Advogado

Joseph F. deMello
REAL ESTATE
INSURANCE • MORTGAGES
José S. Castelo
presidente

508-995-6291 (ext. 22)

CARDOSO TRAVEL
Bons preços, bom serviço
boa reputação, viagens
individuais ou em grupo
TERRA, MAR e AR

401-421-0111
www.cardosotravel.com

Joseph
Castelo

Taunton 508-824-9112
N.Bedford 508-991-3311
F. River 508-676-1700

MONIZ
Insurance
Combinação de
seguros de casa
e carro c/grandes
995-8789 descontos
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(401) 438-0111
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508-588-9490
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Faleceu Heitor Sousa

Romarias quaresmais em MA e RI

Heitor Sousa, 77 anos, faleceu em Fall River. Era natural de Rabo de P eixe, São
Miguel e vi via nos EU A
desde 1981. Foi fundador
das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra
e recebeu inúmeras distinções incluindo a Medalha de
Mérito atribuída pelo presidente Mário Soares e a
Ordem do Infante D. Henrique atribuída pelo presidente
Cavaco Silva. O funeral
realiza-se amanhã, 03 de
março, com missa de corpo
presente na ig reja do Espírito Santo, Fall River.
• 12

Irmandade do Espírito Santo da igreja de Santo António
de Pawtucket celebra 39 anos de existência

Começam dia 12 de março
as romarias quaresmais da
comunidade portuguesa de
Massachusetts e Rhode Island, com a saída da Romaria da Nova Inglaterra,
da igreja de São Bernardo,
de Assonet e que durante
uma semana percorrerá
paróquias portuguesas do
Sudeste de Massachusetts.
• 09

Universidade
Católica Portuguesa

Carlos Rafael
o maior empresário
do porto de New
Bedford, acusado
de fraude fiscal
• 03

Advogada

Gayle A. deMello
Madeira

Os mordomos da Irmandade do Espírito Santo da igreja de Santo António de Pawtucket, Luís e Patrícia Estrela,
com o padre José Rocha, e os casais Melissa e Roberto Sampaio, Paula Cordeiro e esposo, Peter Sousa e Amy
Sousa, Maria de Deus e Manuel Pimentel. Fundada em 1977, a irmandade desenvolve intensa atividade na
organização de celebrações de apoio à paróquia.
• 07

GOLD STAR REALTY

401-421-0111

SANTO CRISTO

• Assuntos domésticos
• Acidentes de automóvel
• Acidentes de trabalho
• Defesa criminal
• Testamentos e Escrituras

29 de Abril (8 dias, 12 refeições)

— Consulta inicial grátis —

Taunton

Providence

508-828-2992 401-861-2444

CARDOSO TRAVEL
120 Ives St., Providence, RI 02906

Guiomar Silveira

508-998-1888

SANTO CRISTO/MADEIRA
NORTE E CENTRO DE PORTUGAL
RIO DOURO, SERRA DA ESTRELA
E FÁTIMA
29 de abril (17 dias, 33 refeições)

www.cardosotravel.com

Teve ontem início no
Consulado de Portugal
em New Bedford, um
roadshow da Universidade Católica Portuguesa para lançamento do
Católica Fellowship Program for LusoAmerican
Students. Mais pormenores na próxima semana.

Axis Advisors
Wealth
Management
Financial
Planning
Insurance
Planning
Daniel da Ponte

President & Chief Compliance Officer

401-441-5111
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Faleceu Heitor Sousa
... partiu, mas a sua memória será eterna na coroa de glória
das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra
• FOTOS E TEXTO DE AUGUSTO PESSOA

Heitor Sousa foi único, foi prof issional. Foi chefe de
família. Foi avô. Foi líder. Foi amigo. Foi professor. Teve
o arrojo de sonhar, com uma visão futurista. Idealizou.
Não teve receio. Sabia que ia encontrar se guidores e
críticos. Críticos que agora vão escrever baseado no que
leram. Sim, porque esses mesmos críticos nunca pisaram
o terreno da tradição. O projeto era único em ter mos
comunitários. Dos fracos não reza a história. E ele (Heitor)
queria fazer história. E fez. O projeto começou pequenino.
Mas estava assente nos alicerces fortes da tradição.
Vieram bispos, presidentes, secretários e políticos. E
Heitor Sousa, atento a estes mo vimentos, via a sua obra
crescer. Diremos mesmo tomar proporções grandiosas. Via
a sua obra ser reconhecida. Bem aceite. Acarinhada e
apoiada. E o mais impor tante é que conse gue atrair a
comunidade numa multidão na ordem das 200 mil pessoas.
Espantou outras comunidades, que nunca conse guiam
uma adesão comunitária desta en vergadura. Mas a um
projeto que reúne as componentes religiosa e popular ,
numa simbiose única. Aqui há tradição. Há cultura. Há
religiosidade.
Heitor Sousa via a sua obra prevalecer e progredir e os
(des)crentes em procura de um pedaço do bolo do sucesso.
Com todas as contrariedades que um projeto destes
acarreta, a comunidade estava dotada das Grandes Festas
do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, as maiores
dos portugueses na América.
Dizia-nos Clemente Anastácio: “Como ele gosta va de

ver no Kennedy Park 50 autocarros vindos do Canadá”.
Esses 50 autocarros em Fall River eram o fruto de trabalho
de um ano de contactos. O homem não gosta va de ouvir
“não” por resposta. Batalhava. Mostrava as vantagens de
estar presente e passar a fazer parte da história das maiores
festas dos portugueses fora de Portugal. Houve uma falha,
neste movimento vindo do Canadá, que pôs em perigo e
diremos mesmo, quebrou os laços de união entre as duas
comunidades.
Acompanhámos o ar ranque das Grandes F estas.
Acreditamos. Fomos o único orgão de comunicação social
a dar-lhe apoio. Depois não faltaram se guidores. A seu
pedido, começamos a fazer os suplementos das Grandes
Festas, que em dados escritos e fotográficos, foram e são
únicos. Dizia-nos Berta Cabral em pleno Kennedy Park,
que o suplemento, mostrado pelo seu adjunto, é mais
completo que um livro surgido, na altura.
É preciso saber. Conhecer a comunidade. Enaltecer e
dar voz aos orquestradores de um projeto que hoje tem
reconhecimento mundial. Desaf iou-nos a f azer um
suplemento anual, que passaram a dois. O êxito acompanha
as festas e o seu fundador.
Arrancamos ao anonimato presidentes, coordenadores,
senhoras da cozinha. Tudo a seu pedido. Heitor Sousa
queria que todos tivessem direito a um pedaço do sucesso.
E são todos estes que lhes vão prestar as últimas honras,
na certeza de que quando se erguer a coroa e o império no
Kennedy Park será em sua honra.

Heitor Sousa ficará perpetuado na memória coletiva da
comunidade como o fundador das Grandes Festas do
Espírito Santo da Nova Inglaterra e do Festival de Bandas
Luso-Americanas da Nova Inglaterra.

ATASCA RESTAURANT
50 Hampshire Street, Cambridge
Fevereiro 2016
É com uma mistura de sentimentos que anunciamos
que a Atasca Restaurant encerra em maio 2016.
Depois de 21 anos, não é muito fácil agradecer
a todos os nossos maravilhosos clientes.
Através dos tempos podemos reconhecer que os nossos serviços
não só uniram famílias e amigos, como trouxeram
a cozinha tradicional portuguesa a um nível
de qualidade superior.
Heitor Sousa ladeado pela esposa, filha, neta e com o antigo presidente do Governo
Regional da Madeira, Alberto João Jardim e esposa, quando em 1990 o governante
madeirense foi o convidado de honra às Grandes Festas do Espírito Santo da Nova
Inglaterra.

Vamos sentir a falta dos nossos fregueses habituais trazendo
sorrisos a semblantes carregados, e sendo ainda parte
de outras memórias.
ATASCA Restaurant foi vendida a Chris Schlesinger
da East Coast Grill e David Cagle, da B-Side Lounge
and Green Street Grill.
Acreditamos que vão continuar a oferecer comida de grande
qualidade, cozinha requintada e uma longa experiência de serviço
de refeições. Fazendo parte da comunidade de Cambridge, tem sido
uma honra, um prazer, a realidade de um sonho.
Abrimos um pequeno restaurante em 1995, enchendo um sonho
de uma vida, nunca pensando que iria durar 21 anos de um
suceder de grandes êxitos.
Fechamos as nossas portas agradecendo à cidade de Cambridge, à
comunidade portuguesa, aos nossos amigos e famílias e à nossa
equipa de colaboradores ao longo do ano.
Ficamos esperançados que todos possam conservar para sempre as
grandes memórias da Atasca o mais possível junto do coração
tal como nós.

Heitor Sousa com um dos elementos da comissão organizadora das Grandes Festas
do Espírito Santo da Nova Inglaterra, no Kennedy Park.

Sinceramente,
Joe&Maria Cerqueira, proprietários Atasca Restaurant

Quarta-feira, 02 de março de 2016
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Assim o dizia o Portuguese Times

Heitor Sousa, fundador e coordenador
das Grandes Festas do Divino Espírito
Santo da Nova Inglaterra
No virar de mais uma
página das Grandes F estas
do Dívino Espírito Santo da
Nova Inglaterra uma v ez
mais teremos de dar o seu a
seu dono.
Heitor Sousa (Heitor
Miguel de Medeiros Sousa)
pode considerar-se o grande
herói do empreendimento.
Trouxe a palco as “maiores
festas dos por tugueses na
América” ao rodear -se de
um ativo grupo de trabalhadores tendo por denominador comum, o culto
ao Divino Espírito Santo.
Fazer desfilar 90 ir mandades de toda a No va Inglaterra, Canadá, Bermuda,
Califórnia, Açores pelas
ruas de Fall River requer
muito trabalho e poder de
atração a uma fé em que ele
acredita profundamente: a
devoção ao Dívino Espírito
Santo.
Trazer mais de 20 bandas
de música ao cor tejo
religioso é fruto de um ano
de contactos, que se espelha
nas ruas da cidade dos
teares.
Os mais descrentes nestes
costumes e tradições e no
poder de inciati va do ser
humano têm de se render à
evidência do sucesso muitas
vezes dif icil de digerir
quando preferiam v er o
fracasso numa iniciati va
que engrandece anualmente.
Tudo aconteceu pela
primeira vez em 1986. As
Grandes Festas do Di vino
Espírito Santo vieram a
palco. Com elas o F estival
de Bandas de Música da
Nova Inglaterra.
As coroas de glória de um
Heitor Sousa que vi ve do
primeiro ao último minuto
a sua realização.
As Jornadas Jubilares em
1998 ano do Espírito Santo
e o Festival de Bandas de
Música da Nova Inglaterra
no Heritage P ark em Fall
River são mais duas páginas
lavradas a ouro no historial
das Grandes F estas com
assinatura de Heitor Sousa.
Mas a sua acção não se
resume aos EUA. Ainda em
São Miguel e mais propriamente em Rabo de Peixe foi
sócio-fundador e dirigente
do Sporting Clube BeiraMar, dirigente do Sporting
Club Ideal da Ribeira
Grande, vogal da comissão
de árbitos do ex- Distrito de
Ponta Delgada, secretário e
tesoureiro da Junta de
Freguesia de Rabo de Peixe,
presidente da direcção e
assembleia geral da Banda

Lira do Nor te de Rabo de
Peixe. Por aqui se depreende a garra de Heitor Sousa
que trás consigo para os
EUA a febre dos costumes
e tradições da ter ra de origem que tão bem identificam as nossas gentes.
Aos poucos v ai vendo
reconhecido a sua acção
com merecidas distinções
pelas entidades go vernamentais, jornais e or ganizações.
- Medalha de Mérito (10
de Junho de 1993) atribuída
pelo Secretário de Estado
das Comunidades.
- Comenda da Ordem de

Mérito (10 de Junho de
1993) atríbuida pelo Presidente da Repúb lica de
Portugal.
- Emigrante do Ano 1985/
1987 (Correio dos Açores)
que se pub lica em P onta
Delgada
- Emigrante do Ano 1997
(Amigos de Rabo de Peixe
da Nova Inglaterra).
No campo prof issional
que a comunidade por tuguesa reconheceu na
qualidade de gerente do
Comercial dos Açores em
Fall River, Heitor Sousa
apresenta uma digna folha
de serviços.

- Escriturário de 2.º classe
do Tribunal Judicial da
Ribeira Grande (1959/70).
- Escriturário de 1.ª classe
do Tribunal Judicial de
Ponta Delgada (1970/71).
- Promotor Comercial da
Caixa Económica da
Ribeira Grande (hoje
Montepio Geral) (1971/72).
- Promotor Comercial do
Banco Borges e Ir mão,
Ponta Delgada (1972/
1980).
- Gerente do escritório e
representação do Banco
Comercial dos Açores em
Fall River (1/11/81 a 31/3/
81) passando a seu pedido
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Obituário

Heitor Miguel Medeiros Sousa, residente em Fall
River, faleceu aos 77 anos, a 28 de fevereiro de
2016 no St. Anne’s Hospital.
Nasceu em Rabo de Peixe, S. Miguel. Filho de
Nicolau e Adelina (Medeiros) Sousa, foi casado
com Eduarda (Faria) Sousa. Deixa as filhas Nélia
Oliveira e Elsa Amaral e as netas Casandra e
Vanessa Oliveira e Tanisha Amaral. Da família
constavam ainda os irmãos, Maria de Lurdes
Vieira, Natália Pontes, Nicolau Pontes, José
Expedito Sousa e Eduardo Sousa.
Heitor Sousa trabalhou no tribunal da Ribeira
Grande. Foi funcionário do Comercial dos Açores
em Ponta Delgada, tendo sido gerente do mesmo
banco em Fall River, quando veio para os EUA em
1981.
Era sócio de diversas organizações e bandas de
música. Foi fundador e coordenador geral das
Grandes Festas do Espírito Santo da Nova
Inglaterra. Recebeu as mais diversas distinções e
condecorações. Cidadão Honorário de Ponta
Delgada. Medalha das assembleias legislativas
dos Açores e estado de Massachusetts. Medalha
de Mérito das Comunidades. Medalha de Mérito,
entregue pelo presidente Mário Soares e Infante
D. Henrique entregue pelo presidente
Cavaco Silva.
O corpo está hoje em câmara ardente, entre as
5:00 e as 8:00 da noite, na Silva-Faria Funeral
Home, Bedford Street, Fall River e a missa de
corpo presente será celebrada amanhã, quintafeira, na igreja do Espírito Santo em Fall River.
O corpo será sepultado no St. Patrick Cemetery,
em Fall River.

O Festival de Bandas Luso-Americanas da Nova Inglaterra foi uma das iniciativas de
Heitor Sousa, que se vê na foto com o saudoso Jorge Nascimento Cabral e regentes
das diversas bandas.

A Sociedade Cultural Açoriana, com Alfredo Alves, foi
uma das várias organizações da comunidade que prestou
homenagem a Heitor Sousa.

Por ocasião das Jornadas Jubilares, no âmbito das Grandes Festas, em 1998, com o
saudoso padre José Maria Almeida e Frei Acilínio Mendes.

O antigo bispo de Setúbal, D. Manuel Martins.

à situação de reforma.
- Solicitador Diplomado
em Portugal desde Junho de
1975.
- Consultor e Notário
Público em Fall River.
Temos de nos render à
evidência de factos. Heitor

Na foto acima, Heitor Sousa com o senador estadual de Massachusetts, Michael
Rodrigues e o deputado estadual de Massachusetts, Tony Cabral.
Na foto à direita, Manuel Fernando Neto, representante da comunidade nas Grandes
Festas em 1998, Jorge Couto, presidente do Instituto Camões, Ferro Rodrigues, ministro
do trabalho e Solidariedade do Governo português e Duarte Ponte, secretário regional
do Governo dos Açores.

Sousa foi e continua a ser
não obstante o seu estado de
saúde o grande homem das
maiores festas dos por tugueses nos EUA, sem retirar
o valor a todos aqueles que
com ele colaboram.

Comunidades
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Recordando o homem e a obra

Heitor Sousa, figura incontornável e eterna no êxito das
Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra
• FOTO E ENTREVISTA DE AUGUSTO PESSOA
Heitor Sousa, o fundador e coordenador geral das Grandes
Festas, será para sempre uma f igura incontornável e eterna
no êxito da maior manifestação sócio-cultural no mundo
português fora de P ortugal. O homem sonhou, idealizou,
concretizou e projetou. Um homem em que todas as condecorações e distinções são o reconhecimento do valor de gente
que sente a comunidade, vive a comunidade, nos seus mais
relevantes fatores sócio-culturais.

celebrou a missa na igreja de Sant’Ana”.
PT - Mas houve vozes discordantes?
Heitor Sousa - “Para não fugir à regra surgiram os arautos
da desgraça cujas vozes gradualmete foram desaparecendo
vergando-se ao sucesso, que as festas teimavam em chamar
a si de ano a ano. O meu amigo José Costa assume a presidência das festas e eu assumo a coordenação geral”.

Heitor Sousa - “Fall River viveu um momento histórico no
mundo comunitário a 8 de março de 1986 quando nos escritórios do Comercial dos Açores se lança a semente daquilo
que viria a ser a maior festa dos Portugueses nos EUA”.

PT - As más condições atmosféricas em 87 obrigaram
a pôr à prova o poder de iniciativa das nossa gentes?
Heitor Sousa - Em 1987 e ainda com a presidência de José
Costa é posta à prova a nossa devoção e o poder de iniciativa.
O mau tempo que se fez sentir no f im de semana das festas Heitor Sousa com Alberto João Jardim, convidado de
honra às Grandes Festas em 1990.
PT - Qual o porquê das Grandes Festas?
deixa-nos o saldo positi vo de $75.00. E agora como que é
Heitor Sousa - “Sendo a devoção ao Espírito Santo um dos vamos arrancar para o ano seguinte. Não restava outra altermais distintos capítulos da história da imig ração açoriana nativa senão arriscar uma ceia que acaba por refletir uma vez forma mais uma faceta do mundo açoriano em nos EUA”.
ilustrada pelas Irmandades e Impérios nos EUA a ideia de as mais a nossa devoção e dá de lucro 8 mil dólares”.
congregar num só local fer vilhava na mente e coração de
PT - As autoridades eclesiásticas acreditaram na
muitos que viram a sua concretização no K ennedy Park na
PT - No ano de 1988 as festas projectam-se mais longe? iniciativa?
cidade de Fall River”.
Heitor Sousa - Estamos em 1988 e v ai de ar riscar uma
Heitor Sousa - “As Grandes Festas têm o prazer de acolher
nova faceta. Os festejos tinham de ter um cunho merecedor. em 1991 e quando estas eram presididas por José Dio go o
PT - Não esteve sozinho nesta grande iniciativa?
Mota Amaral, presidente do Governo Regional dos Açores, Bispo do Funchal D. Teodoro de Faria, na altura presidente
Heitor Sousa - “Rodeei-me de bons e ativos colaboradores aceita o con vite e preside às festas. José P acheco foi o da Comissão Episcopal Portuguesa para Migrações e Turismo,
e arrisquei pôr o projecto em funcionamento sob a bandeira presidente das festividades e desf ilam 57 irmandades e 13 o que vem sublinhar a importância dos festejos. Se as entidado Divino e o coração cheio de entusiasmo dando origem a bandas de música”.
des religiosas atestam com a sua presença o valor das festiviuma nova forma de união do mundo comunitário”.
dades as entidades ci vis sublinham a sua impor tância no
PT - O Bodo de Leite foi uma grande achega ao sucesso contexto da união da comunidade. Assim tivemos entre nós
PT - Guarda grandes memórias destas festas?
das Grandes Festas?
Carlos César, presidente do Governo Regional dos Açores,
Heitor Sousa - “Os dias 8, 9 e10 deAgosto de 1986 ficaram
Heitor Sousa - “O 1989 marca mais um marco histórico
Álvaro Monjardino, presidente do Instituto Histórico da Ilha
gravados na minha mente não só pela concretização de um
nas festividades. O Bodo de Leite surge no sábado das festas Terceira, Alzira Silva, diretora re gional das Comunidades
sonho como pela receptividade demonstrada. Pela primeira pela mão de Clemente Anastácio, Victor Santos e Francisco Açorianas e no jantar de encer ramento o ministro dos
vez no historial da comunidade se conse guiam congregar 7 Santos. O sucesso não mais deixou a iniciativa. Tem vindo a Negócios Estrangeiros, Jaime Gama. Mas isto é uma prática
bandas de música e 29 ir mandades. O padre Daniel Reis
aumentar em quantidade e qualidade completando da melhor que se repete anualmente”.

CARDOSO TRAVEL
Washington
28 a 30 de Maio (Memorial Day)

York (Maine)
Hampton Beach (NH)

Açores, Madeira e o Melhor do
Centro e Norte de Portugal

20 de Agosto

29 de Abril a 15 de Maio (17 dias)

S. MIGUEL — A ILHA VERDE
• 2 noites de alojamento em excelente hotel
• Visita noturna aos monumentos de Washington
e visita a Mount Vernon • Arlington Cemetery
• Catedral de Nossa Senhora da Conceição,
etc., 3 refeições

Montreal
& Quebec City
03 a 05 de Setembro
Fim de Semana do “Labor Day”

Grandiosas festividades
do Senhor Santo Cristo
• Paragem em York Beach
• Almoço Lobsterbake com 2 lagostas,
bebida incluída • Regresso pela estrada
litoral com paragem em Hampton Beach.

NEW YORK CITY
09 de Julho

23 de Julho
Navegue neste
maravilhoso lago
que banha mais de
270 ilhas. Inclui
cruzeiro de cerca de
3 horas no navio-motor “Mount Washington”
com almoço a bordo

Madeira, Pérola do Atlântico
Hotel 5 estrelas no Funchal, tour de dia inteiro a costa oeste e tour de
dia inteiro à costa leste, jantar e show folclórico. Câmara de Lobos,
Cabo Girão, Véu da Noiva, São Vicente, Encumeada, Serra D’Água,
Poiso, Pico do Areeiro, Portela, Santana e suas casas típicas, Machico,
Camacha, etc....

• 2 noites em bom hotel • Guias bilingues nesta
excitante cidade e na maravilhosa cidade
de Quebec • 5 refeições

Lake Winnipsaukee

Excelente hotel bem localizado
e perto das festas
Lagoa do Fogo, Ribeira Grande, Pico do
Ferro e Furnas, Plantações de Chá,
Nordeste, Sete Cidades e Mosteiros.

Visite connosco o maior
símbolo da Liberdade e Amizade
entre os povos e conheça
também esta atraente cidade!
Inclui transporte de ferry para
as ILHAS DA LIBERDADE
E DE ELLIS

120 IVES STREET, PROVIDENCE, RI —

Continente (Norte, Litoral,
Interior e Centro)
Fátima e Valinhos, Viana do Castelo,
Guimarães, Rio Douro, Serra da Estrela,
Nazaré, Óbidos, Palmela, Sesimbra, Caldas
da Rainha, Cascais, Estoril, Belém, Serra da
Arrábida, Lisboa, etc...
Partidas de Providence, Fall River e New Bedford

TEL. 401-421-0111 — Grátis: 1-888-874-7006

Para informações ou reservas:
E-mail: cardosotravel@aol.com
www.cardosotravel.com
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Heitor Sousa lembrado pela sua obra, pelos seus feitos
pela herança que nos deixa
• ENTREVISTAS E FOTOS DE AUGUSTO PESSOA
Heitor Sousa tocou no
sentimento das pessoas que
lidaram de perto com ele. E
mesmo os que não tiveram
essa oportunidade foram
contaminados pela realização das Grandes F estas
do Divino Espírito Santo da
Nova Inglaterra, a coroa de
glória de Heitor Sousa.
“Heitor Sousa fundou as
Grandes Festas do
Espírito Santo da Nova
Inglaterra, que hoje são
uma marca na cidade de
Fall River e no mundo”
— Victor Santos Heitor Sousa com o regente Manuel Canito, da
“Heitor Sousa era o sócio Banda de Nossa Senhora da Luz, de Fall River,
durante um dos concursos/festivais das bandas
21 dos Amigos da Terceira
filarmónicas luso-americanas da Nova Inglaterra,
certame que foi quase sempre ganho por aquela
conceituada filarmónica.

entre 700 associados. F oi
um homem com g rande
impacto junto da comunidade. Como líder não
agradou a toda a gente, mas
nem mesmo assim o desviou dos seus intentos. Era
um homem de g randes
conhecimentos, quer nos
Açores quer no seio da
comunidade radicada quer
pelos EUA, quer pelo
Canadá. Fundou as Grandes
Festas do Espírito Santo da
Nova Inglaterra que hoje
constituem uma marca na
cidade de Fall River e no
mundo. O seu desaparecimento é uma grande perda
para a comunidade, que se
empenhou em deixar o
mundo um pouco melhor e
mais festivo. Trabalhei com
ele muitos anos e tenho
muita honra e orgulho de ter
sido o seu braço direito,
quando se iniciaram as
Grandes Festas em 1989,
nos cortejos de coroação de
domingo. Era uma pessoa
de um dinamismo invulgar,
mesmo sentado em casa no
telefone, fazia muito mais
do que outros que se intitulam de líderes comunitários. Era um homem que
não tinha medo de assumir
a liderança e encarar os
projetos em que aposta va.
Tinha f ibra de líder comunitário. Perdemos um
amigo, uma pessoa que
deixa bem vincada a sua
(Continua na página seguinte)

Heitor Sousa foi distinguido pela Assembleia Legislativa de Massachusetts,
em cerimónia que tem lugar anualmente em Boston, por ocasião das
celebrações do Dia de Portugal, vendo-se na foto Michael Rodrigues, senador
estadual e António Cabral, deputado estadual.

Recordando Heitor Sousa
(Continuação da página anterior)

passagem pelo mundo.
Uma pessoa com grande fé
no Divino Espírito Santo e
fazemos votos que seja
recompensado no céu por
tudo o que fez na ter ra”,
disse Victor Santos, presidente dos Amigos da
Terceira.
“Heitor Sousa partiu e a
melhor homenagem que
se lhe pode dar é
continuar anualmente a
fazer o que ele fundou
com carinho e devoção”
— Clemente Anastácio

“Estava na missa do
aniversário da Ir mandade
do Espírito Santo da igreja
de Santo António em
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Pawtucket, quando o padre
José Rocha pediu uma
oração pela alma de Heitor
Sousa. Ficamos a olhar uns
para os outros. F oi um
homem que me deixa grandes saudades, para o qual
não há palavras. Levou-me
em 88 lá para cima (F all
River) e disse-me o que
queria que eu fizesse. Segui
sempre as suas ordens e em
mais de trinta anos foi um
professor, um amigo, um
líder e um grande devoto do
Espírito Santo. Sei o que
significavam para ele as
Grandes Festas. Era algo
que o ultrapassava. Heitor
Sousa conseguiu movimentar as comunidades do
Canadá e mesmo da Califórnia, trazendo essa boa
gente a Fall River. Heitor
Sousa não cabia em si de
contente, quando via uma
fila de 50 autocarros vindos
do Canadá para as Grandes
Festas. Poderá ser imitado,
mas igualado ou ultrapassado é impossív el. O
homem vivia as Grandes
Festas, que lhes vão prestar
tributo eterno. O fundador
e coordenador geral das
Grandes Festas do Espírito

Santo da No va Inglaterra
partiu e a melhor homenagem que se pode prestar a
Heitor Sousa é continuar
anualmente a fazer o que ele
fundou com carinho e devoção”, disse Clemente
Anastácio, coordenador do
Cortejo Etnográf ico do
Bodo de Leite das Grandes
Festas.
“Se as Grandes Festas do
Espírito Santo são as
maiores fora de Portugal,
é graças a Heitor Sousa,
que vamos recordar com
desmedida saudade”
— Joe Silva, presidente
das Grandes Festas, 2015

Nova Inglaterra, que ele
fundou e coordenou desde
a sua primeira edição.
Éramos ambos oriundos de
Rabo de P eixe, pelo que
senti uma grande responsabilidade ao assumir a
presidência das Grandes
Festas, com receio de não
lhe dar o brilho que mereciam. Embora mais v elho
do que eu, já o conhecia
quando ainda residia na
hoje Vila de Rabo de Peixe.
Havia uma diferença entre
nós. Ele era da música velha
e eu era da música nova. E
foi esta dedicação às bandas
que o le vou a fundar o
Concurso de Bandas de
Música da Nova Inglaterra,
que mais tarde passou a

Festival de Bandas. Os
actos e ati vidades, falam
por si e imortalizam Heitor
Sousa nas páginas do
Portuguese Times, que lhe
dedica nesta edição um
tributo de homenagem. Se
as Grandes Festas são as
maiores fora de Portugal, é
graças a Heitor Sousa, que
vamos recordar com desmedida saudade. Foi um
homem que troux e na
bagagem costumes e traduções que aqui desen volveu com o melhor do seu
saber. Não posso deixar de
sublinhar que foi no meu
mandato que as Grandes
Festas registaram duas
memoráveis concretizações: o ser viço das Sopas
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do Espírito Santo em pleno
Kennedy Park e o arco de
identificação que foi er guido à entrada do parque.
Como Portuguese Times
referiu, foi o ano de maiores
concretizações dos últimos
tempos. Como me encontro
na Flórida quero-me juntar
a tantos outros no PT a
endereçar os meus sentidos
pêsames à familia de Heitor
Sousa, um nome que per dura para a eter nidade no
historial das Grandes Festas
do Espírito Santo da No va
Inglaterra”, concluiu Joe
Silva, presidente das
Grandes Festas do Espírito
da Nova Inglaterra nos anos
1914-1915.
(Continua na página seguinte)

“Heitor Sousa foi uma
pessoa que se dedicou de
alma e coração às Grandes
Festas do Espírito Santo da

Viaje com os agentes que sabem planear as suas viagens com profissionalismo!
THE BEST OF PORTUGAL TOUR
JUNE 22 - JULY 06, 2016
This Tour takes you to the country’s most popular sights.
Plus one day in Spain

Round trip airfare Boston-Lisbon-Boston

New
Ship

WESTERN
MEDITERRANEAN
JUNE TO OCTOBER, 2016

Sailing from: Barcelona to:
Palma de Maiorca (Spain), Provence (Marseille),
“Harmony of the Seas”
France, Florence / Pisa (Laspezia), Italy
Rome (Civitavecchia), Italy, Napoles, Italy

FROM

$

956*
PPDBL

PREPARE TO BE WOWED! FIRST TIME EVER

• Lisbon • Porto • Viseu • Fátima
• Óbidos • Castelo Branco
• Évora • Vilamoura • Nazaré
• Braga • Aveiro • Sintra
• Cascais • Estoril

9-NIGHTS BERMUDA AND CARIBBEAN CRUISE
New
Ship

“Anthem of the Seas”

All Breakfasts, Some Lunches and Most Dinners

August 11, 2016
Sailing from: Cape Liberty, New Jersey
to Bermuda, Puerto Rico, St. Thomas
Dominican Republic, Labadee

Portuguese
Entertainment

JOSÉ
RIBEIRO

13-NIGHT AZORES & CANARIES
September 17, 2016

TREASURES
OF ITALY

Sailing from: Southampton, England
Ponta Delgada, Azores, Funchal, Madeira
Tenerife, Grand Canaria, Canaries, Lisbon, Portugal

Venice • Florence • Rome • Sorrento & Capri
12 Days
Daily Breakfast
AUGUST
06,
2016
1
lunch
& 6 dinners
GROUP RATES

NEW YEAR’S IN MADEIRA
December 27, 2016

• 6 Nights Deluxe 5 star ALL INCLUSIVE hotel
• Breakfast, Lunches & Dinners with drinks included • One Dinner with Folklore
• Full day Island Tour with lunch • Half day City Tour
& Botanical Gardens • New Year’s Eve Gala dinner
• Hotel taxes & service charges • Round trip airport/hotel transfers

13-NIGHT TRANSATLANTIC
FROM BARCELONA TO FLORIDA
October 23, 2016

New
Ship

Sailing from: Barcelona, Spain to Palma de Maiorca, Spain
Malaga, Spain, Fort Lauderdale, Florida

“Harmony of the Seas”

Be one of the first to explore the next wave of innovation

7-NIGHT NEW YEAR’S CRUISE
December 31, 2016

New
Ship
“Harmony of the Seas”

First Time Ever
with

Sailing from: Fort Lauderdale, Florida
• Labadee, Haiti
Falmouth, Jamaica • Cozumel, Mexico

TONY
BORGES

“Nós criamos o prazer de viajar”
*Rate is per person, based on double occupancy and subject to availability at time of reservation. *Airfare, Government taxes and transfers are additional.
*Rates showing are current at time of printing and are subject to change/availability

CONNORS FALL RIVER TRAVEL
Nós falamos português

Nós falamos português

(508) 673-0951
1632 So. Main St., Fall River, MA

SILVEIRA TRAVEL

SM

www.cfrt.com

(508) 822-2433
23 Mary Dr., Taunton, MA

www.silveiratravel.com
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Recordando Heitor Sousa
(Continuação da página anterior)

“O legado de Heitor
Sousa é eterno”
— Márcia Sousa, vicecônsul de Portugal em
Providence

“Conheci Heitor Sousa,
pessoalmente, quando vim
aos EUA para participar num
convívio dos Amigos de
Rabo de Peixe”, começa por
dizer a vice-cônsul de
Portugal em Pro vidence,
Márcia Sousa. Con vém
sublinhar que Márcia Sousa,
está à frente de um estado que
tem sido e vai continuar a ser
de primordial importância no
êxito das Grandes Festas. Foi
o grande obreiro do cor tejo
etnográf ico do Bodo de
Leite, pela mão de Clemente
Anastácio, Victor Santos e
Francisco Santos.
Foi o estado de Rhode
Island, através do Centro
Cultural de Santa Maria,

responsável pela confeção
das Sopas do Espírito Santo
em pleno Kennedy Park.
“Todos temos conhecimento dos v alores de liderança de Heitor Sousa, assim
como da sua de voção ao
Divino Espírito Santo. As
gerações futuras, sempre que
se fale no Di vino Espírito
Santo, vão sempre associar à
pessoa de Heitor Sousa.

“Guardarei para sempre a
memória de um grande
homem, de um grande
líder, de um marco eterno
nas maiores festas dos
portugueses no mundo”
— Duarte Nuno Carreiro,
presidente das Grandes
Festas e administrador da
Azores Airlines

As comunidades da
Califórnia, Canadá e mesmo
os Açores, vão eter namente
lembrar a ação de Heitor
Sousa”, prossegue Márcia
Sousa, que pode constatar em
anteriores edições do
Portuguese Times, sobre as
Grandes Festas, todo o seu
historial.
“O legado de Heitor Sousa
é eterno. As Grandes Festas
vão continuar, porque o
Espírito Santo tem muita
força e é vi vido por todo
aquele aqui radicado.
É um louvor a uma herança
que nos deixou Heitor Sousa.
O seu desaparecimento
deixa-nos tristes, mas ao
mesmo tempo dá-nos mais
força para manter sempre
viva esta chama acesa, das
Grandes Festas do Espírito
Santo”, disse Márcia Sousa,
vice-cônsul de Portugal em
Providence.

Conseguimos contactar
Duarte Nuno Car reiro,
administrador da Sata nos
EUA, pelas 7:00 da noite de
segunda-feira em Lisboa.
“Tive conhecimento do
falecimento de Heitor Sousa
ao chegar de uma viagem de
teor prof issional da Califórnia, para Massachusetts.
Passei por Fall River e agora
estou em Lisboa. Vai-me ser
impossível, estar presente
nas cerimónias fúnebres,
pelo que en vio as minhas
mais sentidas condolências à
familia enlutada. As Grandes
Festas do Espírito Santo da
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Nova Inglaterra estarão
presentes, através dos corpos
diretivos num preito de
homenagem ao seu lider”,
começou por dizer Duar te
Nuno Carreiro, que acrescenta:
“Conheci Heitor Sousa,
quando pela primeira v ez
assumi a administração da
Azores Express em F all
River. Os meus contactos
iniciais deixaram transparecer de imediado a g randeza do homem, do prof issional, junto do banco
Comercial dos Açores e do
grande lider que seria junto
das Grandes F estas do
Espírito Santo da No va
Inglaterra. Foi uma figura de
incontornável valor. Um
indivíduo com uma capacidade desmedida de concretizar o que idealiza va. Um
homem que sabia captar as
pessoas, dando-lhe o incentivo à concretização de
grandes projetos. Estão neste
caso as Grandes F estas do
Espírito Santo da Nova Inglaterra e os concursos e festivais de bandas. F oi um homem que será eter no na
mente das pessoas. A sua
ação na terra traduz-se num
legado da maior e mais
relevante presença étnica no
mundo português. A sua ação
e o seu telefone trouxe a Fall
River gentes de todo o mundo comunitário e as mais
altas individualidades: desde
as entidade religiosas, os
mais conceituados bispos,

aos mais diversos políticos,
presidentes, secretários,
futuros nomes da política
atual, o primeiro-ministro
António Costa desf ilou em
Fall River, assim como Maria
de Belém, que foi candidata
à Presidência da Repúb lica
portuguesa. Heitor Sousa,
como o Portuguese Times o

tem feito, tem de estar obrigatoriamente em tudo o que
se escreva sobre as Grandes
Festas”, disse Duar te Nuno
Carreiro, presidente da
comissão organizadora das
Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra e
administrador da Sata em
Fall River.

As fotos acima e abaixo, documentam o momento em que Heitor
Sousa recebeu a comenda da Ordem do Infante, com o
presidente da República portuguesa, Cavaco Silva, vendo-se
ainda na foto Berta Cabral, Mota Amaral e a antiga reitora da
UMass Dartmouth, Jean MacCormack.

GINA
Conselheira
e Espiritualista

Leitura de Cartas e Palma da Mão
GINA tem a solução para os seus
problemas! Venha ver para crer!
A sua vida vai mudar! O nosso
trabalho é garantido! GINA é
especialista em resolver assuntos
de amor! Vamos voltar a reuni-lo com
a pessoa amada!
Se tem problemas com:
Negócio • Casamento • Divórcio
Se é infeliz, marque uma consulta com
GINA PALM READER
Ela ajudá-lo-á!
Se quer saber se alguém tem feito algo
para separá-lo da pessoa amada, voltarei a reuni-los!
Se tem problemas relacionados com negócio
de amor ou da vida em geral posso ajudá-lo!

Ligar para:

401-523-8482

Aberto das 8:00 AM às 10:00 PM

