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Marcelo condecora açorianos nos EUA
(BOSTON, EUA) - Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar várias
personalidades oriundas dos Açores,
em Boston, nos EUA, nomeadamente
Elisia Saab, Liliana Sousa, da área consular de Boston e Hélio Melo e ainda
António Andrade, da área consular de
Providence.
As condecorações serão atribuídas
a 11 de Junho, no navio-escola Sagres,
que se encontra ancorado em Boston
Liliana Sousa vai receber do Presidente da República a condecoração de
Oficial da Ordem de Mérito
Liliana Sousa, presidente da comissão organizadora do Boston Portuguese Festival, tem dedicado a sua vida à
promoção da língua e cultura portuguesas.
Para isso tem sido a responsável por
grandes iniciativas no campo da música, artes plásticas, fotografia, literatura, cinema e teatro.
Entre os grandes heróis da faina da
pesca, baleeiros e bacalhoeiros vindos
dos Açores e mesmo de Olhão, Algarve,
estavam o pai e avô de Liliana.
Elisia M. Saab será condecorada pelo
Presidente da República com a distinção de Oficial da Ordem de Mérito
Elisia M. Saab é co-fundadora da
Advanced Polymers, Inc., empresa localizada em New Hampshire.
Nasceu na ilha da Graciosa, tendo
vindo para os EUA aos quatro anos de
idade para Lowell, Ma. Frequentou as
escolas públicas. Durante o ensino secundário, Lisa Saab frequentou uma
escola profissional de cabeleireira ao
mesmo tempo que tinha outras atividades profissionais. Após ter finalizado o Lowell High School em 1980 e o
curso de cabeleireira, optou por trabalhar em contabilidade.
Durante mais de vinte e quatro anos,
Lisa tem desempenhado um papel relevante e fundamental no sucesso da
companhia, que hoje é líder mundial
no desenvolvimento de componentes
de dispositivos médicos, incluindo balões médicos, tubos termo retrácteis,
extrusão e cateteres.
Hélio Melo vai receber do Presidente da República a condecoração de Oficial da Ordem de Mérito.
Hélio Melo, que fez parte do mais
numeroso grupo de luso eleitos nos
EUA, pertença do Ocean State, é fruto
do viveiro de políticos “nascidos” junto
do Phillip Street Hall em East Providence e do “professor” e antigo senador
William Castro.
Hélio Melo é natural da Praia da
Vitória, ilha Terceira, onde nasceu a
10 de Janeiro de 1968, filho de David e
Paulina Melo.
O então deputado Hélio Melo frequentou o sistema escolar de East Providence e a Universidade de Rhode Island.
Foi “marshall” da parada do Dia
de Portugal/RI 2009 e é casado com
Nancy Melo, assistente do senador
federal Jack Reed, nos escritórios de
Rhode Island e pai de Nicholas e Vitória. É atualmente funcionário da Jan
Campanies.
Foi eleito para deputado a 2 de novembro de 2004. No desempenho daquelas funções fez parte de diversas
comissões: House Environment, Natural Resouces Committee. House Labor Committee. Permanent Education
Foundation Aid Formula for Rhode

Island.
Concluiu a sua atividade politica
servindo como House Finance and
Chairman of the Portuguese American
Caucus of Rhode Island for the House
of Representative.
Desempenhou ainda as funções de
Presidente da Comissão de Finanças
da Casa dos Representantes.
António F. Andrade vai ser condecorado com a Ordem do Infante D
Henrique.
António Andrade é natural da Praia
do Norte, ilha do Faial e enquadra-se
nos bem sucedidos empresários lusos
nos EUA. Tem-se dedicado à tipografia, onde o profissonalismo e qualidade
dos seus trabalhos têm encontrado eco
pelos EUA.
Tem sido um valioso elemento, junto da Fundação Faialense, organização
que anualmente atribui bolsas de estudo a estudantes que já ultrapassam
as largas centenas de dólares. Tem sido
um grande benfeitor, quer de iniciativas portuguesas, quer americanas.
Distinções em Boston

uma universidade que tem aberto as
portas à nossa juventude, reuniramse pela primeira vez os luso-eleitos de
Rhode Island, uns em funções, outros
em campanha eleitoral e ainda outros
na esperança (quase certa) de passar a
fazer parte desse grupo que tanta visibilidade dá à nossa presença em Rhode
Island.
Finalmente tem-se vindo a registar
um maior empenhamento da comunidade no apoio a candidatos a cargos
políticos, elegendo dos nossos, antes
que outros ocupem aquelas posições.
A homenagem foi precedida pela
passagem de um video, em que os senadores Gilbert T. Rocha, William
Castro, John Correia, Paul Tavares e
Daniel da Ponte, o quinteto que soma
50 anos no Distrito 42, hoje 14, de East
Providence, resumiram a sua experiência.
Um video preparado por técnicos
do Rhode Island College e que teve primorosa narração de Ricardo Farias.
Esta homenagem teve a realização
num estabelecimento de ensino onde
85% dos estudantes de língua portu-

guesa são oriundos de Portugal, Cabo
Verde, Brasil.
Entre estes 70% falam português
em casa. Cerca de 20% regressam
como adultos ao ensino. Cerca de 23%
prosseguem os seus estudos em outras
universidades.
Mas para que tudo isto seja possível
tinhamos na altura o profissionalismo
de Lisa Godinho, o entusiasmo de Marie Fraley e abertura de Nancy Carriuolo, presidente do Rhode Island
College.
O Instituto de Língua Portuguesa
tem ainda o apoio da Luso American
Foundation e JB Fernandes Memorial
Trust.
Dada a importância em termos de
representação e visibilidade do nosso
grupo étnico em Rhode Island, único nos EUA, com este poderio político, não podiamos deixar de enaltecer,
quem fez, porque fez, assim como os
recém-chegados luso-eleitos e outros
que o próximo acto eleitoral vai trazer.
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O Presidente da República preside
ainda à entrega das distinções a 14 individualidades nomeadas pelos senadores e deputados de Massachusetts,
no âmbito das celebrações do Dia de
Portugal.
A iniciativa tem a responsabilidade do senador estadual Marc Pacheco,
de Taunton, e do deputado estadual
António Cabral, de New Bedford, e restantes membros de origem portuguesa
com assento na Assembleia Estadual
de Massachusetts.
A cerimónia está agendada para
as 10h de segunda-feira, e deverá ter
a presença do governador de Massachusetts, Charlie Baker, primeiro-ministro, António Costa, e presidente do
Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.
Propostos e Proponentes
Gregory DeMello - Senador Mark
Pacheco
Chefe Joseph Cordeiro - Deputado
Tony Cabral
Padre Jay Mello - Senador Michael
Rodrigues
Maria Fernanda Lopes - Deputado
David Vieira
John&Alice Câmara - Deputado
Alan Silvia
Jean J. Alves - Deputado Evandro
Carvalho
John DeMello - Deputado Dylan
Fernandes
Maria Giesta - Deputado Bob Kozera
Lori Meads - Deputado Sarah Peake
Lizette Frias - Deputada Kate Hogan
Marlene Moniz Samson - Deputado
Paul Schmid
Shaw Cadime - Deputado Steven
Howitt
Francisco Mendonça - Deputado
Thomas Walsh
Daniel Melo - At-Large.

O navio escola Sagres, da marinha portuguesa, é um dos polos
centrais das comemorações do Dia de Portugal em Boston, nos
EUA. Nas fotos, o navio ancorado no porto de Newport, no estado
de Rhode Island, antes de seguir para Boston. O comandante do
Presença portuguesa
navio ofereceu um almoço a várias individualidades da comunidade
na Assembleia Legislativa
local, com a presença do responsável pela comissão organizadora das
de Rhode Island tem 90 anos
comemorações deste ano, o professor açoriano Onésimo Almeida.
O Mayor da cidade de Newport, Harry Winthrop, também presente,
Em ambiente académico, no seio de ofereceu as chaves da cidade ao comandante da Sagres.

