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Tome a vacina 
- proteja a sua família

No passado dia 19 de dezembro, nos Estados 
Unidos, havia mais de 17 milhões de casos po-
sitivos de COVID-19 e mais de 300.000 pessoas 
morreram de complicações relacionadas ao CO-
VID-19. A data do estado de Georgia tem mais 
de 560.000 casos e mais de 10.000 mortes, 
enquanto Massachusetts tem mais de 300.000 
casos e cerca de 12.000 mortes. A média diária 
de pessoas com teste positivo para COVID-19 é 
bem mais de 200.000 pessoas. De acordo com 
o Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME), um centro independente de pesquisa em 
saúde global da Universidade de Washington, es-
tima que 17% da população americana foi infeta-
da, enquanto o Brasil está com 26%. Além disso, 
o Institute for Health Metrics and Evaluation pro-
jeta que mais de 237.000 americanos morrerão 
de COVID-19 nos próximos três meses. Agora, 
muitos hospitais americanos têm espaço limita-
do para leitos para pacientes críticos.

Na semana passada, o Reino Unido relatou o 
surgimento de uma nova variante do coronaví-
rus. Este novo coronavírus está se espalhando 
mais rapidamente do que a versão original do 
COVID-19, mas não é de crer que seja mais mor-
tal. Este novo vírus também foi detetado na Ho-
landa, Dinamarca e Austrália.

Com todas essas notícias sobre COVID-19 e 
agora o novo vírus, pode-se ficar desanimado e 
ter dificuldade em encontrar esperança. O ano 
de 2020 foi repleto de dores de cabeça. Muitos 
de nós conhecemos alguém que morreu ou foi 
infetado pelo COVID-19. Muitas pessoas perde-
ram seus empregos, muitas estão preocupadas 
com a forma como a hipoteca de seu carro ou 
casa será paga. Este é especialmente o caso de 
muitas famílias portuguesas que possuem ca-
sas de habitação e têm inquilinos que não po-
dem pagar a renda. Muitas famílias portuguesas 
vivem perto ou com os seus pais idosos e estão 
constantemente preocupadas com a infecção 
COVID-19. Ao encerrarmos o ano de 2020, agora 
temos esperança ... mas precisamos ser pacien-
tes. As vacinas Pfizer e Moderna foram aprova-
das, e equipas médicas e idosos estão sendo va-
cinados. Existem também várias outras vacinas 
que estão sendo testadas para ver se as vacinas 
podem reduzir o risco de contrair COVID-19. Isso 
é esperança. Esta é uma cura médica. Normal-
mente, desenvolver e testar uma nova vacina 
pode levar anos.

Embora haja esperança, algumas pessoas não 
desejam tomar as novas vacinas. Como já falei 
com famílias portuguesas, muitas delas filhos 
de imigrantes portugueses ou alguns nascidos 
nos EUA, não querem tomar a vacina. Isto é um 
problema. Se as pessoas não tomarem a vacina, 
o COVID-19 continuará a espalhar-se e as pes-
soas podem ser hospitalizadas ou até morrer. Se 
as pessoas não tomarem a vacina, o COVID-19 
terá um impacto nos negócios por ter limitações 
em quantas pessoas podem ir comer num res-
taurante, ou comparecer a casamentos, ou im-
pactar eventos comunitários como Festa do Es-
pírito Santo, Festa do Espírito Santo, etc. … Ao 
ler este artigo, você tem a obrigação de informar 
suas famílias para que tomem a vacina. Lembre 
a sua família que tomar a vacina está protegen-
do a sua família.

Dia 18: Mary Lucy Pereira, 72, Dartmouth. Natural de 
Sosa, casada com Jaime Pereira, deixa os filhos Jami-
son Pereira e Melanie Pereira Jekielek; netos e irmãos.

Dia 19: Fernanda C. Melo, Pawtucket. Natural de São 
Miguel, viúva de Manuel Melo, deixa os filhos Maria Pra-
tas, Margarida Melo, Fernanda Merigan, Maria Lovino e 
José Melo; netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos.

Dia 19: João Sousa Duarte, 76, New Bedford. Natural 
de Ponta Delgada, São Miguel, casado com Fátima (Pi-
mentel) Duarte, deixa os filhos Paul Duarte e Nélia Duar-
te Cardoso; netos; irmãos e sobrinhos.

Dia 19: Manuel de Medeiros Cabrinha, 80, Taunton, 
Natural do Livramento, São Miguel, casado com Maria 
de Lourdes (Camelo) Cabrinha, deixa os filhos Eduarda 
Cabrinha, Paul G. Cabrinha e Michael Cabrinha; netos; 
irmãos e sobrinhos.

Dia 20: José C. Miranda, 65, Taunton. Natural da Ter-
ceira, casado com Ana M. (Botelho) Miranda, deixa as 
filhas Stephanie A. Picanço e Melissa M. Powell; netos; 
irmão e sobrinhos.

Dia 20: Maria Fátima (Barbosa) Simão, 72, Fall River. 
Natural de Ponta Delgada, São Miguel, casada José M. 
Simão, deixa os filhos Kathleen Arruda, Jo-Ann Kershaw, 
Bruce J. Simão, Scott Simão, Jason Simão, Joshua T. Si-
mão; netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos.

Dia 20: Fernando R. Medeiros, 87, Fall River. Natural de 
São Miguel, viúvo de Maria De Pas (Santos) Medeiros, 
deixa os filhos Joseph Medeiros, Paul Medeiros, Steven 
Medeiros e Kimberly Medeiros; netos e sobrinhos.

Dia 21: Carlos Viveiros, 70, Stoughton. Natural da Ma-
deira, casado com Fátima R. Viveiros, deixa as filhas Lisa 
P. Viveiros e Erica S. Viveiros; netos; irmãos e sobrinhos.

Dia 22: Lucy Tavares, 63, Seekonk. Natural da Terceira, 
casada com Filipe Tavares, deixa os filhos Philip Tavares 
e Andrew Tavares of Seekonk e irmão Herculano Mar-
tins.

Dia 22: Rosa Abreu, 84, Pawtucket. Natural de Man-
gualde, casada com José Abreu, deixa as irmãs Anun-
ciação Pais António e Anatevidade Amaral e sobrinhos.

Dia 22: João A. Cunha, 62, New Bedford. Natural de 
Santo António, São Miguel, deixa a filha Cindy M. Mello; 
netos; irmãos e sobrinhos.

Dia 23: Maria A. (Mesquita) Videira, 92, Milford. Na-
tural da Lousã, casada com Joaquim B. Videira, deixa, 
o filho Almicar “Milton” Videira; netos; bisnetos e irmão.

Dia 23: António Afonso daSilva, 89, New Bedford. Na-
tural de Montalegre, casado com Rosa (Fernandes) da-
Silva, deixa os filhos António F. daSilva Jr., Mario daSilva, 
Maria Calvão e Delores Furtado; netos; bisnetos; trinetos; 
irmãos e sobrinhos.

Dia 23: Manuel Medeiros, 75, Taunton. Natural de São 
Miguel, casado comMaria (Sousa) deMedeiros, deixa os 
filhos Peter Medeiros, Patricia Silva e Al Medeiros; netos 
e bisneto.

Dia 24: José Carreiro, 85, New Bedford. Natural de São 
Miguel, viúvo de Maria DaLuz (Pimentel) Carreiro, deixa 
os filhos Luisa Surprenant, Susan Carreiro, Nancy Conroy 
e Steven Carreiro; netos; bisnetos; irmã e sobrinhos.

Dia 24: Maria Cabral (de Medeiros) Rebelo, 91, New 
Bedford. Natural da Feteira Grande, Nordeste, São Mi-
guel, viúva de João de Sousa Rebelo, deixa os filhos John 
M. Rebelo, Luís A. Rebelo, José E. Rebelo e Maria R. Lin-
do, netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos.

Casa dos Açores da Nova 
Iniglaterra distribui 
cabazes de Natal

Como já vem sendo habitual, a Casa dos Açores da Nova 
Inglaterra, com sede em Fall River, distribuiu recentemente 
cabazes de Natal a pessoas e famílias carenciadas e que 
particularmente neste contexto da pandemia têm vindo a 
aumentar.

A iniciativa, sob a liderança da diretora Madalena Paiva, 
contou com a participação de vários membros da CANI, 
bem como ainda de firmas portuguesas da comunidade, 
nomeadamente a Medina Construction, Portugalia Marke-
tplace e Columbia Jewelers. Várias pessoas da comunida-
de contribuiram também com montante financeiro.

Tribunal concede indemnização 
de 52,5 milhões de dólares a oito 
trapezistas que sofreram queda

Oito mulheres gravemente feridas quando um apare-
lho caiu durante uma apresentação do Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus no Dunkin 'Donuts Center 
em Providence, em maio de 2014, chegaram dia 21 de 
dezembro a acordo para uma indemnização de 52,5 mi-
lhões de dólares com a Rhode Island Convention Center 
Authority e SMG, que administra o recinto onde o circo 
se apresentava. A indemnização será paga pelas segura-
doras. “Houve lesões catastróficas que alteraram as vidas 
em questão e, portanto, este dinheiro realmente será ca-
paz de ajudar as clientes a viverem uma vida melhor”, 
explicou o advogado Zachary Mandell, de Providence, 
representante das artistas de circo.

O caso levou anos para ser julgado, com muitos advo-
gados representando as várias partes envolvidas.

As mulheres estavam penduradas pelos cabelos numa 
espécie de candelabro que se partiu e as acrobatas cairam 
cerca de seis metros. Todas sofreram fraturas e outras 
lesões. Três brasileiras faziam parte do grupo: Dayana 
Florentino, 37 anos, sofreu fratura da coluna e fratura ex-
posta numa mão; Stefany Neves, 25 anos, sofreu fraturas 
nos dois tornozelos e no fémur e teve o fígado perfurado 
por uma costela; e Widny Neves, 30 anos, sofreu uma 
pequena fratura no pescoço, nas costas e no braço direito.

As artistas faziam parte da Trupe Medeiros, desenvol-
vida pelo brasileiro Andrey Medeiros. A mulher dele, a 
búlgara Viktoria Medeiros, também ficou ferida. As ou-
tras artistas eram da Ucrânia e da Bulgária.

A companhia do Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus foi fundada em 1871 e terminou em 2017, após 
146 anos de sucessos, devido ao enfraquecimento da as-
sistência, muitos protestos pelos direitos dos animais e 
altos custos operacionais.

Autarca de Providence resigna da 
presidência interina do conselho

O conselheiro municipal de Providence vereador Michael 
Correia renunciou ao cargo de presidente Pro-Tempore do 
conselho municipal na sequência de gravações secretas fei-
tas no City Hall.

As conversas gravadas incluíam linguagem ofensiva diri-
gida a uma ativista transgénero Justice Gaines, que já con-
correu ao conselho municipal.

Vários colegas de Correia no conselho apelaram à sua re-
núncia e ele assim fez reconhecendo que a “conversa foi 
inapropriada e ofensiva para ela e todos os membros da Co-
munidade LGBTQIA”.

Falecimento
Leondina Batista Cerqueira

Faleceu dia 26 de de-
zembro, na Lahey Clinic, 
Burlington, MA, Leondi-
na Batista Cerqueira, 92 
anos. Natural de Ponte da 
Barca, Portugal, residiu du-
rante vários anos em Mid-
dleton, era filha de António 
Cerqueira e de Maria do 
Carmo Batista, ambos já 
falecidos e viúva de José 
Cerqueira Amorim.

Deixa as filhas Maria Ali-
ce Amorim Azevedo, casa-
da com José M. Azevedo, 
e Idalina Amorim Azevedo, 
casada com Luís Azeve-
do. Sobrevivem-lhe ainda 
os netos Renato Azevedo, 
Orlando Azevedo, Milena 
Azevedo Kirchner e Edgar 
Azevedo, os bisnetos Ai-

den Azevedo, Sofia Azeve-
do, Dylan Azevedo, James 
Kirchner, Noémia Azevedo 
e Jackson Azevedo.

As cerimónias fúnebres 
realizam-se sábado, 02 de 
janeiro, com missa de cor-
po presente na igreja de 
São João Baptista, em 17 
Chestnut Street, Peabody, 
MA.
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