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Terra do Tio Sam, guardião do noSSo mundo

Um dos momentos mais 
marcantes da minha re-

cente passagem pelos estados 
Unidos foi a visita ao Memo-
rial do 11 de setembro, na mí-

tica cidade de nova iorque, o chamado 9/11 
Memorial, que foi construído no Marco Zero, 
para homenagear as vítimas dos ataques ao 
World trade Center, em 2001. 
Marcante, porque este memorial constitui um 

marco para quem deseje prestar suas homena-
gens aos que tombaram no mortífero ataque ter-
rorista ao coração da toda poderosa América das 
liberdades. Ninguém fica indiferente naquele es-

paço de memória e sente-se um arrepio ao tocar 
nas águas que dia e noite brotam, sinal de vida 
perene, para mostrar ao mundo que o terror não 
vencerá.
Foram cerca de 3.000 pessoas que perderam 

suas vidas em resultado dos ataques ao World 
Trade Center e todos os seus nomes estão gra-
vados em bronze nos dois espelhos d’água que 
formam o núcleo do memorial e olhamos para 
aquele desfilar de inscrições e curvamo-nos pe-
rante tamanha malvadez que a irracionalidade 
humana desferiu.
As piscinas foram construídas nos pontos exa-

tos onde ficavam as lendárias Torres Gêmeas e 
para quem ali vai em romaria sente que é um lu-
gar muito comovente, com estas duas enormes 
piscinas cercadas por árvores. O sentimento de 
tristeza é intenso, para os milhares de pessoas 
que ali acorrem a cada minuto num vai e vém 
interminável.
No entanto, o Memorial do 11 de setembro é 

como que um oásis de tranquilidade, localiza-
do no coração da agitadíssima cidade de Nova 
Iorque e que pretende lembrar o passado em ho-
menagem às vítimas dos ataques terroristas mas 
também dar esperança ao futuro da humanidade.

Trata-se de um surpreendente espaço contem-
plativo, em pleno centro da centro da cidade e 
conta com 400 flores que dão um caráter vivo e 
sempre em mudança. Entre as árvores, há uma 
que se destaca, que é “A árvore sobrevivente”, 
uma árvore que resistiu à catástrofe e se conser-
vou na zona como símbolo de sobrevivência e 
renascimento.
O memorial conta ainda com um museu de-

dicado às vítimas dos atentados, que não tive 
tempo para visitar e cuja coleção conta com 
mais de 10.000 objetos, entre os quais estão os 
depoimentos de alguns sobreviventes, objetos 
pertencentes às vítimas, material recuperado dos 
escombros e numerosos elementos que ilustram 
o massacre. 
Este museu é já considerado um dos mais im-

portantes em todo o mundo, dado o número de 
visitantes que recebe diariamente de várias par-
tes do Planeta, levados pelo impulso de visitar e 
prestar homenagem à memória dos que sucum-
biram naquela tragédia. 
Entre os objetos mais impactantes da imensa 

exposição do museu estão objetos recuperados 
dos escombros das Torres Gémeas, incluindo os 
primeiros veículos em chegar, como um camião 
dos bombeiros, e vídeos dos controles de segu-
rança de diferentes aeroportos naquele dia.
Por isso, o Memorial do 11 de setembro é uma 

visita obrigatória para qualquer pessoa que passe 
por Nova Iorque, pois é tal como diz o ditado, 
“ir a Roma e ver o Papa”, porque é um lugar fan-
tástico e mitológico, cheio de energia capaz de 
transmitir numerosas sensações aos seus visitan-
tes. Apesar da balbúrdia da agitação da grande 
Nova Iorque, passear junto ao porto e contem-
plar a Estátua da Liberdade Iluminando o Mun-
do, localizada na ilha da Liberdade no porto de 
Nova Iorque, propicia-nos a sensação que a terra 
do Tio Sam continuará como guardião do nosso 
Mundo.
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BiSTro Chez LuSa,
uma hiSTória de famíLia

Há um novo Bistro 
português na nos-

sa comunidade, o Bistro 
Chez Lusa, das proprie-
tárias sabrina Maçaro-

co e Lúcia da Luz. o nome Lusa é a junção 
dos nomes de ambas as donas: Lúcia e sabri-
na, mas também refere-se à origem portugue-
sa da casa. 

Abriu há uns meses as suas portas no 3807 St-
-Denis perto da esquina da rua Roy. São ajudadas 
no negócio pelo patriarca da família Carlos Ma-
çaroco e pela filha mais velha Sónia Maçaroco. 
A casa tem uma ementa com petiscos variados, 
chouriço caseiro à bombeiro e uma enorme ham-
burguesa cuja receita é um segredo. Para adoçar 
o bico têm alguns doces como pastéis de nata, 
queijadas de feijão (uma receita única que o Car-
los criou) entre outros bolos caseiros para acom-

panhar o seu café. Para quem só quer beber uma 
bebida na esplanada, têm à escolha uma vasta 
seleção de álcool que inclui cerveja portuguesa e 
três tipos de sangria (branca, rosé e tinta).  Para 
quem não puder se deslocar até lá pode fazer a 
sua encomenda por internet atavés de Ubereats 
que fazem entrega ao domicílio.

Mãe e filhas nasceram em Montreal mas foram 
para São Miguel onde permaneceram 15 anos. 
Foi por lá que a família ganhou gosto pelo negó-
cio tendo sido proprietários de uma das melhores 
pastelarias de Rabo de Peixe, a Senhora do Pão. 
O Chez Lusa espera ter o apoio da comunidade 
portuguesa mas admite que está a ser mais di-
fícil do que julgavam. Contudo não perderam a 
esperança de tornar o Chez Lusa numa história 
de sucesso. Para tal esperam poder contar com o 
apoio de todos.
A família vai começar brevemente a ter, nos 

fins de semana, música ao vivo para divertir a 
sua clientela. Outra novidade, as noites karaoke 
que vão dar aos que frequentam o Chez Lusa um 
espaço para cantar, serem ouvidos e quem sabe, 
não descobrimos novos talentos. 
No sábado passado aquela força da natureza 

que é o Jason Coroa foi animar esta primeira 
noite musical surpreendendo as pessoas cantan-
do em português, espanhol, francês e inglês. A 
Sabrina também pegou no microfone para cantar 
para os seus clientes que alegremente aplaudi-
ram a jovem.
O Bistro Chez Lusa é espaço grande e acolhe-

dor, ideal para fazer festas de família, reuniões 
e exposições. Lúcia e Sabrina convidam toda a 
comunidade a virem visitar o Bistro Chez Lusa 
onde será recebido com certeza com um sorriso 
amigo.

eLiZABetH
CArreiro
MArtins
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ermida de noSSa Senhora da Paz
A ermida de nossa senhora da Paz localiza-

-se no alto do Monte de nossa senhora da 
Paz, localiza-se no concelho de Vila Franca do 
Campo, na ilha de são Miguel, região Autó-
noma dos Açores, em Portugal. do seu local, 
descortina-se uma vista abrangente daquele 
trecho do litoral sul da ilha.

HistóriA
Este templo construído em 1764 remonta a um 

templo mais primitivo, erguido possivelmente no 
século XVI, segundo a tradição no local onde um 
pastor terá encontrado uma imagem da Virgem 
numa gruta. O atual templo, erguido sobre o an-
terior, data do século XVIII. O templo encontra-
-se classificado como Imóvel de Interesse Público 
pelo Governo Regional dos Açores desde 1991.
A LendA dA erMidA
Nos montes ao redor de Vila Franca do Cam-

po trabalhavam muitos pastores. Num certo dia, 
alguns deles recolheram-se a uma das grutas ali 

existentes, para abrigaram-se do mau tempo, en-
contrando uma imagem de Nossa Senhora. Ad-
mirados com o achado, levaram-na para a Igre-
ja Matriz, onde a entregaram ao pároco. No dia 
seguinte, os pastores encontraram novamente a 
imagem, na mesma gruta. Reconduzida à Matriz, 
o fenómeno repetiu-se por alguns dias, até que o 
povo compreendeu que a imagem desejava ter 
uma ermida naquele sítio. Os materiais de cons-
trução começaram a ser transportados para um 
local mais abaixo da gruta, lugar mais abrigado 
dos ventos fortes, iniciando-se os trabalhos. No 
dia seguinte, entretanto, quando os trabalhadores 
chegaram para iniciar o dia de trabalho, encon-

traram o local revirado, e as pedras colocadas no 
local onde a imagem fora encontrada pela primei-
ra vez. Nesse sítio, então, foi erguida a Ermida de 
Nossa Senhora da Paz, com o Menino Jesus ao 
colo, tendo na mão um ramo de oliveira.
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Ao ganhar a cidadania ca-
nadiana adquirimos o 

direito de votar e como cida-
dãos responsáveis devemos 
cumprir este nosso direito e 

dever de ir votar nas próximas eleções provin-
ciais do Quebec no dia 1 de outubro de 2018, 
e nas eleições federais do Canadá no dia 21 de 
outubro de 2019.
Numa eleição provincial ou federal votamos 

num candidato (membro) de um partido que 
concorre na região onde moramos, que chama-
mos de distrito. Cada distrito tem um candidato 
de cada partido. Os nomes de cada um dos candi-
datos vem escrito na cédula 
eleitoral.
Lista dos Partidos Políticos 

no Governo Provincial do 
Quebeque e os seus líderes 
para as próximas eleições:
PLQ: Parti libéral du Qué-

bec-Phillippe Couillard
CAQ: Coalition Avenir 

Québec-Francois Legault
PQ: Parti Québécois-Jean-

-Francois Lise
QS: Québec solidaire-

-Mannon Massé
(Salário anual dos líde-

res dos partidos do Gover-
no Provincial do Quebec 
$196,000,00 + 17,000.00/
despesas Total= 213,000.00; Salário anual dos 
Membros da Assembleia Nacional (os eleitos) 
do Governo Provincial $110,060.00 + 17,000.00/
despesas Total= 127,060.00) 
Lista dos Partidos Políticos no Governo Federal 

do Canadá, seus líderes e membros: 
LPC: Partido Liberal Canadá-Justin Trudeau
PC: Partido Conservador-Andrew Sheer
ndP: Novo Partido Democrático-Jagmeet Singh
BQ: Bloco Quebequense-Mario Beaulieu
GP: Partido Verde-Elizabeth May
Qd: Québec Debout-Rheal Fortin
(Salário anual dos líderes dos Partidos do Go-

verno Federal do Canadá $ 176,000.00; Sa-
lário anual do Lider do Partido Conservador 
do Governo Federal do Canadá Andrew Sheer 
$260,000.00; Salário anual do Primeiro Ministro 
Justin Trudeau $350,000.00; Salário anual dos 
Ministros $176,000.00)

AS RELAÇÕES ENTRE O GOVERNO 
FEDERAL E PROVINCIAIS:
Atualmente as relações entre o Governo Fede-

ral e os diversos governos provinciais é um pro-
blema muito discutido na política do Canadá.
O Quebeque quer o seu próprio sistema politico, 

social e cultural. A preservação da língua fran-
cesa, o combate da independência ou separação 
do Quebeque. As províncias Oeste querem um 
maior controlo sobre os seus recursos naturais 
tal como o gás natural, o petróleo, etc. Ontário 
está preocupado com a sua indústria e o resto das 
províncias do Atlântico esforcam-se para não se 
tornarem cada vez menos influentes em relação 
ao resto do país. A grande procupação do país re-

Como funCionam aS eLeiçõeS e LeiS no Canadá
side na certeza de que os programas provinciais 
como a saúde e educação sejam fornecidos ao 
longo do Canadá pelo Governo Federal. As pro-
víncias e os territórios mais pobres recebem uma 
proporção maior de fundos do governo federal 
do que as províncias mais ricas. Isto tem sido 
sempre um assunto controverso no Canadá.

dAdos e inForMAÇÃo 
iMPortAnte QUe deVeMos sABer:
Divisões Administrativas, dez províncias: Al-

berta, Colúmbia Britânica, Ilha do Príncipe 
Eduardo, Manitoba, Novo Brunswick, Nova 
Escócia, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terra 
Nova e Labrador. Três territórios: Nunavut, Ter-
ritórios do Noroeste, e Yukon. Capital: Ottawa. 
Feriado Nacional: Dia do Canadá, 1 de Julho (de 

1867) dia da independência.
ForMAto de GoVerno: 
Monarquia Constitucional.
ConstitUiÇÃo:  
Ato da Constituição do Canadá de 1982, e o Ato 

da América do Norte Britânica de 1867.
Poder eXCeCUtiVo:  
Chefe de estado  -  Rainha Isabel II - A Rainha é 

o chefe oficial do Estado, representada pela Go-
vernadora-geral  Julie Payette desde o dia 2 de 
Outubro de 2017. O Governador geral é nomea-
do pela Rainha a conselho do Primeiro Ministro.  
O termo é tradicionalmente de cinco anos e pode 
ser estendido para sete anos. 
Antes de 1926 o Governador geral atuou como 

representante do governo britânico no Canadá. 
Até à decada de 1950, o governador geral era 
sempre britânico. Desde então, o posto alternou 
entre um inglês canadiano e um francês canadia-
no. Os deveres: representar a Coroa e assegurar 
que há sempre um primeiro ministro. Agindo em 
conselho do primeiro ministro e ministros do ga-
binete para dar aprovação real aos projetos de lei 
aprovados no Senado e na Câmara dos Comuns. 
Assinatura de documentos de estado. Preside o 
juramento do Primeiro Ministro, chefe de justiça 
e ministros de gabinete.

CHeFe do GoVerno:
Primeiro Ministro Justin Trudeau desde do dia 

4 de Novembro de 2015.

A CÂMArA dos CoMUns: 

(Em inglês House of Commons / em francês 
Chambres des Communes du Canada) foi esta-
belecida em 1867 quando foi criado o nome ofi-
cial do Canadá. É uma parte do Parlamento do 
Canadá que também inclui o Chefe de Estado, o 
monarco do Reino Unido representado pelo go-
vernor geral.

GABinete:
Ministros escolhidos pelo Primeiro Ministro do 

Canadá para liderar vários departamentos gover-
namentais e agências do país.

Poder LeGisLAtiVo:
A Câmara dos Comuns e o Senado. O Sena-

to é formado por 105 membros indicados pelo 
primeiro ministro e aprovados pelo Governador 

Geral. Os Senadores servem 
em suas posições até à ida-
de de 75 anos. A Câmara 
dos Comuns é composta de 
308 membros do parlamen-
to eleitos pelos habitantes do 
país.
Poder JUdiCiÁrio: 

Os tribunais mais podero-
sos do Canadá é o Supremo 
Tribunal do Canadá, é cons-
tituído por oito juízes e um 
chefe da justiça. Os juízes 
são indicados pelo Gabinete 
e aprovados pelo Governa-
dor Geral. O Tribunal Fede-
ral do Canadá. A justica é ad-

ministrada por tribunais nacionais, provinciais, 
territoriais e municipais. O Tribunal Federal do 
Canadá é dividido em duas partes, a primeira é 
chamada de Trial Division, consiste de 13 juízes 
e um chefe de justiça. A Appeals Division aten-
de a queixas de um dos lados da Trial Division 
sendo constituída por 10 juízes e um chefe de 
justiça. O Código Penal e o Código Civil.
CriAÇÃo e AProVAÇÃo de Leis: O 

Parlamento do Canadá considera dois tipos de 
leis - Leis públicas ou Leis privadas. As leis 
são discutidas por três sessões no senado, e são 
aprovadas simbolicamene pelo Governor geral. 
As leis que lidam com gastos públicos ou com 
impostos precisam ser criadas na Câmara dos 
Comuns.
PoPULAÇÃo
CANADÁ: 37,067,011
ONTARIO: 14,374,084
QUÉBEC: 8,455,402
BRITISH COLUMBIA: 4,862,610
ALBERTA: 4,334,025
MANITOBA: 1,348,809
SASKATCHEWAN: 1,171,240
NOVA SCOTIA: 958,400
NEW BRUNSWICK: 761,214
NEWFOUNDLAND / LABRADOR: 525,983
NORTHWEST TERRITORIES: 44,298
YUKON: 38,936
NUNAVUT: 38,456

LinGUAs FALAdAs no CAnAdÁ:
INGLÊS: 20,000,000
FRANCÊS: 7,000,000

FrAnCisCA reis
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iLha do PiCo reCeBe PeLa Primeira vez CoLóquioS da LuSofonia
A vila da Madalena do Pico vai ser, pela 

primeira vez, a capital da Lusofonia e da 
Açorianidade Literária entre 4 e 7 outubro 
na 30ª edição dos Colóquios da Lusofonia com 
três dezenas de autores, num vasto programa 
que integra sessões científicas, recitais, cine-
ma de timor, e poesia. Joel neto é um dos no-
mes em destaque nas sessões de Açorianidade, 
que este ano homenageia a maestrina e pia-
nista açoriana, Ana Paula Andrade. 
Dom Ximenes Belo volta à ilha montanha para 

apresentar o 2º volume de Missionários Açoria-
nos em Timor, com biografias de 20 picarotos, 
missionários em Timor.
Dos 50 participantes inscritos, 23 são dos Aço-

res, 9 de Portugal continental, 6 do Brasil e dos 
EUA, 2 da Galiza, 1 da Alemanha, 1 da Austrá-
lia, 1 da Bélgica, 1 do Canadá e 1 de Timor-Leste 
A “Lusofonia e a Língua Portuguesa”, a “Aço-
rianidade” e a “Tradução da Língua e Literatura 
Lusófona” são os temas permanentes dos coló-
quios, nos quais se debaterão questões como a da 
Língua Portuguesa no mundo, na comunicação 
social e no ciberespaço ou a presença dos Açores 
na literatura de autores estrangeiros. Haverá dois 
recitais com Ana Paula Andrade bem como atua-
ções a solo de Manuel da Costa, Bruno Rosa e 
do Grupo de Cordas Ilha Negra. A arte e cultura 
alternativas estarão representadas pela Mirate-
cArts e Terry Costa. Dos temas e autores locais 

em debate salienta-se palestras sobre Urbano 
Bettencourt, Martins Garcia, Manuel Ferreira 
Duarte, Padre Áureo da Costa Nunes de Castro e 
Dom José da Costa Nunes além de uma homena-
gem a Dom Jaime Garcia Goulart.

Todas as sessões (palestras e sessões culturais) 
são gratuitas e abertas ao público. Refeições e 
passeios são reservados aos inscritos oficiais. 
O programa completo pode ser consultado em 

http://coloquios.lusofonias.net/XXX/ ou no por-
tal AICL www.lusofonias.net.
Os Colóquios da Lusofonia são uma organiza-

ção da AICL - Associação Internacional dos Co-
lóquios da Lusofonia, com patrocínio da Câmara 

da Madalena e Direção regional de Turismo com 
apoios da Direção Regional da Cultura e da Di-
reção Regional das Comunidades, Miratec Arts e 
Escola Secundária Cardeal Costa Nunes.

CaLçada de PonTa deLgada 
Serve de inSPiração em
CaBo verde

o Presidente da Câmara Municipal de 
Ponta delgada, José Manuel Bolieiro re-

cebeu em audiência de cumprimentos, Jorge 
nogueira, Presidente da Câmara Municipal 
de são Filipe, ilha do Fogo (Cabo Verde).
A Câmara Municipal de São Filipe está a ulti-

mar o plano de salvaguarda do centro histórico 

da cidade e o seu Presidente está em Ponta Del-
gada, acompanhado por um técnico, para conhe-
cer a experiência do maior município dos Açores 
nesta matéria, nomeadamente no que concerne a 
calcetamento artístico e praças.
No final da audiência com José Manuel Boliei-

ro, Jorge Nogueira congratulou-se com a forma 
como foram recebidos e com as informações 
“preciosas” transmitidas pelos técnicos da Câ-
mara Municipal de Ponta Delgada. “Não podía-
mos ter arranjado melhor exemplo do que aqui 
em Ponta Delgada”, concluiu com satisfação.
Recorde-se que a calçada de Ponta Delgada é 

um património com potencial de exploração em 
termos turísticos, culturais e científicos que tem 
servido de inspiração para outros municípios, 
como é agora o caso de São Filipe.

Semana da JuvenTude naS
noiTeS de verão de PonTa deLgada
o programa das noites de Verão desta se-

mana contempla três noites dedicadas 
aos mais novos. trata-se da semana da Ju-
ventude, que terá como palco as Portas da Ci-
dade, com concertos variados e dJ´s.
Assim, na quinta-feira, 6 de Setembro, com iní-

cio às 22h30, a Semana da Juventude recebe, nas 
Portas da Cidade, os Crossfaith, Luís Barbosa 
Band e DJ MATTI.
Na sexta-feira, 7 de Se-

tembro, também a partir das 
22h30, os mais novos e todo 
o público em geral poderão 
apreciar as atuações de Va-
lério AZ, Ocenaus e DJ An-
dré N. Às 22h30 de sábado, 
8 de Setembro, o palco das 
Portas da Cidade recebe, 
ainda no âmbito da Semana 
da Juventude, os Aspegiic, 
Banda 8 e DJ Patrícia Leite.
Antes das atuações de 8 de 

Setembro, integradas na Se-
mana da Juventude, terá lu-
gar, às 20h30, no lado Norte 
do Largo da Matriz, o concerto pela Sociedade 
Filarmónica Incrível Aldeiagrandense, de Torres 
Vedras. Contudo, o programa das Noites de Ve-
rão desta semana não se fica por aqui. 5 de Se-
tembro, a partir das 21h30, regressa a animação 
itinerante no Centro Histórico, com Humanum, 
da Associação Tradições. Por último, no Domin-
go, 9 de Setembro, às 21h30, nas Portas da Ci-
dade, realiza-se um concerto com Bruno Ávila e 
“SemprAleste”.

Saliente-se que, no Verão de 2016, um grupo 
de cinco amigos juntou-se numa sala de ensaios 
em Assafora, aldeia da freguesia de São João das 
Lampas, concelho de Sintra.
O objetivo era apadrinhar a estreia da nova aqui-

sição de um deles - viola baixo “Fender V/1967” 
(edição limitada), mas passados alguns minutos 
já todos se tinham apercebido que aquele seria 

apenas o primeiro de muitos ensaios. Dois anos 
e muita estrada depois, eis que os cinco rapazes, 
agora como “SemprAleste”, nome sugerido por 
Nelson M (baixista), preparam-se para o primei-
ro concerto fora de território continental, mais 
precisamente em Ponta Delgada, no âmbito do 
programa das Noites de Verão. O espetáculo ser-
virá também de pretexto para a gravação do pri-
meiro “vídeo-clip” da banda.


