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editOrial

Um olhar a parTir dos açores
Cada vez mais se dá atenção ao ambiente. 
Governos e comunidades atentas promovem o 
debate sobre o que se pode fazer para minimizar os 
efeitos das alterações climáticas, em alguns casos 
devastadoras e mortíferas como se tem verificado 
em várias partes do globo, e à data que escrevemos, 
o último grito de alerta vinha de Moçambique com 
centenas de mortes e um drama humanitário que 
levou a comunidade internacional a ajudar. Neste 
cenário de redobrada atenção para as acções que 
temos, importa também lembrar que não podemos 
deixar de olhar para o lado para ajudar aqueles que 
precisam quer seja na América, no Canadá ou nos 
Açores, ou em outras paragens. Com a globalização, 
os engenhos tecnológicos e nova maneira de olhar 
o emprego são cada vez mais aqueles que não 
têm trabalho, porque as empregas procurar mão-
de-obra barata em outros lugares u simplesmente 
querem pagar pouco pelo trabalho dos outros. 
Enriquecer com o suor dos outros é fácil mas fácil 
é também promover cada vez mais pobres. Aqui 
não falamos de pobres sem trabalho mas de pobres 
que trabalham apenas para ter sustento, e pouco 
mais. É o novo rosto da miséria humana. Em tempo 
de Primavera, onde os dias são mais sorridentes, 

importa que se reflicta sobre o que nos rodeia, 
numa altura que é também para aproveitar, para 
aproveitar para desfrutar das belezas que o mundo 
nos oferece, quer seja no país que vivemos quer 
seja no exterior, de acordo com a possibilidade de 
cada um. No caso dos Açores, o Verão promete ser 
de grande festa. Começamos com em Maio com 
a continuação das festas do Espírito Santo, com a 
promoção das festas em honra do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, ao que se segue em Junho as 
tradicionais festas de São João, com Vila Franca do 
Campo (São Miguel) e Angra do Heroísmo (Terceira) 
a brilhar com as tradicionais marchas que atraem 
multidões de locais, emigrantes e turistas. O Verão 
nos Açores, para além de sol e mar, oferece em 
cada canto das ilhas as festividades das freguesias 
e muitos festivais. A liberalização do espaço aéreo 
e a ligação marítima permite uma ligação com as 
ilhas como há muito não se via. O Turismo nos Açores 
está em desenvolvimento permanente e para quem 
saiu das ilhas há décadas vale a pena voltar para 
ver como o desenvolvimento insular permite um 
regresso à terra natal sem paralelo.
Fica o convite!

Nélia Câmara
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A ilha Brava foi descoberta por diogo Afonso, 
escudeiro do infante d. Fernando, nos anos 
de 1461 e 1462. A mesma teria sido doada 
ao infante d. Fernando, pelo rei d. Afonso 

V, através de cartas de doação, nas datas de 19 de 
Setembro e 29 de Outubro de 1642.

ilha Brava - Brava, a sUa hisTória

A ilha da Brava situa-se a Oeste da ilha do Fogo e a Sul 
dos seus dois ilhéus: o ilhéu Seco (por não ter água) e 
o rombo. 

A ilha tem uma superfície de 64 quilómetros quadrados, 
o seu comprimento é de 10,5 quilómetros e a sua 
largura de 9,310 quilómetros. A ilha conta com uma 
altitude máxima de 976 metros.

de início a ilha foi aproveitada para a criação de 
gado. A sua população viria a ser incrementada a 
partir do século XVii. Em 1532 consta que já existiam 
igrejas na ilha. 

Era a menos árida das restantes ilhas do Sotavento, 
contando com ribeiras de boas águas.

dr. duarte de Vasconcelos cantou: 

“Tuas águas são bálsamos santos
Como os prantos, alívio na dor;
São aflúvios de mágico enleio,
de teu seio, tesouras de amor”.

Mas Brava não viveu só de alegrias, pois em 1773-
1775 morreu todo o seu gado. E muitas outras crises 
aconteceram em 1863-1866 e em 1889-1890.

Brava, foi considerada em tempos idos o “Paraíso do 
Arquipélago”.

A emigração cabo-verdiana constitui uma resposta 
política a má gestão colonial dos portugueses. A 
emigração cabo-verdiana não se limita, como dizia 
Eugénio Tavares “a um simples exercício mandibular”.

ilHa brava 
Cabo Verde

Brava a Sua hIStórIa
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Nos Açores vive-se um grande dinamismo no 
setor do turismo. São muitos os alojamentos 
locais (AL) que estão a aparecer em vários 
concelhos das ilhas açorianas, mas também a 

construção de novos hotéis vai de vento em pompa 
e outros aguardam os procedimentos legais para 
avançar em novas construções hoteleiras, a partir de 
edifícios já existentes ou de raiz. O número de turistas 
tem vindo a crescer e a resposta em termos de camas 
tem sido dada pelos investidores.

Ainda recentemente, no dia 29 de Março, com pompa 
e circunstância, foi inaugurado o hotel Volcanic 
Charming House, na ribeira Grande, ilha de São 
Miguel, dos jovens empreendedores Vanessa e João 
Pinheiro, os quais, antes da construção da unidade 
hoteleira, começaram com uma rede de casas de 
alojamento , bastante sofisticadas, designadamente 
Casa do Chafariz, Casa da Cascata, Casa da Ponte.
Na mesma cidade, outros projetos estão em curso. No 
total, segundo avançou a autarquia, são quatro, num 
investimento privado que representa os 40 milhões de 
euros. O hotel  ‘Monte Verde”  está prestes a avançar. 
É um investimento chinês com 41 aparthotéis e já foi 
assinada a escritura para a construção, na zona da 
praia de Santa Bárbara, de 70 bungallows.

Na Lagoa, a zona do tecnoparque foi escolhida para 
a construção do primeiro hotel do Grupo Hilton, o 
double Tree, de quatro estrelas, que terá cerca de 120 
quartos.

Em dezembro de 2018 foi feita a assinatura dos 
contratos por parte da 
entidade promotora do projeto, 
Let’s Sea Azores – Sociedade 
de investimentos e Turismo, 
pela entidade investidora e por 
Cristina Calisto, presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, 
na presença de Sérgio ávila, 
vice-presidente do Governo 
regional.

NOvOs HOtéis e 
alOJameNtOs em 

cONstruçãO 
mOstram diNamismO 

dO setOr turísticO NOs 
açOres

Nélia Câmara

hoTel volCaniC Charming hoUse

Volcanic Charming House 

hoTel monTe verde

d.r.

hoTel doUBle Tree

d.r.
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João Henriques, presidente do Conselho de 
Administração da Let’s Sea Azores, referiu que o double 
Tree, com um investimento global de 12 milhões de 
euros, deverá estar concluído no terceiro trimestre de 
2020 e deverá criar cerca de 60 postos de trabalho.

Na mesma cidade, em Santa Cruz, está a construir-
se o empreendimento turístico, Sul Villas & SPA resort, 
cujo investidor é rodrigo Herédia, proprietário do 
Santa Bárbara Eco beach resort, em Santa Bárbara 
da ribeira Grande. A inauguração está para breve.

Num investimento de 2 milhões de euros, são 
apartamentos turísticos de 4 estrelas, num conceito 
diferenciador, nomeadamente com vilas individuais.

Em Ponta delgada, a par de outros investimentos em 
curso, vai nascer mais um hotel de cinco estrelas em 
São Vicente Ferreira, no concelho de Ponta delgada.

Segundo publicação em Jornal Oficial, o 
empreendimento da promotora Maria de Fátima 
Tavares Costa Alberto Moniz será localizado na 
rua dos Poços e Caminho da Beira Mar, com uma 
capacidade prevista de 100 quartos.

O futuro empreendimento turístico beneficiará de uma 
localização inserida numa paisagem situada junto 
ao mar, com ampla vista panorâmica sobre a faixa 
costeira, dispondo de múltiplos e diversos equipamentos 
de lazer e bem-estar, complementares à oferta de 
alojamento, nomeadamente uma completa área de 
spa, com sauna, banho turco, massagens e piscina 
interior, e ainda vários equipamentos exteriores, como 
piscina e respetivo solário, esplanadas equipadas, 
apoio ao bar, campo de minigolfe, e ainda, amplas 
zonas de estar.

Na ilha Terceira, estão em curso cinco novos 
empreendimentos hoteleiros.

Em Junho de 2018, abriu uma nova unidade hoteleira, 
o Hotel Cruzeiro, de quatro estrelas, que representou 
um investimento de 4,5 milhões de euros. Esta unidade 
hoteleira, com 59 quartos, num total de 113 camas, bar 

sUl vilas & spa resorT

Sul Vilas& SPA resort

e um restaurante com capacidade para 50 pessoas, 
resulta de um projeto de requalificação e ampliação 
da antiga Albergaria Cruzeiro, que esteve fechada 
durante 19 anos, tendo sido classificado como Projeto 
de interesse regional (Pir).

hoTel CrUzeiro
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with residents on the island 
(while trying his Portuguese, 
of course).” Kyle “was excited 
to see what life is really like 
on this island and contrasts 
between European culture and 
American culture.” He said that 
his visits to São Miguel have 
“opened my eyes to how life 
should be lived… i met some of 
the nicest people on this island 
who live simple lives and are 
happy with what they have.” 
Mostly, he is inspired to keep 
going back by the people, 
who greet you no matter where you are. “residents of 
this island are some of the nicest, hardworking people 
i know.”

Kyle enjoys “going to the beaches, drinking a nice, cold 
caipirinha” and cherishes the laid back, hospitable 
and simple lifestyle. His favorite places include Fenais 
d’Ajuda, Sete Cidades, Lagoa do Fogo and the 
many miradouros with breathtaking views. Kyle highly 
recommends visiting this paradise and experiencing 
the culture. His last comment was “Eu tenho muitas 
saudades quando respondo estas perguntas!”

As summer approaches, many immigrants pack 
their bags to visit their beloved islands of the 
Azores. My friend, Kyle Bueno, was born in the 
United States, but he has found a connection 

with these islands. i met Kyle a few years ago, while he 
was a student at Bridgewater State University where i 
work. Over the past several years, Kyle and i have 
enjoyed talking about this paradise island, particularly 
its breathtaking landscape, delicious cuisine, and 
especially the friendly people and peaceful lifestyle.

i had a chance to interview Kyle recently and would like 
to share his background and some of his perceptions 
of São Miguel. Kyle’s mom emigrated from Fenais 
d’Ajuda, São Miguel, and his dad emigrated from 
Campinas, São Paulo, Brazil. Kyle was very passionate 
to learn where his family came from. When he saw the 
opportunity to travel on a two-week study tour with 
Bridgewater State University to São Miguel, he “had to 
sign up!” Kyle fell in love with the island and has already 
visited three times. in fact, for his second visit, he took 
his brother and parents for their first visit. Kyle recalls 
how emotional it was for his mom to see all her friends 
and family after being away for 25 years. “it made 
my experience and love for my roots more valuable 
because i was able to hear her stories growing up and 
what life was like for her back then.”

Kyle loves “immersing himself into the culture and 
gain a better understanding of life there… trying new 
delicious food, exploring the area… and mingling 

Reconnecting 
with youR

Margarida
Baganha Vieira
 Ed.d. director,

University Services
Bridgewater State 

University

“A nation’s culture resides in the hearts and 
in the soul of its people.”                                                                                                

                                                              Mahatma Gandhi

familY rOOts

Eduardo Borges
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Olá madeirenses, cá estou mais uma vez para 
vos falar da nossa linda ilha da Madeira.

Muitos referem-se a ela como a Pérola de 
Atlântico, outros por Madeira esburacada ou furada e 
também é conhecida por Swiss cheese por causa do 
número de buracos que tem nas pedras, pelos túneis 
que estão por todo o lado uns curtos outros longos, 
uns com luz e outros ao escuro. Esses túneis vieram 
favorecer a Madeira por causa da quantidade de 
curvas subidas e descidas por vezes assustadoras. 
A ilha tem à volta de 150 túneis, o maior de todos 
chama-se Túnel do Cortado, liga o Faial a Santana. 
resumindo é muito buraco para uma ilha só. Sei o 
quanto demoravam para atravessar a ilha, felizmente 
agora, especialmente para quem trabalha, chegamos 
muito mais rápido ao destino.

Mas eu ainda gosto e prefiro a nossa Madeira antiga, 
especialmente para quem vai de férias e quer ver 
todas as belezas da ilha. Esqueçam os túneis e sigam 
pelos caminhos velhos, aí sim poderão apreciar 
paisagens lindíssimas, beleza sem igual por todo o 
lado. Não tenham pressa desfrutem das coisas lindas 
que lá existe, fica aqui a dica para os imigrantes que 
gostam de coisas bonitas e com certeza que na 
Madeira vão encontrar tudo o que procuram para 
umas férias felizes.

Como estamos no mês de Maio, mês de Maria, quero 
desejar um lindo e feliz dia de mães para todas as mães 
do mundo. Para todos os açorianos umas lindas festas 
de Santo Cristo dos Milagres, festa lindíssima que já tive 
o prazer de assistir e espero repetir muito em breve.

Fiquem bem, fiquem com Deus, aqui vão uns versos 
escritos em São Miguel.

Fui um dia a São Miguel 
As festas de Santo Cristo 
E se deus me ajudar 
Vou voltar a fazer isto

Eu vou voltar aos Açores 
Ver aquelas lindas ilhas 
Porque eu sei que elas são 
de Portugal maravilhas 

São Campos tão verdejantes 
E também com muitas flores 
E por isso que lhe chamam 
A ilha dos meus amores 

Comi cozido nas furnas
Que era tão saboroso 
Por isso quero voltar 
E fazer tudo de novo 

Fui visitar o Nordeste 
Nos mosteiros fui parar 
E também sete cidades 
Eu gostei de visitar

Comi lapas saborosas 
Também dei a volta a ilha 
E tudo o que conheci 
Achei que era maravilha 

Fiquei em ponta delgada 
Num hotel a olhar o mar 
Senti paz e alegria 
E vontade de voltar

Os túneis na madeira

Angela  Gonçalves

pt.geoview.info

e o Santo CriSto em S.miguel

Eduardo Borges

currently available in the usa at this time
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Núncio Apostólico
d. José avelino Bettencourt

As grandiosas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres 
realizam-se na ilha de São Miguel (Açores) entre os dias 24 
e 30 de Maio. O arcebispo luso-canadiano d. José Avelino 
Bettencourt, de 56 anos de idade, que foi chefe de protocolo 

da Secretaria de Estado do Vaticano desde 2012, e desde Fevereiro 
de 2018  Núncio Apostólico (representante diplomático da Santa Sé) 
na Arménia, vai presidir ás grandiosas festas do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres.

d. José Avelino Bettencourt, diplomata de carreira da Santa Sé, é 
natural dos Açores, tendo acompanhado a sua família que emigrou 
para o Canadá, onde foi ordenado padre em 1993, fazendo parte 
do presbitério de Otava. O sacerdote frequentou a Academia 
Eclesiástica em roma, tendo-se formado em direito Canónico, e 
entrou no serviço diplomático da Santa Sé em 1999.

depois de ter trabalhado na representação diplomática da Santa Sé 
na república democrática do Congo, d. José Bettencourt passou à 

aS feStaS eM honra do Senhor Santo CrISto 
doS MILagreS de 24 a 30 de MaIo

“eCCe homo” Convida à reFlexão

Eduardo Borges
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secção para as relações com os Estados, do Vaticano.
Em 2013, d. José Bettencourt foi condecorado pelo 
presidente Aníbal Cavaco Silva com a Comenda da 
Ordem Militar de Cristo; é cónego honorário da Sé de 
Angra (Açores) desde Março de 2015. Antes de ir para 
a Arménia esteve nos Açores durante duas semanas e 
volta agora para participar nas festas. 

 A procissão, que se realiza desde o ano de 1700  é um 
dos momentos altos das festividades. São esperadas 
milhares de pessoas dos quatro cantos do mundo, 
principalmente das comunidades emigrantes dos EUA 
e Canadá, que participam na procissão, em devoção, 
acompanhando a imagem do “Ecce Homo” pelas 
principais artérias de Ponta delgada.

No sábado, dia 5 de Maio, são também milhares 
de peregrinos que participam na mudança de 
imagem do Senhor Santo Cristo que sai pelas 16h30 
do Convento da Esperança e dá a volta ao Campo 
de São Francisco, mas antes passando em frente à 
Guarda de Honra prestada por uma companhia do 
Exército e Banda da Zona Militar dos Açores (16h45), 
com salva por uma corveta da Marinha e sobrevoo por 
uma aeronave da Força Aérea. Entre vários momentos 
solenes, destaque para Mudança da imagem à meia 
noite para a igreja de São José, presidida pelo reitor 
do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, 
Cónego Adriano Borges, para início da Solene Vigília 
de Adoração. No domingo, a saída da imagem da 
igreja de São José para o adro do Santuário dá-se pelas 
9h15 e pelas 9h30 decorre solene Concelebração 
Eucarística, no Adro do Santuário, com a presença da 
imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, presidida 
pelo Núncio Apostólico.

Nestes dois dias de festa vive-se grandes momentos 
de emoção, de promessa e de agradecimento pelas 
graças recebidas. Muitos peregrinos vão de joelhos 
na mudança do Senhor ao redor do Campo de São 
Francisco, apesar de a igreja não concordar com este 
tipo de promessa, mas respeita as decisões de cada 
um. Outros carregam velas e círios.

Arraiais, concertos e arrematações também fazem 
parte das festas e logo no primeiro dia vão ser 
inauguradas as obras de restauro e conservação do 
Coro Baixo do Convento da Esperança.

A imagem ali venerada é uma representação em 
madeira da Paixão de Cristo onde Jesus está com 
as mãos amarradas sobre o tronco, uma coroa de 
espinhos na cabeça e com a capa e o ceptro que, 
segundo os Evangelhos, os soldados romanos lhe 
deram depois de o flagelarem.

Em todos os dias de festas há, para além da parte 
espiritual, a parte profana com barraquinhas de comes 
e bebes com o melhor da gastronomia micaelense e 
açoriana, bazar e arraial.

A abertura oficial das festas decorre na sexta-feira com 
a inauguração da iluminação decorativa da fachada 
do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e do 
Campo de São Francisco, com execução do Hino do 
Senhor Santo Cristo, seguida de desfile da Charanga 
dos Bombeiros Voluntários de Ponta delgada.

recorde-se que as festas em honra do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres também são um grande cartaz 
turístico da ilha de São Miguel e as festividades 
são transmitidas em directo para as comunidades 
emigrantes espalhadas pelo mundo através da rTP 
internacional.

Nélia Câmara

Eduardo Borges



Magazine A PrAçA | Maio-Junho 201914

É inegável que o Senhor Santo Cristo dos Milagres 
tenha se tornado no ponto que converge a fé do 
povo açoriano, como também é inegável que 
ele não seja o símbolo mais importante da ilha 

de São de Miguel.

Não somente é um símbolo religioso para os que o 
invocam a partir da perspectiva da fé, mas igualmente 
um símbolo cultural que sintetiza o ser açoriano. 
raramente a imagem, ou a foto do Senhor Santo 
Cristo está ausente de um lar açoriano, especialmente 
aqueles que são os lares dos imigrantes, os quais um 
dia partiram em busca de realizarem os seus sonhos, 
mas que não esqueceram a sua identidade religiosa-
cultural.

Não falo como português-açoriano, mas como quem 
observa de fora, por convivência, o comportamento 
devocional das pessoas e como quem já há alguns 
anos vive em meio ao povo português imigrante. 

Porque o Senhor Santo Cristo se torna tão popular, tão 
amado e tão invocado pelas devotos?

Todos sabemos, quanto mais nos identificarmos 
com uma pessoa, tanto mais vamos gostar daquela 
pessoa. O fato é que há uma profunda identificação 
do devoto com o Senhor Santo Cristo
.
A imagem do homem sofrido, ensanguentado, 
torturado, açoitado, desprezado e humilhado, que na 
verdade é a imagem de Jesus antes de morrer na cruz, 
é a presença daquele que se solidariza com os nossos 
sofrimentos. Então todos que sofrem se identificam 
com o Senhor Santo Cristo.

Quem de nós nunca sofreu? Qual foi o imigrante que 
nunca teve a dor em ter que 
deixar sua terra, sua família 
seus amigos para ir a um lugar 
distante? E quando chegou 
ao seu destino, quem foi que 
nunca sofreu a angústia de ter 
que se adaptar em um mundo 
novo e as vezes enfrentou o 
preconceito, as barreiras da 
língua, as condições adversas 
do clima, e ainda teve que 
chorar de saudades daqueles 
que ficaram para atrás?

no traBaLho CoM IMIgranteS

“Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e as nossas dores” (is 53,4), e o tributo 
que se paga a ele é em agradecimento ao seu gesto 
sublime de amor puro.

Não sou um imigrante no sentido pleno do que isto 
significa, porém neste trabalho com comunidades 
de imigrantes sinto-me um deles. Se não fosse esta 
realidade que envolve minha estadia em uma terra 
distante da minha, certamente não teria conhecido a 
devoção ao Senhor Santo Cristo.

Honra-me o fato de que já tive o privilégio de, 
algumas vezes, pregar esta festa para comunidades 
de imigrantes. E mais ainda de que por causa desta 
ligação íntima com os imigrantes pude vivenciar a 
festa na sua fonte, ou seja no santuário do Senhor 
Santo Cristo em Ponta delgada.

Novamente este ano, com certeza, o santuário será 
a casa de todos aqueles que com fé, seja para pedir 
ou para agradecer, para lá acorrerão para sentir 
naqueles dias presença mais próxima do Senhor. 
Obviamente esta presença não será diferente daquela 
que sentiram os fiéis na sua primeira procissão, ainda 
no século XViii, com a irmã Teresa da Anunciada.

Assim, Estarão unidas a geração do passado e a 
geração de presente para, num testemunho de amor 
ao Senhor, lançarem suas sementes de fé para a 
geração do amanhã.

Pe. Marinaldo
Batista 

St. Elizabeth Parish - Bristol

cONHeci O
saNtO cristO

Eduardo Borges
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reconhecido como o marco 
da humildade e exaltado pelo 
povo judeu que o reconhecia 
como rei e libertador do 
pecado.

Esse mesmo povo que o 
aplaudia, havia visto Jesus 
ressuscitar Lázaro, e tinham 
a certeza de que Jesus era o 
Messias.

Ao terceiro dia, terça-feira santa, Jesus Cristo anuncia 
sua morte entre seus discípulos e a traição de um de 
seus seguidores, beijando Judas.

No quarto dia da Semana Santa, acontece a traição 
de Judas. Quando o discípulo entrega Jesus por trinta 
moedas de prata e um beijo na testa.

Na quinta-feira é relembrada a Última Ceia com os 
discípulos, e ao entardecer Jesus celebra a Missa de 
Lava Pés.

Já na sexta-feira da Paixão, um dos mais conhecidos 
dias da Semana Santa, ao amanhecer Jesus foi julgado 
e levado para a crucificação. Com Cristo morto na 
cruz ao lado de ladrões, os discípulos e os judeus se 
declararam luto.

O Sábado de Aleluia foi o dia de silêncio, após a morte 
e o enterro do corpo do Messias. Judeus e discípulos 
meditavam e oravam diante do sepulcro.

A Semana Santa termina com a celebração da vida e 
do amor de Cristo.  

A Páscoa é uma celebração que homenageia 
e relembra com carinho um dos momentos 
mais importantes da Bíblia. A ressurreição de 
Cristo é o verdadeiro significado da Páscoa, 

uma data carregada de simbolismo e significado para 
cristãos do mundo inteiro.

A palavra Páscoa tem origem hebraica, Pessach, que 
pode ser traduzido como passagem. Celebrada há 
mais de dois mil anos, simboliza a saída, e conhecida 
pelo êxodo dos judeus do Egipto, após trezentos anos 
de escravidão.

Carregada de simbolismo de alegria exultante, 
também representa nova vida, o sentido do sacrifício 
na cruz, em razão da ressurreição de Jesus Cristo. A 
grande maioria das tradições relacionadas ao período 
pascal adevêm da cultura judaica, em que o sacrifício 
do cordeiro citado no antigo testamento era uma 
previsão do sacrifício de Cristo na cruz.

Surgiu em homenagem ao maior milagre bíblico, 
constituído pela Semana Santa, sendo a última 
semana da quaresma, onde os cristãos católicos 
fazem penitência e jejum. A data da celebração foi 
decretada pelo Primeiro Concílio de Nicéia, por volta 
do ano 325 d.C., devendo ser celebrada sempre ao 
domingo, após o equinócio de outono (no Hemisfério 
Sul), popularmente conhecido como segundo 
domingo do mês, entre 22 de Março e 25 de Abril, 
sendo também uma data móvel.

Pela tradição católica ocidental, a Páscoa é 
constituída pela Semana Santa, onde cada dia tem 
um significado muito importante.

O domingo de ramos é a festividade que marca o 
início da Semana Santa.

Neste domingo comemora-se a chegada de Jesus 
a Jerusalém, em uma recepção digna do rei dos 
Judeus.

a PÁSCoa 
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parents want and what the child wants. Also, courts will 
look at what option is most convenient for the child in 
terms of location. 
Any deficiencies with a parent’s ability to care for the 
child can also be taken into account. Common issues 
that can impact a parent’s ability to receive custody 
are health problems and legal 
problems. 

To conclude, the divorce 
process is often a long and 
emotionally fraught process, 
and the issue of child custody 
adds additional stress to that 
process. That it is why it is so 
important that the courts 
focus on a solution that has 
the best chance of long-term 
happiness for the child. 

When discussing divorce in an earlier issue, 
one thing left out that is often associated 
with it is child custody. Child custody, as 
the name implies, is the issue of who will be 

responsible for a child. Normally when a married couple 
has children, the children are in the custody of both 
parents. However, when a couple divorces the court 
must reach a decision on who will have custody once 
the parents are separated. 

There are a variety of outcomes based on state and 
the circumstances of each unique case. For example, 
parents can maintain joint custody even after 
separating, one parent can be granted sole custody 
while the other has none, or the child can be given to a 
third party and neither parent has custody. 
What a court chooses is based on multiple factors that 
can vary by state, but they are often grouped under 
the title “best interests of the child”. Some of the factors 
that can be considered by courts are what each of the 

Christopher
Whitmore

deterMInIng ChILd CuStody

www.edwardspetersen.com
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Manny Correira

The Portuguese independent Band of Bristol is 
celebrating its 100th anniversary this year, quite 
a remarkable achievement for an organization 
steeped deep in tradition. 

The group officially formed on July 20, 1919 when they 
invited some musicians to join the first meeting, held in 
the Hall of the Holy Spirit, the home of the Portuguese 
Colonial Santo Christo Club on Franklin Street.   

According to club records, the first president was 
Manuel Homan Goularte, the band director was 
Francisco do rego Pereira, the band master, Liandro 
Franco de Souza, and the assistant band master, Jose 
Poim Coelho.

Taking the name “Banda Portugueza indepentente” 
(Portuguese independent Band), the organization was 
charted in 1921. The signatures on the original articles 
were Adreano Costa Maiato, Guilherme Ponte Nunes, 
Francisco P. Leima, Francisco r. Pereira, and Antonio 
Gomes Serra.

The organization later moved to Columbia Hall, which 
once stood on the site of the St. Elizabeth School 
Auditorium.  The Band then purchased the present 
location in the former Sons of italy Hall at the corner of 

roma and Wood Streets.

Past band directors and leaders 
included Francisco do rego 
Pereira, Liandro Franco de 
Souza, Sebastiao Bernardo, 
Augustinho Fidalgo, Joao M. 
Silvestre, Pedro Galvao, Joseph 
A. Souza, Joseph Castro, 
George Correia, and present 
leader and manager dennis 
raposa.

Quality band music is this group’s main theme. They’ve 
played virtually everywhere and at an assortment of 
events, including Bristol’s famous Fourth of July Parade.

The Portuguese independent Band has been a role 
model for other bands its type over the years. They 
have been the darlings of scores of admirers…most 
notably those of Portuguese descent.

during those early years, the PiB took its cue from the 
musical talents of men like George C. Lima, Jimmy Cruz, 
Joseph and John Castro, Antonio “Blondie” Tavares, 
George Correia, and Gene and Hector Massa, among 
others.

“it was a privilege playing with the Portuguese 
independent Band,” said the late Hector Massa in an 
earlier interview. “My brother Gene and i were proud 
to be members of this great band.”

“Those gentlemen were my mentors and role models 
when I first started playing with the band,” said Dennis 
raposa. “They were exceptional musicians.”

Currently, there are 45 male and female members in 
the Portuguese independent Band, every one of them 
as dedicated and professional as you might expect. 
They all take pride in making beautiful music.

The band has also produced a number of Cds, much 
to the delight of its many fans.

The group was also scheduled to march in this year’s 
Bristol Fourth of July Parade, an assignment the band 
has enjoyed for decades. Plus, they’ll also be part of 
the annual “Concerts on the Common” Series this 
summer.

pOrtuguese iNdepeNdeNt baNd Of bristOl

Manny Correira
Journalist

more and more women are now part of the
portuguese independent Band experience.

100tH aNNiversarY
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When i lived in on the south side of Chicago 
in the 1980’s, there was a neighborhood 
called ‘Back of the Yards.’ The site of the 
former Chicago stockyards was nearby. 

There was an elaborate nineteenth century stone 
gate, but not much else was left of the city’s sprawling 
stockyards where the railroads for decades has brought 
in thousands of animals. 

When I was first assigned to the Columban missionaries’ 
headquarters here at St. Columbans, Nebraska, i 
remember driving by what was left of the Omaha 
stockyards, in South Omaha, not too far from here. 
That was nearly 30 years ago. Gradually the stock pens 
there have been replaced by factories, shops and 
warehouses. There are even condos, a movie theatre 
and a branch of the local community college at the 
very location where steers used to await their fate.
When i have gone out to western Nebraska in more 
recent times, I often find that many of the small 
communities have relatively small slaughterhouses 
employing Latino immigrants doing the difficult work of 

turning living animals into sides 
of beef or pork for food.
Large-scale beef and pork 
and poultry operations are 
controversial, because 
although most of us eat meat, 
we would rather not have 
to deal with the waste and 
unpleasant smells or think 
about what the animals may 
be experiencing.

A local newspaper carried a story a few months ago 
about a man who is retiring from a lifetime spent cutting 
meat. He went to the same elementary school that i 
did, so i was interested in what he had to say about his 
life.  Except for a couple of years in the military during 
the Vietnam War, he has spent a 49 year career working 
in his own butcher shop. in fact, dan who comes from 
an italian family background represents the third 
generation of his family to operate meat markets. 

 So much has changed in life-styles in this country. 
Of course, social changes are reflected in the way 
people eat. This gives dan an interesting and unique 
perspective on the changes in American society over 
the last 50 years or so. He first noticed that people’s 
shopping patterns began to change in the late 1970’s 
and early 1980’s. He remarked of those years, “it’s when 
families stopped cooking big roasts of beef, started 
eating much more chicken, and stopped sitting down 
together every night for dinner.”
People still eat, of course, but they do not eat together. 
People still eat, but instead of home cooked meals they 
often pick up fast food. 

i do not want to complain about changing times like 
an old person. i do not want to talk about the ethics 
of meat-eating. i do not have the time or space to 
ponder the ethics of industrial agriculture. But i wonder 
if we are noticing what we have given up to get the 
convenience of today’s pattern of living. in the Gospels, 
eating together is of much deeper significance than 
‘fueling up.’

what the ButCher

Father John 
Edward Burger

Has seeN aNd Heard
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Pia Ornelas, é uma voluntária açoriana na missão 
em S. Tomé e Príncipe, na roça de Porto Alegre, 
e conta-nos a sua história.

“Sou da ilha Terceira e vivi até aos 18 anos no centro 
de Angra do Heroísmo. Em 2011 senti que precisava de 
dar mais de mim aos outros, que poderia servir fora de 
casa. Sendo católica,sempre estive ligada a grupos 
paroquiais, inicialmente na igreja da Sé, em Angra, 
e mais tarde já em Lisboa na igreja do Parque das 
Nações, e fui sentindo também que a igreja já me tinha 
dado muitas coisas, e que agora era hora de partir 
e servir. Assim sendo, em 2012 vivi a minha primeira 
experiência de voluntariado missionário, durante o 
mês de Agosto, curiosamente também em São Tomé, 
perto da cidade capital numa vila chamada Santana. 
Este foi o despertar para a missão e para a forma 
como queria seguir a minha vida, com a vontade 
de viver em comunhão e disponível para os outros. 
Seguindo este chamamento, em 2016, inscrevi-me na 
formação da ONGd Leigos para o desenvolvimento, 
e após 9 meses de formação discerni que partir em 
missão seria a forma de servir no ano seguinte.Posto 
isto, em Setembro de 2017 cheguei a São Tomé, desta 
vez, para fazer missão no sul da ilha na roça de Porto 
Alegre,durante 1 ano.

Os Leigos para o desenvolvimento trabalham 
diretamente para e com as comunidades, procurando 
identificar, refletir e atuar para a resolução dosseus 
problemas.

Os Leigos para o desenvolvimento trabalham áreas 
como a capacitação institucional e a coesão 
social, por isso, os meus projetos passam muito pela 
apropriação dos mesmos pela comunidade local, e 
pelo caminhar para a sustentabilidade dos grupos e 
sua autonomização. isto porque a lógica de trabalho 
é capacitar os agentes dos grupos, dar os primeiros 
passos, e depois transferir o projecto a 100% para a 
comunidade. Por exemplo, neste momento com o 
Grupo de Bulaué, estamos a formalizar o grupo como 

Associação Cultural. O grupo já tem os seus órgãos 
sociais, efetua as marcações para espectáculos, 
atua diariamente para os turistas que visitam o sul da 
ilha, e gere um fundo para as despesas do grupo. 
recentemente, e cientes que deverão intervir sobre os 
problemas da comunidade, o grupo criou um fundo 
social para as necessidades da roça onde vivem.

O lema dos Leigos para o desenvolvimento é que 
o desenvolvimento é o envolvimento de todos. Em 
missão, isto é essencial, envolvimento de todos para 
um desenvolvimento sustentável.

de uma ilha para a outra, e como costumo dizer, 
sinto-me em casa nas “ilhas”, e neste caso não são 
só as açorianas. É-me fácil viver em São Tomé porque 
estou perto do mar. Essencialmente, gostava de ver as 
condições básicas de dignidade humana asseguradas 
a todas as pessoas de São Tomé, como o acesso 
à água potável, saneamento básico, educação 
disponível para todos, estradas com boas condições 
e o acesso à cidade facilitado às comunidades que 
vivem mais isoladas.

Ficaria muito feliz e deixo o desafio de alguma Câmara 
dos Açores se geminar com uma de São Tomé, para 
um intercâmbio de experiências, de partilha de 
serviços e bens.

Na verdade não lhe chamo experiência, chamo sim 
uma parte do caminho da minha vida. Tem sido um 
tempo de olhar noutra perspectiva, reavaliar o que é 
essencial, o que devo correr atrás, ou o que devo parar 
e analisar com tempo, o que devo dizer que não.  

Perceber afinal o que é a pobreza ou a riqueza. Estava 
habituada a avaliar estas duas variantes em relação 
ao dinheiro ou aos bens. Nestes últimos meses avalio 
em relação à felicidade, ao estar acompanhado, à 
partilha de tempo”.

Nélia Câmara
 

eM São toMé
e PrínCIPe

açOriaNa
em missãO 
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“aNtes Que a 
memÓria se apague “

Trata-se do meu primeiro livro publicado no dia 29 
de Março  de 2019 no auditório da Escola Básica 
integrada de água de Pau e depois lançado no 
restaurante Cotali Mar, em New Bedford no dia 

26 de Abril, com diversas crónicas, que permite ver 
retratados os nossos antepassados, amigos, vizinhos, 
parentes, como se de uma peça de teatro se tratasse e 
de forma lúdica e divertida, passagens de vida típicas 
de uma época. Outros lançamentos decorrerão ainda 
em Montreal, Mississauga, Toronto e em Brampton 
durante o ano em data a divulgar.

Estas crónicas, permitem homenagear o povo de 
água de Pau, fazendo renascer personagens em 
histórias de vida, com um imperativo dever de as 
registar, eternizando, assim, a nossa querida vila e o seu 
bom povo. Estas narrativas, escritas de maneira real, 
mergulham o leitor, crónica após crónica, na história 
do nosso passado, enaltecendo a forma de viver e as 
tradições do nosso povo. Em todas elas, manifesta-
se sentimentos de puro amor à nossa terra e às suas 
gentes, pela maneira alegre, divertida e prazenteira 
com que sempre souberam levar a vida. Procuro com 
os meus relatos, bem como as expressões utilizadas, 
recolhessem importantes apontamentos da história da 
vila de água de Pau.

“Antes que a memória se apague”, num registo 
literário acessível a todos, pinta um quadro coletivo 
dos pauenses que tiveram um papel fundamental na 
vida deste povo ilhéu. O leitor mergulhará num mundo 
cheio de vozes e ecos antigos, tão perto de cada um, 
pela linguagem que procurei usar, muito genuína da 
que aprendi com o nosso povo.

Por isso, este livro é um testemunho de vivências de 
pauenses no último século, marcados pela pobreza 
e nobreza, alegria e tristeza, guerra e paz, ditadura e 
revolução, emigração massiva, relações de amizade, 
familiar e de solidariedade própria dos habitantes da 
linda Vila d’água de Pau.

Uma das maneiras mais interessantes de conhecer 
alguém, pessoa ou país consiste em percorrer as suas 
mudanças. Mudamos muito. Os portugueses e os 
açorianos em geral, e os pauenses em particular, são 
hoje muito diferentes do que eram há 60 anos. Vivem 
e trabalham de outro modo, mas sentem pertencer ao 
mesmo país dos nossos avós. É o resultado da História 
e da Memória que criam um património comum. A 
vila de água de Pau mudou, é verdade. Os pauenses 
mudaram e muito, mas as suas memórias devem ser 
registadas “antes que a memória se apague”. 

Em 1960, Portugal era um país rural. A maioria já não 
sabe como era há 59 anos, muito menos há 80. Este livro 
relata como era, pela boca do emigrante pauense 
Tobias Teixeira, de 96 anos, há 66 anos no Brasil e ainda 
bem lúcido. Tal como em água de Pau, nessa altura, 
os açorianos micaelenses, viviam no campo com 
dificuldades e pobreza. Só tínhamos uma pequena 
cidade, as localidades estavam separadas umas das 
outras. Viajava-se pouco. Muitas pessoas nunca iam a 
Ponta delgada e os do Nordeste e Povoação menos 
iam, porque ficavam mais longe ainda.   

“Quando era criança, meu pai Manuel Egídio de 
Medeiros levava-me para passear de automóvel pelas 
ruas de água de Pau, levava para todos os lugares. 
Há memórias que custam a apagar, e, elas começam 
quando começamos a brincar.

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior 
do que a vila. A gente só descobre isso depois de 
grande. A gente descobre que o tamanho das coisas 
há que ser medido pela intimidade que temos com as 
coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, 
as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do 
que as outras pedras do mundo. Apenas pelo motivo 
da intimidade e pelo que elas significavam para nós. 
As memórias do vivido sempre se reportam a uma 
trajetória de vida. A localidade onde nasci evocou 
em mim a sensação de pertencer a ela, visto ter sido 
nesta vila de água de Pau que fui criado e, portanto, 
o espaço inicial de minhas memórias.

Eu gosto de vasculhar as minhas memórias antes que 
elas se apaguem…!

 roberto Medeiros
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Being of Swedish descent and raised in the 
Bahamas, naturally one would not think i might 
have much connection with Portugal and the 
Azores. Yet in less than five decades my father 

settled in a ranchero named Palmeiras outside Sao 
Paolo (mid-1960s), named his house in Nassau Bahamas 
Palmeiras when he sold the ranchero, and i ended up 
traveling to mainland Portugal with a tiny rental car in 
college to buy pottery for our sister’s wedding (1992), 
then sailing to Horta from Bermuda (2000), studying 
law in Lisbon (2003), and returning to tour several of the 
lovely Azores on my own by ferry.

              Given the short nature of this essay, i wish to share 
a paragraph each on the pottery trip and the first 
Azorean voyage. The pottery trip arose from my father 
trying to save money. He saves up every airline mile, 
and offered my older brother John and me tickets from 
Boston, where we were both students, to Lisbon, if we 
would rent a car, drive to Coimbra, buy a complete 
set of 8-piece ceramic dining set with hand-painted 
floral pattern, package it carefully, and hand-carry it 
via Boston back home to Nassau in time for my sister’s 
wedding to a Swede.

Of course, we did! With a sleeping back in a tent and 
a $19-a-day tiny Yugo car with stick-shift that only he 
knew how to drive, we took about 5 nights during a 
cold November Thanksgiving holiday, and within half 
an hour of landing in Lisbon (via Nice France on delta) 

we were speeding through 
roundabouts in Lisbon aiming 
for the coast! That night we 
found a coastal fishing village 
near Nuovo Porto (Newport), 
and pitched our tent, sleeping 
comfortably with the breaking 
waves nearby. We went to 
one of the lighthouses on a 
peninsula which must have 
been Peniche, took many 
photos including a black 
cat under a fishing boat in 

tHe azOres frOm a 
SwedISh-BahaMIan SaILor

the old stone harbor. We went to the citadel city of 
Coimbra, and capped off our outward trip by getting 
completely lost around Oporto – we must have gone 
over the bridge in rush hour traffic ten times and finally 
a restaurant let us use the phone. 
 
A friend of our sister’s showed us the family distillery in 
Oporto - he was a bit nervous about our visit it turned 
out! We have a lovely time, drove to Coimbra where 
negotiating a lumpsum purchase, shipment, and 
payment using a dozen methods and currencies 
was fine, and capped it off with a long morning at 
the “legendary Coconuts” nightclub (now Casa do 
Marquês)  overlooking Cascais – for starters, dozens of 
exotic persons were dancing in cages. The day before 
our flight we took in the beach and café scene of Estoril 
and maritime museums of Lisbon, returning to college 
with a lot more baggage then when we left – all for less 
than $250 each.

The voyage in 2000 to Horta is easier to tell. When i 
stepped ashore in Bermuda from a well-known racing 
sailboat, i was not looking forward to the comparatively 

Capt. Eric Wiberg 
Maritime Historian

www.lonelyplanet.com

pt.wikipedia.org
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short trip back to Newport with little pay – i had been 
doing Bermuda voyages for over a decade and 
was single and restless. My yacht delivery company 
was always quietest in mid-summer, so when friend 
introduced me to another captain a few minutes after 
i landed on the dock, and he (Mick, an Australian chef) 
offered me a ride to the Channel islands off France on 
a small boat but good pay, i naturally said “Yes!”

The very next morning i took a bus to the other end 
of Bermuda, sent some postcards, told my parents but 
sent no other emails, and joined the boat. it was over 
two weeks before we sighted lovely Horta for the first 
time. during that time, we grew lots of facial hair, broke 
the plumbing and fixed it numerous times, caught 
lots of dorado and tuna (sushi!), ate over 100 cans of 
Progresso soup, and experienced the calmest, longest 
spell i’ve ever known in 75,000 miles at sea on over 100 
vessels. So lazy were we getting that Mick unplugged 
the Autopilot. One day a young born-again-Christian 
crew dropped a huge copy of dostoevsy’s book Crime 
and Punishment on the skipper’s head through the 
hatch and i waited for the cat-o-nine-tails, but Mick 
was gracious about it. We found lots of turtles on the 
surface, seaweed, wood and other things floating 
(flotsam, from land and jetsam, jettisoned off ships as 
well). We sent an email ahead to friends on land via 
radio to the NY State training ship Empire State. it was 
a good trip.

Horta and Faial were magical. Again, i was very lucky. 
At that time, before big changes only 3 years later with 
the EU and global prosperity, it seemed to me that so 
much was affordable. i took out 200 Euros but in 4 nights 
of generous socializing and a scooter rental never 
spent all of it. We had delicious squid, painted a (not 
very creative) sign about our boat Maruti on the wall, 
and i was able to meet a lovely sailing lass from Nova 
Scotia who was on a boat full of men, one of them the 

skipper, her father. They invited me to tour the island 
on scooters and we went to beaches, the old volcano, 
and several farms. We loved it and i later studied the 
dream of having a farm in the Azores which i could 
visit a month a year (still a dream 20 years later). i even 
learned of direct summer flights from Providence, and I 
did return to Azores 3 years later.

We were invited into homes, and treated like long-
lost family at Peter’s Port which is unique to me in the 
very elegant and old-world way they welcome sailors, 
as comrades with a hot drink and conversation, not a 
row of shot glasses, which you find some places in the 
Caribbean. My funniest, admittedly rather silly memory 
was the morning i was forced (for the only time in my 
life) to flee the hotel in a castle in central Horta harbour, 
by dangling off the balcony, dropping into the garden, 
running to and down a spiraling staircase and out into 
the “Praca” below into the public streets and for the 
yacht Maruti! You can imagine that in that context i 
was a bit relieved to have cut the mooring lines and 
headed towards Europe, though everything was taken 
in good stride and we have all remained in contact.

ww.thecrazytourist.com
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Manuel C. “Manny” Correira, longtime 
reporter/photographer, formerly of the 
Phoenix-Times Newspapers and the 
Providence Journal, was inducted into the 

Words Unlimited Hall of Fame recently. He is believed 
to be the first sportswriter of Portuguese descent to be 
inducted into this prestigious Hall of Fame.

Words Unlimited, the statewide organization of 
sportswriters, sportscasters, and sports publicists, held 
its 73rd annual Sports Awards Banquet on March 10 
at the Cranston Country Club. Mr. Correira was one of 
three inductees that evening, along with don Coyne, 
longtime sports anchor/reporter at ABC6 TV; and don 
Kaull, University of rhode island radio analyst.

Mr. Correira, who will turn 75 years of age in June, is a 
native Bristolian, and is in his 60th year in the newspaper 
business. He currently works as a contributing writer and 
photographer with East Bay Newspapers. Previously, he 

was inducted into 
the Bristol Athletic 
Hall of Fame, the 
Warren Athletic Hall 
of Fame, the rhode 
island interscholastic 
League High 
School Athletic 
Hall of Fame, and 
the rhode island 

manny
Correira

Press Association Journalism Hall of Fame. He is also a 
member of the rhode island Matadors drum & Bugle 
Corps Hall of Fame.

Among Mr. Correira’s other many accomplishments, 
was being named Chief Marshal of the 2007 Bristol 
Fourth of July Parade, and 1991 Fourth of July Patriotic 
Exercises Speaker. in 2010, he was named “Knight of 
the Year” by the Knights of Corte reais.

Mr. Correira is the son of the late Manuel C. Correira and 
Emily r. (Federico) Correira of Union Street, Bristol. He is 
the husband of the former Bernice “Bunny” Pimental, 
and has two children and five grandchildren.

“i am so honored and humbled by my induction into 
the Words Unlimited Hall of Fame,” said Mr. Correira. 
“i’ve enjoyed all my years as a writer in the newspaper 
business, and will continue to do what i enjoy best, God 
willing.”

Bunny & manny Correira

gruPo CoraL herança PortugueSa

Em 2019 o Caloura Bar - Esplanada, para além da excelente 
oferta de pratos de peixe, vai também brindar os seus 
clientes com o livro “A Caloura Vale de Cabaços - A 
Furna dos 7 destinos“, uma obra da autoria de Armando 

Moreira. 
Abel Cabral, o proprietário deste estabelecimento, tomou esta 
iniciativa com o objetivo de juntar duas artes, Gastronomia e  
Literatura, num espaço mágico como é a Caloura em água 
de Pau.
O arranque desta iniciativa contou com a presença da 
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto.

flasH News



Magazine A PrAçA | Maio-Junho 2019 29

cOmemOrOu O seu 43º aNiversáriO

gruPo CoraL herança PortugueSa

O Magazine A PRAÇA parabeniza o 
Grupo Coral Herança Portuguesa e 
todos os que fazem ou fizeram parte 

dos bonitos 43 anos de atividade.
Sucessos e felicidades para o grupo.

João pacheco, luz Teixeira e leonel Teixeiraluís Cabral, mariano alves e
aida Cabral

padre henrique arruda e 
monsenhor victor vieira

maria lucia opala, dionisio Costa e
Jessie  Ferreira
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Quem é o presidente José maria pereira rego?
r: Atendendo que não gosto de falar de 
mim, nasci na rua de Sant’Anna, nesta 
Freguesia de São Sebastião, admiro muito a 

sinceridade, honestidade e respeito pelo trabalho.
Quando casei, e já lá vão perto de 40 anos, e desta 
união nasceram dois filhos, e continuo a residir na 
minha querida Freguesia de São Sebastião-Matriz de 
Ponta delgada.

É presidente da Junta de Freguesia há quanto tempo? 
porque motivo candidatou-se?
r: Como Presidente estou a fazer o meu segundo 
mandato, apresar de já ter feito 4 mandatos como 
Secretário da Junta, os quais vieram-me enriquecer e 
ajudar muito na tarefa que agora estou a desenvolver.
O motivo da minha candidatura, prende-se 
exclusivamente com o querer ajudar os outros e 
prestar um pequeno contributo de cidadania.

a sua Freguesia abrange a baixa de ponta delgada. 
Quais têm sido os maiores desafios?
r: A Freguesia de São Sebastião, sempre foi uma 
Freguesia rica em comércio e serviços, os quais 
situava-se essencialmente na baixa, mas com o 
desenvolvimento turístico, foram criadas novas 
valências comerciais, como restaurantes, bares, 
hostel, e alojamentos locais, sendo o maior desafio, 
o equilíbrio harmonioso entre todos no respeito em 
horários, mas também no respeito a quem tem direto 
ao descanso.

São SeBaStIão
Ponta deLgada

junta de fregueSIa de

4. o aumento do turismo em são miguel, permitiu 
uma maior divulgação do nosso destino. Como vê a 
presença destes turistas na sua Freguesia? o Comercio 
local melhorou?
r: Sem dúvida que graças à liberalização do espaço 
aéreo, o turismo em São Miguel e por acréscimo os 
Açores é hoje, uma realidade, transformando a nossa 
Freguesia mais cosmopolita por este grande fluxo, 
bem como pelos cruzeiros que arribam ao porto Portas 
do Mar. Tudo isso, fazendo muito mais comércio local, 
que veio dar um impulso grande na economia.

José maria pereira rego
Presidente da Junta de 

Freguesia de São Sebatião

J.F. São Sebastião
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5. Que projetos tem previstos ou de interesse a serem 
desenvolvidos?
r: Como no meu manifesto eleitoral coloquei sempre 
as pessoas em primeiro, gostaria de deixar um centro 
intergeracional digno e com as valências necessárias 
aos dias de hoje, bem como efetuar a cobertura do 
nosso espaço desportivo situado nos Bairros Novos, bem 
como criação de novos parques de estacionamento, 
atendendo que a zona Norte da nossa Freguesia, está 
altamente carente destas infraestruturas.

6. Quais têm sido as maiores dificuldades sentidas, 
enquanto presidente?
r: A minha maior preocupação e angústia, vai para os 
que não têm trabalho, bem como os que pretendem 
habitação, e os muitos focos de pobreza, que 
infelizmente ainda existem.

7. Como responsável máximo da Junta de Freguesia, 
tem algum sonho a concretizar?
r: Já seria ótimo, a realização dos projetos 
previstos, atendendo que os mesmos iriam melhorar 
extraordinariamente o bem-estar das pessoas.
E o outro maior sonho, seria que a Junta não fosse 
procurada por pessoas em situações extremamente 
difíceis e dolorosas do seu dia a dia.

O dia 10 de junho de 2019 será uma vez mais comemorado em 
Providence, New Bedford e Fall river.
Em 2018 a presença do Presidente da republica Portuguesa, 
Marcelo rebelo de Sousa, tornou esta comemoração ainda 
mais especial para todos portugueses radicados nos Estados 
Unidos da América.
Certamente que 2019 terá novamente uma programação 
recheada de luz, cor e música. Este é um dia que une todos os 
portugueses em volta da sua pátria mãe.

flasH News
10 JuNHO é dia de cOmemOrações dO dia de pOrtugal, de camões 
e das cOmuNidades pOrtuguesas

J.F. São Sebastião
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Cada vez mais me convenço, que este enorme 
problema acerca da “violência doméstica”, 
não se resolvera nos próximos anos...porque 
a eficácia politica tem sido muita fraca!

   
 Nomeadamente, desde o principio do corrente ano, 
diariamente nos noticiários televisivos e não só; parte 
dos mesmos são preenchidos com este monstruoso 
crime de violência doméstica, que tem causado muitos 
homicídios, violência física, psicológica e verbal, etc.  
E, para esclarecimento deste facto, já se realizaram 
vários programas através da televisão, por pessoas 
entendidas nesta matéria; mas não tem adiantados 
nada, e o mesmo continua a cair em “saco roto!”.

Por esta razão, é necessário passar- se das palavras à 
ação.  Pois este grave problema, sempre tem existido 
ao longo dos séculos e, só há relativamente pouco 
tempo em Portugal que foi implementado há uma 
“LEi” nova, que considera a violência domestica como 

crime publico.   Mas mesmo 
assim, ele continua a acontecer 
no quotidiano, e entretanto, 
muitas MULHErES vão perdendo 
a vida às mão criminosas dos 
seus maridos, companheiros, 
namorados, etc., como 
aconteceu no passado dia “06 
do corrente mês de Março, 
em “Viena do Minho”, onde 
uma jovem mulher de 39 anos 

de idade, foi cruelmente assassinada pelo marido, 
deixando dois filhos menores de tenra idade.

Ora isto não pode acontecer, não é admissível, é 
condenável, é repugnante, e é uma enorme chaga 
na nossa sociedade e para o nosso país, de dirEiTO 
dEMOCrATiCO?!

Também me parece que essa nova LEi, não 
é suficientemente rígida rigorosa para punir 
convenientemente esses irracionais criminosos 
predadores das MULHErES, que não têm o mínimo 
respeito e consideração pelas mesmas.  Mesmo 
aqueles, que tem praticado esses horrendos 
homicídios, tem apanhado relativamente poucos 
anos de prisão (...) -  prova que os Tribunais têm sido 
demasiado contempladores, para com esta natureza 
de crimes?! ...é provável que os legisladores, tenham 
que criar uma LEI mais dura e eficaz, a fim de que estes 
caciques tenham respeito pela mesma. 

Por outro lado, os Srs. Juízes e Sras. Juízas, não podem 
seguir o péssimo exemplo do Sr. desembargador da 
Comarca do Porto, Joaquim Neto Moura, que tem 
cometido grandes erros na aplicação das sentenças a 
esses abomináveis criminosos, afirmando que á mulher 
adultera, deve merecer a morte..., mas esqueceu-
se que o homem que é infiel à mulher, se devia de 
merecer a mesma pena!... Assim, isto não são palavras 
admissíveis por este alto Magistrado, que mostra um 
total desrespeito pelas MULHErES.

viOlêNcia
doMéStICa
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organIzaM PrIMeIro ConvívIo

realizou-se, no passado dia 30 de Março de 
2019, o primeiro Convívio dos Amigos e Naturais 
dos Arrifes, freguesia do concelho de Ponta 
delgada, ilha de São Miguel.

Este encontro resultou da vontade vários amigos dos 
Arrifes que moram nos Estados Unidos da América.

O primeiro convívio contou com a presença de amigos 
vindos de São Miguel e foram homenageadas várias 
personalidades que se destacaram na comunidade 
portuguesa nos Estados Unidos. 

Monsenhor Victor Vieira, José Carlos Moniz, José 
Marques Barbosa, Liberal da Silva, José Jacinto da 
Costa Sousa, Manuel Medeiros 
Canita e raúl Benevides (O Homem 
da rádio) foram os agraciados no 
encontro.

A comissão organizadora: Tony Lima, 
Liberal Viveiros, Maria dos Anjos 
Viveiros, Constantina Costa e Graça 
Pinhanços.

amigOs e Naturais dOs arrifes

raúl
Benevides

monsenhor
victor vieira

liberal da silva manuel
medeiros Canita

eusébio massa
Presidente da Junta 

de Freguesia dos 
Arrifes

Creusa raposo
Mestre em 

Património e 
Museologia

dr. José luís 
vicente

Confraria do Leite
dos Açores

José marques
Barbosa

José Carlos 
moniz

vânia dilac
Cantora

rafael  moniz 
vieira

Maestro

Álvaro
rodrigues

Empresário

dr. José Jacinto 
da Costa sousa

HOmeNageadOs

amigOs dOs arrifes viNdOs de sãO miguel (açOres)
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An overdose means having more of a drug (or 
combination of dugs) than your body can 
cope with. There are a number of signs and 
symptoms that show someone has overdosed, 

and these differ with the type of drug used. All drugs can 
cause an overdose including prescription medication 
prescribed by a doctor. it is important to know the right 
amount and time to take your medication. it is also vital 
to know what drugs should not be mixed and to seek 
help if you are not in control of your drug use.

depressanTs and opioids

A depressant is a drug that slows the vital activities of 
the body including breathing and heart rate.  They may 
also be known as sedatives. Opioids such as heroin and 
fentanyl , benzodiazepines such as Xanax or Valium, 
barbiturates and alcohol all slow central nervous system 
to produce a calming effect. These substances are 
prescribed to relieve pain, help you sleep, or in case of 
alcohol, used recreationally.

However when taken in 
excessive or illegal, they can 
depress normal functions such 
as breathing and heart rate 
until breathing and heart rate 
stop, resulting in death.

All drug misuse can lead to 
brain injury. Hypoxic brain injury, 
which is caused by lack of 
oxygen to the brain, is an under-

reported consequence of overdose. This can lead to 
coma, seizures and death. Long-term consequences 
of hypoxia depend on how long the brain is without 
oxygen. The longer a person is not breathing, the more 
damage is being done to their brain.

There is a national epidemic of opioid overdose 
causing death. Fentanyl is a very powerful  synthetic 
opioid painkiller medication that is 50 to100 times 
more powerful than morphine. There is medication 
called narcan that can reverse the effect, if someone 
overdoses on it. if you suspect that someone you know 
is abusing the drug inquire with you local pharmacist 
about getting a narcan kit it can possibly save their life 
and call 911 immediately.

wHat is aN
overdoSe?

www.wlrn.org
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fláviO saNtOs

MQuem é o Flávio santos?
F.S: O Flávio é uma pessoa sensível, de fácil 
emoção, de perfil humanista, misterioso em 
constante busca pela aprendizagem na sua 

mais conceptual amplitude, busca o saber realista e o 
místico. Adoro aprender o simples ou o mais complexo 
da vida das coisas. A felicidade dos outros é a minha 
felicidade, gosta de desafios, do diferente, do igual. 
A família é um pilar na vida, os amigos a construção 
dos pisos superiores na mais diversificação possível. 
Sou simples, sou complexo…mas sobretudo dou valor 
ao essencial ao que é verdadeiramente importante- o 
Amor.

M.P: Qual foi o seu percurso académico/ profissional 
até ao momento?
F.S: Em 1998, terminei o 12º ano na área de ciências, 
entrei na Universidade do Algarve no curso de 
Engenharia de Sistemas de Programação, mas não 
cheguei a frequentar. Parti para os EUA com intenção 
de estudar, mas tal não veio a acontecer por não 
me ter adaptado. Permaneci lá quase um ano em 
trabalhos part-time, foi tipo ErASMUS, o meu primeiro 
contacto com o mundo laboral fora dos Açores. Em 
1999 regressei aos Açores e ingressei no ramo da 
hotelaria no Hotel Bahia Palace, posteriormente na 
Sata Air Açores como comissário de bordo e em 2008 
passei a trabalhar na TAP, companhia aérea que me 
permitiu conhecer ainda mais culturas e cidades onde 
a minha criatividade pulsava e inspirava ainda mais 
a minha alma criativa. Adoro cidades como Nova 
iorque, rio de Janeiro, Paris, Londres, Berlim, Veneza, 
roma, Barcelona, diria que essas foram as cidades 
com forte impacto na minha abordagem criativa.

m.p: Como surgiu o gosto pela 
pintura?
F.S: A minha mãe conta-me 
que sempre fui um miúdo 
muito agitado, que só ficava 
concentrado quando riscava 
paredes ou fazia desenhos. 
Lembro-me que desde de 
criança tinha uma paixão pelas 
cores, sempre me fascinou a 

À cONversa cOm

educação visual, disciplina das artes e a que mais 
gostava. Era um bom aluno, tive uma excelente 
Professora recordo-me até hoje, foi uma das pessoas 
que mais me marcou… depois aos 12/ 13 anos 
interessava-me por casas em construção, aguardava 
que não houvessem pessoas para lá entrar e ver 
a arquitetura, era também um dos meus fascínios, 
embora não tenha seguido essa área. Participei em 
trabalhos de grupo já no 7º e 8º ano, painéis de grande 
dimensão para a Escola de Vila Franca do Campo, 
onde estudei. Segui pela área das ciências, deixei o 
desenho, as tintas de lado, durante anos redesenhava 
casas e projetava algumas. As tintas voltaram em 2012 
como uma necessidade intrínseca de criar imagens e 
brincar com as cores. Adoro, dá-me imenso prazer e 
faz-me falta. Embora nem sempre me sinta criativo.

m.p: donde vem a tua inspiração?
F.S: A minha inspiração vem muito do meu estado 
espírito, mas também do meio que me envolve, do 
contexto da alegria que vivo ou estados emocionais 
profundos. Há telas que começo com uma ideia e 
acabo por fazer algo completamente diferente do 
que tinha imaginado, não tenho regras é como me 
dá na gana de fazer, muitos dos meus trabalhos são 
experiências, apenas os últimos já são um composto 
de técnicas que desenvolvi o que me faz sentir mais 

Lucecia 
Branquinho

Magazine A Praça esteve à conversa com Flávio 
Santos, um artista plástico açoriano a dar as suas 

primeiras pinceladas no meio artístico.
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confiante. Sempre gostei de visitar museus e eventos 
de arte, adoro Gaudí, Picasso, Matisse, Paula rego, 
entre muitos outros…

m.p: em que estilo de pintura enquadras os teus 
trabalhos?
F.S: Os meus quadros estão certamente sobre a 
influência de tudo o que vejo à minha volta com 
influência de todos os artistas plásticos de quem sou 
fã. E de, uma inspiração interior que sustenta a minha 
imaginação.

m.p: Qual é o maior sonho do Flávio?
F.S: Sonho em ver um mundo onde exista paz, onde 
as pessoas sejam mais felizes, onde a violência não 
tem lugar, onde o ambiente deste planeta seja mais 
respeitado. Porque não temos outro.

m.p: Quais são as perspetivas do Flávio em relação a 
este ano?
F.S: Bem, nesse momento estou a deixar fluir, porque 
estou a dar os primeiros passos. Já realizei duas 
exposições não oficiais em Lisboa, uma no Sindicato 
do pessoal de voo da aviação civil e a outra num 
espaço de um colega meu da TAP, junto ao Marquês 
de Pombal. Espero realizar brevemente a minha 
primeira exposição oficial, ouvir as críticas e depois 
verei o que fazer.

A Magazine “A Praça” deseja ao Flávio Santos os 
melhores sucessos profissionais!
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Antigamente... Era assim

Saudar o sol ou sorrir, amavelmente, 
para a chuva. Escolher caminhar, 
atenta e vagarosamente. Segundo 
meu pai, era assim que viviam há 

80/90 anos, algumas famílias de água 
de Pau, quando se chegava ao verão. 
Mudar as rotas, andar por outros atalhos e 
carreiros de murtas pela Serra, se possível 
for.
 
Não antecipavam preocupações que só 
lhes faziam mal à saúde, e por isso, faziam 
a planificação perto do acontecimento. 
Organizam tudo numa calma, para tirar partido da 
alegria de esperar pelo dia do Passeio com Merenda. 
Eram os saudosos Pic-nics na rota das nascentes 
d’água cristalina da Serra da água de Pau, que 
jorrava pelas ribeiras, que faziam mover moinhos, lá 
para os lados do Caminho da Vila, do Matinho, dos 
Lourinhos, do Espigão ou da ribeira do Lance. doutras 
vezes, iam para junto das pedras dos calhaus d’áreia 
da Caloura, no Jubileu, no Cerco, na Galé, nas 
furnas abaixo, ao lado do Convento, no varadouro 
do portinho, cheirando a maresia, das ondas do 
mar, enroladas calmamente a seus pés, ou ainda, 
lá para as bandas do Valongo, da Terra da Forca, 
da Amoreirinha, das Pedras Brancas, do Parol e do 
Carvalho, onde os carvalhos, os castanheiros e outras 
frondosas árvores de sombra ofereciam momentos 

agradáveis de relaxamento, 
depois de uma fausta refeição ao 
ar livre, numa tarde de domingo, 
nos meses de verão e em Agosto 
particularmente.

Sentiam o alívio dos tempos da 
primeira guerra e avizinhavam-
se outros piores da depressão, 
mas isso não sabiam, mas 
aproveitavam o momento, como 
se o soubessem. davam a si uma 
oportunidade de serem felizes, 

vIver de BoaS 
reCordaçÕeS…
de água de pau!

desta forma, festejando a natureza, benza-a-deus! 

“Um dia as migalhas voltam com tanta força, que 
será impossível repetirem-se momentos iguais e nestes 
dias caminhavam a cantar com a alma e o coração. 
Sim, naqueles dias maravilhosos que os primos Vieira 
procuravam sempre registar através da antiga 
máquina fotográfica Kodak , disse-me meu pai, num 
daqueles serões com a nossa família, à volta da mesa 
do quarto de jantar, na casa dos primos Quintiliano, 
juntamente com o filho António e as primas professoras, 
Letícia e Lurdes Vieira. “Naqueles passeios”, continuava 
meu pai, “os problemas da vida, ficavam em casa, e, 
evitavam-se, a todo o custo, palavras que causassem 
feridas no coração, porque é lá que se guardam as 
coisas boas ou más experiências da vida, que depois 
nunca mais esquecem”.

É por isso, que eu adivinho, momentos de grande 
felicidade e alegria nestes passeios que se realizavam 
nos dias de verão em água de Pau há 80/90 anos 
atrás. “dá gosto, ver estas fotos, onde meu pai está 
sempre presente, ainda menino, com 5, 6, 8 e 10 anos, 
e, recordar as palavras dele e dos primos Vieira que 
ainda recentemente, antes de partirem deste mundo, 
falavam-me destes momentos vividos, sobre a sua 
“passagem-na-Terra”, pela Vila de água de Pau.

roberto Medeiros
Um viajante no 

Tempo, da Vila de 
água de Pau
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In rhode ISLand

it’s hard to believe that the Passenger Pigeon, a bird 
that once numbered in the billions and darkened 
the skies across North America, is no more – extinct 
– the tragic consequence of human thoughtlessness 

and hubris.  The story of the disappearance of this 
and four other avian species -- Heath Hen, Great Auk, 
Labrador duck and Carolina Parakeet – inspired the 
artist, Todd McGrain, to create a memorial in a series 
of large bronze sculptures named collectively The Lost 
Bird Project.  A full set is on display at the Norman Bird 
Sanctuary in Middletown, rhode island through the 
summer of 2020.

Norman Bird Sanctuary was established in 1949 at 
the bequest of Mabel Norman Cerio, herself an artist.  
The surrounding area known as Paradise Valley has 
attracted artists and nature lovers for many years.  
Lindsay richardson, the sanctuary’s director of Artist 
Programming and a friend of McGrain, envisioned 
The Lost Bird Project as a perfect complement to the 
sanctuary’s beauty of place and mission of habitat 
preservation and wildlife conservation.

McGrain has dedicated the past ten years to this 
project: studying preserved specimens, drawing and 

modeling their forms, casting 
the bronzes and choosing a 
suitable permanent location for 
each bird – in most cases, where 
the extinct species was last 
seen.  The Lost Bird Project was 
also the subject of an absorbing 
and moving documentary, 
occasionally broadcast on local 
PBS stations.

lOst birds sigHted 

McGrain encourages people to interact with his 
sculptures.  A visitor to the sanctuary can get close 
and touch them.  The bronze birds seem to extend an 
invitation to caress them as you might greet the ghost 
of a friend lost to the passage of time.  McGrain draws 
an analogy between his creations and the surface of 
a beach stone rendered smooth by the pounding of 
countless waves over eons.
 
in his book on The Lost Bird Project, Todd McGrain 
writes, “The memorials can only point to what is missing, 
remind us of what we are not seeing, so that we may 
simultaneously feel the absence and presence of 
these lost birds.”  Further information on the artist 
programs at Norman Bird Sanctuary is at https://www.
normanbirdsanctuary.org/art; information on the Lost 
Bird Project is at https://www.lostbird.org.Bill Curtis
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Criador de joías em peregrinação espiritual 
pela ilha de São Miguel.

O conceituado criador de jóias John Medeiros, 
nascido na lomba do Carro, concelho da Povoação, 
fez uma caminhada de espiritualidade integrando o 
rancho de romeiros de Nossa Senhora dos remédios, 
da Lomba do Loução, do mesmo concelho. Saiu da 
ilha aos 9 anos de idade com os pais e os irmãos e só 
regressou 35 anos depois. Entendia que em São Miguel 
não tinha nada que o prendesse e viajou pelo mundo, 
até que um dia, após um desafio do açoriano Carlos 
Galvão, primo do empresário e cantor dinis Paiva, que 
vive na costa leste dos EUA, veio à ilha, e daqui não 
quer sair, embora reconheça que, por agora, ainda 
tem muito a fazer em Providence onde vive e onde 
tem a sua fábrica que emprega 40 pessoas. Na ilha do 
Arcanjo, como nos conta, devagarinho apaixonou-
se pela terra que o viu nascer, apesar de as suas 
lembranças serem as de que a ilha seria um espaço 
maior do que encontrou.

Ao longo dos anos a paixão pelo espaço insular, 
um pedaço de terra rodeado de mar, com uma 
beleza estonteante e com gentes simpáticas, a  paz 
encantou-o e agora aproveita sempre para fazer férias 
e para trazer os seus amigos, também eles encantados 
com a luxúria versus simplicidade que aqui São Miguel 
tem.
As Furnas, ex-libris do concelho da Povoação, é o seu 
espaço de eleição. “Ali não há horas. O tempo passa 
e sentimo-nos bem. As águas quentes e toda aquela 
vegetação faz-nos bem à mente. As Furnas leva-nos 
à meditação e quando se quer mais agitação ribeira 
Grande e Ponta delgada encanta-nos”.

PeLa Segunda vez
eM roMarIa

O empresário açor-americano, que depois de muita 
luta, conseguiu ser um empresário reconhecido, 
há dois anos fez a sua primeira romaria. “Foram 
momentos únicos, de muita paz, de muita conversa 
com os irmãos romeiros”, o que permitiu com que John 
Medeiros conhecesse a realidade da romaria que já 
tinha sido participada pelo avô e pelo pai. dois anos 
depois voltou para encontrar “mais espiritualidade e 
limpar a alma”. Na caminhada de oito dias diz que 
viveu “momentos de grande emoção. Em cada igreja 
em que parámos viveu-se grandes momentos de 
contemplação e os cânticos levaram-me às lágrimas”.

Esta viagem pelos caminhos da ilha de São Miguel, 
em que as romarias romontam ao século XVi, John 
Medeiros viveu uma vida simples, dormiu na casa de 

JOHN medeirOs

rancho de romeiros da lomba do loução, Concelho da povoação

roberto Medeiros

roberto Medeiros
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pessoas que acolhem os romeiros, mas também em 
salões sem qualquer conforto. Nesta altura, relata, “o 
que interessa é o que se sente. É a ternura das pessoas e 
os momentos de paz. Esta peregrinação permite fazer 
uma limpeza à nossa alma e só quando acabamos 
de caminhar é que começamos a fazer uma reflexão 
e uma introspecção do que vivemos mas também 
do que queremos para a nossa vida. É uma limpeza 
espiritual gratificante que levamos para o ano inteiro. 
São momentos únicos de convívio e aproveitamos 
para reflectir sobre o que “temos de bom e o que 
temos de fazer melhor”.

John Medeiros não sabe se vai voltar a fazer uma 
romaria o que sabe é que para fazer esse caminho 
de oito dias, em que em cada um fez cerca de 40 
quilómetros, teve de usar o traje tradicional, de xaile 
preto, para sentir a vivência dos seus antepassados 
e permitir sentir a emoção de ser um peregrino pela 
estradas da ilha de São Miguel, assumindo que vai 
para os EUA “mais forte espiritualmente”.

Nélia Câmara

sempre a rezar pela ilha

Trilhando ladeiras e caminhos rurais íngremes ou longos 
entre paróquias da ilha de São Miguel, Açores, seguem 
em fila de dois, cantando que é como que rezando 
duas vezes, ou em reflexão, numa oportunidade de 
criar momentos de vida com deus. E, iluminados pela 
Sua Palavra, um dos romeiros recorda, elevando sua 
voz, “o que temos à mão é a Palavra de deus. E não 
convém dispensá-la. Sobretudo porque é uma “fonte” 
para quem caminha como nós uma semana à volta 
da ilha pedindo e agradecendo Suas graças!”…

E, lá vão eles em reflexão, com saco às costas, coberta 
por um xaile e com seu lenço cobrindo-lhes a cabeça 
e fronte, amarrado em nó atrás na nuca, como se 
fazia nos primórdios das romarias primeiras…

Caminham, subindo e descendo, de terço numa mão, 
bordão na outra e a Ave-maria na ponta da língua !

roberto Medeiros

roberto Medeiros
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Inês Cabral Paulo, tem 16 anos, frequenta o 10° ano de 
escolaridade na Escola Secundária Domingues Rebelo 
em Ponta Delgada e é atleta do clube juventude ilha 

verde.
Uma praticante de Atletismo que já conta com um 

palmarés de fazer inveja a muitos.

Quando começou a sua ligação ao atletismo?
Esta ligação ao atletismo começou quando 
tinha uns 9 anos quando destaquei-me num 
corta-mato escolar obtendo a 3.ª posição.

porquê o Corta-mato?
O corta-mato sempre foi a modalidade que mais me 
destaquei pois tinha resistência, hoje em dia tenho me 
centrado mais em provas de barreiras e de velocidade.

É fácil treinar esta modalidade na ilha de s. miguel? 
Treina quantas horas por semana? 
 Treino regularmente 2 a 3 vezes por semana na pista 
da ribeira Grande das 17h às 19h sobre orientação do 
técnico e presidente do clube juventude ilha verde, 
Paulo Costa. Os treinos envolvem várias disciplinas 
do atletismo, tais como por exemplo, provas de 
velocidade, barreiras, meio fundo (resistência), 
lançamentos e saltos. Os meus treinos centram-se na 
técnica de corrida e barreiras, séries, reforço muscular, 
musculação entre mais algum trabalho específico. 

durante a sua carreira desportiva, quais os clubes que 
já representou e quais os seus momentos de maior 
sucesso?
durante a minha carreira desportiva sempre pertenci 
ao clube juventude ilha verde. 
Já participei em um corta-mato nacional, em 
Famalicão, no qual classifiquei me em 52.º lugar em 186 
participantes, para além deste já participei em outros 
nacionais centrando-me na prova 300m barreiras na 
qual obtive mínimos,também participei nos jogos das 
ilhas em Sicília e já fui campeã regional em diversas 
provas durante todos os anos em que participei. 

no atletismo, qual o seu maior desejo/sonho?
O meu maior desejo é conseguir subir ao pódio num 
nacional para representar a minha região.

O Magazine A  PrAÇA deseja à inês Cabral Paulo 
os maiores sucessos desportivos e profissionais e que 
num futuro próximo consiga o ambicionado pódio 
nacional.

InÊS CaBraL PauLo
a joveM taLento do 
atLetISMo regIonaL

No seu palmarés, inês Cabral Paulo já conta com 
vários títulos regionais e outros excelentes resultados a 
nível nacional
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driving on a New England, picture postcard, 
country road, a content smile on my lips, i stop 
at the intersection, turn left onto rt 136, then 
cross the rt i-95 bridge. Cars were paused on 

the freeway’s off-ramp, ready to get onto busy rt 136. 

i was in the left lane of the 4 lane rt 136, ‘Whoa, that 
Lexus almost hit me,’ stomping on my brakes, ‘What 
the___, is he crazy, what’s his problem.’ My head’s 
spinning, like a weather vane in a hurricane, as cars 
plunge into and through traffic.

Traffic squeezes together at 
the rt 6 red light, like a grilling 
cheese sandwich. The guy on 
my right’s lips are moving, his 
head wobbling. My knuckles 
are white. The first cars in both 
lanes ease forward, ready 
to blast off when the light 
changes. iT’S GrEEN! Everyone 
surges with the start your cars 
light. Everyone is thinking, i’m 
going to get ahead of you! 

Both lanes push forward. My lane stops suddenly, 
because a minivan’s engine stalls. Someone blasts their 
horn. (The rule in this situation, do not honk at the slow 
car ahead, ever.) The minivan’s driver’s frustration boils 
over. ‘Don’t honk at me you ___; the cars behind us are 
now irrelevant, it’s just you and me, ____’

As we sit, the light turns yellow, the minivan, from a 
standing start, flashes across Rt. 6, as the light turns red, 
leaving everyone behind, frustrated and angry. ‘Be 
calm, its OK, i’ll make it through the next green light, if 
no dumb-ass honks.’ Green light! We all swiftly cross rt 
6. The car in the right lane pulls ahead by half a length. 
‘He wants to get ahead of me.’ He accelerates trying to 
push me aside. ‘Oh no you don’t.’ i accelerate staying 
slightly ahead. ‘He’s not getting ahead of me. No way.’ 
The right lane of rt 136 ends after crossing rt. 6, so he 
must merge into my lane. ‘NO WAY.’ i accelerate, 
getting the shotgun seat ahead of his bumper. i move 
gently to my right as the right lane ends. ‘You lose, fool!’ 

The two lanes are now one, moving slowly. A content 
smile returns.

ruSh Can KILL! 136 aNd 6

Terence L. 
Belcher

A finalidade do Magazine A Praça (Town Square) é divulgar tudo aquilo 
que é bom, incêntivando a nossa gente para um mundo melhor...

destaque para o nosso amigo Tony Soares, proprietário do restaurante 
inner Bay em New Bedford, Masschusetts. Viemos a saber que Tony 

Soares tem sido um Embaixador da diáspora E.U.A do torneio futebol infantil-Priolo 
Cup do Nordeste, Açores, donde é natural mais própriaemente da Achada, 
Concelho do Nordeste, sendo também um benfeitor de muitas instituições, 
associações e presidente dos Amigos do Nordeste nos Estados Unidos, convívio 
anual a qual nós recomendamos.

Tony Soares um exemplo a seguir.     

flasH News
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O seu filho tem pequenos pontos avermelhados 
no corpo? E comichão? Então … poderá 
tratar-se de um caso de varicela.

o QUe É a variCela? 
A varicela é uma doença infeciosa provocada pelo 
vírus varicella-zoster. Esta doença surge sobretudo 
durante a infância e é contagiosa. É de tal modo 
contagiosa que mais de 90% das pessoas que não 
tenham tido a doença, são infetadas quando 
contactam com o vírus. A facilidade do contágio é 
acentuada pelo facto de uma pessoa poder infetar 
outra ainda antes de os sintomas da varicela nela se 
manifestarem.

Como idenTiFiCar a doença?
Habitualmente a varicela pode manifestar-se com os 
seguintes sinais/sintomas:
- Mal-estar geral;
- Cansaço;
- Falta de apetite;
- dor de cabeça;
- Febre (habitualmente não muito elevada);
- Manchas cutâneas espalhadas por todo o corpo 
(incluindo couro-cabeludo, cavidade oral e zona retal 
e genital);
- Prurido (comichão). 

O diagnóstico da varicela é sobretudo clínico! A 
presença destes sinais/sintomas associados a uma 
observação clínica cuidadosa e a confirmação de 
contato com focos da doença (nomeadamente 
no jardim de infância ou ambiente familiar), são 
quase sempre suficientes para o médico confirmar o 

diagnóstico.
As lesões cutâneas que surgem 
na varicela alteram-se à medida 
que a doença evolui. inicialmente 
são manchas pequenas rosadas/ 
avermelhadas, passam depois 
por uma fase de vesículas 
contendo um líquido transparente 
e terminam com a formação de 
crostas (as diversas fases podem 
estar presentes em simultâneo). 
Com o passar do tempo as 
lesões aumentam em número 

será varicela?

e espalham-se por todo o corpo. São lesões muito 
pruriginosas (causam muita comichão). 

Como É TransmiTida a variCela?
Esta infeção é mais comum no final do inverno e início 
da primavera e contrai-se através do contato direto 
com a pele infetada ou com partículas de saliva 
libertadas na tosse, espirros ou durante a fala de um 
doente. Outro modo de transmissão do vírus é através 
da placenta nos casos em que a doença é contraída 
durante a gravidez. 
A transmissão pode ocorrer entre 7 a 21 dias antes 
de aparecer a primeira lesão cutânea. Ou seja, um 
indivíduo pode estar infetado e ainda não apresentar 
lesões cutâneas, mas transmitir a doença a outros 
indivíduos. Após surgimento das lesões, a doença 
continua a ser transmitida enquanto existirem vesículas 
na pele (lesões com líquido), uma vez que são sinal de 
que o vírus ainda se mantém ativo. Ao fim de 7 a 10 
dias as lesões ficam cobertas por crostas e deixa de 
haver risco de contágio.
Por isso, o doente com varicela tem de se manter 
isolado e evitar o contacto com pessoas que ainda 
não tenham tido varicela. estas crianças só podem 
voltar a frequentar a escola ou o infantário quando as 
lesões já estiverem todas em estado de crosta.

QUal o prognósTiCo desTa doença?
Apesar de desconfortável, na criança a varicela evolui 
de forma benigna e autolimitada na maior parte dos 
casos. Nos adolescentes e adultos esta doença tende 
a ser mais extensa e há maior risco de complicações 
graves.  
É necessário também ter em atenção alguns indivíduos 
que apresentam um maior risco de gravidade da 
doença, tais como os doentes com imunodeficiência 
(com as defesas diminuídas) e as grávidas que 
nunca tiveram varicela. de facto, se a mulher não 
teve varicela na sua infância e a contrair durante a 
gravidez, sobretudo nas primeiras semanas, o feto 
pode nascer com anomalias congénitas. Se a doença 
for contraída na semana que antecede o parto, existe 
o risco de o bebé nascer com uma infeção que pode 
ser fatal.

Dr.ª Ana Sofia 
Esteireiro

Médica interna 
de Pediatria

Que piNtas
sãO estas?
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QUe CompliCações poderão sUrgir? 
Em alguns casos podem ocorrer complicações da 
varicela tais como: infeção pulmonar (pneumonia), 
infeção cerebral (encefalite), infeção bacteriana das 
lesões cutâneas, entre outras complicações. 
Quando estão presentes os sinais de alarme a seguir 
indicados, é aconselhável uma nova consulta médica, 
pois poderá indicar a presença de complicações:
- Lesão na pele que se encontre inchada, quente, 
vermelha, com ou sem pús;
- Vesículas nos olhos.
- Alteração do comportamento da criança, sonolência, 
dor de cabeça severa ou dificuldade em andar;
- Dificuldade em respirar;
- Persistência de febre alta para além do terceiro dia, 
ou reaparecimento de febre alta;
- Vómitos persistentes, diminuição da ingestão de 
líquidos, sinais de desidratação: olhos encovados, 
boca seca, depressão da fontanela (“moleirinha 
afundada”), choro sem lágrimas, deixar de urinar 
(fraldas secas). 

Como prevenir a variCela?
Considerando que se trata de uma doença contagiosa, 
é essencial o isolamento da criança infetada até que 
as bolhas sequem por completo.
A vacina, embora não garanta 100% de proteção, 
permite que, mesmo que ocorra varicela, ela 
seja muito mais ligeira. A vacina da varicela está 
disponível nos EUA desde 1995 com recomendação 
de vacinação universal. Na Europa, encontra-se 
atualmente recomendada para vacinação universal 
na Alemanha, Espanha, itália, Holanda e Suíça. Em 
Portugal esta vacina não faz parte do Plano Nacional 
de Vacinação (PNV), embora esteja disponível para 
prescrição médica nos casos aconselhados. 
No nosso país existem 2 vacinas comercializadas, 
estando autorizada a sua administração acima dos 
12 meses de idade. Estas vacinas são recomendadas 
em adolescentes e adultos suscetíveis (não imunes à 
doença), sobretudo se possuem ocupações de elevado 
risco: trabalhadores na área da saúde, professores, 
educadores em infantários/creches, mulheres que não 

tiveram varicela antes de engravidar, pais que nunca 
tiveram varicela e cujos filhos sejam jovens, adultos 
ou crianças que contactam habitualmente com 
doentes imunodeprimidos (com o sistema imunitário 
comprometido).
A vacina contra a varicela, como qualquer outra 
vacina, pode causar alguns efeitos secundários no 
local da administração, como vermelhidão, e febre.
No caso de querer saber mais sobre estas vacinas, 
aconselhe-se com o pediatra do seu filho e/ou com o 
seu médico de família. 
 
se o meU Filho Tiver variCela o QUe devo Fazer? 

QUal É o TraTamenTo?
Em primeiro lugar o diagnóstico deverá ser sempre 
confirmado por um médico que lhe dará instruções 
mais precisas de como atuar e de acordo com a 
situação poderá recomendar algum fármaco para 
ajudar no alívio dos sintomas. 
O tratamento desta doença passa, essencialmente, 
pelo controlo e alívio dos sintomas. Algumas medidas 
que deverá tomar: 
1 - O prurido (comichão) causado pelas bolhas é 
muito acentuado e pode contribuir para o surgimento 
de infeção bacteriana nas lesões. Como tal, é muito 
importante aliviar a comichão mediante o recurso 
a banhos de água morna e/ou pela utilização de 
loções específicas nas áreas afetadas. As unhas das 
crianças deverão estar curtas e limpas de modo a 
minimizar o traumatismo para a pele e os riscos de 
infeção. durante a noite as mãos podem ser cobertas 
com luvas ou meias. Se a comichão for muito intensa 
poderão também ser utilizados medicamentos anti-
histamínicos.
2 – Vestir a criança com roupas leves.
3 - A febre e a dor de cabeça podem ser controladas 
mediante o uso de paracetamol. Nesta doença não se 
pode utilizar aspirina e ibuprofeno (risco de ocorrência 
de uma síndrome grave que poderá causar lesão no 
fígado e cérebro da criança).
4 – Em casos específicos e mediante indicação médica 
poderão ser usados fármacos antivirais.
5 - O repouso e hidratação são fundamentais, sendo 
importante assegurar uma ingestão adequada de 
líquidos. Para combater a febre só deve ser usado 
paracetamol. Em alguns casos específicos podem 
estar indicados medicamentos antivirais, que o médico 
lhe receitará.
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in a healthy heart, electrical impulses are made by a 
group of cells called the sinus node. These impulses 
go to the atria (top part of the heart) creating a 
contraction and travels to the ventricles (bottom part 

of the heart) followed by another contraction. This is 
how blood is pumped to the rest of our bodies. during 
atrial fibrillation, the electrical signals transmitted by 
the sinus node are out of sync and the atria beats 
irregularly. This leads to an irregular heart rhythm as well 
as a fast heart rate. 

 The biggest fear associated 
with AFib is the risk of stroke. 
Since blood is being pumped 
from the body irregularly, it can 
pool and form a clot that can 
then be pumped out from the 
heart. Symptoms of AFib include 
heart palpitations, unexplained 
shortness of breath, chest 
pain, tiredness and dizziness. A 

palpitation can feel like the heart is racing or fluttering 
and/or skipping a beat.

Afib diagnosis is usually done by an EKG or Holter 
monitor (portable EKG) which record the heart’s 
electrical activity. Once diagnosed, there are three 
treatment approaches that work differently on the 
heart. First, rhythm restoration and is done using 
antiarrhythimics to control the impulses made by 
the sinus node. Common antiarrhythmics include 
flecainide, amiodarone, and sotalol. Then, the rate of 
the heart must also be controlled. A fast heart rate is 
usually treated by medications that also treat blood 
pressure. Beta-blockers (ending in –olol) and calcium 
channel blockers (dlitiazem and verapamil) are most 
commonly used. Lastly, stroke prevention is managed 
with the use of medications called anticoagulants. 
Warfarin, Eliquis, and Xarelto are a few of the most 
common blood thinners used to prevent clotting and 
stroke. Bryan Melo

doctor of Pharmacy 

atrial fibrillatiON Sydney CardInaL
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Lucia Aguiar

is the proposal!

Groom’s travel to the most romantic 
location to propose the brides.

The BiggesT Trend
righT now

Will you marry me!

You always 
remember the 

day and the 
place you were 

ask do you 
marry me.

Sometimes the 
proposal is as 

much important is 
the weddings.
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The BiggesT Trend
righT now
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José Artur Cabral
Chef

ingredientes:

500g de peixes variados cortados em pedaços 
pequenos
12 ameijoas
12 camarões sem cabeça descascados
farinha para fritar q.b.
óleo para fritar q.b.
sal grosso q.b.
azeite q.b.
2 folhas de louro
1 cebola grande
½ pimento verde
½ pimento vermelho
salsa picada q.b.
2 dentes de alho moídos
2 colheres de sopa de polpa de tomate
piripiri q.b.
400g de batatas

picata de peixes e mariscOs

preparação:
Tempera-se o peixe com sal, passa-se por farinha e frita-se bem 
em óleo.
À parte faz-se uma cebolada com todos os ingredients, junta-se 
as ameijoas e os camarões e deixa-se cozinhar.
Cozem-se as batatas e dispõem-se num prato de ir à mesa. Por 
cima deita-se o peixe  já frito, a cebolada com as ameijoas e os 
camarões, serve-se bem quente.

How to Prepare:
Season the fish with salt, coat with flour and fry it in oil.
Separately make an onion medley by combining the onions with 
all the ingredients. Add the clams and the shrimp and let it cook.
Boil the potatoes and display on a serving dish. Place on top the 
fried fish and onion medley with the clams and shrimp. 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

Fish and seaFood piCata

Ingredients:

1 lb of various fish cut in small pieces
12 clams
12 shrimp peeled
flour for frying as needed
oil for frying as needed
sea salt as needed
olive oil as needed
2 bay leaves
1 large onion
½ green pepper
½ red pepper
chopped parsley as needed
2 minced garlic cloves
2 tbsp of tomato paste
piripiri as needed
¾ lbs of potatoes



Magazine A PrAçA | Maio-Junho 2019 51

parrilHada de mariscOs
seaFood parrilhada

ingredientes:

2 rabos de lagosta
6 ostras vivas
8 camarões sem casca
8 ameijoas vivas
molho manteiga com piripiri q.b.
molho cocktail q.b.

Ingredients:

2 lobster tails
6 live oysters
8 peeled shrimp
8 live clams
piripiri butter sauce as needed
cocktail sauce as needed

preparação:
Abrem-se as ostras tal como as ameijoas, cozem-se 
os rabos de lagosta em água temperada com sal, 
por 15 minutos. Cozem-se também os camarões por 
5 minutos.
Numa travessa coloca-se gelo moído , dispõe-se os 
mariscos harmoniosamente e os molhos. decora-se 
a gosto e serve-se frio.

How to Prepare:
Open the oysters as well as the clams, cook the lobster tails in water with salt for 15 minutes. Cook the shrimp also for 
5 minutes.
On a tray place crushed ice, display the seafood and sauces. decorate to taste and serve cold.
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RirSó para

 Uma mulher, farta dos pontapés e chapadas que o marido lhe dava na 
cama, decide separar-se e pôr um anúncio no jornal à procura de um 
homem que não desse pontapés nem estaladas, mas que fosse bom na 
cama.
No dia seguinte tocam à campainha, era um homem sem braços e sem 
pernas, numa cadeira de rodas.
- O que deseja? – pergunta a mulher.
E responde o homem:
- Venho por causa do anúncio. Como vê não posso dar pontapés, nem 
estaladas.
E diz a mulher:
- Mas o senhor não deve ter lido o anúncio todo. Eu pedia também um 
homem bom na cama…
E responde o homem:
- Oiça lá, e como é que julga que eu toquei à campainha?

anúnCio no Jornal

na FarmÁCia

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

mUlher no Bar

Na escola, a professora falava dos animais:
- Para que serve a ovelha?
- Para nos dar lã. – responde prontamente a Ana.
E para que serve a galinha? – pergunta a professora.
E a Maria:
- Para nos dar os ovos!
E, vendo a distracção do Joãozinho, pergunta a professora:
- E para que serve a vaca, menino Joãozinho?
E diz o Joãozinho:
- Para nos passar os trabalhos de casa…

os animais

Um homem entra numa farmácia e dirige-se à dona, uma solteirona 
sexagenária:
- Oh doutora, eu não posso ver uma mulher à frente sem ficar a morrer de 
desejo, ansiando tocar-lhe, beijá-la, morder-lhe e fazer amor louco com ela 
a noite inteira… o que é que me pode dar para isto?
responde a farmacêutica:
- dou-lhe cama e roupa lavada em minha casa, três refeições por dia, um 
carro de serviço e quinhentos euros por mês…

HOrÓscOpO
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HOrÓscOpO
carNeirO 

A vida afetiva favorecida traz-lhe a segurança interior que 
permite-lhe relançar a relação amorosa, constituindo momentos 
estimulantes.
A nível profissional, procure lutar com muita persistência 
para demonstrar o seu pioneirismo de modo a alcançar a 
independência financeira.

tOurO
A vida afetiva estimula relacionamentos agradáveis e 
concede-lhe a serenidade necessária à assunção de novas 
responsabilidades familiares.
A nível profissional é fundamental estar disponível para progredir, 
obtendo informações imprescindíveis para poder melhorar o seu 
trabalho.

gêmeOs
A vida afetiva possibilita-lhe examinar as suas atitudes e com 
tranquilidade poderá evitar certas atitudes impulsivas que criam 
conflitos escusados.
A nível profissional procure tirar partido da excelente conjuntura e 
evolua na carreira, projetando as suas capacidades com muita 
concentração.

caraNgueJO
A vida afetiva depende da sua segurança emocional e a partir 
da harmonia interior poderá tomar iniciativas para prosperar no 
plano familiar.
A nível profissional a conjuntura permite-lhe iniciar novos projetos 
na carreira, que trazem-lhe melhorias financeiras e realização 
pessoal.

leãO
A vida afetiva está especialmente dirigida para a família e os 
filhos, proporcionando-lhe a oportunidade de manifestar a sua 
generosidade.
A nível profissional, a evolução da carreira depende das suas 
atitudes competentes e da capacidade de adquirir novos 
conhecimentos.

virgem
A vida afetiva marca uma fase em que o seu comportamento 
tem maior impacto sobre as outras pessoas. Utilize corretamente 
a sua razão.
A nível profissional analise cuidadosamente a evolução da carreira 
e desenvolva as atividades com rigor, disciplina e dedicação.

balaNça

A vida afetiva, atribulada pelas agitações 
ou inseguranças sentimentais, precisa de 
ser tratada com mais harmonia interior e 
discernimento mental.
A nível profissional, talvez seja altura 
para uma decisão radical e deverá melhorar novos métodos de 
trabalho para ganhar maior eficiência.

escOrpiãO
A vida afetiva exige uma entrega total dos seus sentimentos, de 
forma apaixonada e intensa, contudo utilizando corretamente a 
sua força.
A nível profissional é importante avaliar a intensidade e o efeito 
das suas atitudes fortes, de forma a poder aproveitar esta fase de 
crescimento.

sagitáriO
A vida afetiva é estimulada por uma conduta mais compreensiva, 
que promove comportamentos mais tolerantes, apaziguados e 
justos.
A nível profissional, poderá aproveitar este período de grande 
entusiasmo para fomentar trabalhos sensíveis e dirigidos para a 
espiritualidade.

A vida afetiva está reflexiva e a conjuntura astral dirige a sua 
atenção pessoal para a vida interior, de forma a entender o 
sentido da vida.
A nível profissional, a introspeção concede-lhe as respostas 
sábias presentes na sua consciência e dá-lhe a serenidade 
imprescindível.

capricÓrNiO

aQuáriO
A vida afetiva exige-lhe um comportamento mais solidário 
e coletivo, no sentido de conciliar a liberdade individual e a 
dedicação à família.
A nível profissional é imprescindível rentabilizar o seu idealismo e 
desenvolver as suas atividades de acordo com os seus valores. 

peixes
A vida afetiva e íntima exigem uma tomada de consciência 
interior, de maneira a determinar as opções de vida a partir de 
escolhas conscientes.
A nível profissional a conjuntura faculta o desenvolvimento de 
novas iniciativas e facilita uma visão inovadora sobre o progresso 
da carreira

(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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romantic relationships, troubled by unrest 
or emotional insecurity, require more inner 
harmony and mental acumen. 
in the professional level, maybe it’s time for 
a radical decision, improving new working 
methods to obtain greater efficiency.

Luis Moniz
Astrologer

aries
Love life will bring you the inner security that enables you to restart 
your romantic relationship through stimulating moments.
At work, try to be persistent and demonstrate your pioneering spirit 
to achieve financial independence.

taurus
romantic relationships will be pleasant and stimulating, offering 
you the serenity you need to take on new family responsibilities.
in the professional level, it is essential to be available to progress, 
obtaining the information needed to improve your work.

gemiNi
Your love life will allow you to examine your attitudes with tranquility, 
avoiding certain impulsive attitudes that create unnecessary 
conflict.
At work, take advantage of this excellent time and make progress 
in your career, harnessing your skills with a lot of concentration.

caNcer
Love will depend on your emotional security, and through inner 
harmony, you can take initiatives to make your family life thrive.
Professionally, the situation allows you to start new projects, 
bringing financial benefits and personal fulfillment.

leO
relationships will be particularly focused on children and family, 
providing you an opportunity to express your generosity.
At work, the development of your career depends on your attitude 
and the ability to acquire new knowledge.

virgO
Love marks a stage on which your behavior has greater impact on 
other people. Use your reason wisely.
Professionally, analyze your career development carefully, and 
develop your activities with accuracy, discipline and dedication.

libra

scOrpiO
Your love life requires you to surrender to your feelings, in a 
passionate and intense way, but using your force properly.
At work, evaluate the intensity and effect of your strong attitudes, 
and take advantage of this growth stage.

sagittarius
relationships are stimulated by a more understanding demeanor, 
promoting a more tolerant, appeased and righteous behavior.
Professionally, take advantage of this period of great enthusiasm 
to promote sensitive work, directed towards spirituality.

Your relationships will be more reflective, and the sky directs your 
personal attention towards your inner life, and the meaning of life.
At work, self-awareness will bring you the wisdom of your 
conscience and crucial serenity. 

capricOrN

aQuarius
Love life requires a more compassionate and collective behavior, 
so you can reconcile personal freedom and family time.
in the professional level, it is essential to monetize your idealism 
and develop your activities in accordance with your values.

pisces
The emotional and intimate life require inner awareness, in order to 
determine your life options from conscious choices.
Work will provide you new initiatives, facilitating an innovative 
vision of your career progress.

(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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HOrOscOpe amigOs da

Friend’s oF town square




