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editOrial

no natal, tudo muda!
Parece que foi ontem que estávamos em casa ou 
num salão de festa, com os nossos familiares e amigos 
mais chegados, a comemorar a chegada de mais um 
novo ano, o 2018 que por incrível que pareça já está 
a terminar. Tudo parece mais rápido, os dias “voam” e 
durante o ano andamos sempre a pensar no amanhã, 
em vez de viver o hoje, o presente.

Todos os dias, ao acordarmos e sem nos 
apercebermos, recebemos uma prenda, um presente 
de alguém que não vemos. Um presente especial, 
um novo dia na nossa vida, que poderá ser único e 
maravilhoso. Diariamente recebemos, gratuitamente, 
a possibilidade de refazer o que foi mal feito ou então 
concretizar algo que foi adianto. Tudo depende de 
nós, do nosso empenho, da nossa atitude e vontade 
de viver.

Mas os dias que se aproximam são ainda mais 
especiais. O Natal é, por excelência a festa da família. 
Para as crianças é a altura do ano onde o seu coração 
bate forte de tanta emoção e curiosidade em saber 
o que o Pai Natal lhes deixou no sapatinho. Sim, hoje 
diz-se que é o Pai Natal, mas à alguns anos atrás era o 
Menino Jesus quem lhes trazia as alegrias da noite de 
24 para 25 de Dezembro.
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Para os adultos, Natal é uma época de reencontros, 
de união familiar e também de reflexão. É nesta Festa 
do Menino, que nasceu num berço de palha, que 
os mais crescidos têm o coração mais aberto para a 
caridade, para a partilha e reservam tempo do seu 
dia a dia para refletir sobre os outros que estão ao seu 
redor.

No Natal, tudo muda. A nossa atitude, compreensão, 
atenção e sorriso parecem ter ganho pilhas novas. 
Parece que somos inundados por uma onde de 
energia de afectos. Pena é que esta onda por vezes  
só dura 15 dias. 

Vira o ano e nós dias depois também viramos para as 
velhas atitudes. O ditado diz, “Ano novo Vida nova”, 
mas insistentemente fazemos “Ano novo, vida velha”. 
O Natal é tempo de reflexão, tempo de fazer balanço 
do que temos sido e do que podemos ser. Se no Natal 
tudo muda, então que mudemos do Natal para a 
frente, porque o ano tem 365 dias, todos diferentes e 
que podem ser todos felizes.

O Magazine A PRAÇA deseja a todos os seus 
patrocinadores, clientes, leitores e colaboradores 
umas Festas Felizes e que 2019 seja um ano de 
prosperidade e felicidade.

twitter
magazineapraca@magazineapraca.usa.twitter.com

instAgrAM
magazineapraca@magazineapraca.usa.instagram.com

CoRRECtIon on tHE laSt EdItIon #16
Federico,”Fred” inspired his daugther “Angela Cabral” to give back to a community that he dearly loved, 
community that he embraced the hard working Portuguese immigrant; a community that he embraced with 
whole heartedly......that was Fred Pacheco...a Good Man, a Good Friend and God Bless his Soul.
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Com mais um Natal a chegar as tradições voltam a 
repetir-se em cada casa portuguesa, muitas vezes, 
nem sequer sabemos porque fazemos o presépio 
ou simplesmente colocamos uma meia na lareira. 

compreender a origem e o significado das tradições de 
Natal é dar ainda mais valor a época tão especial.

PRESéPIo
Para os cristãos, o presépio é das mais antigas tradições de 
celebração do Natal. Normalmente montado ao lado da 
árvore e dos presentes, recria o nascimento do menino jesus 
num estábulo. A sua origem, na forma actual, remonta ao 
século XVI, mas há registo de presépios desde o século III. O 
quadro principal é composto por José, Maria e Jesus, pelos 
3 reis magos, por animais, pastores e por um ou mais anjos.

mEIa na CHamIné
Conta uma lenda que um homem da nobreza, desgostado 
pela morte da sua mulher, terá esbanjado a sua fortuna 
deixando as suas 3 filhas sem grandes posses. São Nicolau, 
sabendo que esta família passava por maus momentos, 
montou o seu cavalo branco e decidiu ir até à casa atirar 
3 bolsas com moedas de ouro pela chaminé. As bolsas 
caíram dentro das meias que as raparigas tinham lavado e 
pendurado na lareira para secar.

PaI natal
Originalmente os vikings vestiam alguém que representasse 
o Inverno e recebiam-no tão bem quanto possível para 
acalmar as forças da natureza. Mais tarde, confundiu-se o Pai 
Natal original com o São Nicolau, um santo bispo da cidade 
turca de Myra que era conhecido pelas suas generosas 
ofertas de presentes e pela protecção às crianças. Dessa 
mistura e mais tarde da publicidade da Coca-Cola, nasceu 
o Pai Natal com a imagem atual.

azEvInHo
O azevinho é um arbusto de crescimento muito lento que 
nasce por toda a europa durante o Inverno. Nesta época 
é muito utilizado nas decorações natalícias, simbolizando 

amor e esperança. Também é colocada à porta das casas 
como sinal de protecção.

Bolo REI
O Bolo rei é um bolo tradicional português que se come na 
altura do Natal e até ao dia de Reis. A forma redonda com 
um buraco no meio lembra uma coroa, com os frutos secos 
e as frutas cristalizadas para dar cor. No seu interior podem 
também encontrar uma fava que, segundo a tradição, 
concede um desejo a quem calhar numa fatia.

mISSa do galo
É celebrada à meia-noite, e assinala o nascimento de Jesus, 
na noite de 24 para 25 de Dezembro. Reza a lenda que à 
meia-noite do dia 24 um galo teria cantado, anunciando 
a vinda do Messias. Tradicionalmente, depois da missa, as 
famílias voltam para casa, colocam a imagem do Menino 
Jesus no Presépio e distribuem os presentes.

ConSoada
O nome vem do Latim “consolata”, de “consolare”, 
“consolar”. Antigamente as vigílias que celebravam o 
nascimento de Jesus eram feitas em jejum, que ao longo dos 
séculos foi abolido e substituído pela refeição a que o povo 
chamou de Consoada. Ao início consistia de uma refeição 
leve de peixe mas hoje é tradicionalmente composta por 
bacalhau cozido, batatas e couves, seguida de uma 
quantidade enorme de doces.

ÁRvoRE dE natal
A primeira referência à árvore de Natal no formato atual data 
do século XVI. Na Alemanha todas as famílias decoravam 
pinheirinhos de natal com papéis coloridos, frutas e doces. 
A tradição espalhou-se por toda a europa e chegou aos 
estados Unidos no início de 1800. Desde essa altura que a 
popularidade da árvore de natal tem aumentado. Reza a 
lenda de que o pinheiro foi escolhido como símbolo do Natal 
por causa da sua forma triangular e que de acordo com a 
tradição cristã representa a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho 
e o espírito Santo.

A origem e significAdo de
tradições de Natal

Happy Holidays
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e mais uma vez estamos entrando na época mais 
feliz do ano, tempo de paz, amor e alegria, sim 
refiro-me ao natal, a minha festa favorita.

O natal é das crianças, mas cada um de nós tem 
um pouco de criança, eu penso que é das boas 
recordações da nossa infância e essa alegria aviva-se 
quando chegamos a esta época festiva.

Recordo-me do natal na linda ilha da Madeira, 
as missas do parto, depois fazíamos a árvore mais 
conhecida por Pinheirinho de Natal e também a 
lapinha, andávamos pelos campos à procura de 
musgo para decorar, assim como as laranjas, maçãs, 
anonas, nozes, castanhas e as searas que estavam 
crescendo em pequenos vasos, não esquecendo o 
principal do presépio, o Menino Jesus, Nossa Senhora, 
São José e muito mais. No final o presépio ficava 

lindíssimo.

Depois lá vinham os vizinhos 
para ver se o meu presépio 
estava mais bonito do que 
o deles, mas sempre que lá 
chegavam faziam a pergunta: 
O Menino Jesus Mija?
Como eu ainda era muito nova 
não sabia a razão da pergunta, 
só ouvia meu pai dizer que sim. 
Um dia já mais crescida, mas 
com a mesma inteligência, 

Natal

fizeram-me esta mesma pergunta, aí eu logo respondi: 
deves de ser mesmo idiota, não vez que o menino 
Jesus é de barro, ahaha, só mesmo eu. Mas foi aí que 
percebi que o objetivo deles era beber, nesta altura 
senti-me uma idiota.
O natal é muito lindo na nossa Madeira, embora 
houvesse algo que eu não gostava, como por exemplo, 
irmos à missa do galo à meia noite e minha mãe fazia 
questão de comungarmos, ou seja, receber a hóstia 
sagrada. O problema é que o padre nos obrigava a 
ficar em jejum muitas horas antes da comunhão, então 
eu pensava: é Natal tanta coisa boa em casa para 
comer e eu aqui na igreja morrendo de fome, era mais 
um sofrimento ahaha. Depois quando chegávamos a 
casa comia, mas depois, não podia dormir porque 
tinha comido demais.

No dia de festa e na nossa tradição, era obrigatório 
ter carne de vinha d’alhos e outras coisas saborosas, 
aí sim começava a festa e à noite grupos de pessoas 
passavam pelas casas a cantar e tocar acordeão. 
No dia seguinte tínhamos uma festa no convento das 
freiras, mais tarde iam para a casa do padre, mas o 
momento que eu mais gostava do dia era em casa 
do médico da freguesia, chamava-se a romagem do 
doutor. Levávamos presentes e em troca nos davam 
bolo doce e licor. Agora eu penso, deve de ser por isso 
que nós os madeirenses somos muito alegres, era do 
licor que nos ofereciam em crianças.

angela  Gonçalves

Na ilHa da 
madeira
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Mas agora a sério, a Madeira em si já é um presépio 
e agora mais do que nunca adoro a minha terra e 
não há gente como a gente, sabemos gozar a vida, 
divertirmo-nos muito, não guardamos para a manhã o 
que podemos fazer hoje e assim é que deve ser.
Quero desejar um Natal muito feliz para todos os 
portugueses espalhados pelo mundo, de um modo 
especial aos meus conterrâneos. Um ano novo cheio 
coisas boas, com muita saúde e tudo que há de 
melhor. 

Como seria bom se o natal fosse todos os dias e 
acabassem as guerras, a fome e que todos possam 
viver em paz e harmonia. Amém! Até a próxima, 
fiquem com Deus e Boas Festas.

estou sentindo uma alegria 
e o natal a chegar

Vou fazer o meu presépio 
e o menino adorar

Vou decorar minha casa 
enfeitada de mil cores
Que nela vou receber

Os meus queridos amores 

Falta me comprar as prendas
e não sei o que comprar 
Mas o que der com amor 

Sei que iram adorar

O natal da trabalho 
Mas estou muito contente 
Porque sei que nestes dias 
Vou ver feliz toda a gente

Já estamos no natal 
e uma época de luz 

Mas muita gente se esquece
Que o importante é Jesus 

Jesus está chegando ao mundo 
e ele vai nos ajudar 

Vem trazer uma mensagem 
De nunca nos abandonar 

estou feliz que chegas te 
O meu menino Jesus
Fica no meio de nós 

Com a tua bendita luz.

Happy Holidays
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gente que do nAdA que levArAm nA bAgAgem 

fizeram fOrtuNa Na américa

A viagem que fiz este verão aos estados Unidos, 
acompanhando o Grupo de cantares vozes 
do Mar do Norte, da Vila de Rabo de Peixe, 
onde participou nas festas do Divino espírito 

Santo de Fall river, foi uma viagem de encontros, 
de rostos, de histórias, de culturas, de tradições 
arreigadas, de rios enormes e paisagens de perder de 
vista, trazendo dentro da minha bagagem sentimentos 
vividos e partilhados com milhares de açorianos 
espalhados no norte da América.

Ouvir falar apaixona, mas estar presente e ver com 
os próprios olhos e o coração, dá-nos outra dimensão 
do que se faz na nossa diáspora, onde contradições 
e dissensões se misturam e mesclam uma maneira de 
estar e viver sui generis tão natural daquele espaço da 
América. 

Tive a oportunidade de atuar com o meu grupo, 
perante uma multidão que se aglomerou no Parque 
Kennedy, para assistir ao espetáculo integrado nas 
Grandes Festas do espírito Santo, que se tornou num 
pequeno mundo açoriano, ou seja desde a comida, à 
música, à dança, à forma de vestir, numa diversidade 
tão caraterística do povo micaelense emigrado, onde 
se pode descobrir a riqueza idiossincrática daquela 
gente, que carrega as feridas da emigração, mas 
também a força de continuar, a força que mantém 
bem viva a sua tradição cultural, porque nela 
reconhece as suas raízes.
Quem não emigrou, muitas vezes pensa que são os 
mais evoluídos e que têm qualquer coisa a mais do 
que eles que partiram para outras paragens não 
têm, quando na realidade é muito difícil para quem 
fica entender os seus usos e costumes, em tradições 
“degeneradas”, que mais não são do que uma certa 
mistura da força da sua integração noutra civilização, 
onde se constrói a sua própria história e cultura, que 
passou a pertencer-lhes e que preservam com orgulho 
e fidelidade.

Fomos aos estados Unidos a convite da comissão 
das Grandes Festas do espírito Santo, mas foi graças 

ao desmedido empenho 
da Associação dos Amigos 
de Rabo de Peixe da Nova 
Inglaterra, presidida por 
Nick Flor, que foi possível 
concretizar a deslocação 
daquela embaixada da Vila 
de Rabo de Peixe. Não posso 
deixar de referir o acolhimento 
proporcionado por um grupo 
de gente da minha terra que 

do nada que levaram na bagagem fizeram fortuna 
na América e se encontram em lugares de destaque. 
Merecem a nossa gratidão o Joe Sousa, a Élia Sousa 
Correia e o marido Luís Correia, o Ricardo Couto, o 
Manuel estrela, o Norberto Andrade, o António Vieira, 
até à Márcia Sousa e à alda Moniz. Foram inexcedíveis 
para que tudo corresse da forma fabulosa como 
correu.

A animação do almoço-convívio realizado no Salão 
do espírito Santo de West Warwick, que os Amigos 
de Rabo de Peixe promoveram, constituiu um grato 
momento especialíssimo, onde no ar se respirava 
e sentia os cheiros da minha Vila, com gente que 
derramou lágrimas de emoção, pois os encontros e os 
desencontros da vida levam à separação de tantas 
famílias e amigos chegados. 

A atuação intimista na Casa dos Amigos da Terceira, 
em Pawtucket, marcou sobremaneira aquela curta 
mas intensa viagem, pois levou àquela sala gente 
não só de Rabo de Peixe, como de outras ilhas, 
mormente da ilha Terceira, que se extasiou com os 
cantares de outrora que o reportório escolhido a 
dedo proporcionou. Os presentes cantaram connosco 
melodias sabidas desde o berço e aprenderam 
a saborear as melodias que cantarolávamos em 
uníssono e de forma harmoniosa.

Desfilar no columbia Street e na Main, rodeados de 
um mar de gente, foi comovente e emocionante com 
uma moldura humana deslumbrante e arrebatadora 
que aplaudia cada nota musical que executávamos. 
Desde as 6 horas da manhã, já havia filas e filas de 
cadeiras nos largos passeios daquelas ruas, a marcar 
o lugar para assistir à parada. Os aplausos ruidosos 
e prolongados, em sinal de gratidão pela nossa 
passagem superou o cansado da viagem.

Aquilo que trouxe desta viagem foi seguramente 
o contato com as pessoas, o sorriso, o acolhimento, 
o sentido da hospitalidade. É muito vivo na nossa 
diáspora o sentido comunitário, pois a vida comunitária 
que se concentra nas associações açorianas é o lugar 
da saudade sentida e no final, em casa do Mourato, 
dei-me conta que estava ali, na outra banda do 
mundo, onde se aprende a viver a nostalgia com um 
sorriso melancólico de quem deixou para trás o berço 
querido que nos viu nascer.

Aterramos em S. Miguel ensonados, mas com a alma 
cheia de gratidão, pela forma como a Associação 
dos Amigos de Rabo de Peixe da Nova Inglaterra nos 
recebeu.

António Pedro
Costa
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I recently ran into my friend, 
Dennis and during our 
conversation, he mentioned 
how much he enjoyed reading 

my article about vacationing in 
São Miguel and Madeira. In fact, 
he said that he always looked 

forward to reading my articles. When I mentioned that 
I was trying to come up with a topic for this article, 
he asked, “how about writing about our Military and 
Veterans”? Thank you Dennis for the idea. I hope you 
enjoy reading this one.
Portuguese immigrants and their descendants in the 
United States have contributed to their new communities 

Portuguese ImmIgrants servIng
In the unIted states mIlItary

Margarida
Baganha vieira
 ed.D. Director,

University Services
Bridgewater State 

University

“Civic participation over a lifetime, working in neighborhoods
and communities and service of all kinds - military and civilian,

full-time and part-time, national and international - will strengthen
America’s civic purpose.”

                                                                                                                  John McCain
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the United States Military, including my cousin, Kevin, 
who has also been serving for over twenty years. More 
recently, my nephew, Anthony, who is barely eighteen 
years old, has just joined. In fact, he has just graduated 
from basic training and is currently completing his 
education training in Oklahoma.
Given the anxiety in these uncertain times, with 
domestic and international terrorism, our family, as I 
am sure all other Portuguese families, fully supports our 
family members serving the military and are very proud 
of their dedication to defend our country. Regardless 
of political affiliation and beliefs, we should always 
support our military and all the sacrifices they make, 
especially, those with young families who live without 
their father or mother, while they are deployed for a 
year at time.

and newly adopted country in many significant and 
impactful ways over the years. These include serving in 
government and public service positions, kindergarten 
through higher education roles, manufacturing industry, 
farming and agriculture, and, surprisingly to many, the 
US military.

I remember while growing up in the Azores, families 
feeling apprehensive whenever they had a baby 
boy, because the military was mandatory for males 
upon their eighteen birthday, Families had their 
reason for that fear, since many had served in wars 
while defending Portuguese Colonies around the 
world in the 1960’s and early 1970’s. For instance, my 
Godfather, José, and uncle, carlos, fought to defend 
Portuguese colonies in Angola and Mozambique in the 
late 1960’s. Fortunately, they both survived the war and 
returned home unarmed. Nevertheless, over the years, 
families were still fearful of their sons having to serve the 
mandatory military.

Although, by the time my family moved to the United 
States in 1980, Portugal was no longer involved in 
active wars, since all their Colonies had gained their 
independence, we were still relieved that my brothers 
would not have to serve in the military. Ironically, my 
youngest brother, Paulo, who was only seventeen 
months old when he moved to the US, joined the United 
States Military when he was only seventeen years old 
and not yet an American citizen. Paulo has served the 
US military and climbed in ranks for over twenty years. 

He has been deployed to Kuwait, Iraq and Afghanistan 
over the years and we could not be prouder of his service 
and dedication to defend his adoptive country. Like 
Paulo, there are many Portuguese immigrants serving 

www.theodysseyonline.com
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Não há certezas absolutas sobre a origem das 
Cavalhadas, mas segundo a opinião do Dr. 
Armando Cortes Rodrigues, poeta, escritor e 
historiador, a origem mais lógica será a mesma 

das Romarias Quaresmais de São Miguel.

em 1522 e 1563 houve duas grandes erupções 
vulcânicas em S. Miguel, a primeira em vila Franca 
do campo e a segunda na ribeira Grande, que foi 
considerado na altura como o primeiro e o segundo 
dilúvio. esta última, a 25 de junho, nas vésperas da 
festa de São Pedro, que atingiu toda a Ilha, mas 
principalmente a ribeira Seca da ribeira Grande, 
onde ainda hoje se pode confirmar por um buraco 
ao pé da Igreja onde se vê que a lava soterrou parte 
da freguesia, mas não soterrou a igreja, esborralhou 
a igreja, mas não a soterrou, ficando a imagem de 
São Pedro intacta no seu altar, o que na altura, foi 
considerado um milagre. 

Por isso o representante do rei que vivia em vila Franca, 
que era a capital da Ilha nesse tempo, tendo ainda bem 
presente o primeiro dilúvio de 1522, e embora tivesse 
uma igreja de São Pedro naquela vila, veio à Ribeira 

Seca por ser nesta freguesia 
que se deu o referido milagre. 
Veio com os seus vassalos, com 
os arautos e com os mordomos 
do espirito Santo, fazer uma 
embaixada declamada em 
verso, narrando a vida de São 
Pedro, em sextilha, seguindo-se 
depois sete voltas à igreja em 
honra dos sete dons do espírito 
Santo, seguindo depois para a 

igreja do espirito Santo da ribeira Grande para visitar os 
mordomos do espirito Santo da ribeira Grande, onde 
dão três voltas representando as virtudes teologais; Fé, 
esperança e a Caridade.

O representante do Rei fez esta promessa vários anos, 
enquanto pôde, sendo depois continuada por uma 
família da corte real, que vivia nesta freguesia. 
Dado o valor patrimonial deste cortejo, o dia de São 
Pedro passou a ser o Feriado Municipal, sendo este 
cortejo apoiado pela Câmara Municipal da Ribeira 
Grande.

É um cortejo único no país, com a participação na 
sua maioria de juventude, que ainda este ano contou 
com 135 cavaleiros.

cavalHadas

resumo sobre
A origem dAs

Fernando Maré
Organizador do Cortejo 

das Cavalhadas

António Carvalho e Cunha



 Magazine A PrAçA | Novembro-Dezembro 2018 13

bristol  sPorts Honor 
mÁrcia sOusa

da PONte
tHe WOmaN Of
tHe Year 2018

Márcia Sousa was born on July 27, 1975 in 
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores and is 
the daughter of Maria adriana Furtado and 
antonio Sousa, and is one of five children. 

She is married to Daniel and they have two children, 
antonio and Sofia.

At a young age, Márcia learned from her mother to be 
an independent, strong and hard-working woman. She 
earned her degree in Business administration from the 
University of the Azores and worked as an economist, 
accountant and finance director prior to emigrating to 
the United States in 2008. 

Whether as a girl scout, a catechist or community 
organizer, Márcia developed a passion for helping 
people and community involvement. Ironically, it was 
during this community involvement on 2004 that she 
would meet her future husband during the celebration 
of Rabo de Peixe being elevated to Vila. 

In 2010, Márcia began working at the Vice-Consulate 
of Portugal in Providence and in 2014 was appointed 
Vice-Consul by then Secretary of State for Portuguese 
Communities, Dr. José Cesário. During her tenure 
as Vice-Consul, Márcia’s top priority was to make 
sure that the community had access and timely 
responses to their consular service needs. She was 
responsible for major renovations to the consulate in 
2015 and in strengthening the relationship between 
the vice-consulate, 
Portuguese clubs and 
associations and the 
Portuguese language 
schools.
In April 2018, Márcia 
returned to the private 
sector as Operations 
Manager and 
Director of Imports for 
The henry Gonsalves 
company, in Smithfield, ri. Márcia is responsible for 
managing the company’s relations with vendors in 
Portugal and distribution operations. Knowing Marcia 
is knowing that she’s always ready to help someone in 
need and is never afraid to lead when necessary. She 
always sees the good in people and in everything she 
does, tries to leave it better than she finds it.
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José Luis Jácome nasceu na cidade da Ribeira 
Grande, São Miguel, açores. com apenas 8 anos 
de idade sai dos Açores com destino ao Canadá, 
mais propriamente para Montreal na companhia 

de sua mãe e seus irmãos, ancioso para ver seu pai 
que já não o via à 4 anos, donde tinha emigrado em 
1954 para o canadá, quando começaram as primeiras 
imigrações para o Canadá. No decorrer da vida 
sempre se interessou em recordar o passado, suas raízes 
e cultura Açoreana herdada pelos pais, sempre que 
podia ia anotando e guardando toda a informação, 
de tudo um pouco. Após a morte dos seus pais em 
1988, José Luis Jácome sentiu um vazio e começou a 
por em prática toda a teoria, toda essa continuidade 
e anciedade de saber mais dos costumes do nosso 
povo, da nossa gente, enfim.... nunca pensando em 
escrever um livro, mas sim em deixar para que os seus 
filhos disfrutassem de toda essa informação.

José Luis Jácome, é casado, tem um filho e duas filhas. 
Num certo dia estava num café com uma pessoa, a 
Sra. Joaquina Pires, falou sobre esses fragmentos de 
memória que tinha escrito e ao mostrar, surgiu uma 
ideia dessa Senhora Pires, porque não escrever um 
livro com esses dados todos?

em 2016, mostrou a informação à Direção Regional das 
comunidades do Governo regional dos açores e ao 
Museu da emigração Açoriana e com a colaboração, 
ajuda dos mesmos e de 16 contribuidores, conseguiu 
colocar em prática as memórias de outrora, nascendo 
assim o livro “De UMa iLha Para a OUTra”. Fez o seu 
lançamento em Montreal, Canadá e em São Miguel, 
Açores.
O Livro é dividido em 3 partes
1- O ambiente em São Miguel que se vivia nos anos 30, 
40, 50..

livrO “de uma ilHa Para a Outra”
dA AutoriA de José  luis Jácome

2- Viagens pioneiras, familias e amigos..
3-Integração no Canadá, outra gente, outra cultura, 
como foi difícil a adptação.

O grande projecto “De UMA ILHA PARA A OUTRA” de 
José Luis Jácome, um livro com 250 páginas, quase 
200 documentos e fotografias escrito em Francês e 
Português, um dia possivelmente estará também em 
Inglês.

Um livro com um historial informativo para a nova 
geração e outros que viveram uma historia semelhante.
Hoje perto de completar 60 anos a viver no Canadá  
(Montreal), José Luis Jácome sente-se feliz, está 
reformado, ajuda o filho que é um dos donos de uma 
empresa de robots (toda a sua vida foi de gestão). Tem 
viajado por muitos países como missionário a ajudar 
as pessoas mais necessitadas e procurando sempre a 
colaborar com a comunidade.

Votos de muita saúde e sucesso para o nosso amigo.
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Happy

Holidays
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One aspect of the law that confuses people is 
why it has expiration dates. More specifically, 
why are some crimes investigated after long 
periods of time and not others? The exact 

crimes and periods of time can vary by state, but there 
are some general factors that are usually taken under 
consideration across the board. First, there is the matter 
of resources. The resources of the judicial branch 
can often be strained, with many long delays being 
attributable to the packed schedules of the available 
judges. Removing or extending the statute of limitations 
for crimes has the potential to add more cases to the 
schedule. This means that there could be even longer 
delays, or the need for the state in question to hire 
even more judges to even things out. 

Then there are the odds of successfully prosecuting 
a crime. The more time that passes between the 
crime and prosecution, the slimmer the chance of 
success can get. evidence can fade or be destroyed, 
witnesses can get fuzzy memories or pass away. A 
statute of limitations is often an agreed upon tipping 
point for an alleged crime where the low odds of a 
conviction mean it is not worth the investment of time 
and resources for the crime in question. 

But why is this question of prosecution posed for some 
crimes and a given certainty in others? The length of 
the statue of limitations is usually 
based on the severity of the 
crime. Small crimes can have 
a period as short as six months, 
while higher crimes can be 
several years. Some crimes, 
like murder, usually have no 
statute of limitations. In our 
justice system, some acts are 
considered so heinous that 
that they are always worth 
investigating, whatever the 
odds.

Christopher
Whitmore

HOW late is to lAte?is to lAte?
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Magazine: Quem é o Paulo melo?
Paulo Melo: eu sou o Paulo ricardo Melo, 
nasci a 11 de junho de 1978 e atualmente 
desempenho as funções de Presidente de 

Junta desta maravilhosa Vila de Água de Pau.
Ligado ao mundo das vendas desde muito novo, 
comecei ajudando ao meu pai no seu negócio. No 
início do ano 2000, comecei a trabalhar num stand 
de automóveis como auxiliar de manutenção, onde 
transportava e limpava viaturas. 5 meses depois 
fui convidado a trabalhar como vendedor numa 
empresa de representações, mais especificamente 
ligada à área das bebidas, inclusive vinhos e alguns 
alimentares, trabalhei 11 anos nesta empresa. em 2015 
entro no grupo Bensaúde como vendedor, e passado 1 
mês fui convidado pelo diretor desta mesma empresa 
a trabalhar na mais antiga empresa de Portugal, Real 
companhia velha, situada em vila Nova de Gaia, 
com 262 anos de existência e ligada exclusivamente 
aos grandes vinhos do Douro, aceitei o desafio. No 
final de 2016 recebo um convite para trabalhar numa 
das maiores empresas do país na venda de vinhos e 

bebidas espirituosas, e é nesta 
empresa, GarciaS que tenho 
vindo a trabalhar até aos dias 
de hoje. Uma caminhada com 
muito trabalho e dedicação, 
onde a seriedade foi sempre o 
pilar do meu sucesso.    

m.P: o que o motivou a 
candidatar-se a Presidente de 
Junta de freguesia?

PaulO melO
À cONversa cOm 

magazine A Praça esteve à conversa com Paulo melo, atual 
Presidente da Junta de freguesia da vila de água de Pau.

P.M: há uns anos atrás, convidaram- me para 
candidatar a Presidente de Junta, mas não aceitei. 
No ano passado voltaram a fazer o convite, mas desta 
vez, de uma forma diferente, como um desafio e eu 
como gosto de desafios aceitei e aqui estou eu como 
Presidente.

m.P: apesar do ainda curto período de tempo como 
Presidente, quais têm sido os eventos e atividades 
desenvolvidas?
P.M: a nossa Junta tem feito alguns planos de 
atividades, para dinamizar e ocupar os tempos livres 
das nossas crianças, jovens e até mesmo dos nossos 
idosos. Disponibilizamos uma sala na Junta para abrir 
uma escola multimédia de música, que tem sido 
um sucesso com crianças, com a descoberta de 
verdadeiros talentos. Realizamos 3 torneios de futebol, 
um para os mais jovens, um para os veteranos e outro 
para os mais crescidos, levando várias centenas de 
pessoas a assistir aos jogos. Para os amantes da pesca, 
também realizamos um torneio de pesca desportiva 
onde o companheirismo esteve sempre presente. 
Levamos os nossos idosos ao Nordeste num passeio 
onde nunca faltou animação e o bom convívio. No 

Lucecia 
Branquinho
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passado mês de Julho, comemoramos os 503 anos 
de elevação a Vila. Com uma agenda cultural muito 
diversificada, desde espetáculo de magia, teatro, 
atletismo, atuações de bandas musicais, folclore, etc… 
Organizamos em parceria com a Câmara Municipal 
várias atividades náuticas na zona da Caloura, não 
esquecendo do tradicional passeio de barco no dia 
do mar pela orla costeira de Água de Pau.
Colocamos iluminação permanente na ermida do 
Monte Santo, um verdadeiro postal da nossa terra e 
que tem atraído cada vez mais visitantes.     

m.P: E, quais os projetos previstos ou de interesse a 
serem desenvolvidos?
P.M: Uma vez que a nossa vila está a receber cada vez 
mais visitantes, vamos colocar, assim que possível, um 
painel informativo na praça, onde todos os interessados 
poderão tirar informações que necessitem, desde 
atividades que a Junta de Freguesia está a ter, eventos 
culturais, trilhos, onde se pode almoçar ou jantar, 
pontos de interesse a visitar, etc… a colocação de WiFi 
gratuito na praça também será um objetivo. Um outro 
projeto a arrancar em breve, será a requalificação e 
modernização do jardim de Nossa Senhora dos Anjos, 
criar um espaço mais claro à noite, mais acolhedor e 
mais amplo.  

m.P: o que é que a vila de Água de Pau tem a oferecer 
a quem vos visita?
P.M: Tudo o que se procura, água de Pau tem tudo… 
É um destino de excelência para quem procura 
umas boas férias. Água de Pau tem uma localização 
única, mesmo no centro da ilha, e as suas varandas 
viradas a SUL, o que faz com que Água de Pau tenha 
um microclima perfeito. O povo de Água de Pau 
tem por natureza um dom. O dom de saber receber, 
todos são bem- vindos a esta fantástica Vila. Aqui 
temos um verdadeiro contato com a natureza, com 
zonas balneares naturais, sempre acompanhados de 
cenários de cortar a respiração. água de Pau, É UM 
DeSTINO AUTÊNTICO. 

M.P: Quais têm sido as maiores dificuldades sentidas 
enquanto Presidente?
P.M: De momento, as maiores dificuldades que 
sinto enquanto presidente, passa pela habitação 
degradada que ainda existe na nossa Vila, e passa 
também pela falta de estacionamento, é um problema 
grave que tem vindo a piorar com o aumento de 
carros 

m.P: algum sonho no horizonte?
P.M. Se conseguisse resolver, junto com as entidades 
competentes, o problema da habitação degradada 
e solucionar a falta de estacionamento da nossa vila, 
era um Sonho realizado.

A magazine a Praça deseja a Paulo Melo os maiores 
sucessos profissionais e pessoais!
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Cada vez mais me convenço que o 
“populismo” está a crescer dia após dia, em 
vários países da União europeia e não só, 
parece uma epidemia que se alastra pelo 

mundo inteiro, algo que não devia acontecer.

Como é inacreditável, que em pleno século XXI, uma 
grande parte da população 
destes países está a votar em 
líderes xenófobos, racistas e 
machistas, que não respeitam 
os essenciais valores da 
democracia, como a liberdade 
de expressão e os Direitos 
Humanos.

este é um retrocesso perigoso 
para a democracia, parte 
destes políticos estão a tornar-

se ditadores e normalmente são grandes adversários 
da “comunicação social”, desconhecendo que 
a mesma é o principal garante da democracia, 
um verdadeiro arauto daqueles que não têm voz, 
esquecidos e desprezados por grande parte pelos 
governantes!

vejamos por exemplo: o que se está a passar no Brasil, 
uma boa parte dos eleitores do sul, nomeadamente, 
uma considerável franja de mulheres com cultura 
e grande poder económico deram o seu voto, no 
passado dia 7 de Outubro, ao candidato presidencial 
não liberal, Jair Bolsonaro, ele que é capitão do 
exército na reserva e antigo deputado parlamentar. 
Venceu as eleições primárias com 46%, próximo 
da maioria absoluta, enquanto que o candidato 
do partido trabalhista, Fernando haddad, apenas 
chegou aos 28%, uma distância considerável. 
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Para Haddad a tarefa não se avizinha fácil em virtude 
de este estar encostado à anterior maioria absoluta 
que governou o pais durante muitos anos. Tudo leva 
a crer que Bolsonaro irá vencer as eleições para 
a presidência do Brasil, no dia 28 de Outubro do 
corrente ano, com uma distância confortável para o 
seu adversário.

Contudo, ainda existem brasileiros democratas que 
acreditam numa reviravolta e que Haddad conseguirá 
derrotar Jair Bolsonaro. estas eleições estão a ser uma 
lição para os líderes democratas, até tenho dúvidas se 
eles merecem este título, porque nas últimas décadas 
não honraram a “Democracia”. Muitos deles estão 
envolvidos em casos de corrupção, lavagem de 
dinheiro, etc. como é o caso “Lava Jato” no Brasil, 
assim como muitos outros semelhantes à escala 
global, que se estima que hajam mais de quinze triliões 
depositados em paraísos fiscais, contas off shore, por 
banqueiros e líderes políticos sem escrúpulos.

Por outro lado, a maioria dos políticos não defendem 
os verdadeiros direitos de quem os elegeu, mas sim, os 
seus interesses pessoais e do partido. Quando passam 
à aposentação, auferem três pensões de reforma e 
alguns ainda gozam de mordomias, enquanto outros 

seres humanos, que trabalharam como operários 
durante 40 a 50 anos, recebem uma reforma de 
miséria, que não lhes permite viver condignamente, e 
que não são suficientes para as necessidades básicas, 
renda de casa, medicamentos e alimentação.

estes são alguns dos grandes falhanços dos 
representantes que não têm honrado a Democracia, 
dando a origem a que uma grande parte do eleitorado 
esteja cansado das injustiças, maioritariamente 
injustificadas, levando-os de um momento para o outro 
a mudar de candidato, arriscando dar um mergulho 
no escuro.

Portanto votam em candidatos racistas, xenófobos 
que costumam vender gato por lebre e se proclamam 
os salvadores da pátria, que conseguem iludir muitos 
milhões de eleitores. Precisamos de líderes mais sérios 
e eficazes a fim de salvar esse conturbado planeta, 
onde existem milhões de pessoas a abandonar os seus 
países, perseguidos, descalços, famintos, fugindo da 
guerra e da miséria.

Infelizmente alguns governantes e milionários ainda 
não acordaram para esta realidade.
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reGO & reGO

John G. rego and alfred r. rego, Jr., cousins, opened 
their law offices over 40 years ago on hope Street 
in Bristol. Originally, they rented andrade insurance 
storefront on hope Street. in 1987, they purchased 

the Falugo house at 443 hope Street and have worked 
toward providing a full service law firm for the east Bay.

The firm is rated “b.v.” by the Martindale-hubbel law 
directory, one of the highest ratings a law firm may be 
given by this internationally known directory of attorneys.

in 1991, John’s son, Jay (John J. rego) joined the firm 
which allowed them to serve both Massachusettsand 
Rhode Island clients.

John G. rego is a graduate of Western New england 
School of Law, is a member of the ri Bar association’s 
Title Standards Committee and has served as a justice of 
the peace in Bristol county. 

al rego is a graduate of Franklin Pierce Law center in 
concord, Nh. he is a former probate judge in Bristol and 
is a member of the ri council of Family Mediators and the 
Society of Professionals in Dispute Resolution/American 
Arbitration Association.

Jay Rego is a graduate of New england School of Law 
and has been an instructor in law at Roger Williams 
University. He is also a member of both the Rhode Island 
and Massachusetts Bars.

Drawing on their years of experience and individual 
areas of concentration, the firm offers personalized 
attention in identifying and achieving their client’s goals 
in a confidential manner. as a full service law firm, they 
endeavor to provide quality legal representation and 
creative advice in many areas of law. The firm’s areas of 
concentration include:
 
real estate: residential and commercial closings, title 
examinations, zoning and subdivision matters.

Landlord/tenant matters, evictions.
 
Bankruptcy and debt collection.
 
Business/corporate law: corporations, partnerships, 

AttorneYs At lAW

private and non-profit, start up/new business, business 
planning and consulting, oan acquisition, debt 
settlement, collections.

Personal injury and civil litigation.

John G. rego 

celebrAting over 40 YeArs in business

John J. Rego 
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Family law, divorce, separation and mediation. 

They regularly resolve disputes through direct negotiation 
and alternative techniques such as arbitration and 
mediation. These efforts achieve favorable results while 
avoiding the expense and delay often associated with 
the full litigation process.

Personal financial planning (estates, wills, trusts and 
probate) – Personal estate planning involves the 
preparation of living wills, durable powers of attorney, 
wills, trusts and other instruments as appropriate. It may 
also involve advice concerning planned giving, estate 
liquidity, and specialized planning to provide for assets. 
Planning emphasizes both personal and tax goals. The 

Alfredo R. Rego Jr

firm also handles probate proceedings and advises on 
matters of estate administration, trusts and guardianships.
Immigration law, including such matters as family-based 
permanent residence petitions, visa processing and 
adjustment of status.
 
Criminal defense.

website at www.rego-law.com.
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Antigamente... Era assim

Não é boa pinga nem tem 
«pingo» de interesse histórico…ainda por cima, 
se se começa a reportagem com imagens 
antigas [a preto e branco] da apanha das uvas 

na Caloura também!

É a mesma coisa que falar da Procissão do Senhor Santo 
Cristo e não invocar que a imagem veio do Convento da 
Caloura d’Água de Pau para o Convento da esperança 
em Ponta Delgada.

É a mesma coisa que falar da fundação do Primeiro Liceu 
de Ponta Delgada, sem invocar que o seu fundador – 
Padre João José do Amaral - nasceu na Vila de Água 
de Pau.

É a mesma coisa que falar da boa qualidade da 
água que se bebe nas cidades de Ponta Delgada e 

Lagoa sem se invocar que as suas 
excelentes nascentes se localizam 
em Água de Pau.

Não ignorem a nossa história !

De resto, quem percebe, de boa 
pinga…ou percebia, quando a 
havia com fartura na Caloura, 
sabe muito bem que, o vinho que 
se produzia na ilha de S. Miguel e 
se bebia – nas tascas com estatuto 
e na boa mesa – era o da Caloura.
Os outros, produzidos no resto 

fAlAr de 
vinHo de 

cHeiro sem 
invocAr A 
cAlourA, 
nÃo fAZ 
sentido !

da ilha, só depois de se ter vendido ou esgotado a 
produção do vinho de cheiro da Caloura do ano em 
curso é que tinha venda. esta é que é a realidade.

Hoje então, o vinho de cheiro que existe, não se pode 
dizer que comparado com o antigo da Caloura, se pode 
afirmar de «água-pé», não se trata disso, mas também 
nunca se poderá comparar ao que se produzia na 
Caloura de Água de Pau.

No entanto, tem aparecido á venda no mercado-da-
saudade, nos estados Unidos, garrafões de vinho da 
caloura, com a fotografia do Porto da caloura bem 
escarrapachada e a cores! essa é boa!

Usam a fama do antigo vinho de cheiro da Caloura para 
vender vinho produzido noutras localidades da ilha, já 
que pouco ou nada, infelizmente se produz ainda, vinho 
de cheiro, na nossa Caloura !

Não se pode falar de vinho de cheiro da Caloura sem 
invocar as suas vindimas, os cortejos de raparigas e 
mulheres de lenço na cabeça e voz afinada a cantar 
pela rua dos Ferreiros e Portela, abaixo e por toda a 
caloura, no princípio e fim do dia, até ao dia da adiafa 
que encerrava com festejos conhecidos em toda a ilha.
O vinho de cheiro da Caloura movimentava toda a 
vila de água de Pau e a sua produção refletia-se na 
economia local, pois muitas obras, melhoramentos e 
novas construções e até muitas contas eram pagas no 
comércio local durante e após as vindimas. É que todos 

Roberto Medeiros
Um viajante no 

Tempo, da Vila de 
Água de Pau
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ganhavam direta ou indiretamente com o vinho de 
cheiro da Caloura.

Tiravam proventos, os rapazes e raparigas, homens 
e mulheres que se contratavam para as vindimas, as 
tabernas e casas de pasto e restaurantes locais e pela 
ilha. Sobretudo os restaurantes e tabernas da Ribeira 
Grande, que avançavam, aos donos das adegas da 
Caloura, dinheiro à frente para condicionarem a venda 
do vinho a outro cliente.

Nas Festas de 15 de agosto, nas décadas do meu 
tempo, 60s, 70s e 80s ainda da «Quirida» Senhora dos 
Anjos, na manhã daquele dia, já havia vinho doce da 
Caloura, nas «vendas» do característico «mercado» de 
rua na Praça, ao lado dos figos-de-figueira, enquanto 
nas lojas «canadas» de vinho de cheiro novo jorravam e 
enchiam copos pelos seus balcões de venda.
Os bons jornalistas que sobre isso tudo sabiam vão 
desaparecendo, infelizmente, e poucos ainda há que 
disso sabem.

No entanto, basta pesquisar ou dar um passeio a Água 
de Pau em dia de cortejo etnográfico e procurar entre o 
povo gente que sabe disso tudo e tudo isso viveu e sentiu 
na pele momentos ricos do tempo em que se produzia 
o Vinho de Cheiro da Caloura, na Vila de Água de Pau.

[ No tempo do Vinho de Cheiro da Caloura]
Canção das antigas das Vindimas da Caloura, em Água 
de Pau
 
Sempre a cantar sem ter razão,
Gosto de ver no canjirão,
O vinho de cheiro
da Caloura e do Pisão !

Amanhã faço os meus anos,
Ó que dia de alegria !
Não queria ter mais idade,
Porque a mocidade não torna a vir !
 
[assim cantavam agelina Felício, conceição de Melo 
e outras enquanto desbagavam as uvas  nos tabuleiros 
durante as vindimas]
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antónIo mIguEl BoRgES SoaRES
Presidente da Câmara Municipal do Nordeste

A Vila do Nordeste conta atualmente com 
cerca de cinco mil habitantes, tem 101,51 km2 
de área e está subdividido em 9 freguesias, 
Salga, achadinha, achada, Santana (Feteira 

Grande e Feteira Pequena), algarvia, Santo antónio, 
São Pedro, Lomba da Fazenda (Lomba da cruz e 
Fazenda), Nordeste (Sede do concelho, inclui as 
localidades de Pedreira e Vila.)

O município é limitado a sul pelo município da 
Povoação e a oeste pela ribeira Grande e tem costa 
no oceano Atlântico a norte e leste.

Viajar pelo concelho do Nordeste é antes de mais 
penetrar no mais íntimo de uma terra feita de paz, 
tranquilidade e belezas inesquecíveis.

É percorrer este pedaço de terra distinto na ilha de 
São Miguel com vistas de cortar a respiração, vales 

NOrdeste
Aqui A ilHA é outrA

soberbos, serra e montanhas imponentes, quedas de 
água e ribeiras refrescantes. É saltar de miradouro 
em miradouro, qual deles o mais belo e embriagar os 
olhos nos maciços de flores que fazem do Nordeste o 
concelho mais florido. as hortênsias ou as azáleas são 
uma presença nos miradouros e estradas que ligam as 
freguesias e localidades deste concelho.
No Nordeste, os típicos pratos tradicionais são a Sopa 
de Funcho, o Galo capão, o pão caseiro, único da ilha, 
que se encontra facilmente na Lomba da Fazenda ou 
na Salga. Terra de homens de mãos calejadas pelo 
trabalho do campo, ao sol ardente, e de mulheres 
bordadeiras, genuínas e sinceras, criadoras de 
vestimentas e trajes tradicionais, de enorme beleza e 
qualidade,

www.wikipedia.comEdifício da Câmara municipal
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Aqui A ilHA é outrA

Hoje o Nordeste, é terra de prosperidade, de 
oportunidade e de investimento onde a natureza 
convida o novo e o velho, o conhecido e o 
desconhecido, a explorarem os seus recantos, a 
escalarem as suas montanhas, a banharem-se nas 
águas temperadas dos portinhos das freguesias, a 
lancharem nos seus inigualáveis miradouros e, até 
mesmo, a relaxarem ao pôr-do-sol quando o azul do 
céu assume uma tonalidade em nenhum outro lado 
vista. Nordeste é esperança.

PatRImónIo RElIgIoSo
No Nordeste, por norma, os edifícios religiosos 
destacam- -se na paisagem pela imponência das 
fachadas brancas delimitadas por elementos em 
basalto cinzento, que contrastam com as pequenas 
habitações que os rodeiam ou com os pastos 
verdejantes que os circundam. Tanto as igrejas 
paroquiais, dentro dos aglomerados urbanos, como 
as ermidas implantadas nos lugares mais remotos, 
guardam em si histórias, tradições e lendas desde os 
tempos do povoamento da ilha.

aRtESanato E EtnogRaFIa loCal
O artesanato do Nordeste é uma expressão da cultura 
local e uma memória viva dos processos antigos, 
tradicionais e rudimentares da produção de objetos e 
artefactos característicos deste concelho. https://cmnordeste.pt

Parque Natural - Ribeira dos Caldeirões

http://byacores.com

Miradouro vista dos Barcos
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PrimeirO eNcONtrO 
iNtercONtiNeNtal dO rOmeirO

No passado mês de Agosto decorreu nos 
estados Unidos da América o Primeiro encontro 
Intercontinental do Romeiro, um evento que 
foi um sucesso absoluto para os participantes 

e Comissão Organizadora. Com um trabalho e 
planeamento a ser feito desde Fevereiro, do presente 
ano, o encontro teve como objectivo reunir irmãos 
Romeiros, não só da Nova Inglaterra, como também 
do canadá, Bermuda e açores, para abordar temas 
relacionados com a Romaria e a vivência do Romeiro 
cristão após a Romaria.

De uma maneira esplêndida, os participantes ouviram 
e partilharam, durante quatro dias, testemunhos e 
aprendizagens que certamente ficaram para sempre 
gravadas nos seus corações e mentes.

esta iniciativa decorreu no centro comunitário Grupo 

Amigos da Terceira em Pawtucket, Rhode Island e 
contou com um programa que incluiu a apresentação 
de duas publicações, livro intitulado “Romeiro porque 
caminhas?” da autoria de eduardo Borges vindo dos 
Açores e do livro “De uma ilha para a Outra” da autoria 
de José Luís Jácome, vindo do Canadá.

Fernando cabral, reverendo pároco da igreja de 
Nossa Senhora de Fátima em cumberland, rhode 
Island foi o Director espiritual do encontro, enquanto 
Victor Santos, o homem que sonhou e lutou muito por 
este encontro, para além de membro da Comissão 
organizadora, foi um elemento fundamental para 
o sucesso desta iniciativa que ficará na história das 
Romarias Quaresmais Micaelenses. 

Fernando Pessoa escreveu que: Deus quer, o homem 
sonha e a Obra nasce. Victor Santos, homem dinâmico, 
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com óptimo sentido de humor e sempre com uma 
atitude positiva, lutou e ultrapassou barreiras difíceis 
para que este encontro fosse realizado. Infelizmente 
a participação de irmãos romeiros da Nova Inglaterra 
não foi numerosa, mas a presença de irmãos dos 
açores, canadá e Bermudas fez esquecer as 
dificuldades e perceber que poucos por vezes fazem 
mover montanhas e conseguem levar uma mensagem 
de esperança mais longe do que uma multidão.

No programa do encontro também a destacar os 
momentos de confraternização entre irmãos e também 
do passeio turístico pelo estado de Rhode Island.

Foram realizadas várias palestras com temas pertinentes 
da vida quotidiana e sobre as Romarias Quaresmais. 
estes momentos de partilha foram protagonizados por: 
victor Santos, Dionísio da costa, Luís Tavares, Fernando 
Maré, Debbie Brum, João carlos Leite e José Maria 
Sousa.

Um dos momentos de maior emoção, entre os 
presentes, surge quando o cântico da Avé-Maria é 
levantado pelos irmãos romeiros no momento em que 
se inicia o terço rezado, não fosse este o elo de ligação 
entre todos os romeiros da quaresma.

No último dia do encontro, todos participaram numa 
eucaristia em Providence, presidida pelo Padre Joseph 
escobar, indo mais tarde incorporar a Procissão do 
Senhor da Pedra de New Bedford.

A animação também fez parte desta aventura de 
sucesso nos eUa. contou com cantigas ao Desafio 
a cargo de José Custódio, eduardo Papoila e José 
Soares e músicas em honra ao espírito Santo cantadas 
pelo grupo da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário 
em Providence, chefiada por José custódio.

No encerramento deste memorável encontro, 
a Comissão Organizadora enalteceu o trabalho 
desempenhado pela Direcção do Centro Comunitário 
Grupo amigos da Terceira durante os quatro dias com a 
preparação de salas e refeições que foram magníficas. 
Também agradeceu a todos patrocinadores que, de 
alguma forma, contribuíram para a realização deste 
encontro e sobretudo agradecer aos participantes e 
oradores pela sua boa vontade em estarem presentes 
e terem depositado confiança no trabalho da 
Comissão organizadora.

este evento possivelmente não ficará por uma edição. 
A união e cumplicidade criada entre todos fez 
acreditar que nos próximos anos um novo encontro se 
realizará em outra cidade/país.
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Making friends seems like such a natural thing 
to do. Yet on closer examination why our 
friends are who they are offers some reasons. 
As children most of our friends were from the 

neighborhood or our parents friends’ children. As we 
got older proximity was still a factor. In school other 
kids’ similar interests to yours became your friends. That 
is how friends naturally seem to come together. Often 
this leads us with a bunch of friends who look like us.

Deborah Plummer, a psychologist and person of color 
has done some research on the benefits of having 
friends that don’t look alike. She offers evidence and 
makes a strong argument that having friendships 
that cross racial lines is a win-win situation. Having 
cross racial friendships expands our understanding of 

people. It opens us up to new 
experiences and perspectives. 
It breaks down awkwardness 
and fear of the unknown.

We see for more cross 
racial friendships in younger 
generations. This may be due 
to the positive effects of the 
civil rights movement and 
social momentum it caused. 
Another reason is ethnic 
demographics. The racial 

Chris Menton
Professor of Criminal 

Justice at Roger 
Williams University

FRIEndS 
WHO DON’T 

LOOK LIKe YOU

makeup of America has changed. Change can be 
difficult but change is real.

It can be some effort to establish cross racial friendships. 
It takes us out of our comfort zone. Depending on where 
you live it may be difficult to even find candidates to 
be cross racial friends. Yet often times putting in extra 
effort has rewards. This is a bit of a shift because the 
intentions use to find friends are automatic, they are 
from habit. That is where the work is. Overriding the 
habits you use to find friends is difficult, difficult but not 
impossible.

Dr. Plummer’s theory is that by developing cross racial 
friendships we can make significant steps towards 
equity for all.

Happy Holidays
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  Happy Holidays
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Back in 1990 a missionary priest in Taiwan was 
parish priest of a small parish that had a small 
kindergarten attached. The kindergarten was 
underused and struggling. The priest, Father 

Gerry Neylon, a columban missionary from ireland, 
began to notice that little help was available at that 
time for families who had children with special needs. 
By coincidence, (or was it just a coincidence?) an 
American lay missioner who had expertise in special 
education became available to work with Fr. Gerry to 
do something for the children with special needs. From 
those modest beginnings, a new institution called The 
holy Family center for Special education came into 
being. 

A few years passed and the founders were transferred 
to other assignments, but the growth of the center 
continued. It was slow but steady and, most importantly, 
continuous. By 2007 the center was outgrowing its 
original location in a couple of kindergarten classrooms. 
A board of directors was now in place and with the 
support of the Bishop Lee of the local diocese, they 
began to plan a five story building that was eventually 
dubbed ‘the wish zone.’ 

It took about $1.8 million (US) dollars from the Social and 
Family affairs administration of the Ministry of Welfare, 
and another $180,000 from the Taiwan lottery and a 
great many small donations from the community but 
eventually the wish zone became a reality in 2012. 

The most important thing about the wish zone is not 
the building, but what goes on inside the building and 
even more importantly inside the hearts and minds of 
the students. It is a place where young people who 
often feel that they can’t do what others do, find 
they can learn skills and make their own contribution 

to society. For many of the 
students even simple tasks need 
to be broken up into simple 
steps in order to be mastered. 
But with patience and practice, 
there are skills that can be 
learned. The teachers and their 
own skills and patience are the 
most important ingredient in this 
recipe for educational success: 
impossible dreams becoming 
wishes come true.

Father John 
edward Burger

tHe WisH 
Zone

Students from holy Family performanced 
a dance at the columban Fathers 

100th anniversary celebration. 

One of many thank you plaques with the 
names of local donors to the center. 

Students learn how to
keep their school tidy

The wish zone recycles

holy Family center For Special education, The WiSh ZONe

Our group visits holy Family.
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Apenas cheguei em Bristol há 2 meses. Depois 
de estar por 13 anos trabalhando no Canadá, 
deparei-me com a possibilidade de continuar 
o ministério sacerdotal na costa leste 

americana. Parti de uma costa para vir à outra. Porque 
no Canadá trabalhei, nos últimos anos, na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima que localiza-se na cidade 
de victoria, na província da columbia Britânica. 

Por nascimento venho do Brasil, especificamente do 
estado do Paraná. Minha cidade natal se chama 
Mariluz, lugar em que até hoje vivem meus pais. 

O estado do Paraná, no Brasil, é pujante pela grande 
capacidade agrícola e pelo agro negócio, sendo um 
dos maiores produtores de grãos no sul do Brasil.

Tornei-me padre também no Brasil em 17 de dezembro 
de 1995 (na mesma cidade em que nasci, e na mesma 
paróquia em que fui batizado), e jamais tinha pensado 
ou feito planos de um dia me transferir para a América 
do Norte. Isto nunca foi parte do meu ministério 
sacerdotal.

Quando surgiu a oportunidade 
em 2005 acabei dizendo sim, 
motivado pelo espírito de 
aventura em conhecer pessoas 
novas e outra cultura. 
Quando no início vim ao 
Canadá, à cidade de 
edmonton, Alberta, o que mais 
pesou na decisão foi o fato de 
se ser convidado a trabalhar 
com os imigrantes portugueses. 
Já tinha tido uma experiência 
com os portugueses da 

cOm imiGraNtes 
POrtuGueses

13 Anos trAbAlHAndo diáspora quando estudava na europa. Por um período 
curto tomei contato com eles na Alemanha enquanto 
trabalhava como operário na Mercedes Bens. 

Durante a semana era um colega de trabalho, e no 
domingo celebrava a missa para eles.

Permito-me dizer que os portugueses com a sua 
necessidade de um sacerdote que os atendesse na 
sua língua mãe foram os responsáveis pela minha 
vinda ao Canadá. Como pároco dos portugueses 
em edmonton, Alberta, também tive a oportunidade 
de imergir na cultura religiosa portuguesa que são: as 
celebrações dos santos da fé católica, as procissões e 
as festas do espírito Santo.

Ao ser um padre, trabalhando em comunidades de 
imigrantes já há algum tempo, digo com experiência, 
que não basta apenas ser padre para conduzir uma 
paróquia portuguesa, ou de raiz portuguesa. É preciso 
igualmente entender a idiossincrasia presente. e 
isto só se aprende pela capacidade de perceber a 
sensibilidade e a maneira com a qual os imigrantes 
estabelecem sua relação com Deus através da 
preservação da sua cultura e dos seus valores 
religiosos. Não basta apenas saber teologia, mas é 
preciso, e sobretudo, conhecer um pouco do íntimo 
de cada coração. 

As comunidades imigrantes portuguesas trouxeram os 
valores éticos, religiosos e humanos para onde quer que 
imigraram. Tais valores contribuíram definitivamente 
para moldar estas outras nações que os receberam 
enriquecendo assim a vida de seus cidadãos. Por isso, 
certamente, todo filho de imigrante deve ser sempre 
muito grato aos seus pais por eles terem lhe dado não 
somente a oportunidade de ter uma vida melhor, 
todavia porque eles deixam para todos os demais a 
herança imaterial da honestidade, do bom caráter, 
da solidariedade e respeito ao próximo.

espero que aqui, a cada dia e com a cooperação de 
todos, possamos construir uma comunidade sempre 
melhor.

Pe. Marinaldo
Batista 

St. elizabeth Parish
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meN are Just HaPPier PeOPle!

What do you expect from such simple 
creatures? Your   last name stays put. The 
garage is all yours. Wedding plans take care 
of themselves. Chocolate is just another 

snack. You can never be pregnant. You can wear a 
white T-shirt to a water park. You can wear NO shirt to 
a water park.
 
Car mechanics tell you the truth. The world is your 
urinal. You never have to drive to another gas station 
restroom because this one is just too icky. You don’t 
have to stop and think of which way to turn a nut on a 
bolt. Wrinkles add character.
 
Wedding dress - $5,000 Tux rental - $100. People never 
stare at your chest when you’re talking to them. New 
shoes don’t cut, blister, or mangle your feet. One mood 
all the time. Phone conversations are over in 30 seconds 
flat. You know stuff about tanks.
 
a five-day vacation requires only one suitcase. You can 

open all your own jars. You get 
extra credit for the slightest act 
of thoughtfulness. If someone 
forgets to invite you, he or she 
can still be your friend. Your 
underwear is $8.95 for a three-
pack. Two pairs of shoes are 
more than enough.
 

You almost never have strap problems in public. You 
are unable to see wrinkles in your clothes everything on 
your face stays its original color. The same hairstyle lasts 
for years, maybe decades. You only have to shave 
your face and neck.
 
You can play with toys all your life. One wallet and one 
pair of shoes - one color for all seasons You can wear 
shorts no matter how your legs look. You can ‘do’ your 
nails with a pocket knife.
 
You have freedom of choice concerning growing 
a mustache. You can do Christmas shopping for  25 
relatives on December 24 in 25  minutes   .
 
No wonder men are happier!

NICKNAMeS
• if Laura, Kate and Sarah go out for lunch, they will call 
each other Laura, Kate and Sarah.
• if Mike, Dave and John go out, they will affectionately 
refer to each other as Fat Boy, Bubba and Wildman

eaTiNG OUT
• When the bill arrives, Mike, Dave and John will each 
throw in $20, even though it’s only for $32.50. None of 
them will have anything smaller and none will actually 
admit they want change back.
 
• When the girls get their bill, out come the pocket 
calculators.ed Tavares

This needs no explanation - and is a fun read, no matter your gender.
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MONeY
• a man will pay $2 for a $1 item he needs.
• a woman will pay $1 for a $2 item that she doesn’t 
need but it’s on sale.

BaThrOOMS
• a man has six items in his bathroom: toothbrush and 
toothpaste, shaving cream, razor, a bar of soap, and 
a towel.
• The average number of items in the typical woman’s 
bathroom is 337. a man would not be able to identify 
more than 20 of these items.

arGUMeNTS
• a woman has the last word in any argument.
• anything a man says after that is the beginning of a 
new argument.

FUTUre
• a woman worries about the future until she gets a 
husband.
• a man never worries about the future until he gets a 
wife.

MarriaGe
• a woman marries a man expecting he will change, 
but he doesn’t.

• a man marries a woman expecting that she won’t 
change, but she does.

DreSSiNG UP
• a woman will dress up to go shopping, water the 
plants, empty the trash, answer the phone, read a 
book, and get the mail.
• a man will dress up for weddings and funerals.

NATURAL
• Men wake up as good-looking as they went to bed.
• Women somehow deteriorate during the night.

OFFSPriNG
• ah, children. a woman knows all about her children. 
She knows about dentist appointments and romances, 
best friends, favorite foods, secret fears and hopes and 
dreams.
• a man is vaguely aware of some short people living 
in the house.

ThOUGhT FOr The DaY
A married man should forget his mistakes. There’s no 
use in two people remembering the same thing!
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whether at home or in a hotel, never rely on a door 
chain lock for safety. even an amateur can often break 
them in seconds. Always use dead bolts they are much 
harder to break.

If you are staying in a hotel or have one at home, 
peepholes can be used to look into your home or room. 
even one-way technology can be defeated. Use the 
cover if one is available or put tissue in the peephole to 
keep people from looking in.

Keep your car key fob reachable from your bed; your 
night table is a good location.  Car fobs contain panic 
buttons and can double as a great alarm in case 
of emergency. Pressing the panic button will cause 
your vehicle to repetitively blast it horn and flash its 
headlights. If your car is in the driveway this can draw 
attention to your location and hopefully scare would-
be-criminals away.

Keep your car key in your hand when walking alone, 
especially in parking lots. Having your key available 
reduces the time between approaching your car and 
drive away. Also a physical key protruding between 
your knuckles as you make a close fist can serve as a 
makeshift weapon in case someone does try to attack 
you.

Set the home address in your 
smartphone, gPS, and other 
devices to an address near your 
home, but not to your actual 
home address. If someone steals 
your phone or breaks into your 
car, you do not want the crook 
to rob your home. Theoretically, 
any paperwork in a car that 
contains you home address 

should be kept locked in the glove compartment to 
minimize the risk of them obtaining the information.

Enable remote wipe for your smartphone. If stolen you 
want to make sure that any sensitive information on 
your phone is wiped.

do not over share on social media. People tend to 
share vacation pictures while still far from home. If such 
information is seen by the wrong sets of eyes it can lead 
to attempts to rob your house. Also do not respond to 
social-media invitations that are sent to all members of 
your family. It will let people know in.
 
lock up dangerous medications that are candidates 
for abuse. The personal demons of some people who 
visit your home may manifest into  them stealing these 
medications. even family members may be tempted.

Cover c. meras. The camera on smartphones, laptops 
and computers can be hacked by someone and they 
can see and record your every move. Also be aware of 
the microphone, these can be activated by malware.

Check for skimmers and hidden camera. Before making 
a credit card payment or using an ATM machine, 
check the device for added on cameras of “skimming 
technology” if the card reader appears to have been 
tampered with or something appears strange, find 
another machine. 

do not have conversations with “wrong number” callers. 
They may actually be criminals seeking information in 
an attempt to target you for identity theft or worse.

In  an emergency situations use flashlights for light- not 
candles. Candles can fall or be knocked over and 
cause a fire.

at HOme Or aWaY
safetY tiPs tO cONsider 



Nem sei se “Sanmiguelando” é uma palavra, mas 
mostra bem um  hábito que tenho em conjunto 
com o meu marido e os nossos filhos que é o de sair 
de casa “sem destino” com o objetivo de descobrir 

um lugar diferente na ilha de São Miguel, um género de 
“touring turístico”.

Um destes dias lá fomos pela estrada fora quando a 
pergunta se levantava e teimava em não ter resposta: 
“então pessoal, onde vamos?”, zero respostas ,  delegando 
no condutor a árdua tarefa da escolha do destino. “Furnas” 
diz o mais pequeno. Pois que seja! “Mas, não quero ir pelo 
mesmo caminho”, dizia ele. Saindo da ribeira Grande 
fomos pela estrada antiga até chegarmos à scut que nos 
leva até às Furnas.

Quanto mais avançávamos no percurso a curiosidade 
sobre o destino final aguçava ainda mais, sobretudo após 
termos visto a placa “Lagoa Seca” e dizia o mais velho: 

“não conhecemos esta lagoa, bora 
descobrir!”.

Assim foi. Ingressamos por caminhos 
desconhecidos, “fazendo umas 
canadas”, como se diz em bom 
micaelense, e nada de “Lagoa 
Seca”…. Continuamos a subir até 
uma bifurcação que apontava a dita 
lagoa, chegados ao cimo, nada de 
lagoa, encontramos o Miradouro do 
Lombo dos Milhos, que de acordo 
com a informação disponibilizada 

rumo à lAgoA secA
“saNmiGuelaNdO” 

em www.azores.gov.pt, “localizado na Lagoa Seca foi 
inaugurado pela Junta de Freguesia das Furnas em 1996. 
Oferece uma vista panorâmica sobre os montes verdejantes 
do complexo vulcânico”. De facto, a vista sob o vale das 
Furnas é qualquer coisa de espetacular, a primeira vez que 
vimos o também conhecido por ‘Cartão-de-visita” sob um 
ângulo totalmente distinto.

A mesma página aponta ainda que “dispõe de uma zona 
de merendas”, pois, não demos com aquela zona.

No mesmo miradouro encontrava-se um rapaz a apreciar 
a paisagem a quem perguntamos como se chegava à 
Lagoa Seca. ele respondeu com um sorriso rasgado “É 
olhar em volta, é aqui a Lagoa Seca”. Ficamos os cinco a 
apreciar a paisagem sob o vale das Furnas.

Diz a lenda, segundo narra Furtado – Brum, Ângela açores: 
Lendas e outras histórias Ponta Delgada, Ribeiro & Caravana 
editores, 1999, p.110-111, citado pelo centro de estudos 
Ataíde Oliveira “há muitos anos atrás, havia uma freguesia 
chamada Lagoa Seca que ficava para os lados das Furnas. 
Um certo dia, em que a freguesia estava em festa e todos 
se divertiam em danças e folguedos, uma mulher já velha 
do lugar precisou de ir buscar água à fonte.

Quando lá chegou, viu que alguma coisa estava diferente: 
a água corria quente e com areia.

Ficou muito assustada e apressou-se a avisar o povo, mas 
nem o próprio marido a acreditou. Continuaram a divertir-se 
e não se aperceberam que o céu escurecia como se fosse 
de noite. a velha, cada vez mais aflita, tentou convencer 
o marido a fugir dela, dizendo-lhe que ia haver um grande 
castigo. Não conseguiu demovê-lo e, lamentando-se 
a chorar, abandonou o lugar sozinha, andando o mais 
depressa que podia.

Depois de percorrer algumas centenas de metros, olhou 
para trás e viu, com horror, que o lugar onde antes era a 
sua freguesia, a sua casa, as casas dos vizinhos, as terras, 
estava agora todo coberto por água, formando uma 
lagoa.”

Ainda segundo a mesma fonte, “a velha voltou logo para 
trás e reparou que uma coroa e um ceptro do espírito 
Santo eram arrastados pela ondulação até à borda da 
água. Aproximou-se mais, pegou nos objetos e estava tão 
desorientada que não sabia o que fazer. Mas, ao olhar bem 
para a Pomba do Ceptro, viu que ela se inclinava para o 
lado de Ponta Garça e resolveu dirigir-se para lá.”

Andou tão depressa quanto pôde, pois estava sozinha, 
triste e medrosa. Ao chegar ao princípio da freguesia, muito 
cansada, parou em frente à ermida e reparou que a Pomba 
se voltava para o interior, como se lhe estivesse a dizer 
onde devia ficar. entrou e sobre o altar colocou a coroa 
e o Ceptro. Ainda hoje lá estão, na ermida da Senhora das 
Mercês em Ponta Garça. a freguesia da Lagoa Seca deu 
lugar à bela Lagoa das Furnas”.

Já temos destino para o próximo passeio: Ponta Garça, 
também afamada pela massa sovada e pelos usos e 
costumes antigos que ainda perduram na atualidade.

Sandra 
Pacheco Tejo

Jornalista/Formadora
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Na formação do atleta iremos abordar, embora 
superficialmente, a nutrição do jovem atleta 
que basicamente é clara.

A nutrição apropriada é absolutamente essencial para 
uma boa saúde. O guia prático a seguir é simplesmente 
comer alimentos naturais, se a alimentação é 
preparada de outra forma teremos que pô-la de 
parte, é razoável comer natural e ficar por ali.

Como costumo dizer, a comida fresca é a melhor. 
existe muita variedade de comida natural e não há 
necessidade de comer congelada ou empacotada. 
São comidas diferentes com valores nutritivos 
diferentes. Na minha perspectiva a nutrição tem a 
ver com os diferentes grupos de músculos em áreas 
diferenciadas pelas suas funções. Se determinado 
músculo está fraco ou continua fraco, é porque a 
fraqueza muscular persiste dado a nutrição não estar 
equilibrada.

Os alimentos nutritivos fazem melhor ao corpo do atleta 
quando são absorvidos pelo organismo de uma forma 

natural. A reacção do corpo e do próprio cérebro é 
notoriamente mais eficaz, quando se trata de comida 
com produtos naturais, pois o nosso sistema digestivo é 
mecanismo muito sensível.

No que respeita ao balanço e energia muscular do 
atleta, o sistema muscular apresenta fraquezas que 
por vezes devido uma deficiência de nutrição de 
determinado músculo da cadeia cinética envolvida 
depois de se fazer um teste ao grupo 
ou a determinado 
músculo iremos 
repor esse nutriente 
necessário á sua 
normalidade na 
resposta motora 
com aumento de 
força. A reacção 
do músculo a esta 
situação é imediata 
aumentando a sua 
força. 

JOvem atletanutriÇÃo do 
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aGONists as a druG class iN treatmeNt Of diabetes 

Role of GlP-1

Diabetes is a common condition in the United 
States, affecting about 29 million americans. 
The disease is characterized by hyperglycemia 
(high blood sugar) caused by little to no insulin 

secretion from the pancreas (Type I) or due to receptors 
in muscle cells having decreased sensitivity to normal 
levels of insulin (Type II). Insulin regulates glucose 
levels by removing sugar from the blood when levels 
get too high, so if the body cannot make or use the 
insulin effectivity blood sugar levels go uncontrolled.  
Type I diabetes is usually always managed with 
pharmacological treatment first line, whereas some 
cases of Type II diabetes may be managed with lifestyle 

changes initially. 

Type I diabetes is usually managed 
with Metformin tablets as first line 
treatment, with or without insulin 
initially, depending on disease 
severity.  GLP-1 agonists may be 
considered as add-on therapy 
for some patients already on 
Metformin who did not achieve 
sufficient a1c lowering on the 
tablet alone. This class of drugs 

increases secretion of the body’s natural insulin from 
the pancreas and decreases glucagon release from 
the liver, both of which helps to lower overall blood 
glucose levels. Additionally, this drugs slows gastric 
emptying, allowing patients to feel fuller for longer and 
may be helpful in weight loss. Since these drugs work 
by promoting the increase of insulin, there is a risk of 
hypoglycemia with its use, so you still need to monitor 
for symptoms of low blood sugar as you would with 
injectable insulin. 

The current GLP-1 analogs on the market are Byetta, 
Bydureon, victoza, Trulicity, and adlyxin. all agents 
within the class lower A1C and post prandial blood 
glucose readings. Some of these drugs, like Victoza, 
are administered subcutaneously only once daily and 
are manufactured as convenient dosing pens. Apart 
from providing A1C lowering and potential weight 
loss, Victoza also decreased the rate of death from 
cardiovascular outcomes, heart attack, and stroke 
when compared to placebo in diabetic patients. 
Due to its effects on the pancreas, patients must be 
attentive to symptoms of pancreatitis. Overall, the 
drugs are safe to use and may be an option for some 
patients already on Metformin. 

Bryan Melo
Doctor of Pharmacy 
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criança, ou seja, trata-se quase sempre de uma situação 
transitória. Algumas das causas mais frequentes são o 
aumento da produção de urina durante a noite, o fato 
da bexiga ser pequena ou a existência de alterações 
no sono (incapacidade da criança acordar para ir à 
casa de banho, mesmo quando têm a bexiga cheia). É 
importante entender que várias destas causas podem 
ocorrer simultaneamente. São raros os casos em que a 
enurese é secundária a causas mais complexas.

A enurese noturna está também associada a uma 
predisposição genética. Se um dos pais da criança 
fez chichi na cama após os 5 anos de idade, o filho 
tem 40% de probabilidade de apresentar a mesma 
situação e essa probabilidade aumenta para 60% se 
ambos os pais tiveram enurese noturna. 

Fatores psicológicos e emocionais, como por exemplo 
a separação dos pais ou o nascimento de irmãos, 
devem também ser considerados dado que várias 
crianças podem reagir a esses acontecimentos através 
de alterações fisiológicas (alteração no apetite, 
náuseas, vómitos, enurese, etc.).  

PoRQuE é QuE dEvE PRoCuRaR um médICo? 
Como foi referido anteriormente, na maioria dos 
casos a enurese noturna melhora com o passar dos 
anos, contudo torna-se importante ir ao médico para 
descartar a existência de alguma causa mais complexa, 
que necessite de uma abordagem 
mais específica. após exclusão de 
causas mais complexas o médico 
ajudará a iniciar o tratamento mais 
adequado à situação do seu filho. 
Fazer chichi na cama é uma 
condição médica com um efeito 
prejudicial na família e na criança. 

este assunto ainda é tabu por parte 
de muitas famílias, que por vezes, 
se mostram renitentes em procurar 

e aGOra?
A retirada da fralda é um marco importante 

do desenvolvimento infantil e sempre muito 
esperado pelos pais.  Trata-se de um sinal de 
que finalmente o filho cresceu e já não é mais 

um bebé que usa fralda. Fazer chichi na cama é uma 
condição comum nas crianças, sendo normal a sua 
ocorrência antes dos 5 anos de idade.

Uma criança tem enurese noturna quando, durante 
o sono, faz chichi na cama de forma frequente e 
involuntária, para além da idade esperada (mais 
de 5 anos de idade). esta condição clínica é mais 
prevalente no sexo masculino. 

Segundo dados da Sociedade Internacional de 
Continência Infantil, 10% de crianças aos 6 anos têm 
enurese noturna. esta condição diminui com o passar 
do tempo, resolvendo-se na maioria dos casos de 
forma espontânea. Apenas 5% das crianças continuam 
a molhar o colchão aos 10 anos. 

A enurese noturna tem um grande impato na família e 
na própria criança, podendo reduzir a sua autoestima, 
ter um efeito prejudicial no seu bem-estar emocional, 
desempenho social e escolar. Coisas como dormir na 
casa de um amigo ou viajar com a turma podem se 
tornar um problema.

QuaIS aS CauSaS maIS ComunS
PaRa o CHICHI na Cama? 

esta situação, na maioria dos casos, resulta de causas 
que melhoram com o crescimento e maturidade da 

Dr.ª ana Sofia 
esteireiro

Médica Interna 
de Pediatria

cHicHi
Na cama...
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Como é FEIto o dIagnóStICo?
A história clínica, bem como a observação médica 
são essenciais para estabelecer o diagnóstico. Deste 
modo, poderão ser detetados diversos fatores que, 
isolados ou em combinação, podem causar esta 
perturbação.

O exame físico na maioria dos casos é normal, por 
isso é preciso considerar os antecedentes pessoais 
e familiares. O desenvolvimento da criança, as 
informações sobre o treino e controle dos esfíncteres 
e outros sintomas que possam estar presentes 
(como por exemplo a obstipação), serão dados 
muito importantes para o diagnóstico. Se o médico 
entender pode solicitar a realização de alguns exames 
complementares. 

tRatamEntoS dISPonívEIS:
existem vários tipos de abordagem, sendo a primeira 
etapa habitualmente aquilo que os médicos chamam 
de terapia comportamental (envolve treino da 
retenção urinária, métodos de recompensa, técnicas 
de psicoterapia, entre outras). existem outras terapias 
que podem ser utilizadas mediante aconselhamento 
médico, nomeadamente alarmes concebidos para 
ajudar no processo de aquisição de controlo dos 
esfíncteres e medicação específica para reduzir a 
produção de urina durante a noite. Os alarmes têm um 
sensor que fica perto da cueca e deteta as primeiras 
gotas de urina, disparando um alarme sonoro que 
desperta a criança. 

Cabe aos pais, com o apoio médico, ajudar a criança 
a ultrapassar a situação e não transformar estes 
episódios numa experiência traumatizante. 
Algumas estratégias que os pais devem adotar para 
lidar com enurese: 
- explique ao seu filho que há muitas crianças da idade 
dele que também passam pelo mesmo problema e 
que conseguem ultrapassá-lo.

ajuda médica. Lembre-se que tratar a enurese com 
sucesso melhora a qualidade de vida da família e 
da criança (a sua autoestima, memória de trabalho 
e reduz também os problemas psicológicos). Deste 
modo, se o seu filho (a) tem mais de 5 anos e continua 
a fazer chichi na cama, não hesite em procurar ajuda 
de um médico.

Tente que o seu filho tenha um horário de micções 
regrado durante o dia. 
A criança deve urinar pelo menos 5 a 6 vezes por dia. 
Para ajudar a manter um horário regular as micções 
podem ser realizadas após as refeições ou com recurso 
a um pequeno alarme de pulso. em cada ida à casa 
de banho a criança deve ser incentivada a fazer 
chichi sem pressas e a tentar esvaziar por completo 
a bexiga. Isto vai ajudar a manter a bexiga menos 
distendida e menos cheia.
Lembre-se que as crianças têm sempre muito mais 
que fazer do que ir urinar e não querem interromper 
as brincadeiras, por isso os pais e educadores devem 
ajudar a lembrar-lhes que podem estar com vontade 
de fazer chichi.
- Ingestão adequada de líquidos durante o dia, 
reduzida a partir do final da tarde, evitando bebidas 
gaseificadas, com corantes e cafeína. 
- Deite a criança sempre à mesma hora e estabeleça 
uma rotina que inclua a ida à casa de banho antes 
de se deitar.
- A criança deve registar (com a ajuda dos pais) as 
noites secas em desenho ou em calendário.
- Crie um sistema de recompensas com pequenos 
prémios simbólicos por cada noite em que a criança 
não molhe a cama. 

isto ajuda a criança a sentir-se mais confiante quando 
há mais noites secas (é um reforço positivo).

QuaIS oS ERRoS QuE oS PaIS dEvEm EvItaR
SE o FIlHo tIvER EnuRESE?

• Ingerir excesso de líquidos depois das 18h.
• Colocar fraldas na criança (no máximo, devem 

colocar resguardos do colchão).
• Acordar a criança a meio da noite porque tal 

perturba mais o sono e pouco ajuda na maior 
parte das situações.

• Punir a crianças quando esta faz chichi na cama.

castigar ou culpar o seu filho por ter molhado a cama 
não é positivo nem ajuda a tratar a enurese noturna, 
causando ainda mais stress na criança. Os pais 
devem, sim, recompensá-lo pelos sucessos que vai 
alcançando.
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wEddIngS In Fall

Lucia Aguiar

Are very IN DeMAND
From the  Beautiful color of the flowers to the 
special receptions!
very elaborate flowers arrangements.

in Fall 
The fashion in Fall became very popular for

the long sleeves dresses vintage laces earth tone
lining Touch of feminine romantic and sensual.

In the fall weddings receptions became very popular because the rustic look 
beautiful fall colors gives more the vintage Field
Today weddings are very different every bride customizes day on the wedding they 
have their own personal touch and feel
Beautiful colors and flowers for the wedding cakes and dresses.
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maN Of maNY taleNtsJuliO amarO

The intimate and caressing music of an acoustic 
guitar wafts softly towards picnickers on the lawn 
of Blithewold Gardens in Bristol, rhode island. 
The artist is Venezuelan guitarist, vocalist and 

composer, Julio Amaro.

The seventh of nine children, Amaro grew up in the 
small and hot town of Barquisimeto, west of caracas. 
Music was in the family: his father was an avid record 
collector and listened to music from Cuba on Radio 
havana. his sister gave him his first guitar when he was 

twelve, and he taught himself 
to play. His repertoire includes 
everything from classical, jazz 
and folk to contemporary.

Amaro is an accomplished 
painter as well. Prints of his 
artwork are on permanent 
display at Boston children’s 
Hospital. Sales of his miniatures 
paid his way through college on 

Margarita Island in the Caribbean. There he met and 
married Mary, who was visiting from New York. He took 
a job with the New York convention and visitors Bureau 
managing trade shows. Amaro jokes that during this 
time, he kept his guitars under the bed to keep the 
dogs from getting out.

Amaro later moved to Providence to accept a position 
as events manager for MJSA (Manufacturing Jewelers 
& Suppliers of America). He continued to paint and 
opened an art studio in Newport. The building owner 
convinced him to pick up the guitar again after hearing 
him play. Performances in Bristol led to a stint at a local 
café, where he met Cindy Daniels, his current girlfriend, 
a fellow painter and Bristol resident.

For the last five years, amaro has made Bristol his home. 
he performs every Sunday evening at Bar 31 in Bristol. 
He also plays on Mondays at Perro Salado, a Mexican 
restaurant in Newport. A CD of his original songs is in 
progress.William D. Curtis



Magazine A PrAçA | Novembro-Dezembro 201844

RirSó para

- 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.

aSCEdênCIa

- Pai, hoje recebi as notas!
- então onde estão elas? — disse o pai.
- emprestei!
- Mas porquê?
- Porque meu amigo queria assustar o pai dele

aS notaS

a professora pergunta para o Jorge:
– Onde fica a américa?
e o Jorge responde apontando no mapa.
a professora então pergunta para o Pedrinho:
– Quem descobriu a América?
e Pedrinho responde:
– Foi o Jorge, professora!

na ESCola

Qual é a bebida preferida do Pai Natal?
– É o Gin-Gobel

adIvInHa

Joãozinho chega à escola… e a Mariazinha atira uma bola de papel na 
cabeça dele e diz:
-”Head Shot”
Joãozinho pega no livro e acerta na cara da Mariazinha e diz:
-“hahahaha Face BOOK”!

JoãozInHo

A professora pergunta ao menino Joãozinho o que quer ser quando for 
grande. O menino responde:
– Quero ser o Pai Natal!
espantada pergunta a professora:
– O Pai Natal?! então mas porquê?
explica o Joãozinho:
– Ora! Ao menos assim só trabalhava uma vez por ano

PRoFESSoRa
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José Artur Cabral
Chef

Ingredientes:
(2 pessoas)

800 g de pescada às postas
300 g de batata
sal grosso q.b.
100 ml de azeite
½ pimento verde
½ pimento vermelho
1 cebola média
4 dentes de alho
100 ml de vinho branco
1 ramo de salsa fresca
2 colheres de sopa de polpa de tomate
piri-piri q.b.
200 g de camarão (30-40 descascado)
1 tomate maduro médio

cataPlaNa de Pescada e camarãO

Preparação:
1.  Numa cataplana deixa-se no fundo a cebola cortada em meia lua, de seguida as batatas descascadas e 
cortadas aos gomos, as postas de pescada, os camarões descascados, os pimentos limpos de sementes e peles 
brancas cortados em tiras finas, o tomate também cortado em meias luas, a salsa bem picadinha, a polpa de 
tomate, o vinho branco e o azeite. Tempera-se de sal e piri-piri, se necessário deita-se um pouco de água.
2. Tapa-se a cataplana e leva-se ao lume por 20 minutos. No fim, verifica-se os temperos e serve-se bem quente.

How to Prepare:
1. On the bottom of the cataplana, place the onion diced 
in half moons, followed by the potatoes peeled and 
cut into wedges, the hake fillets, the shrimp peeled, the 
peppers with the seeds removed sliced thinly, the tomato 
also diced in half moons, the parsley finely chopped, 
tomato paste, and the white wine and olive oil. Season 
with salt and piri-piri, if necessary add a little water.
2. Cover the cataplana and place it on the stove for 20 
minutes. When done, check the seasoning and serve hot.

(O Sonho) 

Cul inár ia

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

o prazer de cozinhar para quem
os saborear

cataplana of Hake and sHrimp

Ingredients:
(Serves 2)

1.5 lbs of hake fillets
1 lb of potatoes
sea salt as needed
6 tbsps of olive oil
½ green pepper
½ red pepper
1 medium onion
4 garlic cloves
½ cup of white wine
1 bunch fresh parsley
2 tbsps of tomato paste
piri-piri as needed
½ lb of shrimp (30-40 peeled)
1 medium ripe tomato
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cevicHe de salmãO cOm leGumes
cevicHe of salmon and legumes

Ingredientes:
(4 pessoas)
4 postas de salmão
1 pimento verde
1 pimento vermelho
1 cebola roxa
2 colheres de sopa de azeite de ervas
3 limas
1 ramo de coentros
sal e pimenta preta moída na altura 
q.b.

Ingredients:
(Serves 4)
4 pieces of salmon
1 green pepper
1 red pepper
1 purple onion
2 tbsps of olive oil with herbs
3 limes
1 bunch of cilantro
salt & fresh ground black pepper (as 
needed)

Preparação:
1. Corta-se o salmão em cubinhos já limpo de peles e espinhas, tempera-se com sal e pimenta moída na altura, 
adiciona-se o sumo das limas e  mistura-se, tapa-se e leva-se ao frio.
2. Limpa-se os pimentos de sementes e membranas e corta-se em cubos pequenos. Descasca-se e pica-se finamente 
a cebola, pica-se também os coentros.
3. Junta-se os ingredientes anteriores ao salmão, mistura-se delicadamente, rega-se com azeite e rectifica-se o sal. 
Serve-se bem fresco, de preferência em copo alto e decorado a gosto. 

How to Prepare:
1. Cut the salmon into small cubes, skin and bones should be removed. Season with salt and fresh ground pepper. Add 
the lime juice and mix, cover and refrigerate.
2. Remove seeds from peppers and cut into small cubes. Peel and thinly chop the onion, chop the cilantro as well.
3. Add the previous ingredients to the salmon, mix delicately, drizzle with olive oil and check if it needs additional salt. 
Serve chilled, preferably in a tall glass and decorated to taste. 
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HOróscOPO
carNeirO 

A vida afetiva marca grandes iniciativas, conquistas e aventuras 
apaixonantes. A intimidade está favorecida, aproveite para 
namorar.
a nível profissional sentirá uma maior capacidade de ação e 
com o apoio das pessoas certas vai certamente alcançar as suas 
metas na carreira.

tOurO
a vida afetiva reflete a sua faceta mais sensível e sentirá 
necessidade de partilhar sentimentos no seio da família ou 
através do meio social.
a nível profissional procure compreender a posição das pessoas 
circundantes e aproveite este período indicado para fazer 
acordos.

GÊmeOs
A vida afetiva permite-lhe estabelecer relações mais profundas, 
baseadas no diálogo capaz de esclarecer questões anteriormente 
desvalorizadas.
a nível profissional, durante este período, o seu raciocínio estará 
fortalecido e poderá aproveitar para desenvolver assuntos 
exigentes.

caraNGueJO
A vida afetiva atravessa um bom momento para fazer deslocações 
e conhecer pessoas que possam apoiar a realização dos seus 
sonhos.
a nível profissional aproveite a conjuntura positiva para 
reorganizar o seu quotidiano e tomar iniciativas. O setor imobiliário 
está protegido.

leãO
A vida afetiva apresenta uma estabilidade sustentada no mútuo 
crescimento de ambos os elementos do par. Manifeste a sua 
nobreza de caráter.
a nível profissional podem surgir problemas antigos, desagradáveis. 
evite reagir impulsivamente e procure adotar uma atitude muito 
paciente.

virGem
A vida afetiva dinâmica atrai amizades especiais, viagens e 
eventos essenciais para a sua evolução pessoal. Período de 
crescimento.
a nível profissional pode contar com grandes progressos, 
novas oportunidades e muitos êxitos, conseguidos com apoios 
repentinos.

balaNça
A vida afetiva protegida pode trazer-lhe estabilidade, através de 
uma nova relação agradável e excitante. Uma viagem pode criar 
oportunidades.
a nível profissional aproveite a sua simpatia e a capacidade de 
comunicação para fazer contatos proveitosos no plano financeiro.

escOrPiãO
A vida afetiva favorecida tem a possibilidade de resolver 
problemas antigos e a paixão será um elemento dominante 
durante todo este ciclo. 
a nível profissional a área financeira está favorecida e com o 
apoio de certas figuras peculiares vai trilhar um rumo de sucesso 
na carreira.

saGitÁriO
A vida afetiva passa por uma fase de análise profunda. O 
momento é excelente para clarificar dificuldades, com tolerância 
e sabedoria.
a nível profissional modere a comunicação das suas ideias, 
procure argumentos rigorosos e encare as ideias dos outros com 
flexibilidade.

A vida afetiva pode ser reconstruida nesta fase de reestruturação 
imposta pelo Saturno. É o momento certo para regenerar a sua 
intimidade.
a nível profissional tente definir o seu futuro, estabeleça objetivos e 
aproveite para organizar assuntos legais. Pode surgir uma viagem.

caPricórNiO

aquÁriO
A vida afetiva deve ser desenvolvida sem rotinas, nem 
preconceitos. 
O mútuo conhecimento do par assegura estabilidade e 
serenidade.
a nível profissional, repentinamente, poderá receber convites, 
novidades e propostas que fomentam crescimento. Período de 
ação e liberdade.

Peixes
A vida afetiva evidencia o seu conforto emocional que possibilita-
lhe expressar todo o seu romantismo e a sua capacidade de 
sedução.
a nível profissional aproveite os eventos sociais para conviver e 
adquirir conhecimentos, estabelecendo novos contatos úteis 
para o futuro.

(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 will bring great initiatives, achievements and exciting 
adventures. Intimacy is also favored, so enjoy some dating time!
At work, you will feel greater need for action, and with the support 
from the right people, you will certainly achieve your career goals.  

taurus
relationships will reflect your most sensitive side, and you will 
feel the need to share your feelings within the family or social 
environment.
Professionally, try to understand the position of those around you, 
and take advantage of this positive period to make deals. 

GemiNi
Love life allows you to establish deeper relationships, based on a 
dialogue that clarifies previously dismissed issues.
At work, and during this period, your reasoning will be strengthened 
and you may take this time to tackle more demanding affairs. 

caNcer
Relationships are going through a good stage, great for travelling 
and meeting new people, who may support you in making your 
dreams come true. 
Professionally, take this positive moment to reorganize your day-to-
day life and take initiative. The real estate business is a good bet. 

leO
Love will bring stability based on the couple’s growth. express your 
nobility of character. 
At work, old, unpleasant issues may resurface. Avoid reacting 
impulsively and try to adopt a very patient attitude.

virGO
Love dynamics will attract special friendships, travelling and events, 
essential for your personal development. A period of growth. 
Professionally, you can expect great progress, new opportunities, 
and much success, achieved with sudden support. 

libra

Love is protected and can bring you 
stability through a new, enjoyable, and 
exciting relationship. A trip may create 
opportunities.
At work, use your kindness and 
communication skills to make beneficial contacts regarding your 
finances.

scOrPiO
Your love life will benefit from the possibility of solving old problems, 
with passion being a dominating element throughout this cycle. 
Professionally, finances and career will be favored, and you will 
reach success with the help of peculiar figures.

saGittarius
Relationships are going through a stage of in-depth analysis. 
The moment is excellent to clarify difficulties, with tolerance and 
wisdom. 
At work, moderate how you communicate your ideas, try using 
rigorous arguments and see the ideas of others with flexibility.

Your love life can be rebuilt during this restructuring stage imposed 
by Saturn. This is the right moment for regenerating your intimacy. 
Professionally, try to define your future, establish goals and take the 
moment to get your legal affairs in order. A travelling opportunity 
may come up.

caPricOrN

aquarius
Relationships should be developed without routines, nor prejudice.
Knowing one another ensures stability and serenity.  
At work, you may receive sudden invitations, news, and proposals 
for faster growth. This is a period of action and freedom.

Pisces
Your love life will bring emotional comfort, so you can fully express 
your romanticism and seduction. 
Professionally, use work gatherings to socialize and gain 
knowledge, establishing new useful contacts for the future.

(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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amiGOs da

Happy Holidays
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friend’s of times square
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c&c marine, inc jose c. DaponTe, presiDenT | owner
75 ballou blvD. brisTol, ri | 888-802-2132 | norThcoasTboaTs.com

* Dealer Inquiries Welcome
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