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ORAÇÃO À NOSSA QUERIDA MÃE
Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Querida Mãe, Nossa

Senhora Agradecida. Vós que amais e nos guardais todos os
dias. Vós que sois a mais bela das mães, a quem eu amo de
todo o coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a
alcançar esta graça, por mais dura que ela seja (fazer o pedido).
Sei que vós que ajudareis, que me acompanhareis até à hora da
minha morte. Amen!

Rezar 1 Pai Nosso e 3 Avé-Marias. Fazer esta oração 3 dias
seguidos e alcançará a graça, por mais difícil que seja. Mande
publicar no jornal. Em caso extremo pode-se fazer em 3 horas.
Agradeço a nossa querida mãe, Nossa Senhora da Aparecida,

por esta graça recebida.
M.S.E.R.

Eleições primárias 
em Massachusetts

As eleições  primárias do estado de Massachusetts, 
que decidirão quem representará os partidos Demo-
crata e Republicano em disputas importantes, como 
governador estadual, procurador-geral, secretário 
estadual de estado e lugares na legislatura estadual, 
realizam-se a 6 de setembro.

O prazo de inscrição para votar é até 27 de agosto.
Os eleitores podem votar pelo correio, mas para re-

ceberem o boletim de voto pelo correio é necessário 
requerer e o prazo para solicitar a votação pelo cor-
reio para a primária é às 17h. de 29 de agosto.

Os eleitores podem solicitar um boletim de voto 
pelo correio online, correio postal, e-mail ou fax. 

O boletim de voto deve chegar ao escritório eleito-
ral local até às 20h. do dia da eleição (6 de setembro). 

Esfaqueamento mortal 
em Fall River 

Um homem morreu no domingo, 21 de agosto, à noite, 
depois de ter sido  esfaqueado à porta de um restaurante 
em Fall River.

O esfaqueamento ocorreu frente ao Latino’s Café, na 
County Street, de acordo com o Gabinete do Procurador 
do Condado de Bristol.

A polícia encontrou a vítima com ferimentos de faca e 
o ferido foi levado para o Hospital de Rhode Island, onde 
morreu durante a cirurgia antes da meia-noite.

As autoridades identificaram a vítima como António 
Santos, 58 anos, de Fall River.

Os investigadores acreditam que o suspeito, já identifi-
cado, e a vítima se conheciam. O suspeito fugiu.

Qualquer pessoa com informações sobre este caso deve 
ligar para a polícia no número 508-672-8477.

Governador McKee lidera sondagens sobre 
intenções de voto nas primárias democráticas 
em Rhode Island

Dan McKee, governador de Rhode Island, durante as celebrações do Dia de 
Portugal em Providence, vendo-se na foto Ana Isabel dos Reis Couto, presi-
dente da comissão organizadora das celebrações, a vice-governadora Sabri-
na Matos, o mayor de East Providence, o lusodescendente Roberto Silva e as 
misses sénior e juvenil do Dia de Portugal/RI.                    (Foto PT/Augusto Pessoa).

Rhode Island elege o go-
vernador em 8 de novem-
bro de 2022 e as primárias 
estão marcadas para 13 de 
setembro. É uma das 36 
eleições para governador 
que ocorrerão em 2022. 
O governador atua como 
o mais alto funcionário 
executivo do estado e é o 
único cargo executivo elei-
to em todos os 50 estados. 
Existem atualmente 28 go-
vernadores republicanos e 
22 governadores democra-
tas.

Em Rhode Islamd são 
candidatos Matt Brown, 
ex-secretário estadual e 
que foi candidato ao Se-
nado dos EUA em 2006 
e candidato a governador 
em 2018; Kalilu Câmara, 
enfermeira e auxiliar de 
saúde domiciliar; Helena 
Foulkes, ex-executiva da 
CVS, neta do ex-senador 
Thomas Dodd e sobrinha 
do ex-senador Chris Dodd; 
Nellie Gorbea, secretária 
estadual em funções há 
oito anos; Dan McKee, 
governador em exercício 
e Luis Daniel Muñoz, mé-
dico, organizador comuni-
tário e que foi candidato 
independente a governador 
em 2018.

O governador em exer-
cício Dan McKee e a se-
cretária estadual Nellie 
Gorbea estão em disputa 
para as eleições primárias 

democráticas de 13 de se-
tembro.

McKee era vice-gover-
nador e assumiu o cargo 
de governador em março 
de 2021, sucedendo Gina 
Raimondo depois que ela 
renunciou para fazer parte 
do governo do presidente 
Biden como secretáaria do 
Comércio. 

A sondagem mostra que 
53% dos prováveis   eleito-
res nas primárias democra-
tas têm uma visão favorá-
vel de McKee, enquanto 
23% têm uma visão desfa-
vorável dele e  24% ainda 
não formou opinião.

Gorbea não é tão conhe-
cida como McKee, com 
40% dos eleitores das pri-
márias dizendo que não 
têm opinião sobre ela. 

Helena Foulkes, ex-exe-
cutiva da CVS que nunca 
concorreu a um cargo an-
tes, é ainda menos conhe-
cida pelos eleitores do que 
Gorbea. A maioria (52%) 
diz que ainda não tem opi-
nião sobre ela mesmo de-
pois dela ter gasto mais de 
um milhão de dólares em 
propaganda desde maio.

O vencedor das pri-
márias democratas deve 
enfrentar a republicana 

Ashley Kalus, que é favo-
rita nas primárias do Par-
tido Republicano contra o 
oponente Jonathan Ricci-
telli. Kalus indicou planos 
de gastar 2,5 milhões de 
dólares em anúncios de TV 
até novembro.

Nenhuma sondagem foi 
realizada até agora sobre 
os candidatos republica-
nos. 

A última vez que um 
republicano conquistou o 
cargo de governador em 
Rhode Island foi em 2006, 
quando Don Carcieri foi 
reeleito para um segundo 
mandato.

Catorze anos 
de prisão 
por violação

Um homem de 61 anos, 
de Taunton, que violou 
uma jovem familiar, foi 
condenado a uma pena de 
10 a 12 anos em prisão es-
tadual.

António Nascimento de 
Pina foi condenado por um 
júri do Tribunal Superior 
de Fall River por duas acu-
sações de violação agra-
vada e três acusações de 
agressão a uma menor de 
14 anos e sentenciado pelo 
juiz Daniel O’Shea.

Nos dias 28 e 29 de julho 
de 2018, a vítima estava 
sozinha em casa com o réu 
e o seu irmão de 7 anos, e 
Nascimento de Pina cha-
mou a jovem ao seu quarto 
e, além de a violar, agre-
diu-a.

Em 1 de agosto de 2018, 
durante uma visita domici-
liar do Department of Chil-
dren, Youth and Families, 
a vítima revelou o abuso 
sexual, a polícia foi ime-
diatamente informada e foi 
iniciada uma investigação 
policial resultando na pri-
são do réu.

Roubo de conversores 
catalíticos  

Em Plymouth, dois homens foram apanhados a roubar 
conversores catalíticos de carros no dia 16 de agosto.  

De acordo com a polícia de Plymouth, Nicholas Miller, 
27anos, de New Bedford e Rafael Almeida, 26 anos, de 
Methuen, estavam fazendo muito barulho com suas fer-
ramentas Sawzall, o que atraiu a atenção de um vizinho 
que descobriu imediatamente que os barulhentos serra-
vam conversores catalíticos e chamou a polícia.

Quando viram os carros da polícia chegar, os dois ho-
mens refugiaram-se numa área arborizada, mas um cão 
polícia deu rapidamente com os fugitivos, que foram de-
tidos sem incidentes.

No veículo dos suspeitos foram encontrados 15 catali-
sadores recém-cortados. Os dois homens já eram procu-
rados pela polícia do Maine.

A polícia de Massachusetts viu um grande aumento nos 
roubos de catalisadores nos últimos anos e um deputado 
estadual do condado de Bristol apresentou um projeto de 
lei para tentar reprimir os roubos.

O conversor catalítico, ou catalisador, do carro, é um 
dispositivo crítico de controlo de emissões que contém 
metais valiosos. O preço aumentou de $50 em 2019 para 
$420 no ano passado e daí que o roubo de catalisadores 
tenha aumentado. 

Francisco Cabral no Open dos EUA
Francisco Cabral, que é 

na atualidade o melhor te-
nista português da variante 
de pares, espera participar 
no Open dos Estados Uni-
dos, que começa a 29 de 
agosto, mas antes tem no 
programa o Open de Wins-
ton-Salem, na Carolina do 
Norte e que será o segun-

do Grand Slam da carreira 
do portuense, depois de ter 
competido em Wimbledon.

O número 47 do “ran-
king” mundial tem tido um 
ano recheado de grandes 
resultados. Venceu dois 
torneios ATP 250 – Esto-
ril e Gstaad – e chegou às 
meias-finais em Genebra e 

Umag, na Croácia, no final 
de julho, onde fez dupla 
com o bósnio Tomislav 
Brkic. 

A norte-americana Se-
rena Williams, 40 anos, 
anunciou que se aposenta 
do circuito profissional no 
Open dos EUA, que come-
ça a 29 de agosto. Serena é 
a atleta feminina mais bem 
paga de sempre e tem uma 
fortuna de 260 milhões de 
dólares, tendo criado um 
império de 60 empresas.

Polícia a contas com a justiça
James Festa, um veterano de 13 anos do Departamento 

da Polícia de Peabody, foi detido na manhã de 10 de agosto 
pela Polícia de Lynn. Pouco antes das 11 da manhã, um mo-
rador de Lynn telefonou para o 911 dizendo que um homem 
tinha invadido a residência e se recusava a sair. 

Festa foi acusado de invasão durante o dia e de colocar 
uma pessoa com medo. Foi colocado em licença administra-
tiva com salário e uma investigação foi ordenada pelo chefe 
da polícia de Peabody. Não foram divulgadas mais informa-
ções sobre o incidente, nem os motivos da invasão, nem a 
identidade do queixoso.


