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editOrial

Três anos a ligar os açores à diáspora
São três anos de comunicação com as comunidades da diáspora e nos Açores com o objetivo primordial 
de fazer chegar as histórias e as estórias de gentes da nossa gente.

Felizmente, as nossas comunidades têm reagido positivamente ao nosso trabalho e o feed-back animador 
e gratificante tem feito com que nos empenhemos mais para ligar as ilhas atlânticas nas diversas áreas de 
actuação onde há um açoriano ou seu descendente.

O nosso papel é o de ligar as comunidades e dar valor ao que é genuinamente nosso, não esquecendo, 
claro, a terra onde cada emigrante foi acolhido. Dar voz ao sucesso não é esquecer os insucessos, que os 
há, mas é promover a dinâmica económica, cultural e social de tantos quantos, a pulso, conseguiram lugar 
de excelência. Mas a excelência não é só na política é também na labuta diária, nos pais que trabalham 
muito para ver o filho licenciar-se, nos filhos que se empenhem para valorizar o que os pais lhes dão, nos 
homens e mulheres que mostram o quanto valem pela arte, pelo negócio, pela missão de ajudar o outro. 
Somos pelo ditado popular que “é na união que se faz a força”. Só assim, juntos, faremos que com a nossa 
revista seja a referência do que se faz e diz nas nossas comunidades. Também sabemos que este caminho 
não é fácil mas com menor dificuldade fica quando cada um de vós, que nos lê, nos dá a sua opinião e 
nos indica o trilho a seguir.

São três anos de comunicação mas também são três anos em que a comunidade nos tem destacado nas 
suas preferências. Assim, só podemos agradecer e contar convosco sempre para podermos crescer mais, 
levando mais e melhor informação e destacando o mérito. Contem connosco que contamos convosco. 
Como a Páscoa permite que sejamos unidos na fé, convosco estaremos ligados entre os Açores e a diáspora.

Nélia Câmara
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lisette
gomes

east Providence residents have elected their first 
mayor in the city’s history. in november, voters 
elected Mayor Roberto “Bob” DaSilva, as their first 
official Mayor. 

mayor DaSilva is no stranger to public service. he served 
the City of Pawtucket first as a police officer where he 
rose through the ranks to captain, retiring after 25 years. 
Before being elected Mayor, DaSilva also served East 
Providence and Pawtucket residents as their District 63 
State house representative from 2009-2013. During that 
time he served on multiple committees including the 
labor, municipal government and judiciary committees. 

DaSilva, who officially took oath of office on January 8, 
2019, has since rolled up his sleeves and gone right to 
work for east Providence residents. 

“The voters decided that they wanted to have a voice 
in who leads their city and i was fortunate enough to be 
the person they selected.”

His focus in the first year as mayor will be on the 
construction of a $189 million high school, boosting 

east prOvideNce
elects 

FIrSt Mayor In
CIty’S hIStory

Mayor roberto “Bob” dasilva

anne Quinterno Michael Marcello patricia
resende

Marc
Furtado

Maria Ferro
deaton

Ferro-Deaton was appointed to serve as probate judge, 
christine engustian is assistant probate judge and 
Maureen Gomes-Lopez was named chief of personnel. 
Several of the mayor’s appointments are bilingual in 
Portuguese, Spanish and creole. 

DaSilva, whose family immigrated to the United States 
from São miguel, remains true to his roots and heritage. 
his family moved to east Providence, the sister city to 
ribeira grande, not long after moving the United States 
and have remained ever since.

When he’s not running city government, DaSilva spends 
his free time with his wife Karina and sons Donovan and 
Dorian. he also makes time for the east Providence 
Youth Soccer Association (EPYSA), a nonprofit which he 
helped cofound. 

Maureen
gomes-lopez

dylan conely

waterfront development and being 
business friendly. 

“Our vision is to develop areas of the 
city making it attractive, not only for 
the residents of this city and state, but 
the region too,” DaSilva said. “The 
voters of this amazing city elected me 
to work for them and that’s exactly 
what my administration has been 
doing from day one.”

Joining his leadership team are 
Anne Quinterno, chief of staff; 
michael marcello, city solicitor; 
Dylan conley, assistant city solicitor; 
Patricia resende, project manager/
executive mayoral aide; and marc 
Furtado, policy director/mayoral 
aide. 

The mayor also made a round of 
appointments. Lisette Gomes was 
appointed municipal judge, maria 
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John medeiros é um bem-sucedido criador de 
jóias [John Medeiros colection] nos Estados 
Unidos da América (eUA), com sede em rhode 
island, e o seu trabalho é também reconhecido 

em vários países europeus onde as suas criações 
vestem elegantemente a mulher a preços acessíveis. 
contudo, se as criações desde emigrante açoriano, 
saído da Lomba do carro, concelho da Povoação, 
chegaram à casa gucci, a vontade deste açor-
americano é também ter espaços comerciais nos 
Açores, nomeadamente em São miguel, sua terra 
natal, assim como construir uma casa para relaxar 
depois de tantos anos de trabalho.

 O joalheiro, que desenha as suas próprias criações, 
lança agora mais uma coleção com inspiração 
açoriana. Depois de ter estado em São miguel e de 
ter lançado há dois anos a colecção “Canas”- que 
teve muito sucesso na América - neste último verão 
apaixonou-se pelos vulcões dos Açores. “Gostei muito 
e decidi fazer uma coleção de jóias com pedra 
vulcânica. Começou-se a desenhar a coleção com as 
ideias que eu trouxe dos Açores na minha cabeça. A 
coleção tem por título «carvão». Já estamos a divulgar 
a nova coleção nos EUA, que passará primeiro por 
Atlanta, Las Vegas, Nova Iorque e Chicago”.

Ao nível de preços, John Medeiros diz que a peça mais 
barata fica por 150 dólares e a mais cara atinge os 
500 dólares, o que segundo o joalheiro “são preços 
muito acessíveis”. Os modelos “são todos desenhados 
por mim e feitos na minha fábrica em Providence”, 

salientando que as suas 
coleções são conhecidas 
em muitos países do mundo, 
acreditando que com o turismo 
a crescer nos Açores também 
ganhará grande visibilidade na 
sua terra natal. vão ser peças 
feitas propositadamente para 
que quem visite os Açores leve 
de recordação, pois as mesmas 
são feitas com alma de ilhéu. 

Um açOr-
americaNO 

“Eu trago dos Açores para a América e levo da 
América para os Açores”.

John Medeiros saiu dos Açores, mais concretamente 
da Lomba do Carro, concelho da Povoação,  aos 
nove anos de idade para Providence, rhode island 
(EUA), com os pais e quatro irmãos, três meninas e um 
rapaz.

qUe peNsa Na elegâNcia 
da mUlHer NO mUNdO

Nélia Câmara

Frequentou a escola nos EUA e aos 12 anos dividiu 
a escola com o trabalho. “Estudava de manhã e à 
tarde ia para as linhas de produção de joias”, tendo 
trabalhado para italianos, pessoas que o ensinaram 
arte de criar joias”
“Com eles aprendi muito. Quando trabalhei nas 
fábricas sempre tive uma boa posição ”, depois de ter 
feito uma boa aprendizagem.

“Foi uma pressão muito grande mas isso fez com 
que eu começasse depois a minha vida profissional 

Coleção de joias de John Medeiros quer conquistar de 
novo a américa com inspiração açoriana
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sozinho. Nada é fácil, mas digo sempre que tudo se faz 
com muito sacrifício e com muita força de vontade”.
Em entrevista diz que aos 16 anos já sabia o que queria 
fazer da sua vida. “Queria casar e ter uma família. 
Queria também ter o meu próprio negócio. Acho que 
se deve começar quanto mais novo melhor para que 
se possa chegar aos 50 anos e aproveitar a vida”.

Em 1985, fundou a Tahoe Jewelry, fornecendo à 
indústria de jóias e designers de destaque, como a 
Gucci, serviços de polimento e fixação de pedras”.  
Hoje tem 40 empregados. Já vendi joias para Itália, 
Alemanha, e outros países, mas a América é muito 
grande, e assim sendo “concentrei-me só em fazer 
jóias e vendê-las na América” .

John Medeiros quer agora avançar com negócios nos 
Açores e pretende dentro de pouco tempo abrir duas 
lojas, “mas isso só vai acontecer depois de eu fazer 

a minha casa em São Miguel”, projetos que podem 
acontecer dentro de dois a três anos. Pretende 
também com os seus negócios potenciar também o 
emprego e ao mesmo tempo fazer com que o turista 
leve os Açores, através das jóias, como recordação.
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APOSTAR NOS EUA

A transportadora aérea SATA Azores Airlines 
revelou no início do mês de Fevereiro que 
procedeu a alterações na sua rede, entre 
os Açores e a América do norte. no período 

compreendido entre Junho a Setembro está prevista 
a realização de 12 frequências semanais entre Boston 
e os Açores. estes voos serão operadas duas vezes ao 
dia, excepção feita ao domingo e à segunda-feira, 
dias em que se oferece apenas uma frequência diária. 
Nestas 12 frequências semanais, contam-se 10 com 
origem/destino a Ponta Delgada (ilha de São miguel) 
e duas com origem/destino às Lajes (Ilha Terceira).

neste contexto, em nota à imprensa, a transportadora 
diz que optou por descontinuar a ligação a 
Providence, considerando que a simultaneidade de 
oferta para destinos muito próximos, não se afigura 
comercialmente adequada, no momento.

Do ponto de vista estritamente comercial, a 
conectividade que o Aeroporto de Boston assume 
na América do norte é incomparavelmente maior do 
que a que apresenta o Aeroporto de Providence; esta 
conectividade acaba por oferecer aos passageiros 
que viajam na SATA Azores Airlines, a possibilidade de 
efectuarem ligações para outros pontos dos eUA ou, 
no sentido inverso, de fazerem escala em Boston com 
destino final aos Açores.

Do ponto de vista estritamente organizacional, a 
companhia aérea açoriana refere ser sabido que a 
concentração num único aeroporto, desde que este 
sirva a mesma área geográfica, aporta vantagens 
competitivas, quer por intermédio do estabelecimento 

de acordos comerciais com os principais prestadores 
de serviços, quer por via da economia de escala 
gerada pelo fluxo de negócios efetuados ao longo 
do ano. A continuidade da relação comercial, 
traduz-se, principalmente em casos de irregularidade 
operacional (atrasos, cancelamentos, reorganização 
da operação aérea) em respostas ao imprevisto, mais 
ágeis, logo, menos perturbadoras para o cômputo 
geral da operação aérea.

A companhia aérea açoriana refere ainda que esta 
tomada de decisão, cuja complexidade ultrapassa 
a lógica meramente economicista, não desvalorizou, 
em momento algum, a expectativa manifestada 
pela comunidade de rhode island em relação à 
manutenção da rota de Providence / Açores. no 
entanto, o facto do Aeroporto de Providence estar 
localizado na proximidade do Aeroporto de Boston 
registando-se, por isso, sobreposição de áreas de 
captação de tráfego, bem como a imperiosa 
necessidade de proceder a ajustes na operação 
que venham a contribuir para a oferta de um serviço 
mais eficiente e pontual, contribuíram, sobremaneira, 
para que viesse a ser determinada a interrupção das 
ligações entre a rota Providence / Ponta Delgada / 
Providence. no entanto, acresce referir, segundo a nota 
emitida pela empresa, que a SATA Azores Airlines não 
deixará de reavaliar sistematicamente a possibilidade 
de serem retomadas ligações aéreas, no caso entre 
Providence e Ponta Delgada, à semelhança do que 
faz com todas as rotas da sua operação.

Nélia Câmara

Só voa a partIr de BoSton e deIxa de
lIgar ponta delgada a provIdenCe

sata azOres airliNes 
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APOSTAR NOS EUA
É sabido que, na nossa região, nunca nos 

preparamos para nada, muito menos para 
cenários de crise.

O Brexit, visto da nossa janela, parece uma coisa lá 
longe e que não nos afectará, seja qual for o cenário 
de saída do reino Unido da União europeia.
no plano directo das relações comerciais, não temos 
com que nos preocupar, já que elas são inexistentes 
entre os Açores e aquele país.

De acordo com os últimos dados disponíveis, em 
2016 apenas exportamos açúcares e produtos de 
confeitaria, recebendo em troca produtos da indústria 
de moagem, viaturas, produtos de perfumaria e pouco 
mais, no valor de pouco mais de 2 milhões de euros.
Nada que se compare com outros países, como por 
exemplo a espanha, de onde importamos 45 milhões 
de euros.

O problema está no turismo, porquanto representa 
um mercado em crescimento nos Açores (mais 10% 
de dormidas em 2018), apesar de ser apenas o sétimo 
país que mais turistas nos enviam.

A apreensão está nos mercados fortes dependentes 

dos ingleses, como Algarve e Madeira, que poderão 
baixar preços e entrar num circuito de promoções 
para atrair mercados que compensem a perda dos 
ingleses, o que poderá afectar os Açores em termos 
de competitividade.

É por isso que se torna cada vez mais importante 
apostarmos no mercado que mais está a crescer nos 
Açores: os eUA.

Trata-se de um mercado forte e que parece consolidar-
se com a aposta da Delta em manter o ritmo das 
operações a partir de Nova Iorque.

O que é incompreensível é o comportamento da 
SATA, ao querer retirar-se de 
Providence, enfraquecendo 
assim a operação nos eUA.

É preciso que alguém ponha 
cobro a esta intenção.

Asneiras por parte da SATA já 
tivemos muitas.

Não queremos mais uma.

osvaldo cabral
Jornalista

https://pxhere.com



Magazine A PrAçA | Março-Abril 201910

EXCURSÕES DE 1 DIA

Santiago é a maior ilha do arquipélago de Cabo Verde, 
pertencente ao grupo do Sotavento. estende-se por 
cerca de 75 km de comprimento, no sentido norte-sul 
e cerca de 35 km de largura, no sentido leste-oeste. 

Dista cerca de 50 km em linha reta da ilha do Fogo, a oeste, 
e 25 km da ilha de maio, a leste. Administrativamente, está 
dividida em nove concelhos. A cidade da Praia é ao mesmo 
tempo a capital do país e sua cidade mais populosa. com 
um área de 991 km2 tem cerca de 267 mil habitantes.

o porto comercial situado na cidade da Praia, é o local por 
onde é exportado café, cana de açúcar e frutas tropicais. 
Possui igualmente uma importante indústria pesqueira.

A amabilidade das pessoas, as cores quentes, as paisagens 
do interior da ilha, a praia do Tarrafal, o peixe e os mercados 
da cidade da Praia, capital de cabo verde, são pontos de 
interesse turístico.

ilHa de saNtiagO
CaBo verde

a rua da Banana é a via pavimentada 
mais antiga de áfrica.

www.voltaaomundo.pt

a igreja da nossa senhora do rosário 
uma das primeiras construções da ilha.
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CARDOSO
TRAVEL AGENCY

As excursões que são uma festa!

120 Ives Street,  Providence,  RI  02906
(401) 421-0111

cardosotravel@aol.com
www.CardosoTravel.com

CONTINENTE, MADEIRA E SÃO MIGUEL 
(Celebrações em Fátima e Santo Cristo)

Continente: Lisboa, Óbidos, Nazaré, Fátima, Serra da Estrela, Porto, Braga, Guimarães, Coimbra, Sesimbra, Setúbal e 

Serra da Arrábida

Madeira: Funchal, Porto Moniz, Santana e a Eira do Serrado/Monte

São Miguel: Ponta Delgada, Sete Cidades, Lagoa do Fogo e Furnas, Nordeste e Ribeira Grande…

- Passagem de avião (Boston x Lisboa x Funchal x Ponta Delgada x Boston)

- 4 noites em Lisboa, 1 noite em Urgeiriça, 2 noites no

   Porto, 5 noites no Funchal e 6 noites em Ponta Delgada

- Tours com guias locais        - 32 refeições          - Autocarro climatizado

PontoS PrinCiPaiS: Mosteiro dos Jerónimos, Praça do Comércio e Cristo-Rei 

em Lisboa, Vila Medieval de Óbidos, Cerimónias Religiosas em Fatima, Serra 

da Estrela, Cruzeiro no Rio Douro, visita a Sé de Braga, visita a uma cave de 

Vinho do Porto, noite típica madeirense, Cerimónias Religiosas do Senhor 

Santo Cristo, visita as estufas de ananases e as plantações de chá, visita as 

caldeiras vulcânicas, etc

10 A 29 DE MAIO (19 dias)

ILHAS DA MADEIRA E SÃO MIGUEL
Festas do Espírito Santo em Ponta Delgada 

- Passagem de avião

    (Boston x Ponta Delgada // Funchal x Boston)

- 4 noites no Funchal e 6 noites

   em Ponta Delgada 

- Tours com guias locais

- 20 refeições

- Autocarro climatizado

tourS Madeira: Excursões a Porto Moniz, Santana e a Eira do 
Serrado/Monte 
tourS São Miguel: Excursões as Sete Cidades, Lagoa do 
Fogo e Furnas, Nordeste e Ribeira Grande…

Todos os tours tem almoço incluído

05 A 16 DE JULHO (11 dias)

Facilidade de pagamentos mensais!

EXCURSÕES DE FINAL DE SEMANA
MONTREAL E QUEBEC CITY

- 2 noites em Montreal
- Tours com guias locais em Montreal e Quebec City 
   (Português e Inglês)
- 5 refeições
- Autocarro climatizado e com wifi

31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO (LABOR DAY)

PontoS PrinCiPaiS: Catedral de Notre Dame, Basílica de San 

Joseph, Monte Royal, Old Montreal,

Château Frontenac, Citadelle de Quebec, Old Quebec, etc.

EXCURSÕES DE 1 DIA
New York City e Estátua da Liberdade – 20 de julho

York Beach e Hampton Beach (almoço com 2 Lagostas) – 10 de agosto

Radio City Christmas Show – 30 de novembro 

New York Christmas Shop (no show) – 14 de dezembro

Fazemos também: Procurações, traduções, Naturalizações, Notarizações, cartões Verde, etc.

  SENHOR SANTO CRISTO EM PONTA DELGADA

- Passagem de avião (Boston x Ponta Delgada x Boston)

- Transfers aeroporto/hotel/aeroporto

- 6 noites em hotel turístico superior a minutos do local das festas

- Excursão às Sete Cidades e estufas de ananazes com almoço 

  regional

23 A 30 DE MAIO (7 dias)

- Excursão à Lagoa do Fogo e Furnas com almoço

   (cozido nas caldeiras vulcânicas)

- Excursão ao Nordeste com almoço e visita as   

   plantações de chá

- 09 Refeições
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easter is a time to celebrate the resurrection of Jesus 
christ. For many, easter is also a time of jubilation 
after a solemn period of prayer, sacrifice, and 
fasting during the preceding 40 days of Lent, 

Palm Sunday and good Friday. christians around the 
world celebrate easter Sunday in many different ways. 
The main celebration, of course, is attending Easter 
Sunday mass. Families flock to church dressed in their 
Sunday best; little boys in their suits and ties while little 
girls wear their beautiful dresses and hats.

Beyond the religious Easter celebration, different 
countries and cultures have a variety of easter traditions 
that have carried through generations. These go from 
the Easter Bunny bringing Easter baskets, egg hunt 
around the yard and sitting around the kitchen table 
coloring eggs in the United States to family dinners and 
eating folares in our Portuguese homes. Portuguese 
immigrants have brought these traditions from their 
homeland and have continued these throughout 
the years in their new homes in the United States or 
wherever they have migrated to. our parents and 
grandparents have instilled these beautiful traditions 
into their families and i just hope that we continue 
these with our children and their children.

one of my fondest easter memories growing up is 
my mom’s folares. She would make each of the kids 
a folar in the shape of a doll decorated with colorful 
amêndoas. Although, through the years, her folares 
have changed their shape, my mom, who is almost 
82, still makes them every year. During Easter week, my 
mom’s house turns into this delicious-smelling bakery, 
when she bakes the folares in all shapes and sizes for all 
her children, grandchildren, other family members and 
close friends.

Another tradition that we 
enjoyed for many years and i 
sadly miss was easter Sunday 
dinner at my parents-in-law’s 
house, God rest their soul. They 
both loved having their children 
and grandchildren at their 
house for every holiday. As they 
got older and could no longer 
host the holidays, easter was the 
last one they gave up. my mom-
in-law, god rest her soul, was 
an amazing cook and loved 
cooking everyone’s favorite 
dishes, including caçoula, stuffed pork, octopus, stuffed 
eggs, sweet potatoes, malassadas, and sweet rice. 
She would call us at 5 o’clock in the morning to wish 
us a happy easter and happily inform us that dinner 
was ready. We would all eat and still have food to take 
home with us. She also made sure to have folares for 
each of the children and grandchildren to take home 
with our sweet rice. i still miss all the times we would sit 
around the table hearing stories about when they were 
growing up in São miguel and the practical jokes they 
would play on their siblings.

i fear that, as our older generation passes away and 
our lives become more complicated, some of these 
beautiful traditions will fade away. Sadly, it seems that 
families are not gathering as much as we used to and 
the younger generation is not carrying on the tradition 
of baking the delicious folares. As we get older and 
start losing our parents and grandparents, i sincerely 
hope that we continue our Portuguese traditions with 
our children and grandchildren.

EastEr
traditions

margarida
Baganha Vieira
 ed.D. Director,

University Services
Bridgewater State 

University

“God loves each of us
as if there were only one of us.”                                                                                                

                                                              St. Augustine

www.studyusa.com

aNd blessiNgs
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como o tempo passa, parece que ainda 
ontem foi natal e já estamos nos aproximando 
da Páscoa. mais uma festa para celebrar 
com familiares e amigos e também reflectir a 

paixão de cristo, como morreu para nos salvar.

Recordo-me das tradições da quaresma, uma delas 
era brincar ao balamento. Sei que em Portugal muita 
gente nunca ouviu falar disso é coisa de madeirense. A 
brincadeira era a seguinte: fazíamos uma aposta com 
as amigas para ver que era a primeira a dar balamento 
ao tocar os sinos da igreja, se não me falha a memória 
era por volta das 6 da tarde. então aproximadamente 
a essa hora, eu escondia-me e quando uma amiga 
passava eu gritava balamentoooo. Só sei dizer que 
ganhei muitas sacas de amêndoas e tenho muita sorte 
de ainda ter dentes, tantas foram as que comi, ahaha. 
em criança o nosso grande objectivo é brincar.

Na quarta-feira de cinzas, tínhamos muito orgulho de 
andar com uma cruz na testa, na quinta-feira santa 
para o lava-pés, o padre escolhia alguns homens para 
lavar os pés e meu pai era sempre um deles. Um dia 
eu pensei mas porque não lava os meus? Também sou 
filha de Deus, coisas de criança.

na sexta-feira santa, o almoço era inhames 
com bacalhau e grão-de-bico, nada de carne. 
Comprávamos uma bula que até hoje não 
compreendi para quê, nem porque lhe chamavam 
bula, um dia perguntei e responderam-me: com esse 

papel podes comer carne. mas 
isso não era verdade porque o 
próprio padre proibia a carne 
nas sextas-feiras da quaresma, 
era mais uma maneira de 
ganharem algum.

então no sábado, depois das 3 
da tarde, já podíamos comer 
de tudo mas o domingo de 
Páscoa aí sim, tínhamos de tudo na mesa e uma das 
coisas que não podia faltar era um cabrito assado e os 
bolos da Páscoa que minha mãe fazia muito bem. Eu 
nunca quis aprender e agora arrependo-me porque 
eram mesmo uma delícia. 

recordo-me também de como as pessoas limpavam 
as casas na Páscoa, ficavam impecáveis porque o 
padre ia de casa em casa as abençoar.

Actualmente não sei se estas tradições continuam, 
infelizmente nunca mais voltei, nesta altura do ano, à 
minha linda ilha da Madeira. Tudo era lindo e alegre, 
são coisa que nunca mais vou esquecer, adoro a 
minha terra.

Aproveito para desejar a todos os madeirenses 
espalhados pelo mundo e não só uma Santa Páscoa 
com saúde amor alegria e muita paz. Fiquem bem, 
fiquem com Deus até à próxima.

páscoa
na madeira

Angela  gonçalves
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o sinal óbvio da fé desenhado na nossa testa 
com cinza, poderá não parecer muito típico 
do cristão, porquanto sabemos o que está 
escrito no evangelho segundo São mateus:

Quando jejuardes, não mostreis um ar sombrio, como 
os hipócritas,  que desfiguram o rosto para que os 
outros vejam que eles jejuam. 
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava 
o rosto,  para que o teu jejum não seja conhecido dos 
homens,  mas apenas do teu Pai que está presente 
no oculto; e o teu Pai, que vê no oculto, há-de 
recompensar-te.      (Mt 6,16-18)

Contudo, tanto a cinza como a cruz têm significados 
bíblicos que nos inspiram espiritualmente e nos levam 
a gestos de arrependimento e conversão.

A cinza, para além de nos lembrar que somos pó e 
que ao pó havemos de tornar,  era utilizada pelos 
judeus para demonstrar arrependimento. 

Lemos a seguinte passagem no 
evangelho de Lucas:

Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, 
Betsaida! 
Porque, se em Tiro e em Sídon 
se tivessem operado os milagres  
que entre vós se realizaram,  
de há muito que teriam feito 
penitência, vestidas de saco e 
na cinza.  (Lucas 10,13)

Quanto à cruz, sendo sempre o grande sinal da 
Redenção operada por Jesus de Nazaré, é também 
uma chamada de atenção para levarmos a nossa 
cruz com valentia e graça.

Todos temos uma cruz, umas mais pesadas que outras.
Pode parecer que o nosso vizinho tenha uma mais 
leve que a nossa:
Pois mostra-se sempre contente, o seu jardim é um 
encanto, e o seu carro anda sempre a luzir.
O que é certo, porém, é que ninguém pode escapar 
aos problemas e tristezas da vida. O que poderá ter 
acontecido foi que o nosso vizinho lavou a cruz da 
testa mas carrega sem dúvida com a sua verdadeira 
cruz em silêncio.

Que podemos fazer esta Quaresma para demonstrar 
o nosso amor para com Deus
e o desejo de partilhar a cruz que o seu Filho carregou 
por nós?
- Podemos levar a cruz de cada dia e fazê-lo com fé, 
esperança e amor.

A Quaresma é tempo de carregarmos com a nossa 
cruz.
Uma maneira de o fazer é seguir as tradições 
quaresmais da oração, penitência e esmola.
Depois é seguir os passos que Jesus deu a caminho do 
calvário.

Punhamos os nossos ombro sob a cruz e arranquemos 
para a caminhada.

Façamo-lo confiando que Deus reconhecerá a nossa 
dedicação presenteando-nos ao fim da jornada com 
acesso ilimitado à sua Glória, à sua Paz, à sua Luz.

o SInal da Cruz de CInza 

Dionísio Dacosta
Conselheiro

Psico-pedagógico

na TesTa eM QUarTa Feira de cinzas
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Agora que os dias aos poucos ficam mais longos, 
que o sol começa a brilhar por mais tempo no 
céu, depois que as folhas das árvores caíram 
no outono, deixando cicatrizes nos ramos, 

parecendo ser sinal de um fim, podemos observar o 
recomeço de uma vida latente em pequenos gomos, 
adormecidos ao longo de todo o inverno, esperando 
somente a chegada da Primavera.

A Primavera tem estreita relação com a Quaresma, 
período litúrgico, que na Igreja, conclama os Cristãos 
para renovar-se interiormente em vista da grande festa, 
a Páscoa. Para a nossa comunidade portuguesa que 
usufrui da riqueza de duas línguas, Inglês e Português, 
facilmente compreende-se a relação entre Primavera 
e Quaresma. A mesma acontece desta maneira; no 
inglês a palavra Lent, que em Português se traduz 
como Quaresma, origina-se do Inglês antigo Lencten, 
que em Português significa primavera, ou Spring em 
inglês.

Da raiz da palavra Lent originou-se aquilo que em inglês 
chamamos de lengthening days, ou dias mais longos, 
uma vez que lengthening se traduz em Português 
como alongamento ou prolongamento.

Então, se a primavera (Spring/Lent) oferece a 
perspectiva da recriação 
da vida no ciclo natural na 
ordem da criação, numa 
compreensão espiritual ela 
nos oferece a perspectiva 
da recriação através da 
ressurreição de Jesus, que é o 
apogeu da fé cristã.
A Primavera anuncia a 
passagem para o verão, 
que se torna a estação mais 
aguardada por ser em vista 
dela que se fazem todos planos 

vida que Se reCrIa
durante o rigor do inverno.

A seu modo, a Quaresma também nos prepara, no 
rigor dos exercícios quaresmais, para que na Páscoa 
possamos realizar a passagem da morte para a 
vida, da tristeza para a alegria, da opressão para a 
libertação, do ódio para o amor, da vingança para o 
perdão.

A Páscoa, que significa passagem, marcou o 
momento que o povo da Bíblia passou do cativeiro 
do egito para a herança da terra prometida, onde a 
liberdade tornou-se no critério de reconstituição da 
sua dignidade.

Mais tarde, Jesus deu sentido pleno à Pascoa 
tornando-se na fonte de sentido que alimenta todo e 
qualquer ser humano que almeje recriar sua vida a luz 
do mistério de sua Paixão, morte e ressurreição. Pois, 
Ele libertou a humanidade, que é imagem de Deus, 
do jugo do pecado que escraviza os filhos de Deus 
impedindo-os de ser um sinal de bem para o próximo.

As estações do ano concorrem para renovar a ordem 
da criação, dando um colorido especial ao ambiente 
em que vivemos numa verdadeira passagem da morte 
para a vida. Da mesma forma a Páscoa é certeza 
da vida nova em Cristo para quem está privado da 
luz salvadora da sua graça, e a recriação da vida 
para quem deseja superar todos os obstáculos, 
principalmente aqueles que causam desesperança.

Temos a graça de ser alimentados pela fé nesta 
verdade divina revelada no Filho de Deus, e o privilégio 
de poder celebra-la e nutri-la na comunidade onde 
congregamos. Por isso, não falte em nós, seguidores de 
Jesus, o anseio de lutar pela vida, especialmente onde 
ela estiver ameaçada, e sermos sempre contrário as 
estruturas que causam a morte principalmente dos 
inocentes e vulneráveis. Feliz e Santa Páscoa.

Pe. marinaldo
Batista 

St. elizabeth Parish
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A espiritualidade do romeiro - evangelizador 
em Missão, foi o tema do encontro anual que 
reúne mestres, contramestres e responsáveis 
dos ranchos de romeiros.

numa organização da Associação movimento 
de romeiros de São miguel, o retiro contou com a 
presença de mais de 200 irmãos romeiros e realizou-se 
na escola Secundária da ribeira grande.

Um dos oradores convidados foi o Padre José Júlio 
Rocha, natural da Ilha Terceira, que falou sobre 
“O Romeiro e a sua Missão”. Apesar de nunca ter 
participado nas romarias, centrou o tema na pessoa 
de Jesus. Quem é Jesus e ser como Jesus, foram as 
medições base da sua intervenção que também 
tiveram como objectivo alertar para as acções e 
responsabilidades dos cristãos.

Dionísio da costa, romeiro da diáspora açoriana, foi 
outro dos intervenientes neste retiro. Falou sobre a 
“Espiritualidade e vivências cristãs” no seu dia-a-dia. 
Nenhum dos presentes ficou indiferente ao seu talento 
para a música e forte espiritualidade cristã. os seus 
cânticos criaram momentos de descontracção, união 

realizaram 
retirO espiritUal

roMeIroS de São MIguel 

e aprendizagem. 

o retiro terminou com a celebração eucarística, 
explicada nalguns dos seus momentos mais 
importantes.

padre José Júlio rocha

dionísio da costa

José Maria Sousa
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The other day a not so elderly (i say 75) lady said 
something to her son about driving a Jalopy; and 
he looked at her quizzically and said, “What the 
heck is a Jalopy?”

Well, i hope you are hunky Dory after you read this and 
chuckle.

About a month ago, i illuminated some old expressions 
that have become obsolete because of the inexorable 
march of technology   These phrases included:   Don’t 
touch that dial, carbon copy, You sound like a broken 
record, and hung out to dry.

Heavens to Betsy!   Gee whillikers!   Jumping 
Jehoshaphat!   Holy moley!

We were in like Flynn and living the life of riley; and 
even a regular guy couldn’t accuse us of being a 
knucklehead, a nincompoop or a pill.   not for all the 
tea in China!

Back in the olden days, life used to be swell, but when’s 
the last time anything was swell?   Swell has gone the 
way of beehives, pageboys and the D.A.;

Oh, my aching back!   Kilroy was 
here, but he isn’t anymore.

Long gone:   Pshaw, The milkman 
did it.   Hey!   It’s your nickel   Don’t 
forget to pull the chain.   Knee 
high to a grasshopper.   Well, 
Fiddlesticks!   Going like sixty   I’ll 
see you in the funny papers.   
Don’t take any wooden nickels.   
Wake up and smell the roses.

Ed Tavares

lOst WOrds 
FroM our ChIldhood

it turns out there are more of these lost words and 
expressions than Carter has liver pills.   This can be 
disturbing stuff!   (Carter’s Little Liver Pills are gone too!)

We of a certain age have been blessed to live in 
changeable times.   For a child each new word is like 
a shiny toy, a toy that has no age.   We at the other 
end of the chronological arc have the advantage of 
remembering there are words that once did not exist 
and there were words that once strutted their hour 
upon the earthly stage and now are heard no more, 
except in our collective memory.    it’s one of the 
greatest advantages of aging.

Leaves us to wonder where Superman will find a phone 
booth...

See ya later, alligator!   Okidoki.

WE ARE THE CHILDREN OF THE FABULOUS 50’S ... NO ONE 
WILL EVER HAVE THAT OPPORTUNITY AGAIN ... WE WERE 
GIVEN ONE OF OUR MOST PRECIOUS GIFTS:   LIVING 
IN THE PEACEFUL AND COMFORTABLE TIMES, CREATED 
FOR US BY THE “GREATEST GENERATION!
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mais um “Aniversário Internacional da Mulher” 
que irá ter lugar no próximo dia “oito de 
Março”.

nesta celebre data, também se deve comemorar o 
dia das nossas “Mulheres” à escala global.

Pois, não há dúvidas, que a maioria delas, através 
dos séculos têm sido ignoradas e esquecidas, mesmos 
tendo desempenhado uma missão importante 
tanto como mães e esposas, bem como em diversas  
profissões, cujo desempenho tem sido muito positivo 
em prol da Sociedade Universal. 

mesmo reunindo todos estes dotes cívicos e de 
cidadania uma grande parte das vezes, muitas delas, 
ainda continuam a ser consideradas um ser inferior ao 
homem, com menos direitos e muitos mais deveres.

não obstante, a sua graça e beleza feminina, continua 
a ser apreciada pelos homens mais conservadores, 
embora o seu estatuto de mulher tenha sido mais 
valorizado e respeitado nos países mais desenvolvidos 
e democráticos, apesar de não ser ainda  o suficiente.

     neste contexto, a igualdade de direitos em 
relação ao homem, continua aquém do desejado, 
principalmente nos países do “Terceiro Mundo” onde 
elas ainda são maltratadas, ignoradas, exploradas 
sexualmente e traficadas, por gente sem escrúpulos e 
sem moral, que vão praticando o horrendo crime de 
“lenocínio”, levados pela ganância de ganhar muitos 
milhões de dólares ou euros, sem qualquer esforço. Mas 
o pior, é que maior parte deste criminosos, gozam a 

vida à custa da exploração de 
pessoas pobres e indefesas. e 
quando eles são condenados, 
apenas cumprem uns meses 
de “cadeia”, voltando a seguir 
a cometer o mesmo crime! 

não é por falta da onU, ter várias 
vezes denunciado esta grave 
situação à escala mundial, 
focando o condenável tráfego 

de mulheres jovens, bonitas e elegantes, cujo aviso não 
tem sido o suficiente para alertar e fazer os principais 
líderes mundiais atuarem para este facto, que por falta 
de empenho, eficácia não tiveram a coragem política 
de implementar novas “LEIS”, para castigar quem os 
comete, nem os Tribunais têm sido eficazes em aplicar 
as penas de prisão pesadas, talvez derivado à LEI ser 
suave demais? 

É por esta razão que se celebra o dia “oito de Março?!” 
Porque, foi nesta data, que as operárias de uma 
fábrica, na cidade de Nova Iorque, EUA em “1857”, 
entraram em greve, ocupando a mesma, pacifica e 
ordeiramente, para que fosse reduzido o tempo de 
trabalho na mesma de “16 para 10 horas “diárias.

como resultado: as operárias foram fechadas na 
fábrica, onde foi ateado fogo, causando a morte de 
130 operárias, reduzindo-as a cinzas. Por outro lado, 
elas recebiam um terço do salário dos homens. em face 
disto e depois de se ter passado mais de meio século, 
sobre este bárbaro acontecimento - em 1910 – na 
Dinamarca teve lugar uma conferência internacional 
de Mulheres, onde ficou acordado, que no dia oito 
de março de cada ano fosse prestada uma honrosa 
homenagem àquelas Mulheres, que perderam a vida 
tão tristemente naquela fábrica, em Nova Iorque, 
ficando desta maneira reconhecido mundialmente, 
como o Dia internacional da mulher.

Desta Feita, fez-se inteira justiça,  embora bastante 
tardia. o assinalar desta data, serve também para 
relembrar à Sociedade em geral, que as mulheres 
merecem mais respeito e consideração, pelo seu 
valioso papel desempenhado por elas, ao longo 
de muitos anos. elas deviam usufruir do mesmo 
tratamento que os homens, não serem discriminadas 
e desprezadas, como têm sido muitas vezes. 
infelizmente  ainda há muito mais a fazer por elas, 
tomando-se medidas eficazes que evitem a violência 
doméstica e psicológica, essa chaga que atinge a 
Sociedade Portuguesa e não só, em que algumas 
delas são assassinadas pelos maridos, companheiros, 
namorados, etc., o que é intolerável em pelo século 
XXi.

dIa InternaCIonal da mUlHer
Freepik
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While some of the damages awarded in 
lawsuits are designed to compensate 
or otherwise heal harm done, others 
are awarded to punish the lawbreaker. 

commonly known as punitive damages, they are 
usually only considered in cases involving particularly 
reckless and harmful actions.

Some may wonder why a justice system would have 
punitive damages. After all, if the crime’s actual harm 
is addressed with other damages, then doesn’t adding 
another layer of damages to specifically punish the 
defendant run the risk of being seen as vengeance 
and therefore unjust?  When looking at just one case in 
isolation, it can seem as if punitive damages are mere 
revenge by the court. 

however, some of those in favor of punitive damages 
claim that they are a deterrent to keep acts like those 
is the case from occurring again. The argument being 
that without these extra damages, the defendant 
would continue doing the crime in question since the 
consequences were so light. The deterrence argument 

is extended by some past the person being charged 
with the crime and to potential criminals as a whole. 
They claim that the public knowledge of a defendant 
being forced to pay punitive damages for the crime will 
deter many other potential defendants from following 
in their footsteps. 

The amount of punitive damages usually varies 
depending on the unique circumstances of each case. 
one thing the amount depends on in some states is 
the wealth of the defendant. 
By this logic, an amount that 
would be punishing to a 
defendant of low or average 
income would barely be felt by 
one that’s extremely wealthy. 
Therefore, the amount of 
punitive damages must 
be scaled accordingly. To 
conclude, while at fist glance 
punitive damages may seem 
unjust, they serve the broader 
goal of crime deterrence.

christopher
Whitmore

JuStICe or veNgeaNce? 
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o restaurante “Momentos – Cozinha de 
Autor” tem a assinatura do chef João Dias, 
um açoriano cozinheiro inovador, com 
vários prémios gastronómicos ganhos em 

Espanha. Quem já provou as suas iguarias quer voltar a 
repetir. São sabores únicos e recheados de novidade, 
influências do cozinheiro que gosta de viajar e de 
confeccionar sabores do mundo com influência 
açoriana. A ementa que apresenta no Momentos são 
criações suas, inspiradas nas viagens, com especiarias 
de vários pontos do globo, que, segundo refere, 
conquistam o paladar. Assim neste espaço é possível 

JOãO dias
o CheF de CozInha 

que reCrIa
oS pratoS a partIr 

daS vIagenS
encontrar, com toque de João Dias, para além do que 
é açoriano, a paella típica de espanha, os enchidos da 
Galiza… “Eu gosto muito de viajar e é nestas viagens 
que procuro influências e novos paladares”.

natural do Pico da Pedra, ilha de São miguel, passou 
por vários restaurantes, sendo que nos últimos sete 
anos cozinhou com uma pitada de Espanha, até que 
chegou o dia de abrir o seu espaço aos 36 anos de 
idade. O restaurante fica numa das zonas nobres 
da cidade de Ponta Delgada, as Portas do mar, 
com vista privilegiada sobre a terra e sobre o mar. A 
decoração também é sugestiva, clean, e o ambiente 
muito acolhedor. O restaurante é de João Dias mas 
todo o trabalho acaba por ser um apoio à família 
já que com ele trabalham dois irmãos. “Eu abri o 
restaurante também para ajudar os meus irmãos. o 
emprego está difícil e estamos todos a trabalhar para 
o mesmo. Sei que os meus irmãos, assim como toda 
a equipa que comigo trabalha, lutam para que o 
restaurante tenha sucesso. isso é tudo nosso, é meu, 
é dos meus irmãos, é dos meus empregados, porque 
se tivermos sucesso é bom para todos e todos têm de 
ter motivados e trabalhar com felicidade. eu motivo 
os meus empregados e tento que sejam felizes aqui. 
graças a Deus somos todos amigos e todos temos 

João dias e o seu irmão hernani
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consciência de que há que haver para além da boa 
comida, higiene, bom atendimento técnico e um 
sorriso nos lábios”.

Terminou o curso de culinária tinha apenas 17 anos 
mas a aprendizagem maior deu-se entre os tachos e 
as panelas na casa de família. “Eu aprendi a cozinhar 
com a minha mãe. A minha mãe perguntava sempre 
se eu queria ajudar e ajudava com gosto. Fazíamos 
cozinha caseira, que é muito boa. Eu acredito que 
todo o tipo de cozinha que faz é boa, desde que seja 
feita com carinho e amor. isso é o ponto principal. o 
prato que é feito com amor o cliente sente ao colocar 
na boca a primeira garfada. O afeto que sai da nossa 
cozinha chega ao cliente”.

Nélia Câmara
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Assim dizia o nosso amigo Diogo Pimentel.

embora conhecido como o homem da 
rádio, a pintura foi uma paixão envolvente, 

constante e forte na sua vida, um mundo onde 
mergulhou muito cedo apreciando e observando os 
pintores da construção civil.

nasceu em Almagreira, ilha do Pico, Açores, de onde 
mais tarde iria imigrar para os estados Unidos da 
América.

Foi proprietário da oficina de reparações Warren Auto 
Body, fundou e dirigiu por vários anos o programa de 
rádio, em língua portuguesa, “Rádio Ponte” transmitido 
pela estação de rádio WHTB de Fall River.

Um emigrante que foi á luta, sempre implantando as 
suas raízes, não esquecendo os seus costumes e suas 
tradições.

Diogo Pimentel foi e será sempre uma referência para 
a nossa comunidade portuguesa, um homem, uma 
história, uma vida e um mundo por descobrir...

gostava de ser reconhecido como uma das vozes 
do povo, sempre com um sorriso nos lábios, com uma 
brincadeira, uma mentira, mas isso era para saber 
uma verdade!
Por vezes controverso para saber os porquês e as 
dúvidas de certas teorias, certas práticas, mas no 
fundo, no fundo tinha um bom coração, um bom 
amigo.
Partiu deste mundo, por vezes ingrato, para um outro 
melhor no dia 23 de Setembro de 2011 com 57 anos 
de idade deixando a sua família que tanto adorava.  

dIogo pIMentel
relembraNdO

“Cada quadro que pintei, foram os meus 
desabafos, as minhas alegrias e as minhas 

frustrações.”

rosa pimentel e diogo
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Antigamente... Era assim

- Quando meu pai, manuel egídio de medeiros abriu o 
seu primeiro estabelecimento com o nome de “A Cova 
da Onça” em 1936, na Praça da República, na Vila de 
água de Pau, fez um acordo comercial com o senhor 
José Augusto Martins Vieira, proprietário da Cerâmica 
vieira. 

- Comprometer-se-ia a vender a Louça vidrada da 
Cerâmica Vieira, na sua loja em Água de Pau e em 
água D’Alto, vila Franca e Ponta garça , através de 
venda ambulante por carroça se a louça fornecida 
trouxesse estampada o nome do seu estabelecimento 
“A Cova da Onça”. O proprietário da Cerâmica Vieira 
aceitou o negócio.

- O carroceiro de Água de Pau que esteve ao serviço d’A 
Cova da Onça e que passou a fazer a venda de louça 
da Lagoa pelo concelho de Vila Franca, indo por vezes 
até às Furnas, foi virgínio cabral [também foi conhecido 
por Virgínio Cassapa]. Além da louça da Lagoa, Virgínio 
cabral vendia também «galochas» de acácia forradas 
a pele de vaca. As mesmas iam por baixo da carroça 
numa caixa-tabuleiro dependurada e presa por quatro 
correntes por cima do eixo da mesma. 

Meu pai lembrava-me quando eu era criança como 
tinha ensinado ao carroceiro a entoar pelas freguesias 
a venda da louça e galochas. mas, um dia eu ouvi 
directamente da boca do tio virgínio e ainda gostei 
mais, por causa das «caretas» engraçadas que ele me 
expressava. 
Talvez o fizesse porque eu era criança e na sua sempre 
simpática e cordial simpatia gostava de me fazer sorrir e 
sentir-me contente ou feliz com sua amizade. 

eu não tive a sorte de o apanhar 
como carroceiro. esse tempo já 
tinha passado. Agora era latoeiro 
na sua oficina improvisada em 
casa, na rua dos Ferreiros. era uma 
pessoa que sempre mereceu a 
amizade de toda a nossa família, 
pois até era compadre de meu 
pai, que fora padrinho de batismo 
de alguns dos seus filhos. Então era 
mais ou menos assim:

-- “Ôiim Galó - i-lousssaaa d’ááá 
Lagoa !!! “ 

1936 a louça CoMerCIal 
feita Na lagOa Na 
cerâmica vieira

A Louça da Lagoa que foi no passado de muito 
interesse «utilitário» pois não havia outra quando na 
Lagoa se instalaram as duas fábricas, a da Cerâmica 
Vieira em 1862 e a Cerâmica Leite em 1872, mais de 150 
anos depois passou a ser mais de interesse «decorativo». 
mas, para muita gente ainda continua a ser motivo de 
glamour e de cerimónia para muitas famílias nos Açores... 
e em vários países para onde a “Louça da Lagoa” ainda 
continua a viajar e onde até tem constituído “Pontos de 
Encontro” nos EUA, como  na Portugalia em Fall River!

roberto medeiros
Um viajante no 

Tempo, da Vila de 
água de Pau



Magazine A PrAçA | Março-Abril 2019 25



Magazine A PrAçA | Março-Abril 201926

o coral herança Portuguesa foi fundado 
a 13 de março de 1976. Um projeto da 
Comunidade Lusa do Estado de Rhode Island, 
aquando das celebrações centenárias dos 

estados Unidos da América do norte. A iniciativa partiu 
de uma ideia de inserção da comunidade portuguesa 
dentro do conteúdo americano, do então vice-cônsul 
de Portugal em Providence, rogério medina e com 
o apoio de A. Dionísio da costa, distinto musicólogo 
e primeiro maestro do Coral, Paulo de Carvalho que 
fora o primeiro presidente do grupo coral e Arnaldo 
Bettencourt, virtuoso pianista do mesmo Coral Herança 
Portuguesa.

Desde então o coral, primeiro ligado à Subcomissão 
herança Portuguesa da comissão geral do estado de 
Rhode Island. do Bicentenário de Celebrações, à sombra 
da qual nascera, havia de ficar integrado na vasta 
riqueza cultural de que é composta esta Sociedade 
multiétnica, através do canto e da música portuguesa 
com destaque de composições derivadas de temáticas 
típicas da imigração. Deste modo, a mensagem tem 
sido levada a diferentes áreas de concentração de 
imigrantes portugueses nomeadamente na nova 
Inglaterra, Califórnia e Canadá. Também tem tido uma 
marcada presença nas celebrações do Dia de Portugal, 
realizada no Palácio do governo estadual (State house) 
de rhode island.

As actuações do coral, têm sido apresentadas também 
em banda sonora, nas estações de rádios locais através 
de um disco de 45 rpm e cD sob a direcção musical 
de A. Dionísio da costa. Sendo presença habitual no 
programa televisivo “ Comunidade em Foco “ do Canal 
de TV português. Destacando-se ainda, a regência de 
natália de rezendes, uma co-produção musical de 
parceria com a Estação de televisão WBSE - Canal 36 de 
Providence intitulada “ A Gente e a Música de Portugal 
“, e um programa de Canções de Natal, cantadas em 
Português, Espanhol, Italiano, Inglês e Alemão, o qual 
durante vários anos na década de 80’s, foi transmitido 
nas noites e Dia de Natal, por esta Estação de Televisão.
A diretora do coral, natália de rezendes , mezzo-
soprano,  conceituada professora de canto, com 

a colaboração de A. Dionísio da costa, maestro e 
Director Eméritos e ainda a presença  de Luís Silva, um 
dos fundadores do Grupo, canto e música regional “ 
Gerasões “.

Presentemente o coral está ligado à União Portuguesa 
Beneficente, Inc., prestigiada Instituição a que se 
associou em novembro de 1991, localizada em 134 
Benefit Street, Pawtucket, Rhode Island.

Na sequência dos objectivos que sempre estiveram 
presentes desde a origem da sua formação, o coral 
herança Portuguesa tem mantido as suas actividades 
não só em prol da propagação da Língua e Cultura 
Portuguesas, como também em movimentos de 
solidariedade com as comunidades envolvidas 
nas trágicas situações de desastres naturais que 
aconteceram em Portugal em diferentes épocas, como 
o caso da ilha da madeira em Fevereiro de 2010.
Presentemente, o coral continua a fazer sucessos nas 
suas execuções durante as várias estações do ano.

cOral Heralça pOrtUgUesa
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The Pope uses the term “undocumented 
workers” for people without official permission 
to live in the country they live in.  Did your line, 
your family, come to this country documented, 

undocumented or some of each? If you and your line 
came to this country documented who makes these 
documents?  We the people do. Why? For the orderly 
growth of our country’s population.  Workers are 
great resources increasing the quality of life within our 
society.   We need them. Documenting is a process of 
taking a person’s full measure.   health, skills, family and 
other information is gleaned.  We are not gathering 
information on many people. instead they are made 
to wait unreasonable amounts of time in unreasonable 
conditions.

our leaders have put a choke hold on immigration. 
This stunts the country’s growth of wealth. Government 

intentionally understaffs 
immigration processing and 
creates regulations that allow 
for harsh arbitrary application. 
This is why being a documented 
worker is preferred. Documents 
can be awarded to highly 
skilled workers.  international 
students get documents to go 
to US colleges, pay full tuition 
and drive down tuition for 
others. nearly any ethnicity 
was documented when the 

chris menton
Professor of criminal 

Justice at Roger 
Williams University

country needed to man the factories.  Processing 
resources transformed aliens into documented workers.  

Today we have immigrants who are seeking asylum, 
refugees from conflict/war zones and those needing 
protection from domestic violence. Why do our 
representatives not mandate expansive documenting 
capabilities with more personnel and apparatus?  We 
are a land that prefers not to hurt people. But innocents, 
long time US residents brought here as children, cannot 
be processed to documented status. 

A society’s strength, its quality of life, is linked to taxes.  
With continued successions of tax cuts, our government 
operations have been gutted.  That includes 
documenting workers.  Tax cuts disproportionately 
benefit people in little need of benefit.  Quality of life is 
linked to being documented.

WorKerS 
UndocUMenTed
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A Câmara Municipal de Lagoa inaugurou uma 
exposição para assinalar o 20º aniversário da 
morte do Padre João Caetano Flores. Nascido 
em São Jorge, o sacerdote João Caetano 

Flores dedicou a sua vida pastoral à freguesia da 
ribeira chã. A sua atividade em prol da comunidade 
excedeu em muito as responsabilidades que lhe foram 
confiadas enquanto padre, tendo sido o motor de 
desenvolvimento e elevação cultural da freguesia.

O sacerdote revolucionou o pequeno lugar da Ribeira 
chã, preocupando-se em criar novas infraestruturas 
religiosas e cívicas. Detentor de um grande poder de 
persuasão, o Padre João Caetano Flores mobilizou a 
comunidade motivando-a para colaborar em todos 
os projetos.

A igreja de São José foi um dos maiores 
empreendimentos realizado pelo padre João 
caetano Flores, tendo sido terminada em 1967. Foi 
concebida com uma arquitetura moderna, da autoria 
do arquiteto Eduardo Read Teixeira, e apresenta um 
revestimento mural criado pelo pintor Tomaz Borba 
vieira e o sacrário pelo escultor álvaro raposo de 
França.

Das várias obras com influência direta do sacerdote, a 
descatar, estrada de acesso à Ribeira Chã, Biblioteca, 
Cantina Paroquial, Centro Social e Paroquial de 
Assistência da ribeira chã, instalação da rede elétrica, 
construção do parque infantil, Polivalente Desportivo, 
centro de convívio de idosos, núcleos museológicos 
do Quintal Etnográfico e o Museu de Arte Sacra e 
Etnografia e a Casa Museu de Maria dos Anjos Melo

o valor da sua obra foi reconhecido, ainda em vida, 
por diversas entidades, nomeadamente pela Câmara 
Municipal de Lagoa, que lhe atribuiu o Diploma de 
cidadão honorário e a medalha de ouro do município.

A exposição estará patente ao público, na casa da 
Cultura Carlos César, na Lagoa e será depois integrada 

padre JOãO caetaNO flOres
hoMenageado na CIdade de lagoa

no Núcleo Museológico da Ribeira Chã, no âmbito da 
reformulação museográfica que a paróquia está a 
empreender com o apoio da Câmara Municipal de 
Lagoa, com o objetivo de se associar ao Museu de 
Lagoa – Açores. 

CML



Magazine A PrAçA | Março-Abril 2019 29

hoMenageado na CIdade de lagoa



Magazine A PrAçA | Março-Abril 201930

Cantar àS eStrelaS 2019

Uma vez mais cumpriu-se o tradicional cantar 
às estrelas em vários concelhos da ilha de são 
Miguel. destaque para a ribeira grande que 
celebrou os 25 anos desta tradição, no atual 

formato. na edição de 2019, para além dos inúmeros 
grupos locais, a cidade norte, contou com a presença 
do grupo “amigos da ribeira grande Usa“, que 
deslocou-se propositadamente dos estados Unidos 

da américa para participar numa noite esperada por 
muitos e que junta todas as gerações.

ponta delgada, lagoa e Vila Franca do campo foram 
os restantes munícipios que também organizaram 
o cantar às estrelas, contando com a presença de 
dezenas de grupos oriundos das várias freguesias.

riBeira grande

ponTa delgada

cmrg

CMPDL
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lagoa CML

Vila Franca do caMpo cmvFc
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o livro “A Cidade das Estrelas”, lançado no 
Teatro Ribeiragrandense, é o resultado do 
desafio colocado a António Pedro Costa na 
palestra por ele proferida na 25.ª edição do 

tradicional cantar às estrelas.

este lançamento esteve inserido das comemorações 
do Cantar às Estrelas na Ribeira Grande que na sua 
edição de 2019 fez 25 anos no formato que atualmente 
tem.

A cerimónia presidida pelo presidente da Câmara 
da ribeira grande, Alexandre gaudêncio, no seu 
discurso destacou “o empenho, a dedicação e a 
preocupação do autor em aprofundar a pesquisa 
sobre a temática tendo em vista a valorização dos 
factos relatados no livro.”

O presidente da cidade norte, referiu ainda que o autor 
“mantendo-se fiel a si mesmo e aos desafios que lhe 

“a CIdade daS 
eStrelaS” 

aNtóNiO pedrO cOsta 
laNçOU O livrO

são colocados, António Pedro costa acolheu o repto 
com a simpatia que lhe é característica, juntando-lhe 
a motivação de quem procura saber sempre mais”.

A apresentação desta obra ficou a cargo de João 
Bosco Mota Amaral, considerando o livro “uma 
singela homenagem a todos aqueles que há 25 anos 
se empenharam no sentido de retomar esta tradição, 
em particular o vereador da Câmara Municipal da 
ribeira grande, Francisco Xavier Araújo rodrigues, 
defensor da intenção da edilidade tomar a seu cargo 
a organização do retomar do Cantar às Estrelas”.

alexandre gaudêncio
Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande João Bosco Mota amaral

cmrg
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ConSIderado o enólogo
do ano 2018 

o vinho da Azores Wine company, vinha centenária 
2016, foi distinguido com o Prémio excelência, 
como um dos melhores vinhos de Portugal pela 
Revista de Vinhos – a Essência do Vinho! Este 

branco, lançado no final do ano passado, é atualmente um 
dos brancos mais caros de Portugal (cerca de 75€) e teve 
uma produção de cerca de 600 garrafas.

Para além deste vinho, que se destacou como um dos 
melhores de Portugal, a revista de vinhos atribuiu ainda 
pontuações históricas a vários vinhos da Azores Wine 
Company, das quais também se destaca um vinho tinto da 
casta Saborinho, igualmente lançado no final do ano, a um 
preço de 100€, contradizendo assim as opiniões de que nos 
Açores não se fazem bons tintos!

A Azores Wine company foi ainda nomeada para o Prémio 
inovação/investigação do Ano. Segundo a revista de 
Vinhos, “Os trabalhos de investigação e de ensaios de 
castas nativas na ilha do Pico têm estado na base da notória 
melhoria dos vinhos açorianos.

aNtóNiO maçaNita

D.r.

António Maçanita, enólogo, fundador e principal 
mentor dos projetos Fita Preta Vinhos (Alentejo), 

Maçanita Irmãos & Enólogos (Douro) e Azores Wine 
Company (Açores),

e consultor de vários projetos de norte a sul do país, 
foi considerado o Enólogo do Ano 2018

pela Revista de Vinhos – a Essência do Vinho!

os primeiros passos nos Açores:
enólogo português com uma costela alentejana e outra 
açoriana, é conhecido por gostar de desafios. António 
Maçanita é um self mademan, que desenvolveu o projeto 
Fita Preta vinhos no Alentejo, hoje com uma produção 
anual superior a 200.000 garrafas e que exporta para mais 
de 20 países. Dá ainda consultoria a mais de 14 projetos de 
norte a sul do país.

em 2010 inicia o seu primeiro projeto nos Açores, em conjunto 
com os Serviços de Desenvolvimento Agrário de São miguel, 
para recuperação da casta Terrantez do Pico. Em 2013 
produz o seu primeiro vinho na ilha do Pico, em parceria 
com a insula vinus. estavam assim lançadas as bases para 
abraçar novos desafios atlânticos! 
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The term “ambulance driver” comes from the old 
times when EMS (emergency medical service” 
wasn’t really a big thing and was just getting 
started. The patients would be put in the truck then 

transported to a hospital and that was it, no treatment 
in the back no EMT’s or Medics.

Today once a patient is loaded into the ambulance 
the EMT or paramedic has to accurately asses and 
identify life-threatening conditions and injuries while 
maintaining competence in the area of treatment, 
which may include starting an iv, attaching the patient 

to a cardiac monitor, monitor 
their vitals,  administrating 
life saving medications, and 
in some extreme cases try 
to re-start his or her heart. 
So any treatment that they 
would receive in the hospital 
emergency room, they are 
getting a head start in the 
back of the ambulance
It’s not easy to be an EMT or 

Paramedic. EMT’s must complete 150 hours of training 
and pass a national exam before they can be licensed. 
Then, they must complete about 40 hours of continuing 
medical education every two years. For paramedics 
it is even more demanding with anywhere from 1,200 
to 1,500 hours of education and 60 hours of continuing  
medical education every two years.

Not all ambulances are the same. They are either BLS 
(basic life support)  or ALS (advanced life support) the 
difference being the level of care that you will receive. 
ALS  units usually have the more advanced EMT’S or 
paramedics. either one you will receive the best possible 
care to their level of training.

So we are not just “ambulance drivers”, yes someone 
has to drive it, but be assured that they are more than 
just a driver.

We are NOt JUst 
aMBulanCe drIverS

www.verywellhealth.com
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Paulo Clemente Ventura Raimundo, mais conhecido 
por “Clemente“, nasceu em 1983, é natural de Santa 
Cruz, concelho de Lagoa, S. Miguel e sempre foi 
amante do desporto. Praticou basquetebol e futebol 
no Clube Operário Desportivo, patinagem artística e 
hóquei em patins no Clube de Patinagem de Santa 
Cruz, dança no Grupo de Jovens Som do Vento, 
entre outras modalidades, mas, foi no futebol que 
descobriu a sua paixão. Ao longo da sua carreira 
passou pelos clubes Operário, Louletano, Gondomar, 
Chaves, Oliveirense, Farense e Santa Clara.

Quem foram ou são as suas referências no mundo do 
desporto?
Um dos jogadores de futebol que mais admirei foi o 
italiano Philippo Inzaghi, que atualmente é treinador. 
Era um avançado, com o qual me identificava muito. 
gostava da maneira dele jogar. e, claro, o eusébio, 
maior jogador de todos os tempos. 

 Qual foi o momento mais especial da  carreira?
Posso dizer que tive dois grandes momentos na minha 
carreira. Foi quando fui à final da Taça de Portugal, 
em 2010, pelo Chaves, e onde marquei um golo ao 
Futebol clube do Porto. e, o ano passado, com a subida 
do Santa Clara à 1ª Liga Portuguesa, um momento 
histórico e marcante para mim. Desde que vim para o 
Santa Clara, em 2014, que vinha com esse objetivo, de 
levar o clube açoriano ao escalão máximo do futebol 
português. Por isso, foi sonho concretizado. Tendo 
acontecido no dia 6 de maio, e precisamente no dia 
do Santo cristo, uma data tão importante para todos 
os açorianos, tornou tudo ainda mais especial.

clemeNte
o açorIano goleador que 
Joga na prIMeIra lIga do 

FuteBol portuguêS

clemeNte
o açorIano goleador que 
Joga na prIMeIra lIga do 

FuteBol portuguêS

consegue contabilizar os golos que já marcou?
Qual o melhor golo e o mais especial?
Tenho 171 golos marcados até hoje, como profissional 
de futebol. o golo mais especial foi, sem dúvida, o 
golo marcado ao Futebol Clube do Porto, na final 
da Taça de Portugal, no dia 16 de maio de 2010, 
no Jamor. Marcou a minha carreira. E, claro, todos 
aqueles que marquei, a época passada pelo Santa 
Clara e que contribuíram para a sua subida de 
divisão. especialmente o meu golo 36 ao serviço do 
Santa clara, atingindo o record de melhor marcador 
da história do clube. Atualmente tenho 53 ao serviço 
do Santa clara.

dizia que tinha o desejo de jogar na primeira liga 
portuguesa de Futebol. conseguiu concretizar esta 
época ao serviço do santa clara, como titular, no dia 
30 de novembro de 2018. como foi a estreia? Muitos 
nervos?
era um desejo há muito almejado, e que tem um sabor 
especial sendo num clube da minha terra. mas, acima 
de tudo, penso que o mais importante é que construí 
uma carreira bonita de que tenho muito orgulho. 

Henrique Barreira

D.r.
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Apesar de não ter estado muitos anos no patamar 
máximo do futebol português, tenho orgulho em dizer 
que sou reconhecido e acarinhado, por todos os 
clubes por onde passei e que deixei a minha marca no 
futebol português. A estreia, no dia 30 de novembro, 
veio apenas confirmar essa sensação. Sinto que os 
adeptos me acarinham e que sentem que posso ser 
útil à equipa, apesar dos 35 anos.

como tem sido a experiência na primeira liga?
na verdade, a experiência na Primeira Liga penso 
que é mais importante pelo fato de termos um clube 
açoriano na 1ª Liga e os Açores a serem vistos por 
todos. Claro que, jogando na 1ª divisão, o nível é 
mais elevado e estamos mais expostos, sendo mais 
valorizados. contudo, não vejo grande diferença para 
as equipas da 2ª divisão, tirando os clubes maiores. Não 
tendo sido titular este ano no Santa clara, considero 
que estamos a fazer um bom trabalho e só quero que 
o clube se mantenha por muitos anos neste escalão.

É verdade que nos jogos contra os três grandes do 
Futebol Português (F. C. Porto, Benfica e Sporting), os 
jogadores das equipas mais pequenas dão tudo por 
tudo, porque poderão dar o “salto” para um destes 
clubes?
Claro que jogar contra os três grandes, é sempre 
diferente. Além do estádio ter uma moldura humana 
mais composta e a pressão ser maior, sentimos que 
temos que dar tudo nesses jogos. Mas, como jogadores 
profissionais, defendemos sempre a nossa camisola e 
estamos só focados em ganhar. esta época, tivemos o 
caso do Fernando Andrade que vinha a fazer grandes 
jogos e acabou por ser vendido ao Fc Porto. São mais 
valias para o Santa clara, mas ao mesmo tempo, 
deixa a nossa equipa mais pobre. 

como foi receber no estádio de são Miguel estas três 
equipas?
receber o Benfica, Porto e Sporting em São Miguel 
é sempre um dia especial para os açorianos, em 
geral. Houve mesmo quem viesse das outras ilhas, 
da América e do Canadá só para ver estas equipas 
jogar. E, por estas coisas, é que é importante que o 
Santa Clara se mantenha na 1ª Liga. São, em muitos 

casos, as únicas oportunidades que os açorianos têm 
de ver os grandes de perto. o estádio de São miguel 
esteve cheio nos três dias dos jogos e foi uma festa! 
Um ambiente vivido foi excelente. Além de que esses 
jogos trazem muitas receitas aos Açores, tanto em 
termos de viagens, alojamento e restauração.

Tem algum sonho que gostaria de realizar ainda como 
jogador de futebol?
neste momento, estou concentrado em garantir a 
manutenção do Santa Clara esta época na 1ª Liga. 
gostava muito de me estrear a marcar o meu primeiro 
golo na Primeira Liga (fiz apenas um para a Taça de 
Portugal). 

na dia-a-dia as pessoas conhecem o clemente na 
rua? o que lhe dizem?
As pessoas abordam-me bastante na rua, reconhecem 
o meu valor e dão-me sempre palavras de incentivo. 
Sinto que as pessoas têm muito carinho por mim, não 
só nos Açores como por todos os sítios por onde passei.

até quando pensa jogar futebol?
vivo uma época de cada vez. Quando acabar esta 
época, tomo a minha decisão. Enquanto me sentir 
bem fisicamente, gostava de continuar a fazer o que 
faço, que é jogar futebol.

como vê o seu futuro depois de ser jogador?
Quando acabar a minha carreira profissional como 
jogador, gostava de ficar ligado ao Desporto. É aquilo 
que gosto e que tenho paixão. Gostava de continuar 
numa profissão em que mantenha o gosto por aquilo 
que faço. Se for no futebol e no desporto, melhor 
ainda.

D.r.
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o inverno chegou e está a acusar estragos 
um pouco por todo o hemisfério norte 
ocidental. A neve cai copiosamente na 
europa e nos eUA as temperaturas descem 

a níveis surreais. Também no nosso cantinho atlântico 
o inverno chegou. É certo que, ressalva à montanha 
do pico, não temos neve. É certo que as temperaturas 
não são gélidas, nem nada que se pareça com tal. 
mas os casacos saíram dos armários, e a manta sobre 
as pernas ou sobre as costas passou a ser companhia 
de serão. 

Nestes dias, em que a busca por um maior conforto 
muitas vezes nos leva a evitar a rua, poderá estar 
precisamente lá a solução para uns momentos 
quentes e aconchegantes. Ricos em geotermia, os 
nossos Açores presenteiam-nos com alguns locais 
onde as águas aquecidas pela rocha mãe brotam, 
fornecendo assim espaços de puro deleite termal. 

na ilha de são miguel, e 
principalmente na freguesia das 
Furnas, são várias as ofertas que 
temos disponíveis, sendo que, 
para nós, a mais completa é a 
Poça da Dona Beija. Já muito 
distante está o caminho de terra 
estreito e lamacento, adjacente 
à Ribeira dos Lameiros, que dava 
acesso a uma pequena cavidade 
onde as águas brotavam numa 

pequena piscina natural, lugar que daria para dez 
pessoas no máximo e com boa vontade.  Atualmente 
aquele local ainda existe, no entanto os banhos na 
pequena cavidade estão interditados. Ao seu redor, 
e alimentadas por esta nascente, foram construídas 
quatro piscinas, todas diferentes, que permitem 
experiências diversas, em que a água termal a 39 
graus centígrados nos leva a esquecer a temperatura 
mais baixa ou o vento mais insistente. Para aqueles 
que consideram tal temperatura excessiva, foi criada 
na ribeira uma represa que permite mais um local de 
banhos, onde as águas termais se misturam com as da 
ribeira, amenizando assim aquela temperatura.  

A Poça da Dona Beija é um local de grande procura, 
pelo que é também nestes meses de inverno, 
em que os fluxos turísticos são menos intensos, 
que a experiência pode ser vivida de forma mais 
descontraída. Enquadrada num meio natural, em que 
se podem observar as lavandeiras e outras aves na sua 
azáfama diária, nas pedras da ribeira ou por entre as 
plantações de inhames.  

A Poça da Dona Beija é por nós utilizada não só para 
fins terapêuticos mas também, e principalmente, para 
passarmos bons momentos em família, de interação 
num ambiente descontraído, com uma envolvência de 
uma natureza luxuriante, que nos permite aprofundar 
os laços afetivos entre nós e para com estes nossos 
Açores, que tanto nos têm para oferecer.

Sandra 
Pacheco Tejo

Jornalista/Formadora

“SanMIguelando” 
NO acONcHegO das NOssas ágUas qUeNtes

www.archdaily.com
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david cOsta

mQuem é o david costa?
David costa: o David costa nasceu em 
Lisboa, sou portanto um alfacinha de gema.
Inicialmente comecei a surfar em 1989 na 

Figueira da Foz, tendo posteriormente desenvolvido 
o surf na consolação em Peniche, praia onde ainda 
hoje vou surfar na minha surf hometown.
em 1997, comecei a trabalhar por conta própria a par 
com o meu emprego de dia.
Desde 1999 tornei-me um empreendedor, a vender 
produtos e serviços para todas as áreas e tipos de 
Festas & eventos.

M.p: como veio parar aos açores?
D.c: - vim aos Açores numa primeira e segunda vez 
num mês em trabalho nesse mesmo ano de 1999 e foi 
amor à primeira vista!!! 
Entrei profissionalmente nos Açores pelo triângulo 
e a partir de 2003 entretanto também a trabalhar 
assiduamente em S. miguel e noutras ilhas na área de 
Festas & Eventos o que proporcionou-me conhecer 
pessoalmente 8 das 9 ilhas dos Açores. Contudo já 
trabalhei com todas as ilhas Açores e também com a 
madeira.
Em 2006, volto a surfar no Brasil após uma pausa 
obrigatória de 9 anos causada por uma cirurgia a um 
ouvido, nesse mesmo ano estabeleci-me em S. miguel 
e começo a comprar e vender material de surf como 
fatos e pranchas, etc na comunidade local.

M.p: como surgiu a ideia de ser empresário na área 
do turismo?
D.c: em 2009 começo a ter contacto com a área de 
turismo ligada ao surf através de estrangeiros que vêm 

a S. miguel desbravar ondas e 
em reportagens para revistas 
e sites online surgindo em mim 
o desejo de criar uma infra-
estrutura ligada aos praticantes 
desportos de ondas como 
alojamento de preferência 
perto da/ou na praia e serviços 
de apoio como aluguer material 
e aulas tal como já existiam 
então em Portugal continental.

À cONversa cOm

M.p: algum motivo especial para ser na ribeira 
grande?
D.c: A ribeira grande e a costa norte de S. miguel 
sempre foi e é a área mais consistente para o surf, em 
termos de ondulações predominantemente no/n, daí 
oferecer um maior leque de escolhas no tipo e tamanho 
de ondas para a superação de qualquer surfista. 
neste desporto uma correta aprendizagem passa por 
começar a surfar ondas pequenas, gradualmente e 
individualmente ir subindo a fasquia até um patamar 
que nos sintamos confortáveis e superados.
em 2014 mudo-me para viver na ribeira grande. 
entretanto, depois de andar entre 3 a 4 anos atrás 
duma casa acabei por comprar outra em 2016 na 
mesma zona onde estou agora com uma localização 
premium na praia monte verde ao lado do centro 
histórico da ribeira grande a apenas 3 minutos a pé. 
com praia aos pés e com vista privilegiada para as 
duas praias mais importantes e consistentes da costa 
norte em termos de surf, assim como para toda a 
costa noroeste até Pilar da Bretanha e montanha das 
7 cidades em pano de fundo com pôr do sol todo o 
ano… está localizada a Surfer’s Dream.
O meu AL (alojamento local) “By the Sea Azores”  
encontra-se de portas abertas a todos, praticantes ou 
não de desportos de ondas.

Lucecia 
Branquinho

Magazine A Praça esteve à conversa com David 
Costa, empresário em nome individual na área do 

Turismo e Professor de Surf.
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M.p: o que tem o david costa a oferecer aos nossos 
turistas?
D.c: hoje em dia também surfo ondas em praias ou 
spots apenas acessíveis por mar, ondas grandes com 
apoio da minha mota de água toda equipada com 
prancha salvamento (sled) e para o qual tenho curso 
de salvamento e apoio para tow-in/out (reboque de 
surf ou bodyboard) ou ondas na remada de braço 
que implicam respetivamente pranchas pequenas 
1,20m e pesadas com 10kgs e pranchas grandes de 
2,70m a 3,00m de comprimento e que podem pesar 
por si só até 15kgs ou mais.
SUP em ondas ou passeios a remar em pé muito em 
voga de há uns anos para cá.
guio os turistas aos locais indicados para o seu nível de 
surf e posso dar aulas ou apoio tipo táxi com a mota 
de água assim como apoiar um fotógrafo para sessões 
especiais a pedido etc.
Alugo todo tipo material para prática de desportos de 
ondas.

M.p: Quais são as perspetivas do david em relação a 
este ano?
D.C: Tal como previ numa entrevista em 2011 a um 
jornal local açoriano, os Açores dispõem de uma 
natureza incrível, água do mar temperada todo o ano, 
localização geográfica, tempo ameno, etc…A partir 
de 2015, com o advento e chegada das companhias 
aéreas, publicidade e promoção que fizeram e 
ainda fazem como por exemplo para a ilha Terceira 
e brevemente, espero para o Triângulo açoriano, 
através da ilha do Pico por estar no meio das outras 
duas ilhas, S. Jorge e Faial (que podem e são servidas 
por barco ferry diariamente), com as redes sociais e 
serviços online que veio a desenvolver e simplificar 
o turismo distribuindo de forma mais equitativa a 
economia turística nas ilhas e tal como temos assistido 
o turismo nos Açores ainda continua a crescer desde 
então em vários segmentos e países emissores de 
turistas (veja-se a aposta da delta Airlines desde nova 
York ou a alteração de branding da Sata para Azores 
Airlines para ser reconhecida internacionalmente e 
inclusive é uma das companhias surf friendly ou seja 
transportam equipamento de surf entre outros vários 
desportos gratuitamente inclusive inter-ilhas!
A resposta no investimento e recuperação de casas 
próprias e novas, inovação da restauração, oferta 
de serviços continua em desenvolvimento para fazer 
face à procura.
Por tudo isto, creio que ainda temos mais 2 a 3 anos 
em crescendo (salvo alguma crise económica 
etc internacional) para atingirmos a maturidade e 
espalharmos a oferta e procura não só todo o ano 
como pelas outras ilhas.
Em suma, como no surf em que os surfistas querem 
sempre surfar uma nova onda que nunca surfaram, 

querem conquistar e talvez serem os primeiros a fazê-
lo, nós nos Açores e os açorianos temos ainda tanto 
para dar e oferecer a esse mundo lá fora.
Espero que seja mais um ano bom e sempre a crescer.

A Magazine “A Praça” deseja ao David Costa os 
melhores sucessos profissionais!
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o que é o

o computador é uma máquina mágica onde 
muita coisa se pode aprender, assim vou 
compartilhar convosco algo que encontrei 
no computador, portanto, não da minha 

autoria mas sim de uma professora do sistema escolar 
Brasileiro.

numa sala de aula uma das crianças perguntou:
Sra. professora, o que é o amor?

Esta sentiu que a criança merecia uma resposta à 
altura da inteligente pergunta e sugeriu que, na hora 
de recreio, cada um deles desse uma volta pelo pátio 
e trouxesse consigo algo que despertasse neles o 
sentimento do amor.

Assim, na hora de recreio as crianças muito 
entusiasmadas saíram à procura do amor e  ao  
voltarem, a professora pediu que cada um lhe 
mostrasse o que tinham trazido como prova de amor.

A primeira criança disse:
Sra. Professora eu trouxe esta flor, não é tão linda?

A segunda criança disse: olhe Sra, professora eu trouxe 
esta borboleta, repare como é inda e muito colorida, 
vou-lhe adicionar à minha colecção

A terceira criança afirmou: Sra. Professora eu tenho 
comigo um passarinho que deve ter caído do seu 
ninho com outro irmão dele, veja como ele é tão 
bonito.

E assim as crianças foram mostrando o que 
consideravam ser amor.

Terminada a exposição, a professora notou que havia 
uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. 
ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia 
trazido.

A professora dirigiu-se a ela e perguntou:
Meu bem, porque você nada trouxe?

e a criança timidamente respondeu:
Desculpe sra. professora. Eu vi a FLOR, e senti o seu 
perfume, pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la 
para que seu PERFUME exalasse por mais tempo. Vi 
também a BORBOLETA, leve, colorida… Ela parecia 
tão feliz, que não tive coragem de aprisioná-la. Vi 
também o PASSArinho, caído entre as folhas, mas, 
ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe, e 
preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago 
comigo: o perfume da flor; a sensação de liberdade 
da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe 
do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe?

A professora agradeceu a criança e deu-lhe a nota 
máxima, pois ela fora a única 
criança que percebera, que 
só podemos trazer o Amor em 
nosso coração.

Portanto depois da época de 
Natal, em que Jesus demonstrou 
o que é o verdadeiro amor, 
desejo a todos que 2019 seja o 
mais amoroso de sempre.

amOr
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InSIde oF the FaShIon World

Magazine A PrAçA | Março-Abril 2019

Lucia Aguiar

Today’s weddings are 
stepping it up and bride’s 
are getting creative with 
special details especially 
their flower girls’ dresses.

Brides and grooms customize all the details of the 
weddings with special touches.  From beautiful locations, 
receptions, flower girls’ dresses or ring bearer accessories!



Magazine A PrAçA | Março-Abril 2019 45

cUpãO de assiNatUra  | subscription coupon 
Quero ser assinante da Magazine A Praça, pelo que agradeço que me enviem a revista.

i want to subscribe to magazine A Praça.

nome / nAme

enDereÇo / ADDreSS

LOCALIDADE / PLACE

ESTADO / STATE COD. POSTAL / ZIP CODE

TELEF. / PHONE EMAIL

recortar e enviar para:
cut and send to:

MAGAZINE A PRAçA
572 WOOD STREET 
BRISTOL, RI 02809 USA

_____/_____/_________

Assinatura / Signature

times square

envie com este cupão 50 dólares para receber a revista o ano inteiro.
Please enclose payment of 50 dollars along with this coupon,

to cover shipping and handling costs for a full year’s subscription



Magazine A PrAçA | Março-Abril 201946

José Artur Cabral
chef

ingredientes:
(4 pessoas)

1 frango do campo
2 dl de vinho branco
2 cebolas médias picadas
2 dentes de alho picados
1 chouriço caseiro 
450 g de arroz agulha
1 litro de caldo de galinha
sal q.b.
piri-piri seco q.b.
5 colheres de sopa de azeite
4 colheres de sopa de polpa de tomate
1 ramo de salsa fresco
2 folhas de louro

bacalHaU À lagareirO eNfOrmadO

preparação:
Corta-se o frango em pedaços pequenos juntamente com as miudezas do frango (pescoço, fígado, moela e 
coração) e tempera-se com sal.
Leva-se um tacho ao lume com azeite e refoga-se a cebola com o alho e a folha de louro, deixa-se cozinhar um 
pouco e junta-se o chouriço cortado em rodelas e o frango e deixa-se cozinhar por uns 20 minutos. De seguida junta-
se o vinho branco, a salsa picada e a polpa de tomate. volta-se a mexer muito bem e de seguida junta-se o arroz e 
o caldo de galinha a ferver.
Deixa-se cozinhar por mais 20 minutos + -, tempera-se com o piri-piri a gosto e rectifica-se de sal, serve-se bem quente.

How to Prepare:
cut the chicken into small pieces with the giblets and season 
with salt.
in a pan with olive oil, sauté the onions, garlic and bay leaves.  
Add the chouriço already diced and the chicken, and let it 
cook for about 20 minutes. After add the wine, chopped parsley 
and tomato paste. mix well , add the rice and the chicken broth.
Let it cook for another 20 minutes, season with piri piri and salt. 
Serve while 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

chicken rice

Ingredients:
(Serves 4)

1 chicken 
1 cup of white wine
2 medium onions chopped
2 garlic cloves chopped
1 chouriço sausage
2 cups of long grain rice
4 cups of chicken broth
salt (as desired)
dried piri piri (flakes)
5 tbsps of olive oil
4 tbsps of tomato paste
1 parsley bouquet
2 bay leaves
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pavê de mOraNgOs
strawberry pave

ingredientes:
(4 pessoas)

1 lata de leite condensado
500 g de morangos
200 g de palitos la rene
40 g de farinha maizena
500 ml de leite q.b.
6 gemas
chantily q.b.
chocolate derretido para decoração

Ingredients:
(Serves 4)

1 can of condensed milk
2 cups of strawberries
1 package of lady finger biscuits
1/3 cup of corn starch (maizena 
recommended)
2 ¼ cups of milk
6 egg  yolks
whipped cream (as desired)
melted chocolate for decoration

preparação:
Deita-se num tacho o leite condensado, leva-se ao lume mexendo sempre, e deixa-se aquecer bem.
Numa tigela, bate-se as gemas com a farinha maizena, adicionando-se a mistura do leite em fio, mexendo sempre 
até engrossar. retira-se do lume e deixa-se arrefecer.
reserva-se alguns morangos inteiros e corta-se os restantes em rodelas. numa taça grande transparente, faz-se 
camadas alternativas de crème, rodelas de morangos e palitos la rene, previamente passados por leite quente.
Cobre-se com uma camada de chantily, dispõe-se por cima os morangos inteiros que se reservou e decora-se com 
fios de chocolate derretido. Leva-se ao frio até servir.

How to Prepare:
Place the condensed milk  in a pan and warm it up, while stirring continuously.  
in a bowl, beat the egg yolks and the corn starch, adding the mixture of the milk slowly until it thickens. remove from 
heat and let it cool off.
Set aside some whole strawberries  and dice the others. in a large transparent dish, layer the creamy mixture, strawberry 
slices, and lady fingers previously dipped in hot milk.
Finish  with a layer of whipped cream, place the whole strawberries on top and decorate by drizzling some melted 
chocolate. Keep refrigerated until serving time.
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HOróscOpO

RirSó para

A professora chega para o Joãozinho e diz:
– Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um homem fiel?
E então Joãozinho responde
– É tempo perdido!

Joãozinho

Um mês após o nascimento do seu filho, Manel voltou à maternidade, com 
o bebe no colo:
– O que está a acontecer? pergunta o Médico.
- Meu filho já nasceu faz um mês e nada de abrir os olhos!
Depois de olhar para o garoto, que tinha cara de japonês, o médico diz:
– Seu Manel… Eu acho que quem tem que abrir os olhos é o senhor!

Filho

Na esquadra da Polícia:
– Sr. Agente meu marido saiu de casa ontem à noite, disse que ia comprar 
arroz e até agora não voltou. O que eu faço?
– Sei lá, faz macarrão!!

polícia

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

BêBado

Uma loira passeava pelo shopping quando, de repente, encontra uma 
velha conhecida e diz:
– Nossa, estás linda! Como estás emagra!
– Pois é… Perdi quinze quilos! Eu tive de extrair um rim! responde a amiga.
– Credo! Eu não sabia que um rim pesava tanto…

loira

O que é o que é? Voa sem ter asas e chora sem ter olhos?
– A nuvem

O que é que dá muitas voltas e não sai do lugar?
– o relógio

adiVinhas
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HOróscOpO
carNeirO 

A vida afetiva vivência várias experiências estimulantes, através de 
novas amizades muito importantes para o seu aperfeiçoamento 
individual.
A nível profissional atingirá todos os seus objetivos e obterá 
excelentes resultados, aproveitando as oportunidades com muita 
persistência.

tOUrO
A vida afetiva atravessa um período de crescimento sentimental 
e serenamente vai definir o rumo próspero para o seu 
relacionamento.   
A nível profissional percorre uma fase de mudanças necessárias 
para a sua evolução pessoal e com calma vai melhorar o setor 
financeiro.

gêmeOs
A vida afetiva depende da sua capacidade de conciliar as suas 
atividades pessoais e a família, procurando estabelecer relações 
mais profundas.
A nível profissional poderão surgir propostas excitantes, promoções 
e novas responsabilidades, que contribuirão para consolidar a 
carreira.

caraNgUeJO
A vida afetiva permite-lhe defender os seus sentimentos e com 
coragem vai estabelecer uma relação amorosa, alicerçada na 
mútua compreensão.
A nível profissional, aproveite este ciclo protegido e de confiança 
pessoal para avançar com planos imaginativos que trarão bons 
resultados. 

leãO
A vida afetiva, agindo de acordo com os seus sentimentos e 
nobreza de carater, experienciará relações preciosas para a sua 
realização pessoal.  
A nível profissional, organize os seus planos, valorize as opiniões 
das pessoas circundantes e aproveite esta nova etapa de 
crescimento.

virgem
A vida afetiva em modo de restruturação reflete transformações 
nas relações familiares, sustentadas na evolução de todos os 
envolventes.
A nível profissional, finalmente, concretizará os seus propósitos e 
alcançará os apoios imprescindíveis para realmente atingir os 
seus objetivos.

balaNça

A vida afetiva depende imenso da sua 
capacidade de manter o equilíbrio interior, 
de modo conseguir apresentar as suas 
qualidades intrínsecas.
A nível profissional, a aquisição do 
conhecimento será sempre um fator determinante para o seu 
sucesso e desta forma obterá muitos êxitos. 

escOrpiãO
A vida afetiva aponta um verdadeiro renascimento, após 
remodelações inevitáveis e certamente vai impulsionar uma 
paixão muito magnética.   
A nível profissional utilizará a sua grande força para ultrapassar 
eventuais obstáculos e com muita humildade vai alcançar 
grande estabilidade.    

sagitáriO
A vida afetiva coloca à prova a consciência sintonizada com 
o seu “Eu superior”, presente no Ceu e nesta perspetiva adote 
atitudes sábias.
A nível profissional, aproveitando a proteção do Júpiter, tome 
iniciativas e avance com ações concretas para poder melhorar 
os seus rendimentos.

A vida afetiva exige uma tomada de posição firme, compatível 
com as exigências do Saturno e coerente com os seus valores 
espirituais.
A nível profissional, proceda a uma análise adequada sobre a 
economia familiar e estruture as suas opções com toda a lucidez 
indispensável.

capricórNiO

aqUáriO
A vida afetiva estará mais dirigida para os eventos sociais, 
promotores de amizades, que ajudam-lhe a colocar em prática 
as suas ideias originais.
A nível profissional é tempo de preparar projetos mais ambiciosos 
para o futuro, provavelmente, relacionados com a sua verdadeira 
vocação.  

peixes
A vida afetiva abre um ciclo mais gratificante, baseado na sua 
posição solidária e com fé poderá ajudar os seus semelhantes 
mais frágeis.
A nível profissional agarre as oportunidades para poder dar mais 
sentido ao seu dia-a-dia, materializando os seus sonhos com 
muita confiança.

(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)

Luis Moniz
Astrólogo
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Your relationships rely tremendously on 
your ability to keep your inner balance, 
bringing forward your inner qualities.
At work, obtaining knowledge will always 
be a key factor for your success, with 
which you can reach many accomplishments.

Luis Moniz
Astrologer

aries
Your love live will bring you stimulating experiences, through 
new friendships that will be very important for your personal 
development.
At work, you will reach your goals and obtain excellent results, 
taking on opportunities with plenty of persistence.

taUrUs
relationships are under a period of growth, and with serenity, you 
fill set the course for a prosperous relationship.
Your career will undergo the necessary changes for your personal 
development, and improve your finances, slowly but surely.

gemiNi
Your love life depends on your ability to reconcile your personal 
time with your family time, seeking to establish deeper relationships.
At work, you might receive exciting proposals, promotions and 
new responsibilities, which will consolidate your career.

caNcer
in love, you will be able to defend your feelings and establish a love 
relationship through courage, based on mutual understanding.
At the professional level, use this cycle of protection and personal 
confidence to move forward with ingenious plans that will bring 
you good results.

leO
in love, and by acting in accordance with your feelings and 
noble character, you will experience relationships that will be very 
important for your personal fulfilment.
At work, organize your plans, value the opinions of those around 
you, and enjoy this new period of growth.

virgO
Your relationships are in restructuring mode and will reflect 
changes in your family relationships, sustained in the evolution of 
all those involved.
In your career, you will receive the necessary support to finally 
reach your goals.

libra

scOrpiO
After inevitable changes, your love life points to a true rebirth, 
which will certainly attract a magnetic passion.
in your career, you will use your great strength in order to overcome 
any obstacles, reaching great stability through humbleness.

sagittariUs
relationships will test if your consciousness is in tune with your 
“Higher Self”, present in the Cosmos, so try to adopt wise attitudes.
At work, and with Jupiter’s protection, take initiative and come 
forward with specific actions to improve your income.

Love life will require a firm stance, compatible with the demands 
of Saturn 
and consistent with your spiritual values.
in your career, analyze your family’s economy and your options 
with clarity.

capricOrN

aqUariUs
relationships will be more directed towards social events, which 
can promote friendships that can help you put your original ideas 
into practice.
At work, it is time to prepare for more ambitious future projects, 
probably related to your true calling.

pisces
Your relationships are opening into a more rewarding cycle, based 
on your solidarity and faith, with which you can help those who are 
more fragile.
in the career, grasp opportunities that offer you greater meaning 
to your daily life, making your dreams come true with great 
confidence.

(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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