walk there one day 
to have dinner and take in the views of the city. Well, 
that seems easy enough, right? When most of the roads 
in Madeira are at almost 90° angles, that climb was all 
but pleasant. After the steep climb, we were rewarded 
by a delicious dinner at Quinta Estação, who gave us 
access to their rooftop patio to enjoy the panoramic 
view of Funchal and surrounding towns. 

The unforgettable ride on the Teleférico (cable car) 
from Funchal to the mountaintop to visit the Botanical 
and Tropical Gardens high up above the city is an 
experience you should not miss. Thousands of plants, 
flowers and trees adorn both gardens. Easy to lose 
oneself in amazement and serenity in the colorful 
and lush walkways, lake and waterfalls. In addition 
to the breathtaking views, the people and the food 
in Madeira were also remarkable. We fell in love with 
another Portuguese Island to visit time and time again. 

We thought spending 24 days in São Miguel and 
Madeira would be too long and boring and enough 
to get it out of our system. Instead, it was just long 
enough to slightly quench our thirst and make us want 
to come back very soon. Now, as we drive around this 
island and feel cheated of time to do or see everything 
we wanted to, we just say “next time.” I love to travel 
and experience new places, but my heritage and the 
Azores always hold a special place in my heart. Until 
very soon Azores and Madeira.
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It was the mid-1960’s when I first came to Bristol, Rhode 
Island. As I became familiar with the Columban 
Fathers’ Seminary grounds, one of the more obvious 
and interesting things I discovered was a large bird’s 

nest up on a platform. The nest was really large and 
roughly made, but sadly it was only a nest. There were 
no occupants. But we were told the nest had been 
built by ospreys.

Ospreys are a kind of fish hawk, so naturally they prefer 
to live near water where fish are available.

The ospreys that had built the nest on our grounds were 
members of a seriously endangered species by 1965. The 
effects of pesticides had devastated the population. 
The problem was blamed on the widespread use of 
DDT. The DDT washed into the water and also into the 
fish. It was said that when those fish were ingested by 
the birds, it had the effect of  causing their eggshells to 
be too thin and brittle.

Now, 53 years later I have returned to live again at the 
same location near Narragansett Bay. But since DDT 
and related pesticides were banned in 1972, ospreys 
have gradually been making a good comeback 
in many parts of North America. And just as I have 
returned to this place all these decades later, so have 
the ospreys.

Last year, with help from several 
sources, we put out a platform 
on a pole hoping once again 
to attract a nesting pair. And 
around the end of March this 
year a male and a female 
began assembling a nest atop 
the pole.

        Now an osprey can often be 
seen flying over the water, 
hovering, and then plunging 

feet-first to catch a fish in its talons. After a success in 
snatching a fish, the bird rises heavily from the water 
and flies upward, carrying the fish head-forward in its 
grip.

“SAVE THE BAY” signs and stickers are much more 
common around Rhode Island now than they were 
in the 1960’s. In building nests again, do you think the 
ospreys making a strong argument that a healthy 
ecosystem is possible on the shores of our beautiful 
Narragansett?

Father John 
Edward Burger

OspreY
they Are bACk!

Walter Smith - Bristol, RI 

Walter Smith - Bristol, RI 
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Durante três dias, a GlobeStar Systems 
(Connexall), fundada pelo empresário 
açoriano radicado em Toronto (Canadá) 
promoveu em Ponta Delgada, no hotel Azor 

(cinco estrelas), uma conferência internacional com 
a presença de diretores e profissionais de unidades 
hospitalares de várias partes do mundo, onde a 
empresa tem escritórios, designadamente Canadá, 
Estados Unidos da América, Brasil, Austrália, Nova 
Zelândia, Portugal Continental e Açores. Na sessão 
de abertura, o Presidente do Governo destacou hoje 
o papel dos Açores como ponto de ligação entre 
vários países e continentes, uma posição geográfica 
privilegiada que deve também ser aproveitada para 
acolher cada vez mais eventos de caráter privado de 
grande dimensão.

A empresa ofereceu um jantar de gala no Coliseu 
Micaelense, que contou com cerca de centena e meia 
de convidados, para além de todos os colaboradores 
da empresa.

O momento forte da noite de gala foi marcado pela 
actuação da famosa Carminho, considerada uma 
das mais talentosas e inovadoras cantoras de fado 
da sua geração. Carminho é um dos mais recentes 
fenómenos do fado contemporâneo e uma das 
artistas portuguesas mais aplaudidas a nível mundial. 
A fadista foi distinguida com distinguida com o prémio 
para Melhor Intérprete Individual na última edição dos 
Globos de Ouro.

Fundada em 1992 na cidade de Toronto pelo emigrante 
açoriano David Tavares, a GobeStar Systems, Inc. tem 
sido, desde o momento da sua fundação, um marco 
incontornável no universo social e empresarial do 
Canadá e Estados Unidos, onde emprega cerca de 
100 funcionários, e também nos Açores onde, desde 
2007 dá emprego a 40 açorianos nas ilhas de São 
Miguel, Terceira e Pico.

O seu produto principal é o Connexall, um middleware 
de gestão de alarmes clínicos , cujo nome deriva da 
sua finalidade última de conectar todos os sistemas 
hospitalares, atuando como um sistema nervoso 
central do fluxo de trabalho clínico, comunicando a 
informação necessária à pessoa certa, no momento 
certo e no dispositivo certo.

PArA reunIr DIretoreS De 
toDoS oS eSCrItórIoS 
eSPAlhADoS Pelo MunDo

Tendo por base mais de 20 anos de esforços de I&D, o 
dispositivo médico de Classe II na FDA 510 (k) conecta-
se a uma ampla gama de sistemas de IT/ instalações e 
dispositivos de comunicação.

Nos últimos anos o produto Connexall tem sido 
granjeado com múltiplos prémios de reconhecimento 
internacional, nomeadamente, Top Performer no 
relatório KLAS, 2014 e 2016, e, desde 2015 até à presente 
data, Líder na Categoria em Gestão de Alarmes 
para Software e Serviços.  No âmbito do conjunto de 
visitas às comunidades da diáspora, recentemente, a 
empresa no Canadá foi visitada pelo presidente da 
Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, que 
reuniu com os representantes das empresas Connexall 
e BGD Consulting a fim de potenciar o investimento 
empresarial no Concelho. 

Segundo o edil praiense, “o investimento empresarial 
constitui um pilar essencial ao desenvolvimento 
económico local, pelo que devem ser potenciadas 
novas oportunidades de negócio. Para além da 
promoção cultural e turística que tem sido efetuada 
nos últimos dias, entendemos que deve ser feita uma 
clara aposta na concretização de parcerias e na 
partilha de medidas que contribuam para a fixação 
de empresas na Praia da Vitória”.

“Relativamente à empresa Connexall, David Tavares, 
Executive Management e proprietário, mostrou-
nos o trabalho desenvolvido por uma vasta equipa 
de colaboradores. Esta empresa é um exemplo de 
investimento de sucesso dos nossos emigrantes na 
diáspora, que tem investido nos Açores e criados postos 
de trabalho, designadamente na Praia da Vitória. 
Com esta visita, perspetivamos eventuais projetos de 
parcerias”.

Nélia Câmara

CMPV

cONexall escOlHe açOres
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oF PortuGAl

“Let’s go bicycling in Portugal.” Either my son 
Nathan or I suggested this to the other. We 
decided to invite his father-in-law. We located 
a bicycle tour company in Portugal and chose 

a self-guided tour titled, “Castles and Vineyards.” We 
flew into Lisbon and the tour company provided a car 
to take us out to the Pousada in Arraiolos. Pousadas are 
grand ancient buildings that have been converted into 
luxury hotels.

We rode through small villages to walled cities. We 
pedaled through kilometers of countryside lined with 
cork and olives groves where sheep and cows grazed. 

There were vineyards, prehistory 
monoliths, marble quarries and 
Roman ruins. The people were 
friendly and the sites were 
stunning. The food was plentiful, 
delicious and modestly priced.   
We toured a chapel of human 
skulls and bones and drank at 
a café on the town square. We 
climbed a long and arduous 
road to the hilltop walled 
town of Monsaraz. On the 
thin cobblestone main street 

Chris Menton
Professor of Criminal 

Justice at Roger 
Williams University

the alenteJo
region

was a tiny gazpacho bar. The owner was 
a former bull fighter who made gazpacho 
the texture of frozen margaritas.  It was a 
refreshing dinner. That evening we watched 
the sun set from the city’s wall. The town we 
had come from that morning and the town 
we would go to the next day appeared as 
patches of light in opposite directions on the 
horizon. 

Inclusive breakfasts were delicious buffets. 
Our bags were transported each morning to 
the hotel we would end up at that evening. 
Our maps and narratives identified sites and 
shops and cafés. Nathan arranged for this 
self-guided tour and essentially led it. 

Conceição & Gilberto Costa
Owners

Our last bike destination was Estremoz, a quarry town 
where most of the buildings and all the sidewalks were 
marble. We took the bus to Lisbon, then figured out 
how to use the subway to get to the Airbnb. Lisbon was 
a lot of fun.
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São vários os meses de trabalho, azáfama, folia, 
solidariedade e de partilha em nome do Divino 
Espírito Santo que as nove ilhas dos Açores vivem por 
estes dias.

Lembro-me, como se fosse ontem, os meses que antecediam 
a Mordomia lá na rua eram de uma azáfama tal que não 
faltavam mãos para ajudar, comer e beber. E roqueiras! 
Muitas roqueiras, sobretudo a altas horas da madrugada!

Com bastante antecedência se preparava o que vestir. 
Na altura, quem não se despachasse a ‘falar com a srª 
costureira’ já não tinha vestido novo para ir na Coroação do 
Império. É também verdade que o ‘vestido da Coroação’ 
era sempre o mais fino e lindo de todos, mas que, na maioria 
dos casos ou já era da prima [ia à costureira para apertar 
ou alargar, subir ou descer a bainha] ou vinha então no 
‘barril do Canadá’. Para além do vestido eram precisas as 
meias de renda até ao joelho ou então pela canela e os 
benditos sapatinhos de verniz. Ora, rara era a menina que 
gostava da figura, no entanto, no domingo da Coroação, 
grande era o despique para saber quem tinha o vestido 
mais lindo? Quem tinha ‘copiado’ o modelo de quem? 
Quem tinha ido perguntar e pedir à costureira para igualar 
o vestido, mas em tons diferentes, que era para a ‘vizinha 
não falar mal’.

Lembro-me, oh se me lembro! Eram secas de tardes inteiras 
à espera que a costureira atendesse….

No entretanto a rua engalanava-se com as bandeirolas e 
os postes eram ornamentados com folhas de cedro que 
segundo diziam os mais velhos ‘eram p’ cheirar à festa!’, 
e que bem que cheirava, tal como tão bem cheirava a 
carne guisada dos jantares de partilha. Não havia quem 
não doasse um porquinho, um bezerro, a melhor galinha 
poedeira [criados para o Senhor Espírito Santo], umas 
batatinhas, umas couves, uns como sinal de agradecimento 
pelas dádivas recebidas, outros em forma de súplica. O 
melhor, mesmo de quem nada, ou praticamente nada 

tinha, naqueles dias, era de todos. À 
mesa - corrida com bancos ladeados 
– havia sempre espaço para mais 
um, havia sempre mais um prato. 
Até à hora de dormir, as panelas não 
descansavam, as cozinheiras ficavam 
com as pernas doridas de horas a fio a 
cozinhar para os Irmãos, mas ninguém 
as ouvia queixar porque era tudo feito 
“em louvor do Espírito Santo”.

Durante todo o ano, particulares 
e membros da Mordomia criam os 
animais que vão ser arrematados 

diViNO espíritO 
saNtO!”

“que seja em 
lOuVOr dO 

[cujos lucros revertem para a Irmandade] e que vão 
ser entregues em forma de pensão aos Irmãos que a 
compraram e pagaram aos poucos durante o ano. Sim, 
uma boa pensão pode custar uns bons cem euros. Na 
altura, só os adinheirados é que conseguiam chegar a elas. 
Para além destas, as normais, com o pão-de-leite, o vinho, 
a massa, a carne e a enorme graça que era receber o 
Divino Espírito Santo, em forma de bandeira no sábado das 
pensões.

À noite presenteia-se os criadores com a Ceia. Esta é só 
para eles, no entanto, no dia seguinte os mesmos seguem 
de porta em porta a doar alimentos aos mais pobres, em 
forma de refeições, sempre acompanhados pela Folia do 
momento.

Domingo, dia alto das celebrações do Divino. Na missa das 
onze, leva-se a coroa e a bandeira e coroa-se o Imperador 
da Festa. Lembro-me, oh se me lembro! Coroei-me, tinha 
à volta de 14 anos e senti uma enorme honra de coroa 
na cabeça a segurar com uma mão e na outra o cetro. 
Chorei, lembro-me bem de ter chorado e de ter agradecido 
tamanha Graça.

À tarde, vizinhos e amigos dos Mordomos juntam-se e 
decidem quem leva o quê na Coroação. Lembro-me, oh se 
me lembro a honra que era segurar na ponta da bandeira 
do Espírito Santo, de vestido de fita, meia de renda e sapatos 
de verniz. Percorria o trajeto feliz, orgulhosa, afinal era tudo 
“em louvor do Espírito Santo”. Que bem que nos sabia o som 
das roqueiras…. Era dia de Festa e que cheirava a Festa!

À noite a Folia volta a tocar e a azáfama decorre até 
às 00h00, tiram-se as sortes, altura em que se ouvem as 
roqueiras a anunciar que temos novo Mordomo! De ano 
para ano, manter o espírito de fraternidade e de partilha 
sai cada vez mais caro às Irmandades, algumas das quais 
são apoiadas pelas respetivas autarquias, como potencial 
de desenvolvimento do turismo religioso.

Na segunda-feira distribui-se o Bodo de Leite pelas crianças 
e ainda se faz o ‘enterro dos ossos’.

Este ano [que já vai quase a meio] muitos já foram os 
Impérios, os bodos, as Mordomias que decorreram. O Dia 
dos Açores, a designada ‘segunda-feira da pombinha’, 
feriado regional, este ano foi celebrado com pompa 
e circunstância na ilha do Pico. As denominadas “ilhas 
do Triângulo” parece que param nesta altura, aliás, têm 
tolerância na terça-feira do Espírito Santo e vivem este culto 
secular na sua plenitude!

De 5 a 8 de julho decorrem as XV Grandes Festas do Divino 
Espírito Santo, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, 
reunindo milhares de fiéis em ‘louvor do Divino Espírito 
Santo!’ 

Até setembro em cada rua que haja um Império – nos 
Açores e nas Comunidades - há folia, há fraternidade, há 
partilha, mas acima de tudo há a mais pura devoção nas 
três pessoas da Santíssima Trindade - O pai, o filho e o Espírito 
Santo – sem qualquer pretensão de imitação de papéis e 
ou de poderes, apenas fé, muita fé no Divino.

“E que seja em louvor do Divino Espírito Santo!”

Sandra 
Pacheco Tejo

Jornalista
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Summer is a time of year when we can enjoy the 
outdoors, but there are hazards with this season 
that we must be made aware of. One of them is 
the heat. Did you know your body is constantly 

in a struggle to disperse the heat it produces? Most of 
the time you’re hardly aware of it, unless your body is 
exposed to more heat that it can handle. Did you know 
that last year just under 300 died in the U.S. for exposure 
to excessive heat?
There are several heat-related illnesses, including 
heatstroke, heat exhaustion and heat cramps. Those 
most at risk are:
• Infants and young children
• Elderly people
• Pets
• Individuals with heart or circulatory problems
• People who work outdoors
• Athletes and people who like to exercise – especially 
beginners
Best way to avoid any heat emergences is to drink 
plenty of liquids especially liquids that do not contain 
caffeine or alcohol. Limit your exposure to the sun and 
get medical help if you feel someone is in distress from 
the heat.
Summer is synonymous with barbecues, parades and 
fireworks displays. But along with the festivities are 
plenty of visits to emergency rooms, especially July. 
According to national census over 11,000 visits are 

made to emergency rooms for 
firework-related incidents. Also 
more fires are reported on July 4 
than any other day of the year 
and fireworks account for two of 
five fires that are recorded according to the National 
Fire Protection Association.
Every year, young children can be found along parade 
routes and at festivals with sparklers in hand, but they 
are a lot more dangerous than most people think. 
Parents don’t realize they burn at about 2,000 degrees, 
hot enough to melt some metals. They can quickly ignite 
clothing and can cause serious burns. Also firecrackers, 
Roman Candles can cause injury. Don’t let children 
play with these and if you do use them light the away 
from any combustibles and use caution.
There is nothing more summery that cooking outdoors 
on the grill.  The food seems to taste better and the 
interaction with our neighbors and friends is enhanced. 
But there are safety concerns that must be taken
• Grill outside and away from any structures
• Make sure your grill is stable
• Keep your grill clean
• Check for propane leaks
• Be careful with charcoal starter fluid
• Be ready to put out the fire
Enjoy the summer get out and explore new and exciting 
things, but do it safely!

summer 
safelY

eNjOY YOur

wallpaperswide.com
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agarre O fatO de baNHO 
pOis já está aberta a 
épOca balNear…. 

Com a chegada do verão começamos a 
pensar nas férias, na praia e nos passeios ao 
ar livre. Para as crianças, a época balnear 
é sinónimo de divertimento na praia ou 

piscina e é muitas vezes nesses momentos de lazer que 
ocorrem fatalidades, tornando-se essencial pensar na 
prevenção de acidentes durante essas atividades.  
O afogamento é responsável todos os anos por meio 
milhão de mortos em todo o mundo. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, na Europa morrem 
todos os anos 5.000 crianças e jovens vítimas de 
afogamento. O afogamento corresponde assim à 2ª 
causa mais frequente de morte acidental nas crianças 
(ultrapassada apenas pelos acidentes rodoviários).

reCoMendações gerais na ágUa:
• As crianças devem estar sempre acompanhadas 
por um adulto responsável pela sua vigilância e capaz 
de intervir caso seja necessário.
• Deverá haver um telemóvel/telefone por perto para 
que seja utilizado em caso de emergência.
• Sensibilize as crianças desde pequenas para os 
perigos da água.
• Ensine as crianças a nadar logo que possível, 
geralmente a partir dos 3,5 ou 4 anos.
• Utilize auxiliares de flutuação adequados e bem 

colocados (braçadeiras e coletes 
salva-vidas).
• Ensine às crianças 
comportamentos seguros na água:
- Nunca nadar sozinha;
- Nadar paralelamente à 
margem;
- Não mergulhar de cabeça sem 
saber bem qual a profundidade 
da água ou se existem rochas no 
fundo;
- Não atrapalhar outras crianças 
com brincadeiras perigosas (ex. 
empurrões).

reCoMendações Para o Uso eFiCaz de aUxiliares 
de FlUtUação:
Os auxiliares de flutuação devem ser utilizados, 
contudo não substituem a vigilância de um adulto! 
Atenção! Existem muitos produtos no mercado que 
se confundem com auxiliares de flutuação, tais como 
as boias e os colchões insufláveis, mas que não são 
seguros. Estes equipamentos podem tornar-se muito 
perigosos uma vez que se viram facilmente e podem 
ser arrastados com o vento ou ondulação. 

Faça uma boa escolha, utilize braçadeiras ou colete 
salva vidas! 
As braçadeiras deverão: 
• estar adequadas ao peso da criança (ver na caixa); 
• ter pipos com saída de ar controlada;
• ter duas câmaras de ar independentes em forma de 
anel à volta do braço; 
• ter cores garridas; 
• ser colocadas mesmo quando a criança está apenas 
a brincar perto da piscina; 
• ser colocadas no braço parcialmente enchidas e só 
depois se conclui o seu enchimento. Isto permite um 
melhor ajuste ao braço e faz com que a criança não 
as conseguir retirar facilmente.
Em águas agitadas, turvas ou profundas opte por um 
colete salva-vidas em vez de braçadeiras. O colete 
salva-vidas deverá: 
• estar adequado ao tamanho e peso da criança (ver 
na caixa); 

Dr.ª Ana Sofia 
Esteireiro

Médica Interna 
de Pediatria

fiNalmeNte cHegOu 

O VerãO!
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•  não ser insuflável;
• ser usado por todas as crianças e adolescentes, 
independentemente da sua idade, na prática de 
desportos aquáticos ou passeios de barco.

reCoMendações Para a Prevenção do 
aFogaMento eM PisCinas Privadas:
• Mantenha a água da piscina límpida e sã;
• Certifique-se de que os mecanismos de aspiração 
da água estão devidamente protegidos por grelhas 
(evitam a aspiração de partes do corpo).
• Coloque uma vedação eficaz ao redor da piscina: 
   - com 4 paredes sólidas e estáveis, de modo a não 
permitir a passagem de uma criança por cima ou por 
baixo (mínimo de 110 cm de altura, máximo de 8 cm 
entre o pavimento e o bordo inferior da vedação).
    - não pode ter intervalos que permitam a passagem 
da cabeça de uma criança, no máximo 10 cm de 
distância entre elementos verticais. Se optar por uma 
vedação em rede as aberturas devem ser inferiores a 
3x3 cm. 
   - deve ter um portão ou cancela que se feche 
automaticamente após cada utilização. O puxador 
deverá ser colocado na face interna do portão a 10 

cm abaixo do bordo superior da vedação (fora do 
alcance de mãos curiosas e persistentes) ou poderá 
ser utilizado um mecanismo de fecho em que só 
será possível abrir através de duas ações distintas e 
coordenadas.  
    - a vedação não pode ser escalável e deve ter 
alguma transparência, de forma que o recinto da 
piscina seja visível do exterior. 

• Pode também ser usada a cobertura rígida na 
superfície da piscina (eletrónica ou manual), mas 
para que seja eficaz deverá assegurar-se de que está 
sempre fechada quando nenhum adulto está a utilizar 
a piscina. As coberturas maleáveis não são indicadas 
uma vez que facilmente acumulam água e permitem 
que uma criança escorregue por baixo delas.
• A colocação de um alarme, pode ser um bom 
auxiliar de vigilância, mas não substitui a vedação! 
Não se esqueça de verificar regularmente o seu bom 
funcionamento.
• Após cada utilização, remova da piscina todos os 
brinquedos e objetos flutuantes. A criança poderá 
querer apanha-los e cair à água!
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reCoMendações Para a Prevenção do 
aFogaMento na Praia e PisCinas PúBliCas:
• Para além das recomendações gerais previamente 
referidas deverá escolha uma zona de praia ou piscina 
vigiada (com nadador salvador);
• Consulte diariamente a meteorologia local e não 
deixe a criança entrar na água se tiver bandeira 
vermelha; 
• Verifique as marcas de profundidade.
• Esteja preparado (a) para agir caso aconteça algum 
afogamento! Uma criança reanimada imediatamente 
tem 5 vezes mais hipótese de sair ilesa de um 
afogamento. Aprenda a fazer reanimação cárdio-
respiratória! Se ocorrer um acidente por submersão 
deverá:
 - alertar o nadador-salvador (se possível);
   - telefonar para o número nacional de emergência 
(em Portugal o 112) e fornecer as indicações exatas 
do local onde se encontra;
 - Perante ausência de nadador salvador, se souber 
inicie as manobras de suporte básico de vida. Siga 
todas as instruções que a equipa de emergência lhe 
der ao telefone. 
 
algUns CUidados a ter eM Casa e no JardiM de 
ForMa a evitar aFogaMentos:
Lembre-se que uma criança pode afogar-se 
silenciosamente em menos de 3 minutos e em menos 
de um palmo de água! A forma mais eficaz de 
prevenção do afogamento é o controlo do acesso à 
água! 
Crianças menores que 4 anos de idade devem ser 
afastadas de qualquer reservatório de líquidos (baldes, 
banheiras, vasos, sanitários, tanques e piscinas) que 

deverão ser esvaziados após uso. Estas crianças 
mais têm uma cabeça proporcionalmente maior 
e mais pesada em relação ao corpo. Ao tentarem 
espreitar o conteúdo de um reservatório com líquido 
podem cair com a cabeça para o seu interior e o 
afogamento ocorre muito rapidamente e de forma 
silenciosa (mesmo em pequenas quantidades de 
líquido). Deste modo, estes recipientes deverão ser 
todos esvaziados após uso! Se tiver baldes ou outros 
recipientes no quintal, vire-os ao contrário de forma a 
não acumularem água da chuva.
Durante o banho do seu bebé tenha tudo em mãos 
(toalha, sabonete, roupa) para não se ausentar do 
local. 
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InSIDe oF the FAShIon WorlD
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ClassiC.
tiMeless FeMinine

Lucia Aguiar

The new trends.....
sleeves are the new trend 
on the wedding gowns 
common season....

Very delicate lace, and sheer 
sleeves for more feminine Touch.

All about the 
accessories

Flowers  shoes jewelry

Very soft color  for a 
vintage touch ,and 
romantic look .

Accessories of very 
important complete 
and set the tone of 
the look .
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José Artur Cabral
Chef

ingredientes:
(para 6 a 7 pessoas)

Pargo 2,5kg.
Sal grosso q.b.
10 claras

Ingredients:
(Serves 6-7)

Red Snapper  5.5 lbs
Sea salt as needed
10 egg whites

pargO aO sal

Preparação:
Arranja-se o pargo sem escamas. Batem-se as claras em castelo e quando estiverem bem firmes mistura-se o sal 
grosso, envolve-se muito bem até fazer uma massa bastante firme.

Num tabuleiro de ir ao forno forra-se com papel de alumínio e deita-se uma camada do preparado, coloca-se o 
pargo e deita-se o restante preparado por cima, de forma a que fique bem coberto. Cobre-se com uma folha de 
alumínio e vai ao forno durante uma hora a uma temperatura de 220 graus.
Quando o pargo estiver pronto , na hora de o servir leva-se para a mesa e retira-se o sal muito cuidadosamente com 
uma faca e uma colher, de modo a não rasgar a pele. No final retira-se a pele com cuidado para não cair sal por 
cima do peixe , vai-se retirando o peixe aos lombos e para acompanhar sugere-se um molho tártaro, batatas cozidas 
e legumes salteados.

How to Prepare:
Prepare the red snapper without scales. Beat the egg whites until firm, then add the sea salt. Mix well until it has a pasty 
consistency.

Cover an oven safe tray with aluminum foil and put a layer of the prepared mixture, then place the snapper  and 
cover it with the rest of the mixture. Be sure to cover the snapper thoroughly. Cover the tray with aluminum foil and put 
it in a 425 degree oven for an hour.
When the fish is ready, bring it to the table and carefully remove the salt with a knife and spoon, taking care not to tear 
the skin. Finally remove the skin carefully to avoid salt falling on the fish. Remove the fish in fillets. It may be served with  
tartar sauce, boiled potatoes and sautéed vegetables.

(O Sonho) 

Cul inár ia

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

o prazer de cozinhar para quem
os saborear

red snapper in salt
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tarte de maçã com gelado de baunilha

apple tart  with vanilla ice cream

ingredientes:
Massa
200 gr de farinha
100 gr de acucar
75 gr de manteiga
1 ovo
Creme
3 maçãs + 2
100 gr de açúcar 
1 colher de chá de 
canela

Ingredients:
Dough
1 cup of flour
½ cup of sugar
1/3 cup of butter
1 egg
Filling
3 apples + 2
½ cup of sugar
1 tsp cinnamon

Preparação:
Mistura-se a massa muito bem e forra-se uma tarteira de 
fundo móvel.
Cortam-se as 3 maçãs aos cubos e leva-se ao lume com o 
açúcar e a canela até fazer um creme. Depois do creme 
feito verte-se para a tarteira e vai ao forno cozer cerca de 
20 minutos a 180 graus. Decora-se com as outras maçãs e 
serve-se com gelado.

How to Prepare:
Mix the dough well and line the tart tray . Cut the 3 apples 
in cubes and place on stove with sugar and cinnamon 
until it makes a creamy filling. When the filling is done, pour 
into the tray and place in oven to bake for 20 minutes in a 
350 degree oven. Decorate with other apples and serve 
with ice cream.  
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HOróscOpO
carNeirO 

A vida afetiva marca a oportunidade de vivenciar inovadoras 
experiências e algumas novas amizades serão benéficas para o 
seu crescimento.
A nível profissional surgirão excelentes oportunidades e, com a 
persistência aliada à convicção, vai atingir muitos sucessos.

tOurO
A vida afetiva reflete o mútuo crescimento do par mas, procure 
evitar rotinas desgastantes, desenvolvendo novidades na relação 
amorosa.
A nível profissional, com calma, a conjuntura caracteriza o início 
de um período muito estável e marcado pela reestruturação 
financeira.

gÊmeOs
A vida afetiva permite a introspeção necessária para entender 
os seus sentimentos e encontrar a verdadeira motivação da sua 
relação.
A nível profissional a evolução é positiva e poderá esperar 
progressos financeiros, promoções e novas responsabilidades na 
carreira.

caraNguejO
A vida afetiva evolui positivamente e corajosamente vai renovar 
o relacionamento amoroso, de forma a encontrar conforto 
emocional.
A nível profissional poderá aproveitar a sua riqueza interior para 
desenvolver atividades, de acordo com a sua sensibilidade.

leãO
A vida afetiva exalta o amor-próprio e a capacidade de agir de 
acordo com os seus sentimentos, emanados na nobreza do seu 
caráter.
A nível profissional use a sua intuição, assuma os riscos da 
mudança e organize os seus planos, sempre ouvindo as pessoas 
circundantes.

Virgem
A vida afetiva está mais harmonizada e marca uma época de 
mudanças na família, alicerçadas em transformações positivas 
nas relações,  
A nível profissional, com a autoconfiança elevada, pode esperar 
ajudas preciosas que são essenciais para a concretização dos 
seus intentos. 

balaNça
A vida afetiva é crucial para a sua harmoniza, mas é necessário 
entender que manter o equilíbrio pessoal é um processo apenas 
intrínseco.
A nível profissional desenvolva a capacidade de adaptação a 
novas circunstâncias e, também, apresente as suas qualidades 
naturais.

escOrpiãO
A vida afetiva remodelada, aliada à regeneração da sua 
personalidade, aponta um novo ciclo de intensas paixões e muito 
magnetismo.
A nível profissional encontrará progressos e muita estabilidade, 
contudo, o conhecimento será sempre um fator importante para 
o sucesso.

sagitáriO
A vida afetiva alterna entre a tranquilidade e a necessidade de 
surpresas que colocam à prova o seu crescimento emanado na 
consciência. 
A nível profissional começa um período em que sentirá uma 
grande capacidade de tomar iniciativas, com ótimos resultados 
financeiros.

A vida afetiva em fase de estruturação e a sensibilidade 
estimulada indicam a necessidade de ter atitudes coerentes com 
valores “Superiores”.
A nível profissional aproveite a ajuda de figuras circundantes 
para poder alcançar a realização pretendida e reorganizar as 
finanças.

capricórNiO

aquáriO
A vida afetiva, intensa e marcada por exigências familiares, 
espera uma renovação (interior) balizada numa compreensão 
mais coletiva.
A nível profissional termine situações pendentes e dirija a atenção 
para os novos projetos que vão trazer resultados financeiros 
proveitosos.

peixes
A vida afetiva permite transformar situações ou resolver assuntos 
pendentes do passado, de forma a abrir um ciclo mais gratificante.
A nível profissional podem surgir mudanças positivas que trazem 
proveitos financeiros e, sobretudo, contribuem para a sua 
satisfação pessoal.

(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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HOróscOpO
Luis Moniz

Astrólogo

aries
Your love life marks the opportunity to live innovative experiences 
and new friendships that will be beneficial for your growth. 
At the professional level there will be excellent experiences, and 
with persistence and conviction, you will achieve many successes. 

taurus
Love life will reflect the couple’s mutual growth, however, try to 
avoid stressful routines, and develop new moments in your love 
relationship. 
At work, calmly, the environment is characterized by the start of a 
very stable period, marked by financial restructuring. 

gemiNi
Your love life enables the self-examination required to understand 
your feelings and find the true motivation of your relationship. 
At the professional level, evolution will be positive and you 
may expect financial progress, career promotions and new 
responsibilities. 

caNcer
Love life evolves in a positive way, and you will renovate your love 
relationship boldly, achieving emotional comfort. 
At work, you will be able to harness your inner wealth to develop 
activities, in tune with your sensibility.

leO
Your love life exalts self-esteem and the ability to act according to 
your feelings, stemmed from the nobility of your character. 
At the professional level, use your intuition, assume the risks of 
change, and organize your plans, always listening to those around 
you. 

VirgO
There will be more harmony in your love life, and it is a time of 
changes in the family, based on the positive transformation of your 
relationships. 
At work, with self-confidence, you can expect precious help, 
which is essential to achieve your goals.  

libra

In love, it is crucial to cultivate harmony, 
but it is necessary to understand that 
maintaining personal balance is a more 
inner process. 
At work, develop the ability to adapt to 
new circumstances, and show your natural 
qualities. 

scOrpiO
A renewed love life, coupled with the regeneration of your 
personality, point to a new cycle of intense passion and magnetism. 
At the professional level, you will find progress and stability, 
however, knowledge is always an important factor for success. 

sagittarius
Love live alternates between tranquility and the need for surprise, 
which will test your growth, stemmed from consciousness. 
At work, a new period starts in which you will feel a great ability to 
take initiative, with excellent financial results. 

Your love life, which is undergoing a structuring phase, and with 
stimulated sensibility, indicate the need for an attitude that is 
coherent with “Higher” values. 
At the professional level, enjoy the help of those around you, so 
you can achieve your goals and reorganize your finances.

capricOrN

aquarius
An intense love life, marked by family demands, awaits for inner 
renewal, marked by a more collective comprehension.  
At work, conclude pending situations and direct your attention 
towards new projects that will bring beneficial financial results. 

pisces
In love, you will have the opportunity to transform situations and 
solve past matters, opening a more gratifying cycle. 
At the professional level, there can be positive change that will 
bring financial gains, and above all, contribute to your personal 
satisfaction. 

(21 MArCh - 20 APrIl)

(21 APrIl - 20 MAy)

(22 MAy - 21 June)

(22 June - 23 July)

(24 July - 23 AuGuSt)

(24 AuGuSt - 23 SePteMber)

(24 SePteMber - 23 oCtober)

(24 oCtober - 22 noVeMber)

(23 noVeMber - 21 DeCeMber)

(22 DeCeMber - 20 JAnuAry)

(21 JAnuAry - 18 FebruAry)

(19 FebruAry - 20 MArCh)

HOrOscOpe
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RirSó para

Dois advogados estavam a jantar num restaurante quando um fala:
– Meu deus! Acho que deixei o escritório aberto.
E o outro:
– Mas qual é o problema? Nós estamos os dois aqui.

advogados

O Joãozinho telefona para a Assembleia da República:
-Bom dia, queria ser um deputado. O que é preciso?
Funcionário:
-Mas, você é louco?
-Sim, o que mais é preciso?

Joãozinho

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

BêBado

Um preso vira-se para o outro, e pergunta:
– Por que é que estás aqui?
– Concorrência comercial.
– Como assim?
– O governo e eu fabricamos notas iguais.

na Prisão

Domingo de Sol.
Joãozinho e Maria tomam banho de mangueira no quintal, nus.
Cansada de ver o Joãozinho a brincar com o seu “brinquedo”, a Maria diz:
- Joãozinho, também quero mexer no teu brinquedo!
Olhando desconfiado, o Joãozinho responde:
- Nem pensar! Já partiste o teu, agora queres partir o meu...

o Banho

Um gago desembarca no Rossio, aflito, e dirige-se a um transeunte:
- Pó-pó-pó-pó-de de-di-dizer-me a-a-aonde é a ca-ca-casa de-de ba-
banho?
- O se-se-senhor v-v-va-va-vai por esta r-r-rua,vó-vó-volta à-à-à s-s-sua es-es-
esquerda,de-de-depois à-à s-s-sua di-direita,a-a-anda uns ce-cem m-me-
me-metros e-e-e no-no largo há-há u-u-ma ca-ca-casa de ba-banho.
- Mui-mui-tô-obrigado,mas já-á-á ca-caguei n-na-nas calças.

gago

O mecânico para a cliente:
– Não consegui afinar os travões, por isso aumentei o som da buzina!

nUMa oFiCina
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Friend’s oF times square

amigOs da




