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MENSAGEM
DE NATAL

Caros (as) Amigos (as)
e estimados (as) Munícipes
Estamos prestes a fechar mais um ano, uma página na vida pessoal e profissional de cada um de nós que se encerra para dar lugar
a outra tão promissora ou melhor do que a anterior.
Fechar um ano, obriga-nos a reflectir e a fazer o balanço do que
de bom fez, do que podemos melhorar e do que desejamos para
o futuro. Com trabalho, persistência e ambição não existem portas
que se fechem mas caminhos que se abrem, quer na esfera pessoal, pública ou outra.
É com este espírito que, como responsável autárquico, encerro
o ano de 2009. Satisfeito por ter cumprido os objectivos a que
me propôs, contribuindo para que as nossas freguesias vissem
satisfeitas as suas necessidades e com isso conseguindo melhorar
consideravelmente a qualidade de vidas dos nordestenses.
Os últimos dois anos foram marcados por uma intervenção de
apoio às famílias, num investimento grandioso na habitação social. A Câmara Municipal sentiu que esta era uma prioridade e não
baixou os braços enquanto não conseguiu estabelecer uma pareceria com o Governo da República para realojar 100 famílias.
Mas a solidariedade do Município não se ficou pela habitação social. Temos procurado programas, em cooperação com outras entidades, que empregue os subsidiados do Fundo de Desemprego
e que absorva a mão-de-obra feminina, tudo isto conjugado com
a execução de obras e de infra-estruturas municipais que vão
criando também emprego.
Neste ano que encerra, vimos iniciar-se uma das maiores aspirações dos Nordestenses e pela qual a Câmara muito se debateu,
a nova via rápida para o concelho. Embora ainda distante a sua
conclusão, está finalmente garantida e será um motor de desenvolvimento do Nordeste.
Pese embora a obra feita, para um município, as aspirações são
sempre muitas e contínuas. É esta ambição de fazer mais e melhor para a nossa terra que nos move. Imbuídos deste espírito,
voltamos a arregaçar as mangas e com a colaboração do nosso
empresariado, das instituições e dos Nordestenses em geral dar
continuidade ao progresso que queremos para o Nordeste.
Nesta época de reflexão, quero deixar uma mensagem optimista
e calorosa a todos os Nordestenses. Deixo a esperança num Ano
Novo com muitas realizações pessoais, familiares e profissionais e
de um verdadeiro Natal no coração de todos Vós.
Que o Natal seja tempo de reflexão de que é sempre possível
fazer um Ano Novo melhor.
Boas Festas
José Carlos Carreiro
Presidente da Câmara Municipal de Nordeste
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XERIFE DO CONDADO DE BRISTOL
AGRACIA PRESIDENTE DA CÂMARA

Na passagem pelos Estados Unidos para participar no
Convívio de Nordestenses, o presidente da câmara,
José Carlos Carreiro, recebeu uma lembrança (azulejo
pintado à mão representativo da cidade baleeira de
New Bedford) do xerife Thomas Hodgson. Esta oferta
pretendeu reconhecer e agradecer a amizade do presidente da câmara para com a comunidade açoriana
residente na costa leste dos Estados Unidos, visível na
presença assídua no convívio anual da diáspora nordestense e na ponte que o autarca tem estabelecido
entre esta e o seu concelho de origem.

O xerife Thomas Hodgson tem tido um papel importante em assuntos de repatriamento de açorianos
residentes nesta zona dos Estados Unidos, para além
de desenvolver um trabalho de reconhecido mérito
na área da prevenção às toxicodependências. A propósito da prevenção, uso e consequências de substâncias activas, o xerife Thomas Hodgson esteve este
ano num seminário realizado no Nordeste para elucidar jovens, pais e comunidade para esta problemática.

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA
SENHORA DO PRANTO ADJUDICADA
A câmara adjudicou em finais de Novembro a obra
de requalificação da via de acesso à Senhora do
Pranto, incluindo o largo e parque de estacionamento de apoio à ermida. A empreitada foi a adjudicada à empresa Tecnovia Açores e terá o custo
de 597 mil euros.
Como pode ver-se na planta de apresentação, a intervenção a efectuar na zona da Ermida da Senhora do Pranto contempla a execução de parque de
estacionamento amplo, aumento significativo de
zonas ajardinadas, passeio para peões e bicicleta.
Planta das obras de beneficiação junto à ermida
Estas intervenções darão um aspecto mais agradável a este local de culto e turístico do concelho,
assim como o vão tornar mais amplo e funcional.
Deste pacote de obras está também a requalificação do acesso à ermida, com início na Estrada Regional.
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município homenageia ilustre
nordestense da diáspora
Adalino Cabral, mestre e apaixonado pela Educação

Medalha é entregue ao irmão do homenageado, Olivério Cabral

José Carlos Carreiro entregou a Medalha de Mérito Municipal a um dos maiores vultos intelectuais do concelho do Nordeste, que tem desenvolvido ao longo da vida um extenso e invejável trabalho académico nos
Estados Unidos, terra de acolhimento. Falamos de Adalino Cabral, um imigrante que serve de modelo no
que respeita à valorização do ensino no interior da comunidade luso-americana, facto nem sempre visto e
até por vezes desconhecido de muitos, como apontou o presidente da Câmara do Nordeste na entrega da
distinção municipal.
Na impossibilidade da presença de Adalino Cabral por motivos de doença súbita, a Medalha de Mérito Municipal foi recebida pelo irmão deste, Olivério Cabral.
A homenagem ao ilustre nordestense teve lugar no
restaurante Inner Bay- propriedade do nordestense
Tony Soares- na presença de amigos de Adalino Cabral
e de individualidades com expressão na comunidade
local que fizeram questão de presenciar a distinção a
um académico tão ilustre. O mestre de cerimónia neste encontro esteve Ricardo Melo.
A Medalha de Mérito Municipal é atribuída pelo município de Nordeste a individualidades, colectividades e
instituições do concelho que tenham contribuído para
o desenvolvimento da sua terra, ou que pela sua acção
profissional, cívica ou cultural tenham levado o nome
do Nordeste mais longe.
Ao nível cultural e na educação especificamente, Adalino Cabral contribuiu para o conhecimento e a educação
da comunidade luso-americana pelos vastos estudos
da língua portuguesa de que é autor, académico com
vários mestrados em Ciências da Educação, professor
em várias universidades e um modelo exímio daqueles que nutrem grande valor pela educação.
Com a sua terra natal, o seu Nordeste, a localidade da
Feteira Grande, sempre manteve ligação, ora através
da escrita, ora de doações para a Biblioteca e Museu

Municipal do Nordeste, troca de correspondência com
instituições, nomeadamente com a autarquia.
Além de ser detentor de dez mestrados, Adalino Cabral
tem um doutoramento em Administração e Supervisão
Escolar da prestigiada universidade Boston College. O
académico é ainda titular de numerosos certificados
civis e militares, entre outros, estudos de guerra nuclear, biológica e química; polícia militar; transportes
militares; inteligência militar: comunicações estratégicas; marketing e recursos humanos. Possui diplomas dos cursos complementar e superior de língua
e cultura portuguesas das Universidades de Lisboa e
Coimbra. Ainda, como bolsista, estudou na Faculdade
de Linguística da Georgetown University (jesuíta), na
cidade capital de Washington, DC. Também estudou
enfermagem durante dois anos em Massachusetts e tirou o curso de Liderança Militar do Exército dos Estados
Unidos.
Adalino Cabral, é sem dúvida um excelente exemplo
de persistência, perseverança, e sucesso académico,
como salientaram amigos e conhecidos deste ilustre
nordestense na cerimónia de entrega da distinção do
município.
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PRESENTES NA CERIMÓNIA A NATA DA SOCIEDADE
LUSO-AMERICANA DE NEW BEDFORD E FALL RIVER
A entrega da Medalha de
Mérito a Adalino Cabral
contou com a presença de
figuras ilustres da comunidade lusa que se juntaram à
comitiva da câmara do Nordeste num gesto de reconhecimento e carinho pelo
homenageado. Entre estes,
estiveram no Restaurante Inner Bay, Tony Soares,
proprietário deste estabelecimento e organizador da
cerimónia, Eduardo Lima e
esposa (Olinda Lima), emOlivério Cabral, José Carlos Carreiro e esposa, esposa de Olivério Cabral, Ricardo Melo, Tony
presários, João de Sousa, da
Soares, Manuel Estrela, Jimmy de Mello e xerife Thomas Hodgson
comissão organizadora do
Convívio de Nordestenses, João Carlos Tavares, da es- rio, Aníbal Teves, da comissão organizadora do Convívio
tação de televisão Canal 20, Ricardo Melo, jornalista do de Nordestenses, xerife Thomas Hodgson, do Condado
Canal 20 e mestre de cerimónia, Francisco Resendes, de Bristol, Olivério Cabral e esposa, irmão do homedo jornal Portuguese Times, Manuel Estrela, jornalista nageado, Augusto Pessoa, do jornal Portuguese Times,
d’O Jornal, Jimmy de Mello e esposa, empresário, José Adelino Ferreira, director do Portuguese Times, e DuarRebelo Mota, do Canal 20, Martinho Correia, empresá- te Carreiro, empresário.

CÂMARA
MUNICIPAL
REÚNE-SE
Requalificação da Senhora do Pranto
O executivo municipal reuniu-se em sessão ordinária
a 30 de Novembro, presidida por José Carlos Barbosa
Carreiro.
Entre vários assuntos levados a reunião, a câmara municipal aprovou por maioria, com a abstenção dos vereadores do PS Carlos Mendonça e António Fernando
Sousa, a adjudicação da empreitada de requalificação
da via de acesso à Senhora do Pranto, incluindo o largo
e parque de estacionamento de apoio à ermida. A empreitada foi a adjudicada à empresa Tecnovia Açores e
terá o custo de 597 mil euros.

de Protecção de Menores do Nordeste neste ano de
2009, o qual se consubstanciou na cedência de dois
computadores portáteis, três retroprojectores e três
aparelhos de MP4 para as escolas e alunos do concelho que participaram nos trabalhos expostos ao longo
do seminário e sobre a temática das toxicodependências.
Reconhecimento pelo trabalho do presidente da
câmara na Associação de Municípios
O executivo municipal aprovou, por maioria, um voto
de saudação pela reeleição do presidente José Carlos
Carreiro na Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, agora como vogal do conselho de
administração, “o que muito honra e enobrece a Câmara do Nordeste e consequentemente o concelho”,
acrescentando que “esta reeleição resulta do excelente
desempenho que sempre teve naquela associação”.

Voto de congratulação pela oferta de material à
escola
Em reunião, o executivo aprovou também, por maioria, um voto de congratulação pelo apoio que a câmara cedeu ao seminário realizado pela Comissão
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CRIANÇAS DÃO UM TOQUE DE MAGIA
À ABERTURA DA QUADRA DE NATAL

Os alunos do primeiro e segundo ciclo da escola básica
e secundária deram um toque especial à abertura do
programa festivo de Natal com a tradicional cantata na
sede do concelho. A cantata teve lugar na véspera do
feriado de 8 de Dezembro, no Jardim Municipal, juntando 400 crianças, professores, pais e comunidade local.
Este ano, a cantata teve a particularidade de ter a participação musical da Orquestra Ligeira do Nordeste,
tendo esta intercalado os cânticos das escolas e também acompanhado os alunos do quinto e sexto ano
nas actuações finais. O Clube Forte Musical também
teve a sua participação na cantata num bonito trabalho conjunto de alunos e professores da escola.

Na companhia do vereador da Cultura, Victor Lima, e
da presidente do concelho executivo da Básica e Secundária do Nordeste, Edna Moreira, o presidente da
câmara elogiou o empenho dos alunos e dos professores para que se conseguisse um momento cultural tão
rico “como este de envolver as nossas crianças, os pais
e a comunidade no geral”, referiu.
No final das actuações, e como também já se tornou
também tradição, não poderia faltar o Pai Natal com
as lembranças para os mais pequenos. No meio da euforia das crianças, lá conseguiu o Pai Natal contentar
todos os meninos com chocolates e alguns jogos e um
DVD para uso na escola.
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ILUMINAÇÃO NATALÍCIA
A câmara municipal iluminou a Praça da República, a Rua António Alves de Oliveira, o Jardim
Municipal, outros arruamentos envolventes à
praça e a Ponte dos Sete Arcos até ao Centro
Municipal de Actividades Culturais.
O Parque dos Caldeirões foi outro dos pontos
iluminados pelo município por ser um dos locais mais visitados por quem passa no concelho e por este oferecer as condições naturais
ideais para a disposição do presépio. As figuras
utilizadas no presépio junto à cascata são aumentadas todos os anos, ficando de ano para
ano mais rico.
Durante a quadra de Natal centenas de pessoas do concelho e da ilha param no Parque dos
Caldeirões para apreciar o presépio, a iluminação da cascata e do próprio parque.
Para abrilhantar a abertura das luzes, o município levava este ano até ao local a Tuna Masculina da Universidade dos Açores, os Tunideos,
mas o mau tempo não permitiu a realização
do espectáculo.

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
NA GALERIA DO MUNICÍPIO
A Galeria do Município vai ter em exposição até 15 de
Janeiro uma mostra de presépios feitos pelas escolas do
primeiro ciclo, alunos da disciplina de Trabalhos Manuais
do segundo ciclo e de alguns particulares do concelho.
A exposição deste ano voltou a ter grande adesão da
escola, sempre com trabalhos sugestivos e com grande
inovação nos materiais usados. Para premiar o empenho dos mais novos e da população nesta actividade
do município, a participação é sujeita a concurso, sendo premiados os três melhor classificados no escalão
infantil e escalão de adultos. Para além dos prémios, o
município atribui a todos os concorrentes um pequeno
apoio financeiro para ajuda na aquisição de materiais
usados na elaboração do presépio.
Os prémios para as escolas vencedoras são traduzidos
em equipamentos, livros ou materiais diversos que

auxiliem a actividade da escola. No ano transacto, a
câmara presenteou as escolas com uma máquina fotográfica, uma colecção de dicionários ilustrados e ainda
um pequeno televisor.
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ESPECTÁCULO DE FOGO DE
ARTIFÍCIO NA ENTRADA EM 2010
O município oferece o espectáculo de fogo de artificio, o espumante e o bolo-rei na passagem de ano. O
fogo poderá ser observado do Largo do Jogo da Choca,
ficando exposto neste local também o espumante e o
bolo-rei que a câmara oferece a toda a população.
Para comemorar a entrada em 2010 a câmara em colaboração com instituições do concelho oferece alguns
momentos culturais, a arrancar com um concerto de
Ano Novo pela Banda Militar dos Açores, dia 16 de
Janeiro no Centro Cultural Padre Manuel Raposo em
Santo António do Nordestinho. O Grupo de Cantares do
Nordeste vai assinalar os Reis e as Estrelas, 6 de Janeiro e 2 de Fevereiro respectivamente, com animação
pelas ruas da vila, podendo os populares juntar-se no
percurso como manda a tradição.

CORRIDA TERRAS DO PRIOLO
NO FERIADO DE 1 DE DEZEMBRO
O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste promoveu no primeiro dia de Dezembro a quarta edição
da Corrida Terras do Priolo. A prova faz parte do calendário oficial de provas da Associação de Atletismo
de São Miguel pelo que contou com atletas de toda a
ilha, tendo-se juntado jovens e crianças do concelho
do Nordeste.
O centro desportivo premiou os atletas participantes
nos diversos escalões com medalhas e taças e para
retemperar forças todos os atletas tiveram direito a
um lanche. O Centro Ambiental do Priolo associou-se,
uma vez mais, a este evento e distribuiu por todos os
elementos uma t-shirt a sensibilizar para a protecção
da ave.
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vem senhor jesus
No meio das trevas brilha uma grande luz
Vem Senhor Jesus
Vem
Trazer a luz às almas que a não tem
Conduzir os nossos passos
Ser a força do nosso abraço
Do nosso querer
Do nosso viver
Vem Senhor Jesus vem
Ser o sentir do nosso sentir
O sorrir do nosso sorrir
A esperança da nossa esperança
A aliança
A paz da nossa paz
A luz do nosso caminho
A palavra da nossa palavra
O amor do nosso amor
Que ninguém viaje sozinho Senhor
Que ninguém se sinta sozinho este Natal
Tu vens sempre Senhor eu sei
Já presenciei tantas vezes a tua vinda
Já tantas vezes a saboreei

Que só posso acreditar que vens
Para nos salvar
Que sempre virás
Para nos iluminar e para nos encher a todos de paz
Tu és a estrela
A Boa Nova
Que sempre se renova no nosso coração
Cada Natal em cada dia
Tu és a verdadeira Alegria Senhor
Tu és a paz
Glória a Deus
Bendito seja por haver Natal
Pelo amor imenso de se dar
No Seu filho
Menino inocente
Em nós onde sempre está presente
Para se continuar a dar
Para nos renovar
Para sermos capazes de o revelar ao mundo
Conceição Maciel

o meu presépio
Vou armar o meu presépio
Tenho tudo aqui à mão
Já escolhi o lugar no centro do coração
A estrela que me guia é a luz da minha fé
É na aura do seu brilho
Que estou a tentar pôr o meu presépio de pé
As pedras são as palavras da gruta do meu sentir
Os meus dedos são as mãos com que o estou a construir
A verdura é a minha esperança
O musgo a minha emoção

As palhas são as penas que transformei em perdão
Vou deitar nelas Jesus
Na manjedoura armada com os braços da minha cruz
Faltam-me palavras e jeito
Mas aqui dentro do peito
Sinto chegar o Natal
Já sinto a paz a cantar
Já sinto Jesus chegar
Louvado sejas Senhor
Conceição Maciel

festa do menino: era uma vez...
Há tempos nós emigramos
Pra New Bedford, grande cidade;
Com tanto sino’ e confusão;
Trabalhar, pra ganhar pão;
E não faltava a honestidade.

Vão todos quietinhos a certa porta;
Entrando o Rancho lá pró quintal.
Nash Road aqui, lá Rua Direita;
Canção bonita, ai tão bem feita;
Abre porta filho, d’Antonio Amaral!

Tão frio lá fora, pedindo-se outra vez,
Que abrissem porta, vamos a isto!
Altura de Paz pelo mundo fora;
Favor abrir Vossa porta agora
Em nome do Menino, Jesus Cristo!

Famílias todas então eram
Muito mais chegadas a primeiro.
Tios, primos, não faltavam.
Com amigos todos falavam
Do Menino, não do dinheiro.

Disse Sanaclause, cá’ mija Menino
Em casa de gente do nosso Nordeste.
À Vossa porta Rancho bem cansado;
Tanto e tanto que temos cantado;
Untar os beiços, com bebida que preste.

A porta abriu logo, olhos molhados;
Abraços alegria, entra toda a gente;
Bebida, comida, fartura de Natal;
Donos de casa, contentes afinal;
Calor humano, é só o que se sente!

Alegria visitar todos- toda a gente;
Pessoas felizes- pelo serão fora.
Lázaros, Carreiros, Cabrais, Barbosas,
Resendes, Medeiros, Marias e Rosas.
O Melo a guitarra, vamos embora.

Lá’ dentro o Mário dá sua resposta:
Todos meus amigos, temos muita pena;
É já tão tarde, queremos dormir;
Perdão a todos, só podemos pedir.
Vamos lá pra cama, minha Filomena!

Famílias vivas, cheias desesperança.
Modinhas sempre p’la boca fora.
Viola, guitarra, tamborim também.
Tanta voz alta, pareciam uns cem.
Fazia-se alegria a toda a hora.

As vozes respondem pedindo ainda:
Somos do Nordeste, abre por favor!
Cá temos irmãos, são d’outras Ilhas.
Temos caminhado, ai tantas milhas.
Viemos em nome da Paz do Amor!

Que o calor do Menino desta Quadra
Natalícia conceda tudo de bom
a todos, e que as maiores e melhores
prendas que possam abraçar
sejam sempre Saúde, Paz e o Amor
pelo mundo fora. Bate o sino
pequenino, sino de Belem/Já nasceu o
Deus Menino…. Happy Birthday,
Jesus! É Natal—2009 anos depois….

Noitinha já, Rancho cheio de forca.
Todos a caminho, frio de rachar.
Ruas North Front, Coffin, Central,
Acushnet, Eugenia, Belville igual.
O espírito das Crismas ali a mandar!

Acordeão, ferrinhos muito mais altos.
Guitarra, viola não param de chorar.
As vozes de todos mais fortes ainda;
Mensagem querida, e tão, tão linda;
Lá dentro silêncio, ambos a pensar.

Boas Festas!
Sempre p’ra frente!
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sugestões para a consoada
Nesta edição dedicada ao Natal deixamos sempre algumas sugestões para a sua mesa de consoada, inpirados
nos pratos tradicionais do concelho e nos produtos regionais.
Embora o bacalhau e o polvo tenham sido adoptados na mesa de consoada dos açorianos apenas nas últimas
décadas, hoje são reis na mesa de Natal e por isso deixamos duas sugestões de confecção e apresentação de
ambos os pratos, mais o Desfeito de Natal como prato típico do Nordeste.
Para os doces e licores, e aproveitando a fruta da época e o tão apreciado chá da Gorreana, deixamos a sugestão
para um pudim de chá e para o licor de tangerina, este último muito comum na mesa de Natal nordestense.

BACALHAU ASSADO NO FORNO

POLVO ASSADO DE GORETE

Ingredientes
Bacalhau alto, farinha de trigo, óleo, azeite ou
banha, batata, cebola, alho, salsa, polpa de tomate,
pimenta, pão ralado, queijo, azeitonas
Demolhe o bacalhau, corte em rectângulos pequenos e
dê-lhe uma fervura. Escorra, envolva em farinha e frite.
Descasque batatas miúdas, frite-as inteiras e coloque-as
num pírex, intercalando com o bacalhau.
Refogue a cebola, alho, pimenta, polpa de tomate e salsa. Adicione um pouco da água em que cozeu o bacalhau
e deixe apurar. Passe no passe-vite ou na varinha mágica
e verta o molho obtido sobre o bacalhau e a batata. Polvilhe com pão e queijo ralado e ornamente com algumas
azeitonas.
Leve a assar no forno.

Ingredientes
Polvo, cebola, alho, 1 copo de vinho branco, batatas, 1 raminho de salsa, óleo, louro, azeite, pimenta
branca, pimenta vermelha e polpa de tomate q.b.
Lave, escorra e coloque o polvo numa assadeira, lavandoo a destilar no forno.
Após efectuar esta operação, junte-lhe cebola picada,
alho, pimenta branca, calda de pimenta, óleo, azeite, um
raminho de salsa, louro, um bom copo de vinho branco
e polpa de tomate. Deixe assar e se for conveniente e o
polvo for grado, vire-o.
Faça uma vinha-d’alhos e introduza as batatas, por umas
horas. A meio da cozedura, junte os tubérculos ao polvo
e deixe assar.
Sugestão: se preferir, tire um pouco do molho do molusco
e levante uma fervura às batatas, juntando-as, depois, ao
mesmo na assadeira.

DESFEITO - NATAL
Ingredientes
500 g de carne de porco, metade de uma galinha,
200 g de chouriço, 1 cebola, 1 copo de vinho, 1 c.
(café) de canela, pimenta vermelha moída, pimenta
branca ou preta, colorau, polpa de tomate e sal q.b.,
pão de trigo caseiro
Coza a carne de porco com a galinha, o chouriço, a cebola
picada e um copo de vinho. Tempere de sal. Depois de
tudo bem cozido e frio, desfie as carnes e o chouriço. Coe
o caldo e leve-o a ferver com a canela, com um pouco de
polpa de tomate, pimenta moída, pimenta branca ou preta e colorau. Pique o pão em pedaços pequenos e deite-o
no caldo quando este estiver a ferver. Mexa com uma colher de madeira para que fique quase desfeito. Adicione
as carnes já desfiadas e deixe levantar fervura, mexendo
sempre. Prove de sal e apague o lume. Deixe descansar
para apurar o sabor

PUDIM DE CHÁ
Ingredientes
½ l de leite, 3 c. (sopa) de chá, 500 g de açúcar, 15
gemas, 1 pitada de sal, caramelo líquido de compra
Decoração
Folhas ou flor de chá
Ferva o leite com o chá. Numa tigela, bata as gemas com
o açúcar e junte o leite e o sal. Barre uma forma com
caramelo, verta o preparado anterior e leve ao forno para
cozer em banho-maria. Desenforme e coloque no prato
de servir. Decore com folhas ou a flor do chá.

licor de leite
Ingredientes
1 kg de açúcar, 1 l de álcool, 1 l de água, 6 tangerinas (casca)
Descasque as tangerinas, usando a parte do vidrado das
mesmas. Coloque-as num frasco e deixe em infusão com
o álcool, por um período de tempo nunca inferior a 15
dias. Decorrido esse tempo, aloire 8 colheres (sopa) de
açúcar, até obter um louro claro. Deite a água e o açúcar
restante e leve a lume brando. Mexa até que o açúcar se
dissolva e depois disto, deixe ferver, durante 10 minutos.
Quando este preparado estiver frio, junte o álcool que
esteve em infusão com as cascas de tangerina.
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