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Júlia Mestre vai representar Portugal nas 
Olimpíadas Internacionais de Astronomia

Aluna da Escola Secundária Antero de Quental  foi a escolhida para ir à Húngria
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Júlia Mestre vai representar Portugal 
nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia 

Aluna da Escola Antero de Quental foi a escolhida

Na prova que decorreu a nível nacional foi a quinta aluna a qualificar-se para as Olimpíadas Internacionais de Astrono-
mia e terá agora a oportunidade de representar os Açores e o seu país na Hungria. No entanto, apesar do orgulho, Júlia 
Mestre salienta que, pelo menos de momento, irá manter as expectativas em baixo no que diz respeito ao desejo de 
alcançar uma medalha, tendo em conta a “dificuldade” que é esperada .

 De 2 a 10 de Agosto a cidade de Keszthely, 
na Hungria, irá receber centenas de jovens es-
tudantes de todo o mundo que ali estarão para 
participar nas Olimpíadas Internacionais de 
Astronomia, onde irá também competir Júlia 
Mestre, aluna do 12.º ano da Escola Secun-
dária Antero de Quental e que, à semelhança 
de André Gomes, irá representar Portugal e os 
Açores numa competição internacional.

Para a aluna do curso de Ciências e 
Tecnologias desta escola, a participação nas 
olimpíadas chegou como uma surpresa, uma 
vez que na competição a nível nacional se terá 
qualificado em quinto lugar, ficando entre os 
dez melhores resultados sem ser, no entanto, 
apurada para a fase seguinte onde competem 
alunos de diversas nacionalidades.

Nesta competição nacional, que se realizou 
em Coimbra, o melhor resultado pertenceu ao 
aluno açoriano que irá representar Portugal e 
os Açores em Israel, nas Olimpíadas de Física, 
porém, devido à sua participação num congres-
so em Londres que ocorrerá na mesma data das 
Olimpíadas de Astronomia, foi em Júlia que 
recaiu a escolha lógica quando se tratou de se 
encontrar o seu substituto, uma vez que era a 
aluna com melhores resultados logo a seguir 
aos quatro alunos portugueses já selecciona-
dos, uma feliz coincidência por se tratar de ou-
tro aluno da mesma escola.

“Em Coimbra anunciaram os quatro melho-
res resultados e não divulgaram a classificação 
dos restantes participantes, por isso não sabia 
em que lugar estava. Só soube que ia passar 
quando o professor José Rebuge me mandou 
um e-mail a dizer que o André não poderia ir 
e que eu tinha sido seleccionada”, relembra a 
aluna.

Contudo, para chegar até este momento, 
Júlia Mestre participou duas vezes nas provas 
regionais e nacionais que lhe permitiriam al-
cançar a prova internacional, ficando em ambas 
as ocasiões em quinto lugar, resultados que em 
muito orgulham a comunidade escolar.

“No ano passado o meu professor de quími-
ca falou das Olimpíadas de Astronomia e pare-
ceu-me algo interessante. No entanto, não me 
esforcei muito porque era algo que queria fa-
zer pela diversão e acabei por não passar, mas 
este ano o professor falou nisto de novo e como 
seria uma oportunidade diferente eu dediquei-
me mais, fiz as provas antigas, fui pesquisando 
sobre estes assuntos na internet e desta vez pas-
sei”, conta a aluna.

Quanto à astronomia, a aluna da Escola Se-
cundária Antero de Quental salienta que este 
foi um gosto que foi desenvolvendo ao longo 
do tempo e que sempre foi alimentado pelos fil-
mes e documentários que via e pelos livros que 
lia: “Sempre gostei muito de ciência e de ma-
térias como a matemática e a física, via muitos 
documentários sobre estes assuntos e lia livros 
de ficção científica e por isso foi um gosto que 
fui aprofundando”.

De momento, tendo em conta que os alu-

nos do secundário estão, de uma forma geral, a 
estudar para os exames nacionais que poderão 
contribuir para decidir o seu futuro académico, 
Júlia Mestre salienta que irá manter as expecta-
tivas baixas quanto à perspectiva de conseguir 
uma medalha para o país e para a região que irá 
representar.

“É uma honra e um privilégio ir representar 
os Açores e Portugal na Hungria, tenho noção 
de que é muito difícil até porque participam 
imensos alunos de vários países, mas eu vou dar 
o meu melhor e vou esforçar-me. De momento 
vou manter as minhas expectativas baixas, mas 
acho que será uma experiência enriquecedora”, 
diz a aluna.

De acordo com Júlia Mestre, as provas a 
realizar este ano terão algumas diferenças em 
relação às que foram já realizadas no passado, 
uma vez que este ano as equipas que irão reali-
zar as provas em conjunto serão compostas por 
pessoas de vários países, em vez de serem com-
postas apenas pelos quatro alunos portugueses.

Apesar de este ser um momento em que os 
exames nacionais têm prioridade, a preparação 
para as olimpíadas tem sido feita, sobretudo, à 
distância, conta a aluna: “O professor que nos 
está a acompanhar vai mandando exercícios to-
das as semanas e disponibilizou também alguns 
livros em PDF para irmos dando uma vista de 
olhos. Será um pouco complicado com os exa-
mes dedicar-me a 100% mas assim que termi-
narem vou esforçar-me mesmo”.

Apesar de se colocar a possibilidade de vir 
a frequentar uma escola de preparação para as 
olimpíadas, onde em conjunto com os outros 

seleccionados poderá resolver problemas e 
exercícios, “será difícil por conta dos horários 
incompatíveis”, e por isso, de momento, é tudo 
feito à distância e com recurso a vídeo-chama-
das ou por e-mail, aspecto que sente dificultar a 
sua preparação devido à ausência de “contacto 
real” com aqueles que orientam esta parte do 
percurso até às olimpíadas.

Na preparação para as provas nacionais, 
também o Observatório Astronómico de Santa-
na (OASA) teve um papel importante, salienta 
a aluna, uma vez que tem sempre manifestado 
interesse em apoiar os alunos que participam 
nestas olimpíadas a nível regional ou nacional, 
tendo possibilitado a realização de uma sessão 
individualizada para esclarecer dúvidas sobre 
questões mais práticas, relacionadas com te-
lescópios, por exemplo, ou até “simulando o 
céu de Coimbra no dia da prova, sem nuvens”, 
conta.

Nos seus tempos livres diz ter tido sempre 
uma vida “muito normal”, onde apesar de se 
esforçar sempre para atingir os melhores resul-
tados possíveis, sempre tentou guardar “tempo 
para descansar e para fazer outras coisas de que 
gosto”, tendo já praticado desportos como na-
tação, voleibol e patinagem e actividades como 
o desenho.

Quando soube que iria ter a oportunidade 
de participar nas Olimpíadas de Astronomia, 
e de tentar alcançar uma medalha para a Re-
gião e para Portugal, Júlia Mestre salienta que 
também a sua família ficou muito feliz, e que 
“embora não trabalhem na área”, sabem que 
estes são assuntos que lhe interessam e por isso 

a apoiam nesta competição realizada a nível in-
ternacional, apoiada pela Sociedade Portugue-
sa de Astronomia.

Apesar do seu gosto por esta área de estu-
dos, a aluna da Escola Secundária Antero de 
Quental salienta que não tem, em relação ao 
seu futuro, “nenhum plano definido”, afirman-
do que a única coisa que sabe é que “quer con-
tinuar a estudar estas disciplinas, em princípio 
na capital, por ser onde existem mais oportuni-
dades” nestas áreas.

De acordo com o professor José Rebu-
ge, por não ser usual ter alunos açorianos nas 
olimpíadas internacionais, o facto de a Escola 
Secundária Antero de Quental ter conseguido 
qualificar dois alunos para duas olimpíadas dis-
tintas é motivo de orgulho e uma forma de de-
monstrar o trabalho que é desenvolvido pelos 
alunos no decorrer do ano lectivo.

Por outro lado, tendo em conta que os bons 
resultados não se medem apenas pelas partici-
pações nas olimpíadas realizadas a nível inter-
nacional, o professor de Física e Química apon-
ta que “o facto de a Júlia ter sido seleccionada 
para a prova nacional já é muito bom, ficou a 
nível nacional entre os 10 melhores, e isso é 
excelente”, diz.

No caso da astronomia, José Rebuge adian-
ta que pelo facto de a astronomia não fazer 
parte de alguns programas, esta é uma área “só 
mesmo para quem gosta” e onde “os alunos 
empenhados e interessados” conseguem sem-
pre chegar.

Joana Medeiros

Com 17 anos de idade, Júlia Mestre irá representar Portugal e os Açores na cidade de Keszthely, na Hungria
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Dia dos Açores assinalado a10 de Junho 
leva a que o Dia de Portugal seja 
comemorado um dia mais cedo nos Açores

Condecorações atribuídas pelo Representante da República

 O Dia de Portugal será comemorado, 
este ano, um dia mais cedo nos Açores, 
tendo em conta que o 10 de Junho coincide 
com as comemorações do Dia da Região 
Autónoma.

Atendendo a que este ano o Dia da Re-
gião Autónoma dos Açores coincide com a 
data de 10 de Junho, as comemorações do 
Dia de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas na Região terão lugar 
no dia 9 de Junho, Domingo de Pentecos-
tes”, avançou ontem o gabinete do Re-
presentante da República para os Açores, 
Pedro Catarino, numa nota de imprensa.

O Dia da Região Autónoma dos Aço-
res assinala-se todos os anos na Segunda-
feira do Espírito Santo, também conhecida 
como Segunda-feira do bodo, logo a seguir 
ao Domingo de Pentecostes, o que faz com 
que a data não tenha um dia fixo. (Ler de-
senvolvimento na página 7)

Este ano, o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, atribui conde-
corações a três personalidades açorianas 

no âmbito do Dia de Portugal, que vão ser 
entregues na Região pelo Representante da 
República.

O economista micaelense Roberto 
Amaral, que recebe o grau de comendador 
da Ordem do Mérito, foi deputado regio-
nal e deputado à Assembleia da República, 
Secretário Regional com a pasta das Fi-
nanças, administrador da companhia aérea 
açoriana SATA Air Açores, administrador 
da Caixa Económica Açoriana, director do 
Banco Totta e Açores na Região e Presi-
dente do Conselho de Administração da 
empresa Electricidade dos Açores (EDA).

O grau de comendador da Ordem do 
Mérito Comercial é atribuído a Patrícia 
Bensaude Fernandes, que preside ao Con-
selho de Administração do Grupo Bensau-
de, um dos maiores grupos económicos 
nos Açores, com negócios no comércio, 
nos transportes marítimos e aéreos, na in-
dústria e nos serviços, bem como no tu-
rismo, sendo proprietário do Terra Nostra, 
em São Miguel, entre outros hotéis.

É condecorado ainda com o grau de ofi-
cial da Ordem do Mérito Industrial João 
Alberto das Neves, jorgense, mestre de re-
paração naval, responsável pela construção 
e reconstrução de dezenas de embarcações 
de caça à baleia, de pesca e de tráfego lo-
cal nos estaleiros de Santo Amaro, na ilha 
do Pico. As comemorações do Dia de Por-
tugal nos Açores, que contam com a co-
laboração da Câmara Municipal de Angra 
do Heroísmo, na ilha Terceira, iniciam-se 
na Praça Velha, principal praça da cidade, 
com a formatura da guarda de honra (Mari-
nha, Exército e Força Aérea), pelas 10h20 
(hora local, mais uma em Lisboa), seguin-
do-se o hastear das bandeiras às 10h30.

Já no Solar da Madre de Deus, onde 
está instalado o gabinete do Representan-
te da República, terá lugar uma cerimónia 
comemorativa, pelas 11h00, com a inter-
venção do Representante da República 
para a Região Autónoma dos Açores e a 
imposição de condecorações, terminando 
com um porto de honra.

Patrícia Bensaúde condecorada 
com a Ordem de Mérito Comercial
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A relevância da Estatística na sociedade 
tem-se refletido no incremento do seu ensi-
no em todos os níveis de escolaridade. Atu-
almente, a Estatística desempenha um papel 
relevante no seio das empresas (públicas e 
privadas), nas escolas e em outras entidades 
que precisam de informações estatísticas, 
para o apoio à tomada de decisões...

Roberto Amaral recebe o grau 
de Comendador da Ordem de Mérito

João Alberto das Neves concecorado
com a Ordem de Mérito Industrial

Três candidatos qualificados para 
apresentar proposta para concepção e 
construção de navio Ro-Ro para a Região

A fase de qualificação das candidaturas 
do concurso limitado por prévia qualifica-
ção para a concepção e construção de um 
navio RO-RO de passageiros para a Re-
gião Autónoma dos Açores, com capaci-
dade para 650 passageiros e 150 viaturas, 
está concluída.

 O relatório do júri foi homologado 
pela Secretária Regional dos Transportes 
e Obras Públicas a 31 de Maio.

 Nesta fase concursal foram qualifica-
das três entidades e excluídas duas.

 Todos os candidatos foram notificados 
da decisão.

 Os candidatos que se qualificaram para 
a fase de apresentação de propostas, por 
terem demonstrado o cumprimento dos re-
quisitos de capacidade técnica e financeira 
fixados no programa do concurso, foram 
os seguintes: 

Candidato n.º 1 - ASTILLEROS AR-
MON, S.A.; 

Candidato n.º 2 - AMEDEO RESOUR-
CES PLC e TAIZHOU KOUAN SHIP-
BUILDING CO, LTD, em agrupamento;

 Candidato n.º 5 - BRODOGRADEV-
NA INDUSTRIJA SPLIT.

 Os candidatos qualificados têm ago-
ra um prazo de 75 dias de calendário para 
apresentação de propostas.
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Gruta do Carvão não é obstáculo à construção
de empreendimento no espaço da SINAGA
Empresários russos, belgas e americanos já visitaram a antiga fábrica do álcool 
na Lagoa e está a ser negociada a proposta de um dos empresários

 O Presidente do Conselho de Administra-
ção da SINAGA, Rui Maciel, informou ontem o 
Correio dos Açores que o relatório que resultou 
do estudo geotécnico do terreno onde se encon-
tram as instalações inactivas da unidade fabril, 
na Rua de Lisboa, veio demonstrar que o espaço 
tem as condições necessárias de segurança para 
se projectar um empreendimento de edificações.

A 11 de Junho de 2018, a Administração da 
SINAGA solicitou à Câmara Municipal de Ponta 
Delgada um Pedido de Informação Prévia com o 
objectivo de “avaliar as possibilidades edificati-
vas no terreno da Rua de Lisboa”.

Em resposta, a Câmara Municipal fez eco do 
parecer da Direcção Regional do Ambiente para 
a realização de um estudo geotécnico com o pro-
pósito de aferir, com rigor, os locais do terreno 
da SINAGA por onde passa a Gruta do Carvão 
“de modo a optimizar-se a capacidade construti-
va” no espaço.

Em sequência, a empresa pública promo-
veu a realização do estudo geotécnico e, segun-
do Rui Maciel, do relatório se conclui que não 
existe nenhum impedimento para se concretizar 
a construção de um empreendimento no local 
onde se encontra a fábrica. “À partida”, afirmou, 
“pelos resultados do relatório, não há nada que 
condicione em termos de construções na rua de 
Lisboa”, afirmou o Presidente da SINAGA.

O relatório constatou que, de facto, a Gruta 
do Carvão passa num determinado traçado pelo 
terreno da fábrica que, segundo Rui Maciel, po-
derá ser, por exemplo, o espaço para um parque 
de estacionamento com plataforma reforçada 
como já aconteceu em outras construções que se 
fizeram na zona da gruta.

 O relatório geotécnico já foi enviado para a 
Direcção Regional do Ambiente que dará o seu 
parecer à Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
entidade que decidirá pela construção ou não de 
edificações e pela sua volumetria tendo em aten-
ção, nomeadamente, a proximidade do aeropor-
to de Ponta Delgada

Propostas para comprar
fábrica do álcool

O Presidente do Conselho de Administração 
da SINAGA, Rui Maciel, confirmou ao Correio 
dos Açores que, na companhia da Presidente da 
Câmara da Lagoa, Cristina Calisto, já visitou as 
instalações da antiga fábrica do álcool com in-
vestidores russos, belgas e americano e que foi 
apresentada uma proposta de compra que está 
a ser negociada por a oferta do empresário não 
chegar aos valores pretendidos pela empresa pú-
blica.

A antiga fábrica do álcool da Lagoa é um 
imóvel de grandes dimensões e “possuidor de 
especificidades próprias, com estruturas indus-
triais edificadas, uma parte das quais em ruínas, 
e parcialmente classificado pela Câmara Munici-

pal da Lagoa, como Património Industrial, situ-
ação que, objectivamente, introduz dificuldades 
no processo negocial para venda”, lê-se numa 
resposta do Governo dos Açores a um requeri-
mento apresentado na Assembleia Legislativa 
Regional pelos deputados do PSD António 
Almeida e António Vasco Viveiros.

O imóvel da fábrica de álcool da Lagoa loca-
liza-se na Avenida António Medeiros e Almeida, 
no Rosário, com uma área de 9.591 metros qua-
drados e, desde 14 de Dezembro de 2018 a SI-
NAGA contratualizou com a ERA a promoção e 
mediação imobiliária para alienação do espaço.

Mais difícil tem sido a venda do terreno que 
a SINAGA tem à venda nas Capelas. O prédio 
urbano fica localizado na Rua da Formação Pro-
fissional e tem uma área de 23.039 metros qua-
drados.

Instalações da SINAGA vão transformar-se em empreendimento de edificações

Segundo relatório de geotecnia na posse da Direcção Regional do Ambiente

Embalados 
2,6 milhões
de quilos 
de açúcar 
em 2018

 Durante o ano passado a SINAGA 
embalou 2.660.199 quilos de açúcar 
para colocar no mercado.

Um Contrato-Programa celebrado 
entre a Região Autónoma dos Açores 
e a SINAGA, estabelece um montan-
te global máximo até € 2 000 000,00 
(dois milhões de euros) a transferir do 
Orçamento da Região para a empresa 
pública. 

Segundo o Executivo açoriano, o 
valor do Contrato-Programa tem por ob-
jectivo “contribuir para o financiamento 
das despesas gerais de exploração, a fim 
de melhorar a posição económica da 
SINAGA e, por conseguinte, assegurar 
que esta continue a assegurar o normal 
fornecimento de açúcar ao mercado re-
gional”.

A SINAGA tem, actualmente, 
28 trabalhadores no quadro, seis dos 
quais são operadores de máquinas de 
empacotamento, um cozedor de açúcar 
e um álcooleiro centrifugador.

Fórum “Serviço Regional de Saúde: Uma conquista 
e um direito dos açorianos” a 28 de Junho na Lagoa

 A  Secção Regional da Região Autónoma 
dos Açores da Ordem dos Enfermeiros realiza, 
a 28 de Junho, na Cidade da Lagoa (Parque de 
Ciência e Tecnologia de São Miguel), o Fórum 
“Serviço Regional de Saúde: Uma conquista e 
um direito dos açorianos”, um evento que será, 
também, a última grande iniciativa pública pro-
movida pela actual equipa de órgãos estatutários 
regionais desta Secção Regional.

Aberto à participação de toda a população, 
o Fórum Serviço Regional de Saúde é uma ini-
ciativa inédita na Região Autónoma dos Açores, 
dado ser a primeira vez, nos seus quase 40 anos 
de história, que se dedica uma iniciativa e um 
dia inteiro à exclusiva discussão das matérias 
que orbitam o Serviço Regional de Saúde dos 
Açores.

Do programa (a divulgar brevemente) fazem 
parte personalidades que, no plano nacional e 
regional, marcaram de forma determinante a 
realidade da saúde em Portugal e nos Açores, 
mas também aquilo que foi a afirmação e a con-
solidação da autonomia dos Açores e, com ela, 
a criação do seu próprio Serviço Regional de 
Saúde. O Fórum conta com o Alto Patrocínio 
da Presidência do Governo Regional dos Aço-
res, “condição reveladora da sua condição de 
interesse público, mas também da necessidade 
de discutir, com seriedade e profundidade, num 
sentido de construção e serviço aos açorianos, 
um Serviço Regional de Saúde preparado para 
enfrentar os desafios que o presente e o futuro 
trarão”.

 Para Luís Furtado, Presidente do Conselho 

Directivo Regional (CDR) da Secção Regional 
dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, “esta 
iniciativa é a confirmação daquilo que tem sido 
um mandato dedicado à defesa dos superiores 
interesses dos cidadãos açorianos em matéria 
de saúde, evidenciando um elevado sentido de 
responsabilidade e compromisso com o Serviço 
Regional de Saúde e, por esta via, com os Aço-
res e com os açorianos”.  

Recorde-se que Luís Furtado, liderando uma 
equipa de 30 enfermeiros, apresentou-se a elei-
ções em 2015 com uma candidatura indepen-
dente e com um projecto dirigido aos Açores e 
aos enfermeiros açorianos. “Se dúvidas havia de 
que seríamos capazes, não há hoje margem para 
qualquer dúvida. Fomos eleitos na Região com 
47% dos votos, os enfermeiros acreditaram em 

nós e nós soubemos responder afirmativamente. 
Este Fórum, a par de outras inúmeras iniciati-
vas que promovemos nos Açores, são o reflexo 
do compromisso e do afincado trabalho que fi-
zemos pelos Açores”, destacou o Presidente do 
CDR. 

O Fórum Serviço Regional de Saúde está 
aberto à participação de toda a comunidade ci-
vil, profissional e académica, e, através desta 
alargada base de participação, “pretende-se, por 
via da discussão, do contributo e do compro-
misso individual de cada cidadão, relevar para a 
visão de futuro de um Serviço Regional de Saú-
de resiliente e capaz de continuar a assegurar as 
respostas em cuidados de saúde dos açorianos, 
num contexto geográfico, político e administra-
tivo ímpar.



Um homem de nacionalidade estrangeira co-
meçou ontem a ser julgado pela prática de um 
crime de tráfico de estupefacientes.

A sessão de julgamento decorreu na sala de 
audiências dos julgamentos colectivos do Tribu-
nal Judicial de Ponta Delgada.

Antes do início da sessão ficamos a saber que 
este homem já tinha sido condenado pela práti-
ca de um crime de tráfico de menor gravidade e 
cumpria 18 meses de pensa suspensa, quando foi 
detido pelas autoridades, em pleno Aeroporto de 
Ponta Delgada, João Paulo II.

A sua detenção ocorreu em Dezembro do 
ano passado, no dia 24, pelas 14 horas. Chegou 
a Ponta Delgada proveniente de Lisboa num 
voo Low Cost e consigo trazia uma mala trolley 
com várias placas de resina de cannabis, com 
um peso total de 114,9 gramas, quantidade sufi-
ciente para 317 doses individuais, que segundo 
a acusação destinava-se a ser vendido para um 
ou mais indivíduos, que entretanto não foram 
identificados.

Uma parte para consumir 
a outra para os amigos

Perante os juízes, o arguido, que trabalha 
numa das áreas da saúde manifestou o desejo 
de falar, confessando ser verdade os factos que 
constam da acusação. O haxixe era para seu 
consumo, mas não vende. Aliás, “iria consumir 
alguma parte e ceder a outra parte” a outros in-
divíduos. 

“Tem alguma explicação lógica para ter feito 
isto, quando já tinha sido condenado a 18 meses 
de prisão com pena suspensa pela prática de um 
crime de tráfico de menor gravidade?”, Questio-

nou um dos juízes.
Em resposta, o arguido disse que em tempos 

“trabalhou numa smartshop” e por isso era habi-
tual lidar com substâncias similares.

No demais, tinha planeado ficar uma semana 
em São Miguel para passar o Natal e queria fazer 
uma surpresa a uns amigos.

Smartshop: Drogas legais vendidas 
“com segurança”

Para quem não sabe, uma smartshop é um 
estabelecimento de venda especializada de subs-
tâncias psicoativas. Há quem diga que são lojas 
inteligentes que se dedicam à venda de drogas 
legais vendidas “com segurança”.

Dos chás afrodisíacos às ervas alucinogéni-
cas, passando pelo viagra natural à marijuana 
selvagem, as smartshops são cada vez mais um 
fenómeno que ganha força no território nacional 
e na Europa.

MP pede pena de prisão

Dada a sua confissão, o Ministério Público 
prescindiu da audição das testemunhas arroladas 
neste processo para produção de mais provas.

Nas alegações finais, a 
Procuradora do Ministério Públi-
co começou por referir “o arguido 
confessou os factos que praticou, 
à semelhança do que tinha feito 
no primeiro interrogatório judi-
cial, perante o juiz de instrução, 
insistindo que a droga não era 
para vender. No entanto, e tendo 
em conta à quantidade, que é mui-

ta para o consumo, deve ser condenado a pena 
de prisão. Já trabalhou numa smartshop e tinha 
de ter conhecimento dos malefícios dos produtos 
estupefacientes”.

Por seu turno, o advogado do arguido falou de 
alguma “ingenuidade” do seu constituinte. “Agiu 
desta forma sem pensar como agem as autorida-
des, mas assumiu o que tinha feito e colaborou 
com a justiça”.

Em relação à medida concreta da pena e 
sua execução, o representante legal do arguido 
relembrou o seu relatório social. “Tem uma 
actividade e é um profissional independen-
te”. Motivo mais do que suficiente, no seu 
entender, para que lhe seja dada uma der-
radeira oportunidade, ou seja, nova sus-
pensão da pena a aplicar sujeita a regras 
que o tribunal achar convenientes.

A leitura do acórdão ficou 
agendado para se concretizar 
ainda esta semana. Até lá, o 
arguido manter-se-á sujeito à 
medida de coacção de obri-
gação de permanência na 
habitação. 

Marco Sousa

pub.
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Ministério Público pede prisão para homem 
julgado em São Miguel por tráfico de droga

Detido no Aeroporto João Paulo II com várias placas de haxixe

Estava com pena suspensa e trazia mais de um quilo de haxixe numa mala trolley. Foi detido no Ae-
roporto de Ponta Delgada, em Dezembro do ano passado. O homem vai conhecer ainda esta semana 
a sentença de um colectivo de juízes.
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PS/A e Governo apontam atrasos 
da República em projectos para 

os Açores enquanto BE considera 
serem incumprimentos

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia afir-
mou ontem, na Assembleia Legislativa, na Horta, que no que 
respeita ao radar meteorológico que será instalado no Pico 
da Barrosa, na ilha de São Miguel, em Janeiro, técnicos da 
SRMCT, do IPMA e do Instituto de Telecomunicações da 
Universidade de Aveiro efectuaram um levantamento das 
condições técnicas para a instalação daquela infra-estrutura 
no local.

 Neste sentido, Gui Menezes referiu que o IT enviou uma 
proposta para efectuar o plano de desmobilização e relocali-
zação das antenas que estão implantadas no Pico da Barrosa, 
para que, por um lado, a nova infra-estrutura de radar afecte 
o menos possível as estruturas e os elementos já instalados 
e, por outro, seja possível, através da instalação do radar 
meteorológico, proceder à reorganização do local, cujo pro-
cesso será adjudicado pelo IPMA.

O governante disse, por outro lado, que a Comissão 
Instaladora do Observatório do Atlântico produziu um rela-
tório com base no qual está a ser elaborado um projecto que 
será submetido aos mecanismos financeiros do Espaço Eco-
nómico Europeu e da Noruega (EEA Grants).

 Gui Menezes frisou ainda que o Observatório do Atlânti-
co, que será instalado no Faial, é um dos projectos pré-defini-
dos para este programa financeiro da Noruega, Lichtenstein 
e Islândia, que dispõe, no total, de 102,7 milhões de euros 
até 2021.

 O governante, que falava durante um debate de urgência 
sobre incumprimento dos compromissos do Governo da Re-
pública para com a Região, apresentado pelo BE, salientou 
que os EEA Grants têm vários eixos de financiamento, entre 
os quais o de ‘Crescimento Azul’, que dispõe de mais 44 mi-
lhões de euros para fomentar a economia azul em Portugal.

 O Secretário Regional referiu que o projecto do Observa-
tório do Atlântico “ainda não está concluído”, acrescentando, 
contudo, que está a ser desenvolvido pelo Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), pelo Fundo Regional para a 
Ciência e Tecnologia (FRCT) e pela Agência Regional para 
o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação 
(ARDITI), da Madeira.

  Gui Menezes salientou que, no âmbito do AIR Centre, 
que tem tido “um grande envolvimento” dos governos da Re-
pública e dos Açores, está a ser desenhado “um novo progra-
ma com a Universidade Massachusetts Lowell para que haja 
um intercâmbio de investigadores e de projectos científicos”.  
O governante adiantou ainda que, a 12 e 13 de Junho, alguns 
investigadores da Universidade Massachusetts vão deslocar-
se aos Açores “para consubstanciarem o acordo que está a 
ser preparado e que é semelhante ao acordo que existe entre 
Portugal e o MIT”.

Antenas da Barrosa 
vão ser recolocadas 
para se instalar um 

radar meteorológico

Gui Menezes no Parlamento   
 O líder parlamentar do BE na 

Assembleia Legislativa dos Açores, 
António Lima, denunciou esta ontem 
alguns “incumprimentos” do Estado 
para com a Região Autónoma, mas o 
PS e o Governo Regional falam ape-
nas em alguns atrasos. 

“A palavra incumprimento é, infe-
lizmente, inevitável. Isto porque, sem 
margem para dúvidas, poucos foram 
os compromissos com os Açores que 
foram cumpridos pelo actual Gover-
no da República”, apontou o deputa-
do bloquista, durante um debate de 
urgência apresentado no Parlamento 
açoriano, na Horta.

António Lima deu como exemplos 
desse incumprimento a instalação de 
três radares meteorológicos nos Aço-
res ou o arranque da construção da 
nova cadeia de Ponta Delgada, obras 
várias vezes prometidas pelo Governo 
de António Costa (PS), ao longo desta 
legislatura, mas até agora nunca con-
cretizadas.

“Os compromissos do Governo 
da República com os Açores são uma 
mão cheia de nada”, lamentou o líder 
do BE no arquipélago, acusando o PS 
e o Executivo regional socialista, lide-
rado por Vasco Cordeiro, de se terem 
remetido ao silêncio em relação a es-
tas matérias, em vez de defenderem os 
interesses dos açorianos.

O Secretário Regional adjunto da 
Presidência, Berto Messias, recusou 
falar em incumprimentos da Repú-
blica para com a Região, admitindo 
apenas a existência de atrasos em al-
gumas obras e investimentos, como a 
instalação dos radares ou a construção 
do novo estabelecimento prisional de 
São Miguel, devido a “questões pro-
cessuais”.

“Há um conjunto de questões pro-
cessuais que, eventualmente, deviam 
andar mais depressa. Agora, tudo 
aquilo que foi prometido está efecti-
vamente em andamento”, sublinhou 
o governante, lamentando, por outro 
lado, que os bloquistas estejam já em 
“campanha eleitoral” (as eleições re-
gionais realizam-se em 2020).

PP diz que BE faz propaganda

Já Artur Lima, deputado do CDS, 
recordou que o Bloco de Esquerda 
também tem “responsabilidades” no 
alegado incumprimento das promessas 
feitas pela República na Região, uma 
vez que os bloquistas, além de apoia-
rem o Executivo de António Costa, 
viabilizaram todos os Orçamentos do 

Estado ao longo desta legislatura.
“Vem aqui fazer a mais barata pro-

paganda política eleitoralista, quando 
na verdade os senhores são os respon-
sáveis pelo não cumprimento. Senão, 
os senhores teriam aprovado propos-
tas de alteração e não o fizeram. Apro-
varam todos os Orçamentos do Estado 
do Governo da República. Portanto, 
os senhores são mais culpados do que 
eles”, acusou.

Já Mónica Seidi, do PSD, apro-
veitou o debate para perguntar “onde 
estavam os deputados do PS eleitos 
pelos Açores à Assembleia da Repú-
blica - Carlos César, Lara Martinho 
e João Fernando Castro – para não 
terem acautelado os interesses da Re-
gião junto do Executivo de António 
Costa”.

“Perante os compromissos que não 
saíram do papel, o que é que faltou 
aos camaradas socialistas da Repú-
blica para não cumprirem aquilo que 
vieram aqui anunciar aos camaradas 
socialistas da Região e a todos os aço-
rianos?”, questionou.

Francisco Coelho, deputado da 
maioria socialista, recusou também 
falar em incumprimentos, mas apenas 
em atrasos, e lembrou que, indepen-
dentemente de tudo isso, os Governos 
socialistas sãos “mais amigos” dos 
Açores do que os Governos de direita. 
“Eu não tenho qualquer tipo de dúvi-
da, e acho que a maioria dos açorianos 

também não, de que os Governos da 
República do Partido Socialista fo-
ram, em geral, bem melhores e mais 
amigos das autonomias. Ninguém 
pode ter dúvidas disso”, insistiu.

Porém, Paulo Estêvão, único depu-
tado do PPM no Parlamento açoriano, 
entende que o Estado falhou também 
noutras áreas, em relação aos Aço-
res, dando como exemplo o combate 
à pobreza. “Em relação à pobreza, é 
necessária uma agenda açoriana am-
biciosa e que tenha, evidentemente, 
uma comparticipação financeira muito 
mais acentuada por parte da Repúbli-
ca”, frisou, lembrando que o problema 
vai muito para além de atrasos e de-
moras em obras.

João Paulo Corvelo, do PCP, lem-
brou outros compromissos que o Go-
verno da República não concretizou 
nesta legislatura, com destaque para 
os apoios especiais aos ex-trabalhado-
res da conserveira COFACO, na ilha 
do Pico, aprovados por unanimidade, 
mas nunca implementados pelo Esta-
do.

“Vários dos compromissos assu-
midos não serão, de facto, cumpridos 
nesta legislatura e, com muita preo-
cupação, verificamos que resoluções 
relativas a esta Região, aprovadas até 
por unanimidade na Assembleia da 
República, continuam por cumprir por 
parte do Governo da República”, de-
clarou.

CDS/PP/Açores diz que BE faz parte do Governo
da República “e já está em campanha política”

BE/A fala em incumprimento sobre nova cadeia de São Miguel
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Parlamento açoriano vai 
atribuir Insígnia Autonómica 

de Valor ao Comando 
da Zona Marítima dos Açores

O Governo dos Açores prevê que esteja concluído no 
final deste ano o estudo que vai caracterizar o fenómeno da 
violência doméstica e de género na Região, à semelhança 
de uma análise realizada há dez anos, conjugando várias 
vertentes. 

“Há 10 anos foi feito esse estudo exaustivo pela Uni-
versidade de Lisboa e agora tornámos a fazer esta análise 
para que possamos ter um ponto de situação da evolução do 
nosso trabalho e dos fenómenos”, disse esta Terça-feira o 
Director Regional da Solidariedade Social.

Paulo Fontes falava aos jornalistas após a abertura do 
VI Encontro Regional de Prevenção e Combate à Violência 
Doméstica e de Género que reúne em Ponta Delgada cerca 
de 50 técnicos que trabalham na área da prevenção da vio-
lência e promoção da igualdade no arquipélago.

O Director Regional da Solidariedade Social explicou 
que o estudo em causa, que “já não era feito há 10 anos, 
está a ser realizado pela Universidade de Lisboa” e está 
a ser analisada “uma grande massa de dados tanto a nível 
das vítimas, das queixas, dos processos e da percepção das 
pessoas em relação à violência”.

“É um estudo comparativo de 10 anos de percurso que 
conjuga muitos dados para tentarmos perceber também 
as linhas de evolução e as novas formas de expressão da 
violência para adequarmos sempre a nossa intervenção”, 
salientou Paulo Fontes, referindo que esta é “uma compo-
nente importante” da avaliação, “mas não é a única que está 
a ser implementada”.

Segundo o Director Regional, além desse estudo tam-
bém são feitas “avaliações qualitativas com os técnicos” 
para aferir “algumas especificidades”.

“Desse estudo ainda não é possível adiantar números”, 
acrescentou, frisando, no entanto, a importância de haver 
“uma consciência social” sobre a violência e “uma indig-
nação social”.

Paulo Fontes destacou as medidas que têm sido 
implementadas nos Açores para combater o fenómeno, sa-
lientando que a Região já tem uma estrutura de respostas 
para apoiar as vítimas em todas as ilhas, mas considerou 
que há novas respostas que são necessárias, tendo em con-
tas as novas formas de violência, nomeadamente nas redes 
sociais e no namoro.

“E é também o alargamento desta luta que não deve ficar 
só na área social e estender-se a vários sectores da gover-
namentação, desde o emprego, habitação, saúde e câmaras 
municipais”, sustentou o Director Regional da Solidarie-
dade Social, assinalando que existe “desde 2015 um pro-
tocolo com a Associação de Municípios para implementar 
planos de igualdade nas autarquias”, sendo que “várias já 
o estão a fazer”.

Açores vão apresentar 
novo estudo sobre 

a evolução da violência 
doméstica e de género

Navios Patrulha desempenham um papel importante no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo

Dez anos depois do primeiro

A Região vai atribuir, no Dia da 
Região, a 10 de Junho, a Insígnia 
Autonómica de Valor ao Comando da 
Zona Marítima dos açores – Centro 
de Coordenação de Busca e Salva-
mento Marítimo (MRCC Ponta Del-
gada).

As condecorações foram ontem 
aprovadas por unanimidade em ple-
nário da Assembleia Legislativa Re-
gional e a cerimónia de imposição 
de condecorações vai realizar-se na 
Calheta de São Jorge. 

Ao instituir as insígnias honoríficas 
açorianas, a Assembleia Legislativa 
Regional pretende “prestar homena-
gem a pessoas singulares ou colec-
tivas que, em múltiplas vertentes da 
sua actuação e em actos com os mais 
diversos enquadramentos, se hajam 
distinguido em benefício da comuni-
dade e na valorização da Região Au-
tónoma dos Açores”.

A Insígnia Autonómica de Reco-
nhecimento vai ser atribuída a Fran-
cisco Inácio de Sousa Pereira Forjaz 
de Lacerda (a título póstumo); a Fre-
derico de Menezes Avelino Machado 
(a título póstumo); Genuíno Alexan-
dre Goulart Madruga; Manoel Tomaz 
Gaspar da Costa; Milton Augusto de 
Azevedo Morais Sarmento; Nuno 
Sequeira Correia de Sá e ao Centro 

de Informação e Vigilância sismovul-
cânica dos Açores (CIVISA).

A Insígnia Autonómica de Mérito 
Profissional vai ser atribuída a Carlos 
Manuel Pimentel Enes e a Maria João 
Maciel Jorge Dodman.

A insígnia Autonómica de Mérito 
Industrial, Comercial e Agrícola vai 
ser atribuída a Carlos Manuel da Sil-
va; João Silveira Tavares, Maria de 
Jesus dos Santos Bettencourt Félix 
(a título póstumo); Maria de Melo 
Pacheco de Medeiros; Renato Ma-
nuel Gonçalves Goulart; Vasco Elias 
Bensaude (a título póstumo) e àCon-
fraria do Queijo de São Jorge.

Ínsígnia de Mérito

A Insígnia Autonómica de Méri-
to Cívico vai ser atribuída a Adelino 
Paim de Lima Andrade; António de 
Fraga Pimentel (a título póstumo); 
a Clélia de Fátima de Brito Nunes 
Vicente; o Guilherme João de Fraga 
Gomes (a título póstumo); o João 
de Brito do Carmo Menezes; a Luís 
Miguel Costa Oliveira Mota dos 
Santos (a título póstumo); Manuel 
António das Matas Santos; Asso-
ciação Cultural Angra Jazz; Clube 
Desportivo Escolar Flores; Filarmó-
nica “Clube União Instrução e Re-

creio”; Instituto São João de Deus 
– Casa de Saúde de São Miguel e à 
Santa Casa da Misericórdia das Ve-
las.

A atribuição das insígnias 
honoríficas açorianas, para além de 
“representar o reconhecimento pú-
blico para com os cidadãos ou ins-
tituições que, ao longo dos anos, 
contribuíram de forma expressiva 
para consolidar a identidade históri-
ca, cultural e política do povo aço-
riano.”.

“Pretende, também, de forma 
simbólica, estimular a continuidade e 
emergência de feitos, méritos e virtu-
des com especial relevo na construção 
do nosso património insular”.

“Continuar a distinguir, formal e 
solenemente, o inestimável contributo 
daqueles que se notabilizaram com o 
seu labor, a sua arte ou o seu pensa-
mento, simboliza a perpetuação da 
nossa própria identidade”, sublinha-
se no diploma regional que cria as 
Insígnias Honoríficas Açorianas.

Num dos ultimos anos surgiram 
em pública discordâncias sobre al-
guma das personalidades propostas 
para receber as Ínsignias mas, este 
ano, todos os partidos chegaram a 
acordo sobre os nomes e instituições 
propostas.

Lista das Insígnias aprovada por unanimidade 
pela Assembleia Legislativa Regional
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Os Açores devem ter mais benefícios pelo 
contributo que dão para a relação entre Portugal 
e os EUA, defendeu Vasco Cordeiro em Boston

O Presidente do Governo defendeuontem, em 
Boston, Massachusetts, que os Açores têm sido 
uma parte indispensável na construção da relação 
entre Portugal e os Estados Unidos da América, 
devendo ser mais beneficiados pelo contributo 
que dão para o estatuto de aliados e amigos que 
une os dois países.

 “Os Açores são, desde o início, uma parte 
integrante e indispensável na construção dessa re-
lação bilateral que deve ser dinâmica e, por isso, 
também devem beneficiar mais ativamente do es-
tatuto de amigos e aliados que une os dois países 
ao longo de séculos”, afirmou Vasco Cordeiro.

 O Presidente do Governo falava na Massa-
chusetts State House, na sessão solene comemo-
rativa do 35.º Portuguese Heritage Day naquele 
Estado norte-americano, na qual participou como 
convidado de honra, tendo sido, nesta ocasião, 
agraciado com a Insígnia ‘Portuguese Heritage 
Award’.

 Segundo Vasco Cordeiro, que foi convidado 
pelos membros do Caucus Português no Parla-
mento de Massachusetts, liderado pelo Senador 
Marc Pacheco e pelo Representante Tony Cabral, 
existe, por vezes, a tendência para limitar as re-
lações bilaterais entre Portugal e os EUA, nos 
Açores, à presença norte-americana na Base das 
Lajes e à sua contribuição, directa e indirecta, em 
termos de emprego e de economia.

 “Isso não seria apenas uma perspectiva 
simplista, mas, acima de tudo, representaria uma 
negação intencional das potencialidades e opor-
tunidades que podem surgir para a Região e para 
o país a partir das relações históricas dos Açores 
com territórios e estados dos EUA”, sublinhou o 
Presidente do Governo.

 Na sua intervenção na sessão solene em que 
foram agraciadas cerca de duas dezenas de perso-
nalidades, oito das quais de ascendência açoriana, 

Vasco Cordeiro preconizou ainda que, nas mais 
diversas áreas, os Açores não podem ser ignora-
dos ou contornados nesta relação bilateral, parti-
cularmente no contexto do Acordo de Cooperação 
e Defesa de 1995, sendo uma responsabilidade de 
Portugal promover todas as formas de melhorar o 
valor estratégico dessa infraestrutura militar.

 “Ao longo dos anos, os Açores estabelece-
ram-se de forma clara e robusta como um acti-
vo na construção da relação política, humana e 
institucional entre Portugal e os EUA”, salientou 
o Presidente do Governo, ao deixar claro que este 
é um relacionamento “forte e importante e, poten-
cialmente, muito frutífero” no futuro.

 “Não se deve esperar que esse relacionamen-

to seja monotonamente perfeito”, afirmou Vasco 
Cordeiro, ao manifestar-se, assim, “confiante e 
esperançoso” que, da mesma forma que tem sido 
possível superar os obstáculos deste percurso ao 
longo dos anos, será possível continuar este cami-
nho conjunto no futuro. 

“Sei que o que nos une é, de longe, mais forte, 
mais profundo e muito mais valioso do que o que, 
eventual e temporariamente, pode nos dividir”, 
afirmou o Presidente do Governo. Nesta sessão 
solene, Vasco Cordeiro salientou, por outro lado, 
que o Governo dos Açores está plenamente cons-
ciente da importância da diáspora açoriana como 
elemento-chave na afirmação externa dos Açores 
e de Portugal no mundo, razão pela qual tem pro-

movido uma estratégia de constante aperfeiçoa-
mento de vários mecanismos de apoio a organiza-
ções sociais e culturais, entre outras.

 “Mas também pretendemos encorajar um 
envolvimento mais direto e regular da nossa co-
munidade no processo de ajudar a definir as prio-
ridades dos Açores para o futuro”, assegurou o 
Presidente do Governo, ao adiantar que, para isso, 
o Executivo criou o Conselho da Diáspora Açoria-
na, órgão consultivo que garantirá a participação, 
colaboração e consulta dos açorianos espalhados 
pelo mundo no projecto de desenvolvimento da 
Região para os próximos anos.

 “A acção deste Conselho centrar-se-á, princi-
palmente, no envolvimento dos Açorianos que re-
sidem fora do arquipélago, representando todas as 
áreas geográficas onde estão presentes, no debate 
e definição de políticas públicas, com especial ên-
fase na promoção das relações entre a Região e a 
diáspora açoriana no mundo”, adiantou.

 Segundo disse, os Açores estão a assistir a um 
novo ciclo de desenvolvimento que deve mobili-
zar a participação de todos os atores interessados 
em aproveitar as oportunidades que surgem.  Nes-
se sentido, apontou o exemplo do turismo, com as 
dormidas de norte-americanos a crescerem quase 
29% em 2017 e 25% em 2018, e com os Estados 
Unidos a ocuparem, no 1.º trimestre deste ano, o 
primeiro lugar entre os países que procuram os 
Açores.

 “No campo da ciência, os Açores serão cer-
tamente, na próxima década, o mais importante 
eixo atlântico para o estudo do Mar, Climatologia 
e Espaço”, referiu Vasco Cordeiro, salientando os 
exemplos, entre outros, do AIR Center, do Tercei-
ra Tech Island, do futuro Space Port de Santa Ma-
ria, do Observatório Atlântico, que será instalado 
no Faial, assim como os parques tecnológicos da 
Terceira e de São Miguel.

Homem tenta mutilar-se frente da esposa e da mãe
Ontem, ao fim do dia, a Rua Dr. José Pereira 

Botelho, na freguesia do Rosário, concelho de 
Lagoa, foi fechada ao trânsito devido ao fac-
to do homem que explora o antigo restaurante 
Traineira, agora Taberna 13-13, ter-se barricado 
no seu interior com a mãe e a esposa e, na frente 
destas, ter-se tentado mutilar. Os ânimos exal-
taram-se e o homem que tentava, supostamente 
colocar fim à vida, foi impedido pela mulher, ao 
mesmo tempo que esta telefonava para a polícia 
a pedir ajuda. Na altura, houve grande alarido 
e chegada ao local, a PSP vedou a zona onde se 
encontravam dezenas de populares. Ali chega-
ram também várias viaturas com elementos da 
Policia Judiciária e da Policia de Intervenção da 

PSP, tendo esta última entrado no restaurante 
à força e impedido danos de maior. O homem 
foi levado pelos agentes para ser ouvido sobre 
os acontecimentos. Ao contrário chegou a ser 
aventado no local, não houve reféns mas sim 
uma tentativa deste homem se ferir a toda a 
força e, supostamente para pôr fim à vida, tento 
sido impedido pela esposa. 

À hora em que tudo aconteceu, perto das 18 
horas, não havia trabalhadores no restaurante, 
mas quando estes chegaram ao local manifes-
taram-se incrédulos porque nada na postura do 
homem que geria o restaurante fazia prever tal 
desfecho. A mãe e a esposa estavam em cho-
que com o acontecido.                          CA

Vasco Cordeiro intervindo no Massachusetts State House, em Boston
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As notas de 100 e 200 euros da segunda sé-
rie de nota euro, entraram em circulação na área 
do euro no dia 28 de Maio de 2019 e integram 
diversos elementos de segurança novos já intro-
duzidos nas notas anteriores, a impressão em re-
levo presente nas margens das notas, o número 
esmeralda na frente e a “janela com retrato” que 
é visível tanto na frente como no verso da nota, 
quando observa a nota contra a luz, sendo acres-
centado como elemento de segurança adicional 
um holograma satélite que ao inclinar a nota 
torna visível símbolos de euro (€) de pequena 
dimensão que se movem em torno dos algaris-
mos representativos do valor das notas.

As novas notas de 100 e 200 euros têm di-
mensões diferentes das notas de 100 e 200 euros 
da primeira série. A largura destas duas denomi-
nações é igual à da nova nota de 50 euros que 
entrou em circulação em 2017. O comprimento 
permanece, contudo, inalterado - quanto maior 
é o comprimento, mais elevado o valor da nota.

Em Portugal, as novas notas de 100 e 200 

euros foram colocadas em circulação pelo Ban-
co de Portugal, através dos balcões das institui-
ções bancárias e de máquinas de distribuição de 
notas

Com a entrada em circulação das novas no-
tas, os cidadãos poderão continuar a utilizar as 
notas de 100 e 200 euros da primeira série, sem 
restrições. Não é necessário trocar notas mas 
quem pretender fazê-lo pode dirigir-se ao bal-
cão de um banco ou a uma tesouraria do banco 
de Portugal

Neste sentido o Comando Regional da PSP 
do Açores refere em comunicado que está a 
desenvolver uma operação de sensibilização, 
através de um ajustado emprego dos meios hu-
manos e materiais de que dispõe.

A operação está a decorrer no período 
compreendido entre 3 e 14 de Junho de 2019 
e tem como objectivo sensibilizar os comer-
ciantes; população idosa e população escolar, 
através de contactos individuais ou acções de 
sensibilização planeadas 

PSP sensibiliza para as novas 
notas de 100 e 200 euros que 

entraram em circulação

A Direcção Regional da Agricultura iniciou 
um programa de formação em inseminação artifi-
cial de ovinos de leite na ilha de Santa Maria, que 
decorre até Sexta-feira e visa capacitar e instruir 
os colaboradores do Centro de Armazenamento 
de Sémen do Serviço de Desenvolvimento Agrá-
rio de Santa Maria e os ovinicultores desta ilha.

 “Tendo em conta a decisão do Conselho do 
Governo de 29 de Abril de instalar no Centro de 
Inseminação Artificial do Serviço de Desenvolvi-
mento Agrário da ilha de Santa Maria uma secção 
de melhoramento animal e reprodução de peque-
nos ruminantes, relacionando os cruzamentos e as 
épocas de parto melhor adequadas às condições 
edafoclimáticas e de comercialização de ovinos 
e caprinos, a Direcção Regional da Agricultu-
ra encetou agora um programa de formação e 
capacitação de todos os agentes envolvidos”, afir-
mou o Diretor Regional.

 Esta formação, a cargo de João Pedro Barbas, 
investigador do Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, contempla uma componen-
te teórica de nove horas, em que se abordará, por 
exemplo, a anatomia do aparelho reprodutor, a 
deteção e sincronização de cios e os métodos de 
colheita de sémen.

 A parte prática, com uma carga horária de 16 
horas, contemplará, designadamente, a colheita de 
sémen, a inseminação artificial de fêmeas e visitas 
a explorações.

 Paralelamente, terá lugar uma palestra sobre 
‘Técnicas de reprodução assistida em peque-
nos ruminantes e a importância da nutrição e do 
maneio dos animais para o sucesso desta técnica’, 
destinada a todos os produtores de ovinos da ilha 
de Santa Maria, de modo a melhor habilitá-los à 
boa gestão das suas explorações e à aquisição de 
conhecimentos para utilização futura. 

“Todas estas acções visam dotar os produto-
res e os técnicos das ferramentas necessárias para 
maximizar a produção de leite, aproveitando a 
curva natural da produção forrageira através de 
um plano de programação dos partos, de modo 
a rentabilizar o investimento tido na aquisição do 
rebanho e nas infraestruturas destinadas à produ-
ção e transformação de produtos lácteos”, frisou 
José Élio Ventura. 

O Director Regional da Agricultura referiu 
ainda que foram recentemente introduzidas em 
Santa Maria núcleos de ovinos da raça ‘Lacaune’, 
uma raça de aptidão leiteira, com o objectivo de 
produzir leite para posterior transformação local 
em produtos lácteos, nomeadamente num queijo 
de ovelha específico que se torne uma referência 
mariense.

Para José Élio Ventura, a implementação da 
inseminação artificial em ovinos irá permitir um 
melhor planeamento do efectivo, no sentido de 
maximizar a produção e rentabilizar os investi-
mentos efectuados neste sector.

Formação em inseminação 
artificial de ovinos de leite 
arranca em Santa Maria

Mais 15 profissionais habilitados a 
exercer Medicina Legal na Região

 Os Açores, de acordo com nota do GaCS,  
passam este ano a dispor de mais 12 médicos com 
o curso superior de Medicina Legal e Ciências Fo-
renses, dois psicólogos e um antropólogo, aptos a 
apoiar o Instituto Nacional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses (INMLCF) na resposta a situa-
ções de perícias médico-legais, como autópsias ou 
exames de clínica forense.

Este curso foi realizado pelo INMLCF, em 
colaboração com a Secretaria Regional da Saúde, 
entre Setembro de 2018 e Janeiro de 2019, es-
tando a decorrer os estágios práticos obrigatórios 
para a finalização do curso. A formação contou 
com a participação de profissionais das áreas da 
Medicina, Direito, Psicologia e Antropologia, 

entre outras, tendo decorrido, em simultâneo, em 
Coimbra, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e 
Horta, com a leccionação de diversos módulos, 
designadamente da área do Direito, da Química e 
Toxicologia Forenses, da Genética e Biologia Fo-
renses, da Patologia Forense, da Clínica Médico-
Legal, da Antropologia Forense, da Psiquiatria e 
Psicologia Forenses. Entre os profissionais que 
terminaram esta formação, sete desempenham 
funções em São Miguel, quatro no Faial, dois na 
Terceira e dois em São Jorge. A existência de um 
maior número de profissionais formados em Me-
dicina Legal nos Açores permite agilizar proce-
dimentos na realização de autópsias e de outras 
perícias médico-legais.

José Élio Ventura: “A implementação da inseminação artificial em ovinos
 irá permitir um melhor planeamento do efectivo na ilha de Santa Maria”

Câmara renova protocolo com 
Orquestra Ligeira de Ponta Delgada 

Foi assinado ontem o Protocolo de Co-
operação e Dinamização Cultural entre a 
Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Or-
questra Ligeira de Ponta Delgada, relativo 
ao presente ano de 2019.

A renovação vai permitir dar continuida-
de ao trabalho de divulgação e sensibilização 
musical, na cidade e nas diferentes fregue-
sias do concelho que a Orquestra Ligeira de 
Ponta Delgada tem vindo a desenvolver e 
que coaduna com a missão do Município de 
promover a cultura, a educação e os tempos 
livres, concorrendo para a realização do in-
divíduo e para a dignificação da comunidade 
municipal. 

O protocolo está orçado em 19 mil euros 
e obriga a Orquestra Ligeira de Ponta Del-
gada, dirigida pelo maestro Marco Torre, a 
apresentar onze concertos em iniciativas da 
autarquia (dez actuações pagas e uma gra-
tuita). 

Para além do apoio financeiro, a autarquia 

prestará apoio logístico para os concertos, 
assume o encargo de aquisição dos instru-
mentos e do fardamento e disponibiliza a 
sala de ensaios. 

Assim, ao longo deste ano, e na sequên-
cia do protocolo assinado ontem, a Orques-
tra Ligeira de Ponta Delgada vai actuar em 
várias freguesias do concelho: Feteiras (7 de 
Julho), Remédios (2 de Agosto), Lugar da 
Várzea dos Ginetes (3 de Agosto), Relva (5 
de Agosto), Fajã de Baixo (12 de Agosto), 
Livramento (2 de Setembro), Arrifes (3 de 
Setembro) e Pilar (4 de Setembro).

Estão também previstos concertos no âm-
bito das Noites de Verão, no Centro Históri-
co da cidade (Setembro), e da programação 
de Natal (Dezembro).

Composta por vinte elementos, a Orques-
tra Ligeira de Ponta Delgada destaca-se pela 
qualidade, pela constante inovação e por 
apresentar um repertório vasto, que vai desde 
a música moderna e portuguesa ao swing. 
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Não há dúvidas que existem entre nós 
imensas pessoas que se deliciam a fazer uso 
da sua patológica má língua. Assim como, 
existem muitas outras que, sob da sua ig-
norância, a usam sem terem consciência do 
perigo que representa.

Qual a diferença entre má língua e a má 
informação? A diferença é que  enquanto a 
primeira é perniciosamente maldosa e por 
vezes cruel, a segunda é ingénua correndo-
se  riscos de informação, por via disso.

Quando se fala, por exemplo, das unida-
des hospitalares, de políticas de saúde, as-
sim como da sua funcionalidade, por qual-
quer motivo, entra-se imediatamente na 
área  do malabarismo da má língua,muitas 
vezes com uma injustiça atroz.

Um exemplo disso mesmo é aquilo que 
se ouve da maioria das pessoas quando 
fala dos hospitais públicos portugueses, 
dos seus médicos e pessoal técnico, da 
operacionalidade dos mesmos, das refei-
ções que são servidas, das suas urgências, 
etc.

Naquilo que diz respeito às refeições, 
regra geral, muitas pessoas falam mal da-
quelas que são  servidas pelos  hospitais, 
esquecendo-se que estão a falar de unidades 
hospitalares enormes, que servem milhares 
de refeições diariamente, com critérios de 
quantidade, de espécie, e de tempero, dife-
rentes, longe das exigências que a má língua 
erradamente exige, exactamente porque os 
hospitais não podem confeccionar refeições 
ao gosto do apetite de cada qual, gratuita-
mente, como se a cozinha de um hospital 
pudesse funcionar sob as exigências de um 
qualquer restaurante gourmet.

Para esses patológicos da má  língua, a 
comida não presta, é muito insossa, pouco 
variada, longe, portanto, de um suculento 
bife à regional, de uns chicharros fritos 
com molho de vilão, ou de uns torresmos 
com molho de fígado: isso, talvez,  para não 
falar de uma alheira de Mirandela, com um 
ovo a cavalo, frita com poucos furos para 
que rebente, um pouco, e crie aquelas peda-
ços que escorrem da tripa, deliciosamente 
crocantes, com aquele seu sabor caracterís-
tico, levemente azedado.

Outra coisa da qual também se diz mui-
to mal, dos nossos hospitais, prende-se com 
as longas demoras que, regra geral, suce-
dem nos serviços de urgência dos mesmos. 
A má língua mede essas demoras pelas ho-
ras de espera e não pelas horas necessárias 
para que sejam efectuados os exames ne-
cessários, cometendo o enorme pecado de 
classificar uma demora nas urgências muito 
demorada, quando na realidade essa demo-
ra foi muito rápida.

Os amigos da má língua esquecem, 

também, que tem que existir à entrada das 
urgências uma triagem,  para que seja de-
finida a cor da pulseira que cada qual terá 
que ter para ser depois atendido. Ora como 
a maior parte das pessoas que recebem as 
pulseiras azuis e verdes nem deveriam ir 
procurar a urgência de um hospital, os seus 
detentores levam muito mais tempo a ser 
atendidos pela prioridade que têm que dar 
a quem dela, de facto, necessita. Quanto às 
restantes, amarelas, laranjas, e vermelhas, 
são atendidas, mais ou menos  rapidamente, 
mas necessitando sempre de exames obri-
gatórios segundo o protocolo do hospital. 
Assim, o doente depois de receber a pulsei-
ra, é entrevistado sobre quais as suas quei-
xas, os seus antecedentes médicos, etc, e só  
depois disso, é que é atendido por um  mé-
dico que o manda, de imediato, fazer ana-
lises, raio xis, taques, ou eco-grafias, entre 
muitos outros.

Ora se uma simples análise ao sangue  
requer 4 horas de espera para saírem os seus 
resultados, o raio xis, cerca de uma hora en-
tre o ir, esperar, fazer o exame e retornar 
à sala das urgências, somando  a consulta 
do médico que o atende, já com os exames 
feitos, o mínimo dessa demora, para que o 
paciente seja devidamente atendido, será 
sempre cerca de6/7 horas, ou seja o tempo 
essencialmente necessário para que ao do-
ente lhe seja dada alta ou internamento com 
a consciência de se ter submetido a todos 
os exames para ser posteriormente devida-
mente tratado.

Eu, por exemplo, dei entrada nas urgên-
cias do nosso  hospital, na quinta feira dia 
16 de Maio, com problemas respiratórios. 
Entrei à 13 horas, e só saí na sexta feira, dia 
17 às 8,15, porque depois de fazer as mi-
nhas análises ao sangue foi-me diagnostica-
do que o meu potássio estava baixo, tendo, 
por isso, que fazer soro para me administra-
rem potássio. Recebi o soro durante 7 horas 
e depois tive que fazer novas análises para 
avaliação se o potássio ficou dentro dos 
parâmetros  aceitáveis ou não. Ora o tempo 
para receber as análises, fazer o soro, novas 
análises e consultas médicas para ser recei-
tado e receber a alta, levou a que eu demo-
rasse nas urgências, desde a minha entrada, 
cerca de 19 horas. Foi muito tempo? Não 
foi não, mas sim o tempo necessário para 
que o meu médico me desse alta com base 
na pesquisa que havia feito.

Quanto ao resto, nego-me comentar a 
má língua que rodeia os nossos hospitais 
porque aquilo que apenas me compete dizer 
é que, pelas experiências vividas em outros 
países, de como fui tratado em hospitais 
privados nacionais, tenho que confessar, em 
abono da verdade, que no hospital de Santa 
Maria em Lisboa, e aqui no Divino Espírito 
Santo, em Ponta Delgada, nada poderia ter 
sido melhor pois quer o profissionalismo 
das equipas médicas que me operaram e 
atenderam, quer a forma exemplar como 
todo o pessoal de enfermagem residentes 
e comportou, sempre sob um doce sorriso 
e grande afecto, fizeram-me sentir que es-
tava no meio de verdadeiros profissionais, 
confiante que estava no sítio certo com as 
pessoas certas para me tratarem.

Os perigos da má 
língua!

A Câmara da Ribeira Grande anunciou 
que vai iniciar uma nova campanha de es-
terilização gratuita de animais domésticos 
na sequência de mais uma doação feita à 
autarquia pela Associação Animal Arca Fa-
biana, a quarta ao longo dos últimos anos. 
As esterilizações serão limitadas à quanti-
dade que o montante doado (três mil euros) 
permitir efectuar.

A doação foi formalizada recentemente 
e mereceu um público reconhecimento por 
parte da vice-presidente, Tânia Fonseca. 
“Só temos a agradecer todo o empenho e 
dedicação colocados pela Associação Ani-
mal Arca Fabiana na defesa e bem-estar dos 
animais”, referiu.

Tânia Fonseca lembrou, a propósito, 
que “os munícipes que queiram esterilizar 
os seus animais domésticos (cães e gatos), 
deverão ser possuidores de todas as obri-

gações legais actualizadas, ou seja, os cães 
devem possuir microchip e vacina da raiva e 
licenciamento actualizados”.

Para tal, deverão dirigir-se ao gabine-
te de Saúde Pública da Câmara da Ribeira 
Grande, no parque industrial, munidos dos 
comprovativos acima referidos. Para mais 
informações podem contactar o mesmo ga-
binete através do número 296 470 730.

Fonte da autarquia realça que o controlo 
da reprodução é conseguido essencialmente 
pela esterilização, pelo que este apoio tem 
se revelado muito importante para esterili-
zar mais fêmeas, prevenindo-se desta forma 
o aparecimento de novas ninhadas.

Entre 2017 e 2018, ao abrigo da campa-
nha de esterilização realizada com o mon-
tante doado pela Associação Animal Arca 
Fabiana, foram esterilizados mais de qui-
nhentos animais (cães e gatos).

Campanha de esterilização gratuita 
de animais avança na Ribeira Grande

Por: Valdemar Oliveira

 “Espírito Santo Migrante” em 
exposição no Museu Carlos Machado 

O  Museu Carlos Machado inaugura 
Sexta-feira, pelas 18h00, no Núcleo de Arte 
Sacra, em Ponta Delgada, a exposição “Es-
pírito Santo Migrante”.

 Esta exposição propõe um olhar sobre 
as Festas do Espírito Santo na Nova Ingla-
terra, na costa leste dos EUA, apresentando 
conteúdos fotográficos e audiovisuais reu-
nidos no âmbito de um projeto de investi-
gação em Antropologia, realizado nessa 
região entre 2011 e 2012, em diálogo com 
materiais provenientes de diferentes fontes 
e entidades – nomeadamente, peças do espó-
lio do Museu Carlos Machado – que ajudam 
a contextualizar estas festividades nas ilhas 

de origem e os seus trânsitos para a América 
do Norte com a emigração açoriana.

 A curadora da exposição, Catarina Fa-
ria, licenciada em Antropologia pela Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas e 
mestre em Antropologia e Culturas Visuais 
pela Universidade Nova de Lisboa, integrou 
a equipa de investigadores que colaborou 
naquele projeto, denominado “Ritual, Et-
nicidade, Transnacionalismo – as Festas do 
Espírito Santo na América do Norte”, no 
âmbito do Centro em Rede de Investigação 
em Antropologia, financiado pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia e pela Direcção 
Regional das Comunidades.

Coisas do Corisco!
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IMOBILIÁRIAS Compra e venda 
de imóveis, serviços 

e soluções para sua casa!

PUBPUB

PUBPUBPUB

Se procura 
aqui encontra!

Todos os destaques
em imóveis 
e serviços!

MBILIÁRIASAqui encontra 
as melhores 
seleções em
imóveis, serviços 
e soluções para 
a sua casa!

DESTAQUES

 Licença AMI 7727

A.  C.  SAMPAIO
Mediação Imobilária, Soc. Unipessoal, Lda.

Rua Dr. Gil Mont Alverne Sequeira nº18 A
9500-199 Ponta Delgada 

(ao lado do Srº Santo Cristo)

296 286 444  
966 265 628

www.acsampaio.pt

ERA PONTA DELGADA

t. 296 650 240

ERA PORTAS DA CIDADE

t. 296 247 100
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Ref. 1028 - Terreno nas Feteiras

Ref. 1018 - Moradia T4 em Água de Alto 

Ref. 1034 - Moradia T6 em P. Delgada

Ref. 1044 - Moradia T4 em Ponta Delgada

Ref. 1042 - Prédio em Ponta Delgada

Ref. 1039 - Terreno em P. Delgada

CAMPO DE SÃO FRANCISCO, 12-13 R/C Dto - P. DELGADA

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

Tel. 296 099 368 / 916 158 245
E-mail: info@houseclose.pt | Web: www.houseclose.pt
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Moradia T4, P Delgada, excelentes 
acabamentos, aquecimento 
central em zona muito calma.

Espaço Comercial, em zona 
grande expansão comercial, 
bom estado conservação.

Ponta Delgada

São Pedro Refª C00152

 Refª  C00210

Lote Urbano com 388 m2, local-
izado em zona privilegiada da 
cidade da Ribeira Grande.

Conceição

PREÇO: 65.000€

PREÇO SOB CONSULTA

PREÇO: 82.500€

 Refª C00028

Apartamento T1 NOVO com vista 
magnífica sobre mar, perto do 
centro histórico Ponta Delgada.

Moradia T4 na freguesia das 
Furnas, muito perto do Parque 
Terra Nostra, bom estado 
conservaço.

São Roque(Av.Mar) 

São Miguel - Furnas   

PREÇO: 132.000€

PREÇO: 199.500€

Refª C00216

Refª C00221
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A contracapa deste (mais um) relevante traba-
lho de investigação de Irene Flunser Pimentel é 
bem elucidativa do miolo da obra: “A PIDE/DGS 
foi responsável pela repressão de todas as formas 
de oposição ao Estado Novo. Vigiou, prendeu, 
torturou, censurou e será para sempre recordada 
como sinónimo de violência e brutalidade. Espa-
lhava o medo para instilar a passividade entre os 
portugueses e atuava sobre aqueles que ousavam 
falar, criticar e agir contra o regime ditatorial.

A historiadora apresenta-nos um retrato rigo-
roso de cinco figuras que marcaram esta polícia 
política pelas suas atividades, atitudes e tomadas 
de decisão, procura responder a uma questão cen-
tral: Quem eram os pilares que sustentavam esta 
estrutura e que colocavam a máquina a andar?

Barbieri Cardoso, o vice-diretor da PIDE/
DGS, por muitos considerado o verdadeiro diretor 
desta polícia; Álvaro Pereira de Carvalho, o im-
portante diretor dos Serviços de Informação; José 
Barreto Sacchetti, que chefiou os Serviços de In-
vestigação, recordado pelos seus métodos violen-
tos e pela sua responsabilidade nos interrogatórios; 
Casimiro Monteiro, o agente com uma história de 
vida rocambolesca, marcada pela violência e que 
foi condenado como o assassino do general Hum-
berto Delgado e da sua secretária Arajaryr Campos 
e, finalmente, António Rosa Casaco, o tarimbeiro 
que ascendeu desde o fundo da hierarquia até che-
gar a inspetor e que fez um pouco de tudo, desde 
raptos em Espanha a tortura nos interrogatórios, 
em alternância com a subchefia da interceção pos-
tal e da escuta telefónica.

Perceber quem eram, a sua ascendência, as 
suas convicções, a forma como entraram para a 
polícia política, como subiram na carreira, como 
reagiram perante determinadas situações, bem 
como viveram o pós-25 de Abril, é também per-
ceber a história da PIDE/DGS, pois uma institui-
ção é sobretudo o que os seus responsáveis fazem 
dela”.

A historiadora começa por nos dar o currículo 
destes perpetradores, a análise do seu comporta-
mento é determinante para compreender o funcio-
namento do terror, da intimidação, da opressão que 
um regime ditatorial provoca, é a sua guarda pre-
toriana que gera o medo entre as populações. Cita 
investigações internacionais sobre o ânimo destes 
perpetradores, como, perante os tribunais, se justi-
ficaram pela violência que praticaram. Como não 
se nasce torcionário, importa indagar como um ser 
humano se transforma em torturador, e daí a in-
vestigadora ter observado as gerações de pertença 
destes cinco homens, como foram progredindo ao 
longo do Estado Novo, como corresponderam às 
preocupações do regime em neutralizar as oposi-
ções e, fundamentalmente, dar guerra sem quar-
tel aos comunistas. Uma evolução do regime que 
implicou alterações organizacionais da polícia, 
que estabeleceu relações com outras polícias e 
serviços secretos, gerando mesmo a formação de 

blocos de simpatias, nomeadamente no decurso 
da II Guerra Mundial. E analisam-se métodos, o 
recurso aos informadores, às escutas, à interceção 
postal, à tortura, que ia desde o espancamento fí-
sico à “estátua”.

E ganha relevo na investigação o processo 
do assassinato de Humberto Delgado, como se 
montou a operação, quais os intervenientes, quem 
lançou o isco e quem colaborou na armadilha. 
Desencadeada a luta de libertação colonial, pro-
liferaram as formas de oposição, esta passou a 
recorrer à ação armada, a PIDE/DGS cresce em 
todo o universo colonial. As oposições organizam-
se, assiste-se à radicalização estudantil e laboral, 
vamos igualmente sabendo das traquibérnias des-
tes pilares da PIDE, do seu relacionamento com 
os Serviços Secretos europeus, é-nos oferecido 
o quadro de transição da PIDE/DGS do salaza-
rismo ao marcelismo, enfim, chega-se ao 25 de 
Abril e dá-se a detenção de muitas das figuras da 
corporação, houve quem teve meios para fugir, al-
guns deles irão mais tarde aparecer na movimen-
tação do Verão Quente. É uma sequência crono-
lógica onde pesam o 11 de Março, o julgamento 
do caso Delgado, processo esse que é importante 
estudar para se ver as justificações dadas por per-
petradores da violência e da opressão.

Atenda-se ao importante epílogo do estudo: 
o olhar público de uma sociedade libertada pós-
25 de Abril que respirou de alívio quando estes 
torturadores despareceram de cena e parecia que 
iam ser castigados. Escreve a autora: “Em geral 
foram considerados como os epígonos da Di-
tadura, enquanto os seus mandantes fugiam ou 
exilavam-se e só mais tarde foram presos. Qual-
quer cumplicidade de portugueses em geral foi 
evacuada, em nome de um ‘povo-vítima’ que teria 
sofrido em geral a repressão da polícia política, o 
que não correspondia à verdade, pois os alvos da 
mesma eram os que se erguiam contra o regime 
de Salazar e Caetano, a ditadura e a guerra colo-
nial. Da mesma forma, salvo exceções, foi quase 
esquecido o facto de ter havido não só milhares 
de informadores, como ainda maior número de 
candidatos a essa atividade de traição”. Alerta a 
autora que se pode e deve fazer uma história de 
carrascos não para julgar mas para interpretar a 
realidade passada. O que se veio a verificar é que 
os perpetradores escudaram-se em expedientes do 
cumprimento das ordens, do mero serviço técnico. 
Também fica claro no estudo que a PIDE/DGS 
não foi um Estado dentro do Estado, o que houve 
foi uma ditadura centrada no chefe, a toda a hora 
informado do que fazia a sua polícia política. A 
obediência a Salazar foi irrestrita. Estes carrascos 
e torturadores acreditavam piamente na ideologia 
do chefe, eram sicários obedientes, uns com mais 
cultura e cosmopolitismo que outros, havia mesmo 
quem se aperaltasse e perfumasse e, por desfastio, 
passava pela António Maria Cardoso para assistir 
aos interrogatórios. Não eram temíveis psicopatas, 
mas uns roubavam, outros tinham tido vidas mar-
ginais e, no seu todo, contribuíram para o afunda-
mento do regime em não ter percebido muito bem 
o que eram as informações na guerra colonial. Um 
antigo diretor da PIDE/DGS em Bissau, Fragoso-
Allas, deixou claro numa entrevista em livro que 
tudo quanto enviava para Lisboa pura e simples-
mente não tinha encaminhamento, eram questões 
inconvenientes.

Talvez a obra mais importante de Irene Flun-
ser Pimentel depois de “A História da PIDE”. De 
leitura obrigatória.

Os perpetradores que 
alegam só ter cumprido 

ordens: os da PIDE

O Presidente da Câmara Municipal, José 
Manuel Bolieiro, destacou o potencial  tu-
rístico da paisagem natural e cultural.

O autarca, que falava no encerramento 
da visita do IV Congresso Mundial ITLA- 
Territórios de Terraços e Socalcos, que se 
centra nas especificidades dos arquipélagos 
da Macaronésia: Canárias, Açores, Madeira 
e Cabo Verde, afirmou que a paisagem deve 
ser olhada como marca de uma identidade e 
de história e que deve, por isso, ser encarada 
como um elemento de coesão da actividade 
turística. 

“Vislumbrar o que temos com a ideia de 
conservar, de qualificar e de  promover per-
mitirá encontrar neste círculo que quem pro-
moveu passa a assumir as responsabilidades  
de conservar. Uma vez conservado é preciso 
potenciar através da sua qualificação o va-
lor de um reconhecimento de identidade e é 
preciso acrescentar a este valor identidades, 
uma referência cultural de cada território e 
de cada povo”, sustentou.

Bolieiro, que também falava na qualida-
de de Presidente da Associação de Municí-
pios da Ilha de São Miguel, apontou alguns 
desafios, nos Açores, para a conservação da 
paisagem, nomeadamente da orla costeira: 
“estamos no Atlântico Norte, o mar a galgar 
a terra, sejam socalcos ou fajãs, não é muito 
difícil. As alterações climáticas que se avi-

zinham com a  subida do nível de águas tam-
bém ajuda a  ter um reconhecimento de iden-
tidade que responsabilize políticas públicas 
para a conservação, para a requalificação e 
para a promoção destes lugares”. 

O Presidente congratulou-se com a re-
alização de eventos como o IV Congresso 
Mundial ITLA- Territórios de Terraços e 
Socalcos. “A vossa pesquisa e interesse, 
para além da consciência do reconhecimen-
to e da identidade, ajuda a pensar em ques-
tões que são da nossa identidade, como a na-
tureza e o ambiente e que estão associadas à 
subsistência nas ilhas”, expressou.

“Que as conclusões deste congresso 
possam contribuir como boa aportação de 
influência para as políticas públicas de pre-
servação, conservação, requalificação e pro-
moção do que temos”, concluiu. 

O autarca mostrou a sua satisfação pela 
parceria da organização do congresso com 
os municípios de São Miguel, salientando 
que “a Macaronésia funciona não apenas 
por impulso de governos, mas também por 
impulso cívico, académico e de investiga-
ção”.  

O congresso mundial ITLA- Territórios 
de Terraços e Socalcos é dedicado ao tema 
da construção da paisagem, à forma de a 
tornar habitável, bem como à sua integração 
nas condições de vida das populações. 

Bolieiro destaca potencial 
turístico da paisagem natural 
e cultural açoriana 

Por: Beja Santos

A ambiguidade de «Moby 
Dick» no Grémio das Nove

Na próxima Sexta-feira, pelas 21h00, decor-
rerá na sede do Instituto Açoriano uma conversa 
sobre o papel da América como lugar mítico, gran-
diosa e pura metáfora da partida como reinício, 
renovação, experiências simultaneamente reais e 
imaginários, cujo mote é dado pela obra «Moby 
Dick», de Herman Melville. Nessa conversa far-
se-á, também, uma breve análise dos emblemas 
literários utilizados em dois importantes roman-
ces, «A Letra Escarlate» de Nathaniel Hawthorne 
e «Moby Dick», tendo em conta o processo de 
transição do gosto «gótico» para o gosto «barro-
co» na literatura norte-americana. Salvato Teles 
de Menezes (1949), além de tradutor e professor 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lis-
boa, lecionou no Instituto Português de Estudos 

Superiores e no Instituto de Ensino e Investiga-
ção em Audiovisuais e Tecnologias da Comuni-
cação e orientou cursos de Literatura Portuguesa 
e Brasileira na Northeastern University, onde faz 
um doutoramento em English Studies.

Entre outros, é autor de vários livros de en-
saio e de poesia, possui uma vasta carreira ligada 
ao cinema, tendo sido fundador e diretor de pro-
gramação do Festival Internacional de Cinema de 
Troia (1984-1992), vice-presidente e presidente 
do Instituto Português da Arte Cinematográfica 
e Audiovisual (1993-1995), representante portu-
guês no Programa Eurimages, do Conselho da 
Europa (1992-1996), no Programa Media 
(1993-1995), da União Europeia e presiden-
te do Lisbon Village Festival (2007-09).
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O meu coração sangra menos. A minha alma 
está mais animada. 

A partilha do meu estado de espírito que, um 
dia estes, fiz com os fiéis leitores de “O COR-
REIO DOS AÇORES”, deixou-me algo apreen-
sivo. Qualquer “pedrada no charco” pode ter ver-
so e reverso. Aventurei. Sujeitei-me ao veredicto 
de quem me lesse. 

Não sou dono da verdade pura. Sei que pode-
rão haver sempre outras verdades que conflituem 
com a nossa. Mas, porque não se coaduna com 
a minha maneira de ser deixar que alguns se re-
confortem e alcandorem em andares de duvidoso 
suporte, talvez à revelia da contrária opinião de 
muitos outros – e sobretudo também da minha, 
modesta, mesmo que com infinitésimo valor das 
suas mas, nem por isso, deixando de ser uma opi-
nião – escrevi o que escrevi. Questionei, nomea-
damente, com base em Resolução da Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores e em eventuais 
ilegalidades que o torneiam, todo o processo 
que conduziu ao amontoado de ferro e de betão 
em que se tornou a zona do aterro do espelho de 
água da Calheta de Pêro de Teive. E, não tenho 
dúvidas disso, todo o processo acabará por ser 
revertido, devolvendo aos calhetenses, aos pon-
tadelgadenses, aos micaelenses, aos açorianos, a 
dignidade de se verem respeitados nos seus legí-
timos anseios, nas suas naturais expectativas e no 
seu indeclinável direito de terem “A Calheta de 
Volta”. 

Quem está minimamente identificado com 
o processo é levado a acreditar que os contra-
tantes do acordo celebrado com o Governo Re-
gional estão ansiosos de, nem que seja por uma 
determinação legal, se verem “espoliados” da 
obrigatoriedade de “usurparem” ao Povo os ter-
renos do aterro da Calheta - que lhe foram cedi-
dos, pretensamente, em nome da promoção, do 
progresso e do desenvolvimento do turismo aço-
riano! É que, sabendo do terreno frágil em que se 
movem, não me admirará que estejam à espera de 
que seja o Governo Regional a denegar o acor-
do estabelecido, com base em incumprimento 
contratual, para, depois, na Vara dos Tribunais, 
terçarem pleitos que, mesmo queeventualmente 
percam de instância em instância, os libertará de 
compromissos assumidos e, ainda, lhes poderá 
abrir portas para se tentarem ver ressarcidos de 
todos os encargos com a obra já realizada. E, re-
fira-se, aos olhos dos cidadãos, face a tudo o que 

se tem passado, parece disporem de meios, de in-
fluências e de capacidade de movimentação para, 
às claras ou nos bastidores, levarem a água ao seu 
moinho. Fazem o seu papel, pois que, como in-
vestidores e empresários que são, se cumprissem 
– se cumprirem – as suas obrigações contratuais, 
ninguém os poderá condenar e, assim, os verda-
deiros réus pelo “roubo” da Calheta ao povo, pe-
rante os cidadãos seriam outros.

Tudo isto, afinal, poderia estar resolvido há 
já muito tempo, antes de o caso ganhar as pro-
porções que acabou por atingir. Bastava que al-
guém, apercebendo-se de que havia metido “a 
pata na poça” ao fazer tábua-rasa da Lei, dos 
incumprimentos e do clamor do povo, metesse 
travões a fundo no processo. 

O Governo Regional, ao desrespeitar a Reso-
lução da Assembleia Regional relativamente ao 
destino que deveria ser dado à área resultante do 
aterro da Calheta, cedendo, por concessão, o es-
paço à empresa contratante, num processo que já 
havia envolvido a construção de um hotel, a con-
cessão do jogo e a remodelação das Termas das 
Furnas e, agora, a construção de um novo hotel, 
esteve mal, muito mal.

A Câmara Municipal, ao autorizar a construção 
do Hotel, agora em funcionamento na Calheta em 
terrenos que o Povo aspirava seriam destinados 
ao seu disfrute, tal como agora fez autorizando a 
construção de um novo hotel em terrenos ainda 
sobrantes, também esteve mal, muito mal.

Porque não sou cego, surdo nem mudo, di-
ligencio saber ler nas entrelinhas. Procuro, pelo 
que as partes fazem ou que deixam de fazer, 
descortinar os interesses, as motivações e a dis-
ponibilidade para correrem, como correm, as ar-
riscadas decisões tomadas. 

É minha convicção que qualquer um dos três 
intervenientes neste processo só poderá dele sair, 
de consciência limpa e de cara levantada, quando 
chegarem a um entendimento a três, ouvindo e 
respeitando a vontade do povo, e tiveram a gran-
deza cívica de abdicar, cada um, do que tiver de 
abicar mas, sempre, norteados pelo indeclinável 
dever e com a superior satisfação, que não tem 
preço, de terem posto, acima dos seus próprios 
interesses, os interesses da comunidade, e, então, 
puderem dizer: “Cidadaõs da Calheta, Cidadãos 
de Ponta Delgada, Cidadãos de S. Miguel, Cida-
daõs dos Açores - Ei-vos a Calheta de Volta”!!!

Critico a empresa adjudicatária?! Não, não 
critico! Mesmo que seja uma “voyaeur”, uma 
viajante no aproveitamento das oportunidades do 
mercado ou na ingenuidade posta nas opções to-
madas, supostamente por ela e pela Região con-
sideradas como sendo as melhores, cumpriu com 
o seu desígnio estatutário: procurar fazer bons 
negócios e gerar lucros!

Critico a actual Câmara Municipal? Também 
não. Ela deparou-se com uma situação explosiva 
que lhe levantou um dilema: compreender e des-
montar tudo o que herdou ou procurar recompor 
os cacos da jarra partida. Optou pela segunda op-

ção, porventura em nome da solidariedade e da 
dignidade do respeito devido a quem os precedeu 
no lugar.

Critico o Governo Regional?! É claro que 
não! Muito embora inicialmente possa ter havido 
uma promiscuidade condenável, com o rodar dos 
tempos e com o desenvolvimento do processo, 
quando as coisas começara a “ficar pretas”, Sér-
gio Ávila terá reflectido maduramente na teia em 
que havia ficado enredado e, sem jamais perder 
a sua capacidade de “magíster dixit” e as prer-
rogativas que detém, passou a navegar à vista, a 
decidir consoante as conveniências de momento 
mas, devemos reconhecê-lo, não enganou nin-
guém, esteve sempre disponível para sobrepor o 
que entendeu serem os interesses regionais aos 
interesses locais.

Não os critico, mas também os não descul-
po. Porém, há sempre um tempo para o acto de 
contrição ser cumprido – com dignidade e com 
responsabilidade. É isso que toda a gente espera. 
E todo o povo espera e anseia ter de volta a sua 
CALHETA. Por isso me bati, por isso me bato, 
por isso me continuarei a bater.

Porque carga de água venho eu hoje à carga 
com este assunto, para mais num momento em 
que me sinto muito bem comigo próprio, até face 
às inúmeras mensagens de apoio que recebi rela-
tivo ao meu artigo sobre a CALHETA há dias pu-
blicado no “CORREIO DOS AÇORES”? Porque 
estou firmemente convicto de que, enquanto me 
sentir no pleno uso das minhas faculdades, me 
manterei sempre disponível para tudo o que, por 
legal, nobre e justo, enobreça e engrandeça não 
só a CALHETA mas também a cidade, a ilha e a 
Região que amo e em que vivo! É esta a minha 
forma de exercer a cidadania.

Deixem-me partilhar convosco, caros leito-
res, um episódio que hoje vivi. Regressava de um 
excelente almoço no “PÉ DA AREIA”, na Praia 
das Milícias e, logo depois da Igreja de S. Roque 
– o tal Santo que dizem que não é Bento – avisto, 
lá mais à frente, na fila de trânsito que se formara, 
uma carrinha de carga que exalava baforadas de 
fumo, cada vez intenso e mais negro. Em frente 
ao Salão Paroquial de S. Roque, próximo da sede 
da Junta de Freguesia, o condutor da carrinha en-
costou em segunda fila, pois esta deve ter entrado 
em descompressão e parou. Os veículos que a 
seguiam fizeram ultrapassagem e continuaram a 
sua marcha.

Quando chegou a minha vez na fila, parei, 
vis-a-vis, com o condutor, perguntei se estava 
bem e, vendo que lhe passava ao lado o que es-
tava a acontecer na sua viatura, aconselhei-o ao 
óbvio: Como o radiador deveria estar sem água, 
a junta da cabeça poderia estar prestes a queimar, 
os segmentos e pistons quase a colar e o próprio 
motor a gripar, o que lhe equivaleria a uma des-
pesa de alguns milhares de euros para reparar a 
situação, pelo que o melhor que poderia fazer era 
desligar o carro e pedir ajuda qualificada. O ho-
mem da carrinha ouviu-me com atenção, ficando 
mais preocupado à medida que eu avançava com 
o prognóstico. Dito isto, continuei o meu cami-
nho e desconheço qual foi a sua decisão.

Matutando sobre o ocorrido, ao chegar a casa 
entendi ser minha obrigação e dever teclar este 
artigo com uma preocupação única. Em cada 
momento da vida, independentemente de lucu-
brações mais ou menos elaboradas, e sejam quais 
forem as preocupações que nos animem e os ris-
cos a que nos sujeitemos, na hora de opinar, de 
intervir ou de decidir só temos de estar de cons-
ciência tranquila, animados da certeza do dever 
cumprido, e de termos a perfeita noção de que, 
independentemente dos juízos alheios, nos sen-
timos a cumprir o nosso direito - o nosso dever 
– do pleno e livre Exercicio de Cidadania!

Requiem pela Calheta - 
Indeclinável dever de cidadania

Por: José Nunes

A resolução do Conselho do Governo 
que autoriza a abertura do concurso público 
para a concessão da exploração do acesso à 
área terrestre da Reserva Natural do Ilhéu da 
Praia, na ilha Graciosa, foi publicada ontem 
em Jornal Oficial.

 Este é um processo previsto no regula-
mento de acesso ao Ilhéu da Praia, no que 
diz respeito à sua concessão, definindo que 
o Governo dos Açores pode desencadear 
este procedimento se, no prazo de 20 dias, 
contando da data de publicação da portaria 
que estabelece o respectivo regulamento, 
não existir qualquer operador que assegure 
a oferta regular dos serviços.

 O regulamento de acesso ao Ilhéu da 
Praia, em vigor desde 1 de Julho de 2018, 
define um trilho de visitação na parte leste 
e restringe as visitas ao período entre 1 de 
julho e 15 de novembro, com um máximo 
diário de 20 visitantes, dois dias por semana, 
e ao período entre 16 de novembro e 15 de 
abril, com um máximo diário de 20 visitan-
tes, cinco dias por semana.

 Os grupos devem ser obrigatoriamente 
acompanhados por um Guia de Parques Na-
turais e um Vigilante da Natureza.

 A Reserva Natural do Ilhéu da Praia foi 
criada em novembro de 2008 e integrada no 
Parque Natural da Ilha Graciosa, sendo que a 
classificação como área protegida tem como 
objetivos a gestão e preservação de habitats, 
ecossistemas e espécies, a manutenção de 
processos ecológicos e a protecção das ca-
racterísticas estruturais da paisagem, bem 
como dos elementos geológicos, geomorfo-
lógicos e afloramentos rochosos.

 O Ilhéu da Praia, para além de integrar 
a Rede de Áreas Protegidas dos Açores, os-
tenta o estatuto de Zona de Protecção Espe-
cial, no âmbito da Rede Natura 2000, sendo 
uma ‘Important Bird Area’, de acordo com 
os critérios da BirdLife Internacional, e in-
tegra a zona núcleo da Reserva da Biosfera 
da Ilha Graciosa, designada pela UNESCO 
em 2007.

 Esta é mais uma medida do Governo 
dos Açores na protecção, valorização e uti-
lização dos recursos naturais regionais, com 
vista ao desenvolvimento sustentável, pro-
movendo o progresso económico e social da 
Região, bem como o ordenamento e a quali-
dade ambiental dos territórios, a salvaguar-
da e valorização do património paisagístico, 
geológico, geomorfológico e paleontológico 
regional e a conservação da Natureza e da 
biodiversidade.

 A resolução, aprovada em Conselho do 
Governo a 24 de Maio, entra em vigor Quar-
ta-feira, 5 de Junho. 

Autorizada 
abertura 
de concurso
público para 
exploração 
do acesso à 
Reserva do 
Ilhéu da Praia
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As seis zonas balneares do concelho de 
Ponta Delgada (Milícias, Pópulo, Forno da 
Cal, Poços de Capelas/São Vicente Ferreira, 
Poços Sul dos Mosteiros e praia dos Mostei-
ros) têm vigilância diária entre as 09h30 e as 
19h00 até 30 de Setembro.

A cinco destas seis zonas balneares (a 
excepção vai para a praia dos Mosteiros) foi 
atribuído o galardão europeu “Bandeira Azul” 
e nestas a Câmara Municipal de Ponta Del-
gada está a promover actividades diversas 
relacionadas com a educação e sensibilização 
ambientais.

“Os Suspeitos do Costume”, “3 R’s em 3 
Minutos”, “A longa vida dos micoplásticos”, 
“Agir para Prevenir”, “Cada beata no seu cin-
zeiro”, “Ler com sol”, “Observação solar se-
gura” e “Ver para crer - lixo marinho” são as 
actividades que estão a ser desenvolvidas nas 
cinco zonas balneares com “Bandeira Azul” 
do concelho de Ponta Delgada.

Com as actividades acima referidas, a Câ-
mara de Ponta Delgada pretende sensibilizar 
os banhistas, desde as crianças aos adultos, 

para questões tão importantes como a correcta 
deposição do lixo, a protecção do meio am-
biente, as boas práticas na separação dos re-
síduos e a promoção da leitura na praia, entre 
outras.

No âmbito da educação/sensibilização 
ambiental que curso nas zonas balneares, será 
ainda promovida a recolha de resíduos. Esta 
ação pretende alertar para o problema do lixo 
marinho nas nossas praias.

Recorde-se que, no início deste ano, a Câ-
mara de Ponta Delgada adquiriu uma viatura 
para limpeza das praias das Milícias e Pópulo, 
as mais frequentadas do concelho, a qual pos-
sui um sistema de desinfecção e está equipada 
com uma esteira própria para recolher todos os 
detritos que se encontram na areia.

A nova viatura é autónoma, não necessi-
tando por isso de reboque, e tem maior espaço 
de manobra para trabalhar. Ou seja, procede à 
limpeza dos areais até junto da linha de água.

De referir que a viatura em questão proce-
de à limpeza diária das duas zonas balneares 
já referidas.

Todas as zonas balneares de Ponta Delgada 
com vigilância até 30 de Setembro

Câmara sensibiliza para a educação ambiental

Artistas populares açorianos gravam CD
Os dois artistas são naturais de Rabo de Peixe e formaram o grupo musical “Explosão 
Radical”, com as suas bailarinas, em Setembro de 2012, e canta diferentes estilos musicais.

O conhecido duo açoriano, Maria Melo 
e Pedro Botelho, acaba de gravar o seu pri-
meiro CD, um sonho acalentado de há muito 
e que agora é concretizado. Trata-se de um 
trabalho com 10 temas originais, gravado no 
Studiosong Monteiro, de Águeda.

Estes dois artistas, naturais de Rabo de 
Peixe, formaram o grupo musical “Explosão 
Radical”, com as suas bailarinas e foi cria-
do em 8 de Setembro de 2012,e canta dife-
rentes estilos musicais, mais propriamente 
populares. 

Desde crianças que esta dupla tinha o 
gosto enorme de cantar, o que já vem de fa-
mília, pois a mãe da Maria Melo já lançou 
um cd dos companheiros de Rabo de Peixe, 
irmãs também cantem e seu pai é tocador 
em bandas.

Igualmente, Pedro Botelho desde pe-
queno cantava na escola e fazia as suas 
animações, onde ambos participaram em 
concursos de karaokes em bares. O “Explo-
são Radical” surgiu a partir de outro grupo 
musical em que cantavam juntos com outros 
elementos, mas com o passar do tempo fo-
ram incentivados para que formassem um 
duo. O percurso artístico do “Explosão Ra-
dical” está recheado de muitos sucessos, so-
bretudo nas festas do Espírito Santo, festas 
de Verão das freguesias, etc, o que para eles 
foi sempre uma mais-valia.

O “Explosão Radical” tem sempre uma 
boa reação do público, que o recebe muito 
bem, com muito carinho, aplaudindo as suas 

músicas, cantam e dançam, pois os concer-
tos são sempre muito dinâmicos. 

Há já algum tempo que este duo teve um 
sonho de poder ter seus próprios temas ori-
ginais e gravar um cd, e em 2016 lançaram 
3 temas originais de autoria de José Carlos 
Monteiro, ´”Estou Enamorada”, ´”Sempre 
que ela dança´” e “Anda dançar o zumba”, 
temas que tiveram muito sucesso.

Contudo, nunca perderam o sonho de 
lançar um cd, pelo que recorreram a apoios 
de entidades para poderem realizar o seu 
sonho e finalmente conseguiram concretizá-
lo e gravaram mais sete temas de autoria 
de José Carlos Monteiro e trabalham com a 
editora País Real. 

O nome do álbum foi ´”Estou Querendo 
Amor”´ e contém um cheirinho dos balhos 
dos pescadores da vila de Rabo de Pei-
xe, com letra do conhecido artista popular 
Gabriel Costa (tio de Maria Melo), com o 
tema “A nossa terra”, pois estes artistas que-
riam deixar registado algumas das tradições 
da nossa ilha. 

Gravaram outros temas como, “Quan-
do o coração Bate”, “Beija a minha boca”, 
“Vem balançar”, “Levanta a mão aí” e “Tu 
és tu és”. O cd contempla 10 temas originais 
com ritmos muito quentes para animar as 
noites de Verão.

O lançamento do cd está marcado para 
breve, no Teatro Ribeiragrandense.

  António Pedro Costa
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A relevância da Estatística na sociedade 
tem-se refletido no incremento do seu ensino 
em todos os níveis de escolaridade. Atual-
mente, a Estatística desempenha um papel 
relevante no seio das empresas (públicas e 
privadas), nas escolas e em outras entidades 
que precisam de informações estatísticas, 
para o apoio à tomada de decisões, muitas 
vezes com vista à implementação de me-
didas que visam o bem-estar dos cidadãos 
e o desenvolvimento das regiões. Contudo, 
a importância da literacia estatística não se 
circunscreve apenas ao mercado de trabalho, 
sendo recomendável que, na sociedade atual, 
os cidadãos consigam compreender a lingua-
gem estatística, desenvolvam o raciocínio 
lógico, o sentido crítico e a capacidade de 
argumentar com base em dados e isso poderá 
ser estimulado através da educação estatísti-
ca, desde o ensino básico até ao ensino supe-
rior. Nesta perspetiva, é essencial alertar para 
o facto de que ensinar não se deverá limitar 
simplesmente à transmissão de conhecimen-
tos de geração para geração, sendo imperativo 
ajudar os estudantes a desenvolverem o seu 
sentido crítico e reflexivo, a curiosidade 
e o gosto por aprender. Da mesma forma, 
aprender não se deve limitar a “decorar” /
reportar apenas aquilo que é transmitido 
pelos professores. Mais importante do que 
isso, na minha modesta opinião, é aprender 
a questionar, desenvolver o sentido crítico, a 
capacidade de síntese e a autonomia a nível 
da procura de informações no âmbito das 
diversas temáticas estudadas. Quantas vezes, 
ao longo da evolução das ciências, algumas 
das afirmações dadas como certas foram 
postas de parte?

É preciso apostar num sistema de ensino 
que promova a capacidade de raciocínio e 
a utilização do pensamento estatístico, de 
forma a que daqui a alguns anos haja mais 
massa crítica e cidadãos mais capacitados 
para compreenderem as informações estatísti-
cas difundidas pelos media, sem se deixarem 
enganar pelos números apresentados.  Para 
que estes objetivos sejam alcançados, é ne-
cessário que os professores, principalmente 
os das áreas que lidam com números, promo-
vam o envolvimento (engagement) dos estu-
dantes na aprendizagem, dada a reconhecida 
associação, estatisticamente significativa, 
entre o envolvimento dos estudantes e o su-
cesso a nível da aprendizagem e no combate 
ao absentismo escolar. Nessa perspetiva, 
o envolvimento escolar pode ser definido 
como a “vivência de ligação centrípeta do 
estudante à escola/”nas suas vertentes/di-
mensões cognitiva, afetiva, comportamental 
e agenciativa (o estudante como “agente 
de ação”), preconizando-se assim a aposta 
num sistema de ensino-aprendizagem que 
apele à participação ativa dos alunos e dos 
professores.

O escasso envolvimento ou a ausência 

de envolvimento escolar dos estudantes é 
um problema premente, sobretudo a nível do 
ensino básico e do ensino secundário, aliado a 
outros fatores que podem levar ao abandono 
escolar, tais como o contexto  familiar;  os 
horários  que interrompem sistematicamente 
o descanso matinal das crianças e adolescen-
tes, que são frequentemente “arrancados” da 
cama, por terem de começar as aulas muito 
cedo, tendo que ficar muitas vezes em ATLs 
à espera que os pais terminem o seu dia de 
trabalho; o  sistema de avaliação excessi-
vamente centrado na utilização da memória 
(elevada sobrecarga da memória); o excesso 
de trabalhos de casa em algumas disciplinas 
e a sua falta em outras; e a má distribuição 
dos momentos de avaliação das diversas 
disciplinas, muitas vezes excessivamente 
concentrados, entre outros fatores.

Entre os fatores contextuais que podem 
condicionar o envolvimento dos estudantes 
encontram-se o grupo de pares, a família e a 
escola, sendo de salientar a importância das 
perceções dos estudantes no que respeita aos 
níveis de apoio dados por estes. Assim, no 
âmbito desta nobre profissão, os professores 
devem desenvolver estratégias que promo-
vam um ambiente escolar que estimule a 
motivação, o interesse e o envolvimento 
dos estudantes (fatores determinantes para 
o sucesso educativo em todos os níveis de 
ensino), dado que, segundo alguns estudos, 
as perceções relativas ao ambiente escolar 
influenciam o desempenho dos estudantes.
Até mesmo no que concerne ao ensino su-
perior, em que os estudantes procuram fre-
quentar cursos do seu interesse, constata-se a 
existência de resultados de diversos estudos 
que estão em consonância com a ideia de 
que a falta de envolvimento académico dos 
estudantes se encontra frequentemente asso-
ciada a um baixo desempenho académico, a 
problemas de comportamento e ao abandono 
escolar. É também geralmente reconhecida 
a relação entre motivação e envolvimento.O 
apoio dado pelos professores, a oportunidade 
de participação nas atividades propostas, os 
conteúdos das unidades curriculares e as re-
lações interpessoais positivas são suscetíveis 
de influenciar o envolvimento dos alunos nas 
atividades propostas, havendo estudos empí-
ricos que dão suporte à ideia de que o apoio 
dado pelos professores e as suas expectativas 
acerca dos estudantes estão associados à ele-
vada participação em atividades escolares e à 
diminuição de comportamentos disruptivos.

O Encontro Internacional de Jovens In-
vestigadores (JOIN 2019), que decorreu nos 
dias 15 e 16 de maio de 2019 no Campus 
de Ponta Delgada e foi organizado por do-
centes de várias faculdades da Universidade 
dos Açores, teve como principal objetivo “a 
reflexão, problematização, partilha e pro-
moção de experiências relacionadas com a 
iniciação à investigação científica por parte 

de estudantes universitários de licenciatura, 
mestrado e doutoramento“ (http://join.uac.
pt/). Este evento contou com a participação de 
estudantes universitários, por exemplo, atra-
vés da apresentação de trabalhos desenvol-
vidos em algumas das unidades curriculares 
ou resultantes de dissertações de mestrado 
ou de doutoramento, que promoveram o 
envolvimento (participação) dos estudantes 
em trabalhos de investigação, com o apoio 
de professores que se dedicam à docência 
e à investigação científica, promovendo a 
oportunidade de os alunos desenvolverem 
diversas competências no domínio da inves-
tigação científica e da capacidade de inves-
tigação. Espera-se que iniciativas como esta 
tenham um impacto positivo nas trajetórias 
educativas dos estudantes, nomeadamente a 
nível da prossecução dos estudos, tornando-
os mais aptos para participarem ativamente 
na construção do conhecimento, desenvol-
vendo a sua autoconfiança, autonomia e 
sentido de responsabilidade. Estas qualidades 
são indispensáveis para um bom desempenho 
aquando da entrada no mercado de trabalho e 
para a construção de uma sociedade em que 
os cidadãos desenvolvam o sentido crítico, 
a criatividade e o pensamento estatístico, 
de forma a participarem ativamente na dita 
sociedade da informação, na qual a literacia 
estatística é uma mais-valia.

Além de possuírem elevadas compe-
tências a nível das matérias que ensinam, 
os professores devem conhecer e delinear 
estratégias de planificação dos conteúdos 
programáticos, atendendo às competências a 
serem desenvolvidas (soft skills), recorrendo 
a metodologias de ensino que contemplem 

práticas interrogativas, que partam do le-
vantamento de questões de investigação e 
apelem a uma maior ação e procura ativa de 
informação por parte dos estudantes, incen-
tivando mesmo a sua participação em alguns 
projetos de investigação, o trabalho em equi-
pa e o sentimento de pertença, promovendo a 
autoeficácia nas salas de aula. Neste sentido, 
é de enfatizar as vantagens de se incentivar 
o envolvimento dos estudantes do ensino 
superior a nível da participação em atividades 
inerentes à investigação científica, incluindo 
a elaboração de questionários, a escolha de 
um método de amostragem, a conceção e a 
utilização de bases de dados reais e a análise 
de dados, promovendo o trabalho em equipa, 
contemplando interações entre os estudantes 
e o professor/orientador. É de referir, ainda, a 
vantagem da utilização de dados referentes às 
áreas científica em que os cursos frequentados 
se inserem, de forma a despertar o interesse 
e a desenvolver a literacia estatística dos es-
tudantes, mostrando a multidisciplinaridade 
e a transversalidade da Estatística. Neste 
âmbito, os docentes devem apostar na plani-
ficação do ensino, na motivação dos alunos, 
na qualidade da comunicação interpessoal 
e na utilização de novas tecnologias. Por 
último, importa salientar que existência de 
software estatístico cada vez mais sofisticado 
não dispensa a intervenção humana, sendo 
de salientar que esta é fundamental para que 
os resultados obtidos sejam fidedignos, não 
descurando ainda a importância da qualidade 
dos dados utilizados (no caso da utilização 
de uma amostra é essencial que esta seja 
representativa da população).

A importância do envolvimento dos estudantes 
na aprendizagem da Estatística

Por: Áurea Sousa
Professora Auxiliar do Departamento de Matemática

e Estatística da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade dos Açores

aurea.st.sousa@uac.pt
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Na Casa da Cultura Carlos César decorreu 
uma tertúlia  da Comissão e Protecção de Crian-
ças e Jovens, que contou com a colaboração da 
Câmara Municipal de Lagoa, Junta de Fregue-
sia da Ribeira Chã, Centro Social e Cultural da 
Atalhada e Casa de Povo de Água de Pau. 

Esta iniciativa enquadrou-se no plano de 
actividades da CPCJ de Lagoa e se destinou a 
crianças e jovens com problemáticas ao nível 
do absentismo e abandono escolar da Escola 
Secundária de Lagoa, Escola Básica e Integrada 
de Água de Pau e Escola Básica e Integrada de 
Lagoa, com o propósito de envolver, num diálo-
go informal e aberto, crianças, jovens, encarre-
gados de educação e directores de turma.

A ocasião ficou marcada pelo testemunho de 
Cristina Calisto, Presidente da Câmara Munici-
pal de Lagoa, que descreveu o seu percurso de 

estudante e um pouco da sua vida ao longo dos 
tempos de juventude, até iniciar a sua carreira 
profissional. Por outro lado, frisou também a 
importância do investimento que a edilidade faz 
em matéria de educação, colaborando com as 
escolas do concelho e instituições e clubes que 
formam crianças e jovens, apostando também 
em projectos que possam alavancar um futuro 
à juventude lagoense em termos profissionais, 
como foi de facto, a Escola Profissional de La-
goa Inetese, que oferece outras opções de for-
mação aos jovens. 

Participou também, nesta iniciativa, André 
Melo, membro da CPCJ de Lagoa e Técnico 
Superior na Direcção Regional do Emprego e 
Qualificação Profissional e Pedro Gomes, Psi-
cólogo na APPJ - Associação de Promoção de 
Públicos Jovens.

Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens sensibiliza 
para o abandono escolar

O Caloura Blues Festival regressa à Ilha de 
São Miguel para a segunda edição da viagem pelo 
blues nacional e internacional. A 26 e 27 de Julho, 
a Baixa d’Areia recebe o norte-americano Boo 
Boo Davis, o músico português Paulo Gonzo, 
Luís Barbosa Band e The Ramblers.

 No primeiro dia do festival, a Ilha de São 
Miguel vai receber em palco a estreia absoluta 
de Boo Boo Davis em Portugal. O músico norte-
americano pertence à última geração de músicos 
que escreve e toca ao vivo o blues que bebeu das 
dificuldades sentidas na região do Delta do Mis-
sissipi. Em 2007, Boo Boo foi convidado para 
actuar no festival Pocono Blues, um dos maiores 
festivais de blues nos EUA, e atuou na BBC Ra-
dio One, no Canadá. Actualmente, Boo Boo tem 
10 álbuns, editados pela editora Black and Tan. 
O álbum “Drew, Mississipi” foi considerado, pela 
revista Mojo, um dos 10 melhores álbuns de blues 
de 2016.A dar as boas-vindas à nova edição do 
Caloura Blues está Luís Barbosa Band, que com 
os seus companheiros vão apresentar na sua terra 
natal “Dust to the Sky”, álbum digital lançado em 
2017.

Tudo começou em 2010 quando Luís come-
çou a explorar diversas sonoridades, criando te-
mas da sua autoria que ziguezagueavam entre o 
Blues, o Rock e o Funk. O segundo e último dia 
do festival abre as portas ao regresso do Blues e 
Soul de Paulo Gonzo com o álbum “By Request”, 
influência que o artista sempre assumiu, desde os 
primórdios na Go Graal Blues Band.

“By Request” representa o regresso às origens 
de Paulo Gonzo. Mais do que uma homenagem 
aos mais variados nomes do blues, o músico por-
tuguês desejava há algum tempo poder compilar 
num só disco as músicas que sempre quis cantar, 

nomeadamente “These arms of mine”, “Midnight 
hour”, “Let’s stick together” ou ainda o primeiro 
single “That’s Life”, de Frank Sinatra, verdadei-
ros hinos do blues norte-americano.

Ainda antes de Paulo Gonzo encerrar a se-
gunda edição do Caloura Blues, estão em cena 
The Ramblers. De Norte a Sul do país são já vá-
rios os palcos que a banda de Lisboa pisou com 
o cognome de “Piratas dos Blues”. Pelo mundo 
fora, abriram concertos de B.B King, Ian Sie-
gal, Carvin Jones e ainda Blasted Mechanism. 
Em 2018, The Ramblers foram os vencedores do 
festival ibérico Sube Rock, o que lhes permitiu-
gravar o novo trabalho, “Corcel Kennedy”, que se 
juntou ao primeiro e segundo EP, “The Ramblers” 
(2010) e “Yer Vinyl” (2012), respetivamente, e 
ao primeiro álbum, “Wet Floor” (2015).Em 2018, 
The Ramblers foram os vencedores do festival 
ibérico Sube Rock, tendo gravado  novo trabalho, 
“Corcel Kennedy”, que se juntou ao primeiro e se-
gundo EP, “The Ramblers” (2010) e “Yer Vinyl” 
(2012), respetivamente, e ao primeiro álbum, 
“Wet Floor” (2015). O festival, que só teve uma 
primeira edição o ano passado e que conta com 
o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, esteve 
nomeado em quatro categorias dos Iberian Music 
Awards: Best New Festival, Best Small Festival, 
Best Communication e Best Live Performance 
com Maria João & Buddha Power Blues. No mês 
de Abril marcou, ainda, presença no Market do 
European Blues Challenge.

Blues, gastronomia e cocktails serão fun-
didos com um enquadramento de excepção, 
condições que fazem do Caloura Blues uma 
combinação perfeita para usufruir de mo-
mentos, extraordinariamente, gratificantes.

Os bilhetes já se encontram à venda.

Caloura Blues Festival 
fecha cartaz com Boo Boo 
Davis e Paulo Gonzo

Paulo Gonzo

Arquivo Histórico e Sala de Leitura 
inauguradas na Ribeira das Tainhas 

A Biblioteca e Arquivo Municipal de 
Vila Franca do Campo inaugurou, Terça-
feira,  uma extensão na antiga escola primá-
ria da freguesia Ribeira das Tainhas, onde 
passará a funcionar o Arquivo Histórico e 
uma Sala de Leitura, equipados com acesso 
à internet.

O novo equipamento, instalado no edifí-
cio do Plano dos Centenários, faz parte do 
plano de atualização de funcionamento da 
biblioteca para o séc. XXI, que prevê ainda 
para este ano a futura disponibilização do 
acervo, quer da biblioteca quer do arquivo, 

on line.
Para a ocasião, foi preparada uma expo-

sição com a colaboração do Gabinete de Ar-
queologia, que incluiu livros de vereações 
seiscentistas, um sinete do século 17, exem-
plares dos periódicos vila-franquenses mais 
antigos, cartografia quinhentista e fotos do 
arquivo fotográfico; numa pequena mostra 
do património cultural encerrado no nosso 
arquivo, que pode ser visitada no local, to-
dos os dias úteis, entre as 8h30 e as 16h30, 
no horário de funcionamento do Arquivo 
Histórico. Boo Boo Davis
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Escolas perderam 25 mil alunos 
num ano

Barco de pesca com uma tonelada 
de cocaína apreendido no Atlântico

Guardas prisionais marcam três dias 
de greve a partir de Sexta-feira

A crise demográfica e a quebra de natalidade nos tempos da crise eco-
nómica voltaram a fazer-se sentir nas salas de aula. Dados do Ministério 
da Educação mostram que o pré-escolar é o mais afectado.

As escolas portuguesas perderam 
mais de 25 mil alunos no passado 
ano lectivo, quando comparado com 
o ano anterior, sendo o pré-escolar o 
nível de ensino mais afectado, segun-
do dados do Ministério da Educação 
divulgados ontem pela Rádio Renas-
cença.

No ano passado, havia 1.627.751 
crianças e jovens nas escolas públicas 
e privadas desde o pré-escolar até ao 
ensino secundário, revelam resulta-
dos preliminares do Recenseamento 
Escolar 2017/18 da Direcção-Geral 
de Estatísticas da Educação e Ciência 
(DGEEC).

Comparando com o ano lectivo 
anterior, houve uma diminuição de 
quase 26 mil alunos, com destaque 
para o pré-escolar que perdeu quase 
15 mil crianças, segundo os dados 
disponíveis.

Apenas o ensino secundário teve 
um aumento do número de alunos. 
No ano passado havia quase 401 mil 
estudantes inscritos entre o 10.º e o 
12.º ano de escolaridade, mais 0,3% 
do que no ano anterior.

Nos restantes anos, a crise 
demográfica e a quebra de natalidade 
nos tempos da crise económica vol-
taram a fazer-se sentir nas salas de 
aula.

No 1.º ciclo, as escolas perderam 
cerca de quatro mil crianças, passan-
do para pouco mais 401 mil alunos 
no ano lectivo de 2017/2019, uma re-
dução de quase 1%.

No 2.º ciclo, registou-se uma di-
minuição de mais de 5.500 alunos. 
No ano passado passou a haver 220 
mil alunos no 5.º e 6.º ano de escola-
ridade, menos 2,5%.

A diminuição de alunos foi me-
nos sentida no 3.º ciclo, que passou 
de 370 mil para 266 mil estudantes, 
menos 1,2%.

No ensino secundário, o número 
de alunos aumentou de 399.775 para 
quase 401 mil.

Cursos profissionais 
ganham mais alunos

Os dados agora divulgados mos-
tram que também houve mais alunos 

a optar pelos cursos profissionais. Em 
relação ao ano lectivo de 2016/2017, 
mais de dois mil estudantes escolhe-
ram a via profissional.

O Ministério da Educação (ME) 
sublinha, em comunicado, que mes-
mo com a redução global de alunos, 
a tutela aumentou o número de do-
centes. “A rede pública foi reforçada 
com mais dois mil docentes” em re-
lação ao ano anterior, lembra o ME, 
referindo que este aumento serviu 
para “aprofundar a qualidade e in-
clusão do sistema educativo, através 
de medidas como o Plano Nacional 
de Promoção do Sucesso Escolar, o 
Apoio Tutorial Específico, a Redução 
do Número de Alunos por Turma”.

Além disso, o ME aponta o facto 
de em 2017/18 mais de 85 mil adultos 
terem frequentado as modalidades de 
educação e formação, o que represen-
ta “um aumento de quase 11% face 
ao ano anterior e resulta de uma po-
lítica de promoção da aprendizagem 
ao longo da vida e de valorização da 
população activa, nomeadamente, 
através do Programa Qualifica”.

A greve é um protesto 
contra a falta de avalia-

ção de desempenho, que 
“há cinco anos aguarda 

regulamentação”.

Conduziu sem cometer infracções 
nos 3 últimos anos? Acabou 
de ganhar pontos bónus na carta

Os guardas prisionais marcaram 
uma greve de três dias úteis, com 
início às 16h00 de Sexta-feira e fim 
às 08h00 de 11 de Junho, criticando 
a falta de diálogo do Ministério da 
Justiça.

Segundo o Presidente do Sindi-
cato Nacional do Corpo da Guarda 
Prisional (SNCGP) Jorge Alves, a 

greve é um protesto contra a falta de 
avaliação de desempenho, que "há 
cinco anos aguarda regulamentação", 
a classificação de serviço de 2018 
"que devia ter sido conhecida em 
abril" e os horários de trabalho que 
"vieram diminuir a vigilância dos re-
clusos".

Jorge Alves adiantou que, após 

a entrega do pré-aviso de greve, o 
sindicato foi chamado pelo Direc-
tor-geral de reinserção de serviços 
prisionais, mas que a reunião "foi 
inconclusiva".

O sindicato critica também a pos-
tura do Ministério da Justiça que diz 
"não privilegiar as negociações nem 
o diálogo social" nem "cumprir o 
prometido".

A remuneração dos guardas se-
gundo a tabela da PSP é outra das 
reivindicações, tendo Jorge Alves re-
ferido que a Secretária de Estado da 
Justiça tinha prometido ao sindicato 
que a questão estaria regulamentada 
no espaço de três meses.

No âmbito da Operação “Areia 
Branca” foi apreendida em pleno 
Oceano Atlântico uma embarcação 
de pesca, de pavilhão brasileiro, que 
transportava de 1.102 kg de cocaína. 
A droga teria como destino final a 
Europa.

“A Polícia Judiciária contando 
com a preciosa colaboração da Ma-
rinha e da Força Aérea, desenvol-
veu, nos últimos dias, uma comple-
xa operação de combate ao tráfico 
transnacional de estupefacientes por 
via marítima”, refere a nota enviada 
à redação.

A droga, acondicionada em 50 
sacos de sarapilheira, foi encontrada 
num compartimento de difícil acesso 

especialmente criado para o efeito.
Foram ainda detidos sete homens 

estrangeiros com idades entre os 36 
e os 64 anos, que vão ser presentes 
à autoridade judiciária para aplicação 
das medidas de coação.

Segundo a mesma nota, esta in-
vestigação que contou com o apoio 
da Drugs Enforcement Administra-
tion, dos Estados Unidos, e da Natio-
nal Crime Agency, do Reino Unido, 
iniciou-se na sequência de troca de 
informações com a Polícia Federal 
brasileira.

PJ, Marinha e Força Aérea pres-
tam esclarecimentos adicionais du-
rante a tarde.

Os condutores exemplares nos úl-
timos três anos ganharam três pontos 
bónus no dia 1 de Junho. Estes con-
dutores viram assim a sua pontuação 
passar de 12 para 15 pontos, isto se 
não tiverem cometido infracções no 
espaço de três anos.

Os pontos na carta entraram em 
vigor a 1 de Junho de 2016 e todos os 
condutores, independentemente de 
terem cometido infracções no pas-
sado, iniciaram este regime com um 
total de 12 pontos.

“No final de cada período de 
três anos, sem que sejam praticadas 
contraordenações graves ou muito 
graves, ou crimes de natureza rodo-
viária, são atribuídos três pontos ao 
condutor, não podendo ser ultrapas-
sado o limite de 15 pontos”, segundo 
a Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária.

Mas os pontos bónus têm um li-
mite: por mais décadas que conduza 
sem cometer infracções, a pontuação 
máxima permitida é de 15 pontos.

A maioria das contraordenações 
graves dá direito à retirada de dois 
pontos. Mas são retirados três pontos 
em várias situações, como conduzir 
sob efeito do álcool com uma taxa 
superior a 0,5 gramas por litro, mas 

inferior a 0,8 gramas por litro, ou 
efectuar uma ultrapassagem “ime-
diatamente antes e nas passagens as-
sinaladas para a travessia de peões ou 
velocípedes”.

Já as contraordenações muito gra-
ves são punidas com a retirada com 
quatro pontos, na sua generalida-
de. Mas há várias contraordenações 
muito graves que são punidas com a 
retirada de cinco pontos, incluindo 
a condução sob influência de álcool 
com uma taxa de alcoolemia igual ou 
superior a 0,8 gramas por litro mas 
inferior a 1,2 gramas por litro.

Júri Nacional de Exames 
quer acabar com segunda fase

O Júri Nacional de Exames 
(JNE) que reformular a organização 
dos exames do ensino secundário 
e terminar com a segunda fase nos 
moldes em que está. Ou seja, por 
exemplo, restringi-la aos alunos que 
faltaram à primeira por “razões aten-
díveis e justificáveis”.

A sugestão – que poria fim à se-
gunda fase para melhorias – consta 
de um documento da entidade res-
ponsável pela logística dos exames, 
divulgado ontem, noticia o jornal 
“Público”, na edição de ontem. Em 

causa está a flexibilidade curricular e 
a carência de professores.

No entanto, o Governo recusa as 
mudanças. “Esta proposta não está 
a ser analisada na elaboração do ca-
lendário do ano que vem. A aplica-
ção do Decreto-lei 55/2018não tem 
impacto na existência das fases de 
provas e exames a decorrer em Junho 
e Julho”, explicou ao matutino o Mi-
nistério da Educação.

No ano passado, foram realizadas 
115.082 provas na segunda fase.



Especialistas de 11 países eu-
ropeus e representantes da União 
Europeia e da ONU realizaram, esta 
semana, a primeira reunião para criar 
um tribunal internacional para julgar 
jihadistas que combateram com o 
grupo extremista Estado Islâmico na 
Síria e no Iraque.

Os resultados deste encontro re-

alizado em Estocolmo, Suécia, vão 
ser apresentados na sexta-feira no fi-
nal de uma reunião dos ministros do 
Interior da União Europeia, indicou 
o ministro sueco do Interior, Mikael 
Damberg.

Damberg elogiou o "grande e 
crescente interesse" internacional pela 
iniciativa que reuniu especialistas da 
Noruega, Finlândia, Dinamarca, Áus-
tria, Alemanha, Bélgica, Holanda, 
França, Suíça e Reino Unido, além da 
Suécia.

O Ministro sueco do Interior tam-
bém revelou que o Governo holandês 
tem previsto convocar uma conferên-
cia internacional sobre o assunto em 
setembro, em Nova Iorque, coincidin-

do com a realização da Assembleia-
geral das Nações Unidas (ONU).

Para Mikael Damberg, a criação 
de um tribunal internacional na zona 
de conflito permitiria "estar mais perto 
das provas e assegurar testemunhos, o 
que resultaria em mais sentenças".

Esse tribunal internacional teria 
que ter a aprovação do Conselho de 
Segurança da ONU e a sua eventual 
localização é ainda uma incógnita.

Vários países, como a Alemanha 
ou a Suécia, assim como a Comissão 
dos Assuntos Externos do Parlamento 
Europeu, defenderam o interesse de 
criar um tribunal internacional para 
julgar os jihadistas que combateram 
com o grupo Estado Islâmico.
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“Repressão brutal” no Sudão: 
Forças de segurança matam 
35 manifestantes

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, já 
condenou o uso excessivo da força pelas autoridades sudanesas 
e pediu uma investigação independente.

Localizados 5 corpos que poderão 
ser dos 8 alpinistas desaparecidos 
nos Himalaias

Países europeus e ONU avançam 
para criação de tribunal para julgar jihadistas

Austrália: Tiroteio em Darwin 
faz quatro mortos e dois feridos

Pelo menos 35 pessoas morre-
ram quando as forças de segurança 
do Sudão atacaram um acampamento 
de manifestantes, na capital Cartum, 
avançam fontes médicas citadas pela 
agência Reuters.

O Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres, já conde-
nou o uso excessivo da força pelas 
autoridades sudanesas e pediu uma 
investigação independente.

“O que está claro para nós é que 
houve uso excessivo da força pelas 
forças de segurança contra os civis. 
Pessoas morreram e pessoas ficaram 
feridas”, disse o porta-voz do líder das 
Nações Unidas, Stéphane Dujarric.

António Guterres apelou às au-
toridades sudanesas para facilitarem 
a realização de uma investigação in-
dependente e para garantirem que os 
responsáveis sejam responsabilizados 
pelos seus actos.

Os Estados Unidos também con-
denaram a “repressão brutal” dos 
militares sudaneses contra os mani-

festantes e alertaram que as relações 
com Washington estão dependentes 
dos progressos no sentido de se for-
mar um governo civil.

“Foi um ataque brutal e coorde-
nado, que lembra alguns dos piores 
crimes do regime de Omar al-Bashir 
[ex-Presidente do país]”, referiu Ti-
bor Nagy, secretário de Estado Ad-
junto encarregado de África.

Tibor Nagy salientou que o povo 
sudanês merece “um governo civil 
que trabalhe para as pessoas, não um 
conselho militar que trabalhe contra 
eles”.

“Apoiamos os manifestantes pací-
ficos no Sudão, e o caminho para a es-
tabilidade e parceria com os Estados 
Unidos será através de um Governo 
civil”, disse.

Pelo menos 35 pessoas morreram 
e 200 ficaram feridas durante a opera-
ção militar desencadeada esta segun-
da-feira pelas forças de segurança do 
Sudão contra manifestantes que es-
tavam acampados na capital do país, 

Cartum, anunciaram testemunhas e 
líderes dos protestos.

Este balanço, citado pela Asso-
ciated Press, resulta de uma opera-
ção em que os militares sudaneses 
abriram fogo sobre os manifestantes 
e queimaram as tendas que estavam 
montadas junto do quartel-general 
das Forças Armadas do Sudão, desde 
o início de abril.

O movimento de contestação, li-
derando pela Aliança para a Liberda-
de e Mudança, anunciou o corte nos 
contactos políticos com o conselho 
militar, no poder desde o afastamento 
do ex-Presidente Omar al-Bashir.

Os manifestantes estavam acam-
pados em frente à sede das Forças 
Armadas desde o início de abril, pri-
meiro para pedir a saída de Omar al-
Bashir do poder e, depois da sua saída, 
para exigir que os generais entreguem 
o poder a um governo civil.

O Conselho Militar desmentiu ter 
dispersado “através da força” a mani-
festação pacífica.

Donald Trump adormece 
durante discurso da rainha Isabel II 
em Buckingham

Tribunal ainda terá de 
ser aprovado no Con-

selho de Segurança da 
ONU e não se sabe ao 
certo onde se poderia 

localizar.

Num golpe de sorte, a Força aé-
rea da Índia conseguiu identificar 
corpos pouco antes das buscas serem 
suspensas devido ao mau tempo na 
2.ª montanha mais alta montanha da 
Índia e um dos locais mais difíceis do 
mundo para escalar

A localização dos corpos só foi 
possível graças a fotografias de alta 
resolução tiradas pelo helicóptero 
militar indiano na cúpula Este do 
Nanda Devi, um pico duplo na 2.ª 
montanha mais alta da Índia.

Os corpos foram avistados a 
5.000 metros de altitude, numa zona 
de difícil acesso e propenso a avalan-
ches e tempestades de neve.

"Tanto o terreno como o clima 
tornam a segurança um problema 
real. Há sempre o medo de que os 

socorristas também possam ficar pre-
sos lá", alertou Vijay Kumar Jogdan-
de, o administrador civil no estado 
indiano de Uttarakhand.

Desde 6.ª feira que as autoridades 
tentam encontrar o grupo de quatro 
britânicos, dois americanos, um in-
diano e um australiano que desapa-
receram no Nanda Devi, atingido na 
semana passada por fortes quedas de 
neve e avalanches.

O grupo desaparecido, liderada 
pelo guia britânico Martin Moran, 
começou a subida da montanha no 
dia 13 de Maio, a partir do acampa-
mento-base de Munsiyari, no estado 
de Uttarakhand, norte da Índia.

A equipa deveria estar de volta 
ao acampamento-base no dia 26 de 
Maio.

O Presidente dos Estados Uni-
dos Donald Trump foi apanhado 
na Sgunda-feira, primeiro dia de 
visita de Estado ao Reino Unido, a 
dormir durante o discurso de boas-
vidas da rainha Isabel II no Palácio 
de Buckingham durante o jantar. 

O vídeo onde Trump se mos-
tra a lutar contra o sono está a ser 
um sucesso de partilhas nas redes 
sociais perante o momento inusi-
tado.

O jantar de boas-vindas contou 
com 170 convidados que incluíam 
a família real, a família de Trump 
e as várias esferas políticas do 
Reino Unido.

Pelo menos quatro pessoas mor-
reram e duas ficaram feridas após 
um homem ter aberto fogo, de forma 
indiscriminada, num hotel em Da-
rwin, na Austrália.

De acordo com Lee Morgan, da 
Polícia do Território do Norte, o sus-
peito, de 45 anos, já foi detido.

 “Nesta fase temos relatos de 

quatro motos e várias outras pessoas 
foram baleadas”, disse o responsá-
vel em declarações ao The Guardian 
Australia.

As testemunhas dizem ter visto 
um homem armado com uma espin-
garda a abrir fogo no Hotel Palms. 
As autoridades começaram a receber 
alertas pelas 17h50 (hora local).
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O uso prolongado de fármacos comuns para 
tratar o refluxo gastroesofágico, acidez do estô-
mago e úlceras tem sido associado a um maior 
risco de morte prematura e um novo estudo po-
derá ter descoberto as causas específicas dessas 
mortes.

Conduzido por uma equipa de investigado-
res da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Washington, EUA, o estudo associou o uso a 
longo prazo dos inibidores da bomba de protões 
(IBP) a casos fatais de doenças cardiovasculares, 
doença renal crónica e cancro do trato gastroin-
testinal superior.

Foi ainda apurado que aqueles riscos au-
mentam consoante a duração do uso dos IBP, 
mesmo que os fármacos sejam tomados em do-
ses reduzidas. 

“Tomar IBP durante muitos meses ou anos 
não é seguro e agora temos uma visão mais cla-
ra dos problemas de saúde associados ao uso de 
longo termo dos IBP”, confirmou Ziyad Al-Aly, 
autor sénior do estudo.

Para o estudo, o investigador e colegas con-

taram com registos clínicos de umam base de 
dados de veteranos norte-americanos. 

A equipa identificou 157.625 pessoas, na 
maioria homens com mais de 65 anos de idade, 
que tinham recentemente recebido prescrições 
de IBP. Outros 56.842 indivíduos tinham rece-
bido prescrições recentes de bloqueadores de 
H2, que é outra classe de fármacos supressores 
da acidez. Os investigadores acompanharam to-
dos os pacientes (214.467) durante até 10 anos.

Foi apurado um aumento no risco de mor-
te de 17% no grupo dos IBP, em comparação 
com o grupo dos bloqueadores de H2. Com 
efeito, houve 387 mortes por cada 1.000 pes-
soas no grupo dos IBP contra 242 mortes por 
cada 1.000 pessoas no grupo dos bloqueadores 
de H2. O excesso de 45 mortes foi atribuído ao 
uso prolongado de IBP.

Em termos mais específicos, nos utilizadores 
de IBP cada 15 em 1.000 pacientes morreram 
de doença cardíaca, quatro em cada 1.000 de 
doença renal crónica e dois em cada 1.000 de 
cancro do estômago. 

 “Considerando os milhões de pessoas que 
regularmente tomam IBP, isto traduz-se em mi-
lhares de mortes em excesso a cada ano”, con-
cluiu Ziyad Al-Aly.

Estudos publicados 
na revista “Cell”
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Viciado em café? Afinal, beber 25 chávenas 
por dia não prejudica o coração

Estudo divulgado pelo jornal The Guardian

Cientistas da universidade de Queen Mary, em Londres realizaram a experiência em cerca 8.500 
pessoas e concluíram que as artérias não ficam mais danificadas se beber cinco ou 25 cafés dia-
riamente.

Partes do corpo têm um relógio 
circadiano independente do cérebro

Risco de morte associado a medicação 
para refluxo gastroesofágico

Se é daquelas pessoas que bebe 
vários cafés diariamente saiba que o 
seu coração e artérias não ficam mais 
afectados pela quantidade de cafeína 
ingerida. Esta é pelo menos a conclusão 
de um estudo realizado em Inglaterra, 
e divulgado pelo jornal The Guardian, 
que revela que beber entre cinco ou 25 
cafés por dia não danifica o coração.

Cientistas da universidade de Queen 
Mary em Londres realizaram a experi-
ência em 8.412 pessoas e que foram sub-
metidas a exames de ressonância mag-
nética e medidas de pulsação cardíaca. 
Os resultados mostraram que as artérias 
não ficaram mais danificadas depois de 
beberem cinco ou 25 cafés diariamente, 
mesmo tendo em conta factores como a 

idade, o peso e tabagismo.
Os especialistas dividiram as 8.412 

pessoas em três grupos, com o primei-
ro grupo a beber menos de um café por 
dia, o segundo entre um e três cafés di-
ários e, o terceiro mais de três chávenas 
de café por dia, sendo que algumas pes-
soas deste último grupo bebiam até 25 
cafés por dia, embora o número médio 
de pessoas deste grupo fosse de cinco 
chávenas por dia.

Este estudo foi parcialmente finan-
ciado pela Sociedade Britânica do Co-
ração (BHF na sigla inglesa), e foi apre-
sentado numa conferência da Sociedade 
Britânica Cardiovascular (BHS) em 
Manchester. “Embora não possamos 
provar um nexo de causalidade neste 

estudo, a nossa investiga-
ção indica que o café não 
é tão mau para as artérias 
como os estudos anteriores 
sugerem”, refere o médico 
Kenneth Fung da universi-
dade de Queen Mary.

Esta investigação está a 
gerar polémica já que estu-
dos anteriormente divulga-
dos sugerem a necessidade 
de reduzir drasticamente a 
quantidade de cafés inge-
ridos por dia, sob o 
risco das pessoas 
poderem vir a sofrer 
um acidente vascular 
cerebral (AVC).

Estudo publicado 
na BM52J”

Os vários relógios circadianos do organis-

mo podem operar de forma independente do 
relógio central localizado no hipotálamo do cé-
rebro, atestaram dois novos estudos.

Os estudos foram conduzidos pela Univer-
sidade da Califórnia em Irvine, EUA, em cola-
boração com o Instituto para a Investigação em 
Biomedicina, em Barcelona, Espanha.

Para os estudos, os investigadores manipu-
laram ratinhos de forma a poderem analisar a 
rede de relógios internos que regulam o meta-
bolismo. A equipa descobriu como desativar 
todo o sistema circadiano dos roedores e depois 
ativou os relógios presentes na pele ou fígado.

Os resultados foram, segundo a equipa, sur-
preendentes. 

“Ninguém se tinha apercebido que o fígado 
ou a pele poderiam ser tão diretamente afetados 
pela luz”, avançou Paolo Sassone-Corsi, inves-

tigador que liderou um dos estudos.
A equipa mencionou, a título de exemplo, 

que apesar de terem desativado todos os outros 
relógios circadianos, incluindo o relógio central 
do cérebro, o fígado sabia que horas eram, res-
pondeu a alterações na luz à medida que o dia 
se converteu em noite e manteve funções essen-
ciais como preparar-se para digerir alimentos à 
hora das refeições e converter glicose em ener-
gia.

O relógio circadiano do fígado conseguiu 
de alguma forma detetar a luz, possivelmente 
através de outros órgãos. Só quando os ratinhos 
foram expostos a escuridão total é que os fíga-
dos deixaram de funcionar.

“As implicações futuras dos nossos achados 
são vastas”, comentou Paolo Sassone-Corsi. 
“Com estes ratinhos, podemos agora começar 
a decifrar as vias metabólicas que controlam os 
nossos ritmos circadianos, processos de enve-
lhecimento e bem-estar geral”, concluiu.

ALERT Life Sciences Computing, S.A.
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Luís Alves treina o Lajense Serginho com novo clube 

Três açorianas vão 
marcar presença

Depois do União Micaelense Após cinco anos no Santa Clara 

Estágio da selecção de Portugal de sub-15

O guarda-redes Serginho vai jogar na nova época 
no Varzim, clube da 2ª. Liga de futebol.

O jogador de 36 anos de idade esteve cinco tempo-
radas no clube de Ponta Delgada. Chegou na época de 
2013/2014 depois ter subido à 1.a Liga pelo Arouca.  

No ano seguinte foi para o Desportivo de Chaves, 
mas nem começou a jogar oficialmente. Regressou ao 
Santa Clara. 

A interrupção na ligação à equipa açoriana foi 
quando alinhou pelo Gil Vicente em 2015/2016. Nos 
últimos três anos esteve em São Miguel e foi titular 
na grande maioria dos jogos. Ajudou no regresso à 1a 
Liga. Apenas por 7 vezes foi utilizado no campeonato 
principal.

Serginho jogou ainda no Guimarães, no Porti-
monense e no Sporting da Covilhã.  A SAD do Santa 
Clara deu ontem conta da saída de Serginho e simulta-
neamente do micaelense Minhoca. 

A não renovação do contrato com o médio que 
regressou há dois anos ao Santa Clara era conhecida. 
Demos conta há cerca de duas semanas. 

Muito cedo o treinador João Henriques deixou de 
contar com o atleta de 30 anos de idade. Há clubes con-
tinentais da 2ª Liga interessados em contratar Minho-
ca. O problema será escolher. 

Depois de três anos no Santa Clara, jogou no Pa-
ços de Ferreira três épocas e meia. De volta ao Santa 
Clara esteve na subida e no regresso à 1a Liga.

Inês Simas e Vitória Almeida estão convocadas para o estágio de prepa-
ração da selecção nacional de futebol de sub 15 anos.

As duas atletas da Associação Clube Futebol Pauleta iniciam o estágio 
segunda-feira próxima e terminam na 5.ª feira.

Serão cinco treinos e um jogo de preparação com a equipa masculina de 
sub-13 anos do Linda-a-Velha. Todas as acções serão no campo número 1 
da Cidade do Futebol.

Inês Simas já esteve presente no estágio de sub-15 anos realizado em 
Dezembro e que contou com dois jogos de carácter particular com o País 
de Gales.

Para Vitória Almeida é a primeira vez que está na selecção de sub 15. A 
atleta micaelense será jogadora do Sporting na nova época.

Daniela Santos, do Prainha do Pico, repete igualmente a convocatória.
As atletas convocadas pelo treinador José Paisana são as seguintes: ACF 

Pauleta: Inês Simas e Vitória Almeida; Prainha FC: Daniela Santos; CCD 
Terena: Matilde Mourato; CD Portalegrense 1925: Inês Peixe; DC Esta-
ção: Ana Carolina Ferreira; FC Barreirense: Micaela Pereira; GD Ereira: 
Victória Ferreira; N.E.G.E.: Íris Esgueirão; Ourique DC: Lúcia Mateus; SC 
Braga: Bárbara Martins e Leonor Faria; SC Castêlo Maia: Joana Silva; SG 
Sacavenense: Bruna Ramos; SL Benfica: Ana Madahil, Beatriz Nogueira, 
Matilde Silva e Rita Chana; Sporting CP: Andreia Bravo, Catarina Potra, 
Cristiana Martins, Maria Ferreira, Maria Francisca Martins e Maria No-
gueira e UD Serra: Ana Alves.Inês Simas volta a estagiar na selecção de sub-15 

(Foto Henrique Barreira)

Vitória Almeida vai pela primeira vez para estágio 
(Foto CFP)

O micaelense Luís Alves vai treinar a equipa sénior 
do Juventude Lajense, da ilha Terceira.

O ex-treinador do União Micaelense está desde Se-
tembro do ano passado a lecionar na ilha Terceira. Na 
época que está prestes a terminar não esteve a treinar. 
Luís Alves, 38 anos de idade, esteve sempre ligado ao 
Clube União Micaelense. Treinou as equipas de inicia-
dos, de juvenis, de juniores e de seniores. Foi campeão 
da ilha de São Miguel e campeão regional nos três esca-
lões de formação, participando nas fases nacionais.

A época de 2017/2018 assinalou a estreia na equipa 
sénior do União Micaelense. Entrou para substituir José 
Armando Sá, demitido porque os resultados no Campe-
onato de Futebol dos Açores não foram positivos, com a equipa instalada nos últimos lugares. 
Não conseguiu evitar a descida ao campeonato de São Miguel ao ficar em penúltimo lugar.

Na temporada de 2018/2019 Luís Alves ia assumir a orientação da equipa sénior do União 
no campeonato de ilha. A transferência para a ilha Terceira impediu que fosse concretizada a 
intenção da Direcção do clube de Ponta Delgada. Ascendeu o seu adjunto João Oliveira, que 
também não terminou a época.

A aposta da Direcção do Juventude Lajense em Luís Alves visa a conquista do campeonato 
da ilha Terceira e o apuramento para o Campeonato de Futebol dos Açores.

Hélio Ormonde, que tem dedicado grande parte da vida ao clube das Lajes da Terceira, será 
o director desportivo do futebol sénior.

O Juventude Lajense foi treinado por Anthony Fernandes nesta época. Acabou o campeo-
nato da ilha Terceira em 3.º lugar, com 8 vitórias e com 8 derrotas.

A última participação regional do Juventude foi na época de 2007/2008, ainda como série 
Açores da 3.ª divisão nacional. Foram 4 as presenças naquele escalão.

Luís Alves com projecto ambicioso 
no Juventude Lajense (Arquivo)
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Futebol Clube do Porto foi 3.º classificado pela primeira vez em 7 presenças (Foto Gonçalo Costa/Fundação Pauleta)Benfica, vencedor da edição de 2014, repetiu este ano o 2.º lugar de 2017 (Foto Gonçalo Costa/Fundação Pauleta)

Sporting ganhou o Torneio Internacional Pauleta pela terceira vez em 7 participações (Foto Gonçalo Costa/Fundação Pauleta)

Selecção de Cabo Verde foi a mais disciplinada do torneio, eleição a cargo da comissão formada por Cristina 
Rosa, Melânia Rocha, João Freitas e José Sousa, que estão, de pé, atrás dos atletas (Foto Gonçalo Costa/Fundação Pauleta)

Luís Gamboa, Carlos Furtado e Luís Sousa, do 
corpo técnico do torneio, elegeram Simão Almeida 
(Sporting) como o melhor guarda-redes (Foto Gonçalo 

Costa/Fundação Pauleta)

Vitor Simas, administrador executivo da Fundação 
Pauleta, fez a entrega a Ndjantou Quentin (Paris 
St Germain), do troféu de melhor marcador, com 
7 golos, os mesmos de Henrique Amaral (Vitória 
Pico da Pedra) e Adilson Júnior (Cabo Verde). 
Ganhou por ser o mais novo (Foto Gonçalo Costa/Fundação 

Pauleta)

Pedro Pauleta elegeu o norte-americano Kevin Machado, de ascendência brasileira, como o melhor joga-
dor desta edição (Foto Gonçalo Costa/Fundação Pauleta)

Os melhores do VII Pauleta Azores Soccer Cup 2019
Conheça os rostos 

É tradição nas edições do Pauleta Azores 
Soccer U13 a eleição dos jovens atletas que 
mais se destacam nos 4 e 5 jogos que cada equi-
pa realiza nos dois dias de competição. 

Em cada final há sempre grande expectati-

va em saber quem são os eleitos com melhores 
jogador e guarda-redes. Este ano não fugiu à 
regra. 

Na edição de ontem noticiamos os melhores 
de 2019 e recordamos os distinguidos nas seis 

anteriores edições.
Hoje apresentamos os rostos dos melhores, 

da equipa mais disciplinada e dos atletas das 
equipas que ficaram no pódio. 

Alguns dos jogadores eleitos nos anos ante-

riores são hoje atletas famosos do futebol mun-
dial. O mais conhecido é o internacional portu-
guês Bernardo Silva, campeão pelo Manchester 
City. Não foi na versão actual do torneio, mas 
no arranque deste torneio de referência.
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“Nacional” de Ténis 
de Praia em S. Miguel

Derrotado no final Mário Miguens (Marítimo) 
foi em 2.º em Espanha

Nos dias 22 e 23 de Junho

No jogo em atraso nas Caldas da Rainha EpicRace Pontevedra em BTT 

A praia do Pópulo, na ilha de São Miguel, 
acolhe, nos dias 22 e 23 de Junho, o Campeonato 
Nacional de Ténis de Praia, organizado pela As-
sociação de Ténis dos Açores.

O campeonato é disputado no escalão sénior 
sempre em pares e tem as variantes em femini-
nos, masculinos e mistos. 

Em competição estarão 1 par masculino do 
Clube Ténis Ilha Terceira e, em principio, 8 pares 
femininos e 15 pares masculinos, todos da Região 
Autónoma dos Açores. Do Continente virão 15 
jogadores, incluindo os atuais campeões nacio-
nais das 3 variantes. As inscrições terminam só 
a 16 de Junho.

O campeonato nacional tem 2 000 euros de 
prémios monetários e ao campeonato regional, a 
disputar no fim-de-semana anterior (15 e 16 de 
Junho), serão atribuídos 1 000 euros.

A anteceder o primeiro dia de prova terá lu-

gar a conferência de imprensa de apresentação da 
prova que irá contar com a presença do presidente 
da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa.

Há menos de um mês foi disponibilizado um 
campo de ténis de praia no estádio de São Miguel. 
Localiza-se na zona nascente, ao lado do campo 
relvado de futebol de sete que foi instalado há per-
to de 2 anos. 

Trata-se, em conjunto com um campo de bas-
quetebol ao ar livre e de aparelhos de ginástica, de 
mais uma iniciativa do Parque Desportivo de São 
Miguel, estrutura do Serviço de Desporto de São 
Miguel presidido por Rui Melo.

As novas infra-estruturas foram construídas 
para possibilitarem mais opções de prática 
desportiva à população, a exemplo do circuito de 
manutenção e da pista de corta-mato que já fazem 
parte do complexo que rodeia o estádio de São 
Miguel.

A equipa feminina do Santa Cla-
ra foi derrotada, nas Caldas da Rai-
nha, pelo Clube Amigos de Vidais, 
por 4-3, no jogo em atraso da 1.ª jor-
nada da série “C” da Taça Nacional 
de futsal.

O golo que ditou a terceira der-
rota nesta segunda fase da prova 
aconteceu a 2 minutos do fim. 

Apesar do muito calor que se 
fazia sentir e do sufoco de jogarem 
num pavilhão sem arejamento, as 
atletas do Santa Clara bateram-se 
bem perante uma equipa que havia 
ganho, uma semana antes, na Lagoa, por 5-3.

Cátia Sousa colocou o Santa Clara em vantagem 
aos 6m, mas dois minutos depois Maria Jerónimo em-
patou. 

O Clube de Vidais atingiu o intervalo a ganhar por 
3-1, com os golos de Maria Jerónimo e de Filipa Penha, 
aos 10 e aos 19 minutos, respectivamente.

O Santa Clara reagiu bem na segunda parte. Entre 
os minutos 23 e 29 Sara Almeida e Cátia Sousa empa-
taram a 3 golos.

Quando tudo se encaminhava para um empate, 
Cristina Ferreira, aos 38m, marcou o 4-3 final.

O Santa Clara continua em 3.º lugar na série, com 
3 pontos. O Arneiros, de Torres Vedras, que recebe 
sábado o Santa Clara, lidera com 12 pontos e tem pra-
ticamente certo o regresso ao Campeonato Nacional 
feminino.

O Clube Desportivo de Vidais é 2.º classificado 
com 9 pontos estando em 4.º e último lugar o Desportivo 
Machados, de São Brás de Alportel, com zero pontos. 
É o adversário do Santa Clara na 6.ª e última jornada, 

agendada para 15 de Junho.

VILA FRANCA E ACHADA

As equipas do Clube Escolar de Vila Franca e do 
Achada FC foram as vencedoras das Taças de São 
Miguel de futsal, respectivamente para os escalões de 
juvenis (juniores “B”) e de iniciados (juniores “C”).

A formação de Vila Franca do Campo ganhou na 
final, por 4-2, ao Desportivo da Candelária, que havia 
sido o 3.º classificado do campeonato de São Miguel, 
com 38 pontos, a 5 pontos da equipa do Clube Escolar, 
que concluiu em segundo. O clube vencido foi o ven-
cedor da Taça de Honra. 

O Santa Luzia foi o campeão micaelense juvenil, 
não logrando alcançar o título regional.

A equipa de iniciados do Achada FC terminou uma 
época de sonho. Depois de ter ganho a Taça de Honra, 
o campeonato de São Miguel, o apuramento de cam-
peão da AF Ponta Delgada e o título açoriano, venceu a 
Taça de São Miguel.

Derrotou, por 4-1, na final, também realizada na 
Lagoa, o Clube Escolar de Vila Franca. 

A turma de Vila Franca do Campo foi 
3.ª classificada no campeonato micaelense, 
a 4 pontos do campeão Achada.

Recorde-se que a Atalhada foi a ven-
cedora da Taça de São Miguel de juniores, 
ao ganhar na final, por 5-3, o Vera Cruz dos 
Fenais da Ajuda.

A Taça de São Miguel em infantis foi 
ganha pelo Santa Clara (ganhou na final, 
por 4-3, ao Desportivo da Candelária) e 
em benjamins foi o Maia Clube Açores o 
vencedor.

O ciclista do Marítimo Sport Clube Mário Mi-
guens alcançou o segundo lugar do pódio, na pro-
va de BTT “ EpicRace Pontevedra”, realizada no 
passado fim-de-semana, em Espanha, uma prova 
que já é considerada por muitos como umas das 
mais duras de BTT. A distância escolhida para 
a participação foi a HalfEpicRace, em regime 
solitário, com 270 km nonstop, tendo Mário Mi-

guens, com 18h19m26s, alcançado um brilhante 
segundo lugar, levando, uma vez mais, as cores 
do Marítimo e dos Açores além-fronteiras. 

Mário Miguens ainda não ficará por aqui esta 
época, tendo prevista a participação em mais al-
gumas provas de longas distâncias, com destaque 
para o Campeonato da Europa de 24h a realizar 
em Penafiel a 21 e 22 de Setembro. 

Este o novo campo de ténis de praia, construído recentemente nos terrenos do estádio de São Miguel (DR)

Este o campo de ténis de praia que foi utilizado na praia da Pópulo em Setembro de 2017 (Foto ATA)

Juvenis do Clube Escolar de Vila Franca festejando a Taça de São 
Miguel (Foto José Araújo)

Época cheia da equipa iniciada do Achada FC culminada com 
a Taça de São Miguel (Foto José Araújo)
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Pepe: “O ambiente está espectacular” 

“Regional” começa hoje 
em Ponta Delgada

Patinagem Artística sofre reformulação 

Selecção A 

Torneio Nacional de Futebol de Rua é na Horta Associação de Patinagem de São Miguel esteve na comissão

O defesa-central antecipou a participação 
portuguesa na final-four em discurso directo:

Independentemente de onde joguemos de-
fendemos o país. Hoje estou certo de que todos 
vão apoiar a selecção, vão empurrar a nossa 
equipa para a vitória. Sinto isso. De norte a sul 
somos sempre bem-recebidos, ainda há pouco 
tempo defrontámos a Polónia em Guimarães e 
apoiaram-nos sempre. Por vezes não podemos 
ganhar, mas agradecemos apoio de todos de 
norte a sul»

«Vencemos um jogo muito importante 
contra a Itália, que foi crucial para Portugal 
alcançar a fase final e poder sonhar em vencer 
esta nova competição»

«Temos o privilégio de ter o melhor joga-
dor do mundo, que é uma máquina de fazer 

golos: Cristiano. Além de termos o Cristiano, 
acho que os pontos fortes de Portugal são ser-
mos uma equipa muito humilde e trabalhadora 
em campo, respeitadora dos seus adversários, 
mas que também tem muita ambição.»

«Temos o objetivo de manter o título. É di-
fícil. Não iniciámos [a qualificação] da forma 
que queríamos e tivemos dois empates. Fomos 
melhores nesses dois jogos e poderíamos ter 
vencido, mas é futebol. Vamos tentar apurar-
nos para a fase final do Campeonato da Europa 
em primeiro lugar e, depois de alcançarmos a 
qualificação, iremos sonhar alto porque é pos-
sível renovar o título.»

Portugal, campeão europeu em título, de-
fronta a Suíça em jogo com início às 18h45 e 
que terá arbitragem do alemão Felix Brych.

O polidesportivo das Portas do Mar, em Ponta Delgada, é, de hoje 
até Sexta-feira, o palco da 14.ª edição do Torneio Regional de Futebol 
de Rua.

Esta iniciativa sócio desportiva começou nos Açores em 2006, dois 
anos depois da Associação CAIS ter promovido o torneio nacional.

Estão inscritas 14 equipas de várias ilhas dos Açores e os jogos 
serão disputados de manhã e de tarde.

Hoje, pelas 10h00, na Alameda do Mar, há o desfile das equipas 
e meia hora depois realiza-se a cerimónia de abertura. Sexta -feira, às 
12h10, realiza-se o jogo de apuramento dos 3.º e 4.º classificados e às 
12h30 tem lugar a final.

O Núcleo de Árbitros de Futebol da Ilha de São Miguel (NAFISM) 
colabora através dos árbitros que lhe são associados.

 A organização desta edição está a cargo de “A Perkursos - Centro 
Desenvolvimento e Inclusão Juvenil da Kairós – Cooperativa de Incu-
bação de Iniciativas de Economia Solidária, Crl,”.

Entretanto, ficou a saber-se que a fase final do XV Torneio Nacio-
nal de Futebol de Rua deste ano vai decorrer entre 22 e 26 de Outubro, 
na cidade da Horta.

É a primeira vez que uma fase nacional desta vertente do futebol 
tem lugar nos Açores. Espera a Direcção Regional da Juventude a pre-
sença de cerca de 300 jovens oriundos de vários distritos do país e das 
duas Regiões Autónomas, bem como de duas seleções convidadas, do 
México e de Inglaterra.

Na apresentação do evento nacional, o Director Regional da Ju-
ventude justificou a colaboração do Governo dos Açores porque “que-
remos que todos os jovens reconheçam que a qualificação e a partici-
pação cívica são importantes e que todos se sintam parte integrante da 
nossa sociedade”.

Lúcio Rodrigues pretende que esta iniciativa seja mais “um instru-
mento de capacitação no desenvolvimento de competências pessoais 
e sociais, contemplando, para além da prática do futebol, atividades 
dinâmicas informais, que visam o desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais, com vista a mitigar o risco de exclusão social dos 
nossos jovens”.

 A organização do Torneio Nacional de Futebol de Rua está a 
cargo da Associação CAIS, em parceria com o Governo dos Açores, 
através da Direção Regional da Juventude, e da Câmara Municipal da 
Horta.

A Patinagem Artística mun-
dial sofreu uma reformulação 
em várias áreas, nomeadamente 
com os quadros competitivos, 
que será posta em prática em 
2020.

Desde Dezembro passado 
que um grupo de trabalho, es-
colhido pelas Associações, tem 
preparado todas as alterações. 
A Associação de Patinagem de 
São Miguel integra o grupo, 
assim como representantes das 
Associações de Lisboa, do Por-
to e de Setúbal, além de três re-
presentantes do Comité Técnico 
Desportivo de Patinagem Ar-
tística (CTDPA) e da Direcção 
Técnica Nacional (DTN).

O sistema de apuramento 
para os campeonatos nacionais 
de Patinagem Livre Individual e 
Solo Dance deixará de ser atra-
vés dos sete melhores classificados do campeonato distrital e 
passará a ser através do Ranking Nacional de Opens. 

O apuramento dos Pares Artísticos e Pares de Dança con-
tinuará a ser igual a 2019.

Para o Ranking de 2019, que servirá para o acesso aos 
Opens, contam as provas do Campeonato Nacional, Torneio 
Nacional de Benjamins e Taça de Portugal.

Em 2020 deixa de ser necessário os atletas terem o nível 
V e VI para acesso aos nacionais. Aqueles níveis servirão 
apenas para desempate de atletas no Ranking. 

Por essa razão as inscrições para as 5.ªs e 6.ªs Provas de 
Acesso Nacional de 2019 serão abertas apenas a atletas que 
já tenham tentado realizar o nível V ou VI e não tenham fi-
cado aptos. Esta decisão tem em conta o esforço de tempo, o 
trabalho e o dinheiro despendido pelos treinadores e atletas, 
uma vez que os atletas necessitariam destes níveis se os qua-
dros competitivos se mantivessem inalterados.

No Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, Taça 

de Portugal, Campeonato Nacional de Patinagem Livre e Pa-
res de Dança e no Campeonato Nacional de Dança, haverá 
sessões de esclarecimentos dos novos quadros competitivos.

DANIEL MONIZ NO “NACIONAL”
O internacional Daniel Moniz é o único açoriano que en-

tre Sexta e Segunda-feira próximas participa no Campeonato 
Nacional de Patinagem Artística.

O patinador do Clube de Patinagem de Santa Cruz-La-
goa, vai, com mais 9 adversários, tentar a conquista do título 
português no escalão sénior.

O campeonato, que decorre no pavilhão do Clube Futebol 
Sassoeiros, em Carcavelos, é também destinado aos escalões 
de juniores e de seniores masculinos e femininos.

Nenhum atleta dos clubes da ilha de São Miguel logrou 
qualificar-se para estar entre o 3 juniores masculinos, as 16 
juniores femininas e as 17 seniores femininas que vão estar 
em competição. O Clube de Patinagem de Santa Cruz é o 
único dos Açores entre os 36 que estarão representados.

Daniel Moniz é o único patinador açoriano no “nacional” (Arquivo)
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Resultados
em 7 dias,
Não sofra
mais por 

AMOR!...

Astrólogo Médium Africano Vidente

Grande conselheiro com 25 anos de experiência. 
Especialista em todos os trabalhos ocultos. 
Conhecido por grandes personalidades do 
Mundo Inteiro. O Prof. TANTOU HERO é um 
Astrólogo experiente e aconselha rapidamente 
sobre todos os seus problemas mesmo os mais 
difíceis e desesperados tais como: amarração, 
afastamento, problemas profissionais e 
familiares, negócios e impotência sexual, sorte, 
justiça, doenças, vícios, álcool, droga, etc. 
Pagamento depois do resultado. Consultas 
todos os dias das 08h às 22h pessoalmente e à 
distância, também por correspondência.
Trabalho honesto, sério, eficiente e rápido.
Consultas em Português e Francês.
Facilidade de pagamento.

CENTRO DA CIDADE PONTA DELGADA
RUA DOS CAPAS

962 252 027

TANTOU HERO
Pro. Diplomado       Segredo Absoluto
Venha ter comigo, ela/ele volta na mesma semana

Apartamento para 
aluguer em Lisboa.

 
Tipologia: T3
Localização: Telheiras. Bairro tranqui-
lo, amplas zonas verdes, bem servido de 
transportes públicos, autocarro e metro, 
Linha Verde, e com facilidade de esta-
cionamento.
Próximo do eixo Norte-Sul e do Conti-
nente de Telheiras e com pequeno co-
mércio no rés-do-chão do prédio. Ideal 
para estudantes.
Disponível a partir de meados de
 Agosto.
 
Mais informações contactar telefone: 
964272785

Consultas das 9h30 às 22h00 de Segunda a Sábado
Marcação pessoalmente, por carta ou telefone

Faz trabalho à distância

Encontra-se no nosso país, 
o grandioso Astrólogo Malam, 
internacionalmente reconhecido.
Dá conselhos sobre: amor, negócios, insucessos, 
impotência sexual, espirituais, inveja, vícios de droga, 
alcoolismo e tabaco. Aconselha no afastamento e aproxi-
mação  das pessoas amadas.

MESTRE DOS MESTRES
MESTRE MALAM

Rua São Gonçalo nº 142 9500-434 Ponta Delgada

Contacte o mais rápido possível!

966 699 672

EDITAL

Pedro Filipe Rodrigues Furtado, Vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
torna público, que devido à realização do Império do Divino Espírito Santo, freguesia de 
São Pedro, fica interrompido o trânsito na rua da Arquinha nos dias 7 de junho das 18h00 
às 01h00, 8 de junho das 16h00 às 01h00, dia 9 de junho das 14h00 às 01h00 e dia 10 de 
junho das 14h00 às 00h30.

Paços do Concelho de Ponta Delgada, 3 de junho de 2019

Pedro Filipe Rodrigues Furtado
Vereador
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SUDOKU SUDOKU

Para pintar Sete diferenças

L
ab

ir
in

to

PARA RIR... COMPLETE

Se estás a trabalhar em algo __________ e do 
qual tu gostas mesmo muito, não precisas de 
ser pressionado para ter mais ________. A tua 
própria visão puxa-te para a frente.

Steve Jobs

Sopa de Letras

Se estás a trabalhar em algo excitante e do 
qual tu gostas mesmo muito, não precisas 
de ser pressionado para ter mais resulta-
dos. A tua própria visão puxa-te para a 
frente.

Steve Jobs

Vira-se a mulher para o marido:
- Ó querido, nós temos de ir a Nova Iorque 

fazer um workshop.
- Um workshop??? Mas que raio é isso?!
- Eu explico-te: tu work, eu shop!

Diz o médico oftalmologista para 
um senhor?

- Então, já vê melhor com as suas 
novas lentes?

- Muito melhor, doutor!
- Então aqui está a sua conta.
- Eh pá, parece que estou a ver mal 

outra vez!!!!
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CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

TOURO
(21/04 a 20/05)

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

Encontra-se em plenas condições de 
defender os seus interesses de forma 
assertiva, de modo a alcançar mais satis-
fação e segurança no seu dia-a-dia.

Preste atenção a todos os seus relaciona-
mentos, especialmente aos familiares e 
procure entender as motivações ou as ne-
cessidades dos envolventes.

Aproxima-se uma fase de crescimento 
profissional e financeiro, mas analise os 
planos com objetividade lógica, de forma 
a alcançar muita realização.

O sentido de estratégia estará enfatizado 
e serenamente conseguirá atingir os 
objetivos. A investigação e a formação 
contínua estarão favorecidas.

Poderão surgir novidades, acontecimen-
tos súbitos e deslocações, que provoca-
rão mudanças positivas no seu quotidia-
no. As viagens estão protegidas.

A tensão de Saturno traz à memória 
questões antigas, que criam mal-estar 
emocional e afetam as relações mais ín-
timas. Seja flexível e consciente.

É possível que o seu grupo restrito de 
amizade e os eventos sociais possam 
contribuir de algum modo para a reali-
zação dos seus objetivos pessoais.

Este período bastante favorecido permi-
te-lhe integrar-se em grupos e participar 
em causas solidárias. Neste momento, 
procure evitar o isolamento.

Estão favorecidas as relações familiares 
e as tarefas domésticas encontram-se 
facilitadas. É possível que o trabalho 
laboral seja elaborado no lar.

A conjuntura traz-lhe uma energia de 
grande otimismo, que deverá ser apro-
veitada para relançar a vida amorosa e 
vivenciar uma paixão estimulante.

Inicia-se um ciclo dinâmico em termos 
sociais e uma nova amizade poderá 
transformar-se numa magnífica paixão, 
que mudará completamente a sua vida.

ESTATUTO  
EDITORIAL

1 - O Correio dos Açores de-
fine-se como um órgão de comuni-
cação social de grande informação 
regional.

2- O Correio dos Açores 
orienta-se por critérios de rigor e 
criatividade editorial, sem qual-
quer dependência de ordem ideo-
lógica, política e económica.

3- O Correio dos Açores 
afirma-se ainda como um porta-
voz dos princípios e valores defen-
didos e aceites pelos Açoreanos 
na defesa da sua Autonomia e no 
integral respeito pelos princípios 
consagrados na Constituição da 
República.

4 - O Correio dos Açores 
procurara veicular temas sociais, 
políticos e culturais diversificados, 
correspondendo às motivações e 
interesses de um público plural, 
debatendo ideias suscetíveis de 
promoverem o enriquecimento da 
opinião pública, sempre norteados 
pelos valores éticos e cívicos.

5 - O Correio dos Açores com-
promete-se a assegurar o respeito 
pelos princípios deontológicos e 
pela ética profissional dos jornalis-
tas, assim como a boa-fé dos seus 
leitores.

signos

Astrólogo Luís Moniz
site:http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt

Previsão do estado do tempo nos Açores

I n f o r m a ç ã o  d o  I n s t i t u t o  P o r t u g u ê s  d o  M a r  e  d a  A t m o s f e r a

Frente fria Frente quente Frente Oclusa Frente Estacionária
Centro 
de Alta Pressão

Centro 
de Baixa Pressão

A posição do regente Mercúrio vai trazer-
lhe a flexibilidade ao nível das ideias e 
uma melhor capacidade de análise que 
beneficiará a sua atuação.

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com boas abertas.
Vento nordeste fraco a bonançoso (05/20 km/h), rodando para 

noroeste.
ESTADO DO MAR

Mar encrespado a de pequena vaga.
Ondas norte de 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 19ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS:

Ponta Delgada: 14 / 20ºC

GRUPO OCIDENTAL

Períodos de céu muito nublado com boas abertas.
Vento norte bonançoso a moderado (10/30 km/h), rodando para 

noroeste.
ESTADO DO MAR

Mar de pequena vaga.
Ondas norte de 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 18ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz das Flores: 14 / 20ºC

GRUPO CENTRAL

Períodos de céu muito nublado com boas abertas.
Vento fraco (05/10 km/h), tornando-se bonançoso a moderado 

(10/30 km/h) de noroeste.
ESTADO DO MAR

Mar encrespado, tornando-se de pequena vaga.
Ondas norte de 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 18ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS:

Horta: 14 / 20ºC
Angra do Heroísmo: 14 / 20ºC

22:00 - A Teia - Ep. 160 - TVI21:50 - Alma e Coração - SIC

06:20 O Sábio
07:00 Aqui Tão Longe
07:35 A Essência
08:00 Açores Hoje - T 

06
09:30 RTP3 / RTP 

Açores
13:00 Jornal da Tarde 

- Açores
13:20 Helfimed - 2019
13:25 RTP3 / RTP 

Açores
16:00 Noticias do 

Atlântico- Aço-
res

16:30 Pérolas do 
Oceano

16:55 Açores Hoje - T 
06

18:35 Lusa Music Box
19:07 As Receitas Lá 

de Casa
20:00 Telejornal Aço-

res
20:35 Helfimed - 2019
20:45 1ª Fila
20:53 Prova das 9
22:20 O Sábio
23:05 Idiotas, Ponto
23:35 A Essência
00:00 Noticias do 

Atlântico- Aço-
res

00:30 Pérolas do 
Oceano

01:00 Açores Hoje - T 
06

02:35 Lusa Music Box
04:00 Telejornal Aço-

res
04:35 Helfimed - 2019
04:50 Prova das 9
05:15 1ª Fila

7:00 Espaço Zig Zag
10:31 A Casa da Dani
11:02 Segantini - 

Regresso à 
Natureza

12:24 Acende a Luz 
Para Eu Te “Ou-
vir”

12:37 Literatura Aqui
13:04 Chovem Almôn-

degas
13:18 CJ a DJ
13:32 A Ilha dos Desa-

fios
14:00 Sociedade Civil
15:03 A Fé dos Ho-

mens
15:37 Ilhas da 

Macaronésia 
(Madeira e Cabo 
Verde)

16:03 Génios da Natu-
reza

16:57 Espaço Zig Zag
20:58 A Casa da Dani
21:30 Jornal 2
22:12 Justiça ou Injus-

tiça
23:08 Memórias de 

Guerra
0:02 Cinemax
1:08 Sociedade Civil
2:11 Biosfera
2:39 Euronews
5:02 Bem-vindos a 

Beirais
5:50 Os Nossos Dias
6:32 Repórter África - 

2ª Edição

4:20 Maré Alta

5:00 Edição da 

Manhã

8:15 Alô Portugal

9:15 O Programa Da 

Cristina

12:00 Primeiro Jornal

14:00 Amor Maior

15:10 Júlia

17:15 Avenida Brasil

18:10 Quem quer 

Namorar com 

o Agricultor? - 

Especial

18:57 Jornal da Noite

20:45 Golpe de Sorte

21:50 Alma e Cora-

ção

22:50 A Dona do 

Pedaço

23:35 Passadeira 

Vermelha

1:00 Quem quer 

Namorar com 

o Agricultor? - 

Especial

2:05 O Espirito da 

Lei

3:00 Televenda

6:30 Bom Dia Portu-
gal

10:00 Praça da Ale-
gria

13:00 Jornal da Tarde
14:10 Bem-vindos a 

Beirais
15:02 Bem-vindos a 

Beirais
15:48 A Nossa Tarde
17:30 Portugal em 

Directo
18:00 Futebol: Liga 

das Nações 
Portugal x Suí-
ça - Pré-Match

19:00 Telejornal
19:35 Futebol: Liga 

das Nações 
Portugal x 
Suíça

21:51 Joker
22:35 Marchas Popu-

lares
22:38 Marchas Popu-

lares
22:49 Cá Por Casa 

com Herman 
José

0:26 Janela Indiscre-
ta

1:14 Magazine RTP 
Arena

1:44 Grande Entre-
vista

2:42 Água de Mar
Os romances de 
verão, a rebeldia 
da juventude, as 
aventuras e peri-
pécias vividas na 
praia, a luta pela 
fama, os confli-
tos geracionais 
e os reencontros 
que podem 
acontecer... 
quando menos 
se espera!

3:28 Televendas
5:59 Manchetes 3

05:30 Diário Da Manhã

09:00 Você Na TV!

12:00 Jornal Da Uma

13:42 Belmonte - Ep. 36

15:15 A Tarde É Sua

18:15 Apanha Se Pude-

res - Ep. 525

18:57 Jornal Das 8

20:55 Prisioneira - Ep. 8

22:00 A Teia - Ep. 160

António e Mar-

garida entram no 

banco. António 

está impaciente, 

dispara para o 

ar várias vezes e 

gera-se o pânico. 

Margarida revela 

que tem um colar-

bomba e exige 

que lhe dêem o 

que eles querem 

ou vai tudo pelo 

ar.

23:00 Meu Amor - Ep. 

20

00:15 1000 À Hora

01:45 Remédio Santo - 

Ep. 50

02:39 Saber Amar - Ep. 

22

04:00 TV Shop
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

TABELA DAS MARÉS
Baixa-mar:

09:32 – 22:05
Preia-mar:

03:24 – 15:48

FARMÁCIAS

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Ponta Delgada - 296 282 022, 
296 205 500 e 296 629 630
Trânsito - 296 284 327
R. Grande 296 472 120, 296 473 410
Lagoa - 296 960 410
Vila Franca - 296 539 312
Furnas - 296 549 040, 296 540 042
Povoação - 296 550 000, 296 550 001, 296 
550 005 e 296 550 006
Nordeste - 296 488 115, 296 480 110, 
296 480 112 e 296 480 118
Maia - 296 442 444, 296 442 996
R. Peixe - 296 491 163, 296492033
Capelas - 296 298 742, 296 989 433
Santa Maria - 296 820 110, 
296 820 111, 296 820 112 e 296 820 110

Ponta Delgada - Urgência 296 301 301
Normal 296 301 313
Ginetes -  296950950
Nordeste - 296488111
Vila Franca - 296539900
Ribeira Grande: 296 472318, 
296 470100
Lomba da Maia - 296446017, 296446175
Povoação - 296 550050, 296 550052
Centro de Enfermagem Bombeiros de 
Ponta Delgada
Todos os dias das 17h00 – 20h00
Incluindo Sábados, Domingos e Feriados

HOSPITAIS
Ponta Delgada - 296 203 000 
Nordeste - 296 488 318 - 296 488 319
Vila Franca - 296 539 420
R. Grande - 296 472 128 - 296 472727
Povoação - 296 585 197 - 296 585 155

POLÍCIA

296 285 399 (número regional)
707 20 00 77 (número único)
apav.pontadelgada@apav.pt
2.ª a 6.ª das 9:30 às 12:00 e das 13:00 
às 17:30

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA

BIBLIOTECAS

POLÍCIA MUNICIPAL
Rua Manuel da Ponte, n.º 34
9500 – 085 Ponta Delgada
Tel. 296 304403/91 7570841
Fax: 296 304401 
E-Mail: policiamunicipal@mpdelgada.pt

MARINHA
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Ma-
rítimo (MRCC Delgada)
Tel. 296 281 777
Polícia Marítima de Ponta Delgada (PM Delgada)
Tel. 296 205 246

MUSEUS

MISSAS

SERVIÇOS CULTURAIS

Ponta Delgada 
Museu Carlos Machado

Inverno (de 1 de outubro a 31 de março)
Terça a domingo, das 9h30 às 17h

Verão (de 1 de abril a 30 de setembro)
Terça a domingo, das 10h às 17h30

Museu Hebraico Sahar Hassamaim de Ponta 
Delgada - Portas do Céu (Sinagoga)

Segunda a Sexta, das 13h00 às 16h30
Museu Militar dos Açores
Dias úteis: 10h00  - 18h00

Fim-de-semana: 10h00 - 13h30 / 14h30 - 18h00
Encerra aos feriados

Museu Municipal do Nordeste
Aberto de 2.ª a 6.ª das 09h00 

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

Povoação

Biblioteca:
De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00 

Museu do Trigo
De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00

Sábados, Domingos e Feriados 11h00 às 16h00
Horário de Funcionamento

Ribeira Grande

Centro Comunitário e de Juventude
de Rabo de Peixe

Teatro Ribeiragrandense
Horário da 2ª a 6ª das 9h às 17h

PORTO DE ABRIGO
Estação Costeira Porto de Abrigo
Tel. 296 718 086

Ribeira Grande 
Museu Municipal

Museu “Casa do Arcano”
Museu da Emigração Açoriana
Museu Vivo do Franciscanismo

Casa Lena Gal
Aberto de 2ª a 6ª - 09.00/17.00H

BOMBEIROS

Ponta Delgada 
De 2.ª a 6.ª das 9h00 às 19h00  
Sábado das 14h00 às 19h00

Biblioteca Municipal Ernesto do Canto
Rua Ernesto do Canto s/n 9500-313 
Tel:  296 286 879; Fax:  296 281 139

Email: biblioteca@mpdelgada.pt
Horário: 2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00

Horário de verão (durante as férias escola-
res): 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h3

Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal

De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00

ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS 
DE SÃO MIGUEL

(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30
296 20 50 50

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777

TÁXIS

JOGOS SANTA CASA

Semana >>  08h00 – Santuário do San-
to Cristo 08h30 – Matriz de 2ª a 6ª feira 
09h30 – Fajã de Cima (3ª a 6ª) 12h30 
– Matriz  17h30 - Casa Saúde Nossa Se-
nhora da Conceição (excepto segunda e 
sexta-feira). 18h00 – Igreja do Imaculado 
Coração de Maria 18h30 - Matriz; São 
José;  19h00 – São Pedro; Igreja Nª Sra. 
de Fátima -Lajedo; Santa Clara; Fajã de 
Baixo (3ª e 5ª); Saúde - Arrifes - (3ª e 5ª); 
Milagres - Arrifes - (4ª e 6ª).

Sábado >> 12h30 - Matriz  17h – Clínica 
do Bom Jesus 17h30 – Igreja do Cora-
ção Imaculado de Maria; Capela de São 
João de Deus -Fajã de Baixo; Casa Saú-
de Nossa Senhora da Conceição. 18h00 
– São José; Sete Cidades, Feteiras, Saúde 
- Arrifes. 18h30 – Matriz; Santa Clara; 
Fajã de Baixo. 19h00 - Igreja Nª Sra. de 
Fátima; Mosteiros, São Pedro; Relva; 
São Roque, Candelária; Ginetes 19h30 - 
Fajã de Cima; Milagres - Arrifes. 20h00 
- Covoada.

Domingo >> 08h00 – Santuário Santo 
Cristo; Saúde – Arrifes, Mosteiros 09h00 
– Igreja Senhora das Mercês; Clínica 
do Bom Jesus; Fajã de Baixo; Piedade - 
Arrifes. 09h30 - Piedade – Arrifes; 10h00 
– Matriz; Igreja Coração Imaculado de 
Maria – São Pedro; Santa Clara; Mi-
lagres – Arrifes 10h30 – Capela de São 
João de Deus - Fajã de Baixo; Covoada; 
Hospital Divino Espírito Santo; Várzea; 
Sete Cidades, Candelária, Milagres - 
Arrifes; Casa Saúde Nossa Senhora da 
Conceição. 11h00 – São José; São Pedro; 
Fajã de Cima 11h30 - Santa Clara; Fajã 
de Baixo; São Roque 12h00 – Santuário 
Santo Cristo; Matriz; Relva; Mosteiros; 
Ginetes, Feteiras; Saúde - Arrifes; Igreja 
Nª Sra. de Fátima Lajedo. 12h15 – Igreja 
de São Gonçalo - São Pedro 17h00 – Ma-
triz 18h00 – São José 18h30 – Fajã de 
Baixo 19h00 – São Pedro

COLISEU MICAELENSE

TEATRO MICAELENSE

JOGOS SANTA CASA

Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada
Horário das Exposições

2.ª feira a 6.ª feira: das 9h00 
às 17h00 

Sábados: das 14h00 às 17h00 

GNR
Largo Dr. Manuel Carreiro, 9504-514 Ponta Delgada
TelFixo: 296 306 580 / Fax: 296 306 598
Email: ct.acr@gnr.pt

Ponta Delgada – Farmácia Vieira & Botelho
Rua São João 32-36
Telefone: 296282037

Ribeira Grande - Farmácia Central
Rua S. Francisco 19-23
Telefone: 296473135

Exposição de Artes Plásticas 
de Paula Mota 

Sala do Forno

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

Sala 1
Godzilla II: Rei dos Montros 2D

13:30**, 16:10
Godzilla II: Rei dos Montros 3D

18:50, 21:30, 00:10*

Sala 2
Pokémon: Detetive Pikachu 2D (VP)

14:20
Rocketman 2D

16:30, 19:00, 21:40, 00:10*

Sala 3
Troll e o Reino de Ervod 2 (VP)
13:10**, 15:10***, 17:10, 19:10

A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2 
2D (VP)

00:00, 15:10
John Wick 3: Implacável 2D

21:10
Vingadores: Endgame 2D

23:50*

Sala 4
Aladdin 2D (VP)

13:20**, 16:00, 18:40
Aladdin 2D

21:20, 00:00*

* Sessão Válida Sex, Sáb e Vésperas de Feriado
** Sessão Válida Sáb e Dom

*** Sessão não exibe no Sábado

JORGE PALMA
8 DE JUNHO - 21H30

BENJAMIN CLEMENTINE
9 DE JUNHO - 21H30

Euromilhões
Próximo sorteio terça-feira

€ 24.000.000
Último sorteio 31/05/2019

1 23 24 26 35 + 1 11

M1lhão
Próximo sorteio sexta-feira

€ 1.000.000
Último sorteio 31/05/2019

VNB 05774

Totoloto
Próximo sorteio quarta-feira

€ 2.200.000
Último sorteio 01/06/2019

24 25 26 35 43 + 10

Lotaria clássica
Próxima extração 03/06/2019

€ 600.000
Última extração 27/05/2019

1º Prémio 42985

Lotaria popular
Próxima extração 06/06/2019

€ 112.500
Última extração 30/05/2019

1º Prémio 62589

Totobola
Próximo concurso domingo

€ 8.000
Último concurso 02/06/2019

221 1X2 2CC XCCC 1

Totobola extra
Próximo Concurso Sexta-Feira

€ 5.000
Último concurso 24/04/2019

X21 X12 121 X122 2

EFEMÉRIDES

PASSAT – Em Leixões 
MONTE DA GUIA 
– Em Ponta Delgada 
largando para Flores e 
Praia da Vitória

PONTA DO SOL – Na Horta largando para 
Pico
S. JORGE – Em Ponta Delgada

INSULAR – Em 
Lisboa
LAURA S – Em 

Praia da Vitória largando para Velas

FURNAS - Na Praia da 
Vitória, saído às 20 hrs 
para Vila do Porto
CORVO - Em Lisboa

BAÍA DOS ANJOS:  
Vila do Porto para Pon-
ta Delgada

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA 

TRANSINSULAR

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

1741 - A França e a Prússia assinam o 
tratado de Breslau, dividindo o território 
do Sacro Império Romano.

1945 - Na sequência da derrota Nazi, 
os aliados controlam todo o território ale-
mão, que é dividido em quatro zonas.

1975 - O canal do Suez reabre a na-
vegação internacional pela primeira vez 
desde a guerra israelo-árabe de 1967.

1979 - O Papa João Paulo II exige das 
autoridades polacas que deixem a igreja 
Católica desenvolver as suas actividades 
normais no país.

1985 - Mehmet Ali Agca explica ao 
tribunal, em Roma (Itália), como se tor-
nou o terrorista que alvejou o Papa João 
Paulo II, começando a dar pormenores 
sobre o plano do assassínio do pontífi-
ce e de outros actos terroristas em que 
participou

1987 - Goa, antiga possessão portu-
guesa na Índia, torna-se no 25 estado da 

União Indiana
1991 - Mikhail Gorbachov recebe, 

em Oslo, o prémio Nobel da Paz (1990) 
e faz um apelo a ajuda internacional à 
Perestroika.

1997 - O Tribunal de Monsanto 
condena 15 “Skinheads” a um total de 
201 anos de prisão pelo homicídio de um 
negro (e ofensas corporais a outros dois) 
num bairro popular de Lisboa, Portugal. 

2006 - O Parlamento da Sérvia 
proclama independência, dissolvendo a 
Sérvia e Montenegro.

Pensamento do dia: “Por nada que 
os olhos se calam. Falam ainda os olhos 
melhor” - João de Deus (1830-1896) - 
poeta português.

Este é o centésimo quinquagésimo 
sexto dia do ano. Faltam 209 dias para 
acabar 2019.

Azores Airlines
Chegadas a Ponta Delgada de:
Boston: 06:00
Funchal: 13:55

Frankfurt: 17:05
Lisboa: 07:55, 14:30, 23:20
Porto: 14:10
Toronto: 06:50

Partidas de Ponta Delgada para:
Funchal: 09:05
Frankfurt: 07:30
Lisboa: 07:30, 14:15, 17:55
Porto: 08:45
Toronto: 16:10

Air Açores
Chegadas a Ponta Delgada de:
Flores: 13:30, 18:40
Horta: 14:50, 18:05, 20:35
Pico: 10:10, 19:00
São Jorge: 16:05
Santa Maria: 07:35, 20:05
Terceira: 07:30, 13:15, 13:30, 18:10, 19:30, 20:55

Partidas de Ponta Delgada para:
Flores: 07:20, 15:20
Horta: 10:30, 13:40, 18:30
Pico: 08:00, 16:55
São Jorge: 14:00
Santa Maria: 06:15, 18:45
Terceira: 07:30, 07:55, 14:15, 14:25, 19:00, 20:05

TAP
Chegadas a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h40 e 23h45
Porto: 14h45

Partidas de Ponta Delgada para:
Lisboa: 07h00 e 13h30
Porto: 15h35

MOVIMENTO AÉREO



www.correiodosacores.pt
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Se não quiser vender
 os seus valores pode 
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5 de Junho de 2019

NORDESTE � 90.000€ CAPELAS � 180.000€ SÃO PEDRO � 190.000€

V3 � ABC � 176M²/LOTE � 1.350M² QUINTA � ÁREA TOTAL � 5.200M² T3 � ABC � 133M²

Ref. 1325
Moradia rústica. Vista mar e 
serra. Entrada lateral, amplo 
quintal e anexos

Ref. 1328
Magnifico apartamento 
com boas áreas. Localização 
soberba! Próximo de 
diversos serviços.

Ref. 1326
Agradável quinta com antigo 
mirante. Viabilidade de 
construção para habitação.

Faleceu ontem, em Ponta Delgada Ruy-
Guilherme de Morais, casado com Maria 
Medeiros Carreiro de Morais. 

Era pai de Maria Margarida Câmara 
Viveiros de Morais, Ana Maria Câmara Vi-
veiros, João Guilherme Carreiro de Morais e 
Pedro Rui Carreiro de Morais. Deixa 6 ne-
tos: Miguel, Mariana, Tomás, Leonor, Ana 
Carlota e Maria Antónia.

O corpo está em câmara ardente na cape-
la do cemitério de São Joaquim, realizando-
se missa de corpo presente às 9h00 de hoje, 
quarta-feira, seguido-se a cremação.

Ruy-Guilherme de Morais distinguiu-se 
como grande jornalista e cronista, ao serviço 
do jornal Correio dos Açores nos anos ses-

senta e até 1975, altura em que deixou este 
jornal. As suas saborosas crónicas que eram 
doseadas de actualidade e literatura são ines-
quecíveis, para quem as eu e seguiu. Contis-
ta brilhante, aguarda-se que os seus contos 
possam ser reunidos em livro que muito en-
riquecerá a literatura nos Açores. Um deles, 
sob título de “50 Pesos Argentinos” que nar-
ra São Miguel de há cem anos, foi adaptado 
a cinema, num filme totalmente rodado nesta 
ilha.

Conjuntamente com outros grandes no-
mes da literatura açoriana fez parte do Cír-
culo Literário Antero de Quental, conhecido 
como o Grupo do Jade, já que era naquele 
emblemático bar que se reuniam, e que se 
tornou uma das mais importantes tertúlias li-
terárias de então e que ainda há poucos anos 
foi recordada num trabalho do professor e 
escritor Urbano Bettencourt, apresentado 
nas comemorações do Dia de Antero, no Li-
ceu do mesmo nome, numa organização dos 
Antigos Alunos daquela Escola.

Ruy-Guilherme de Morais, mesmo de-
pois de aposentado e limitado na sua mo-
bilidade, deixa o seu nome ligado a mui-
tos livros, alguns dos quais do seu grande 
companheiro nas lides jornalísticas, Manuel 

Ferreira, de que fez cuidada revisão.
Para além da sua colaboração em outros 

diversos jornais e revistas, para que era fre-
quentemente solicitado, fez uma longa car-
reira profissional em diversas empresas, de 
que destacamos a Firma João Soares Júnior, 
Sucrs. Lda, de que foi Chefe de Escritório 
durante alguns anos, passando depois, com 
o mesmo cargo, para a Mutualista Açoriana, 
tendo mais tarde saído para se estabelecer 
com uma empresa de importação e exporta-
ção que agenciava o navio “Pauline Maria” 
que fazia carreira entre os Açores e os Esta-
dos Unidos e que se tornou célebre por trans-
portar os “barris e caixotes” da América.

Ruy-Guilherme de Morais, na política 
era um Homem de esquerda, lutador contra 
o antigo regime e que no Movimento Demo-
crático encabeçou a primeira manifestação, 
no dia 1 de Maio de 1975.Dotado de uma 
cultura extraordinária, era um conversador 
nato e um comunicador que cativava e junto 
do qual nem se dava pelo passar do tempo.

O Correio dos Açores na pessoa do seu 
Director, Américo Natalino Viveiros, apre-
senta à família enlutada as sentidas condo-
lências pelo falecimento de um ilustre cola-
borador que foi Ruy-Guilherme de Morais.

Gualter Furtado eleito Presidente do 
Conselho Económico e Social da Região

Faleceu Ruy-Guilherme de Morais

O economista Gualter Furtado foi elei-
to ontem, pela Assembleia Legislativa Re-
gional dos Açores, Presidente do Conselho 
Económico e Social da Região Autónoma 
dos Açores com 83% dos votos dos 53 de-
putados presentes durante o acto eleitoral 
em voto secreto. Assim, votaram a favor 44 
deputados, 6 contra, 1 absteve-se e dois vo-
taram em branco. 

Gualter Furtado, depois de ter visto o seu 
nome proposto, aceitou ser candidato ao car-
go e da sua declaração de princípios consta: 
“Em mais de 42 anos de trabalho activo, re-
partidos pelo Serviço que desenvolvi a favor 
da Educação, primeiro como Monitor, de-
pois como Docente Universitário e também 
nos Órgãos de Gestão da Universidade, ao 
Serviço da Banca e dos Clientes, ao Servi-
ço dos Açores como membro do Governo 
dos Açores, ao Serviço de algumas causas 
como foi a elaboração da primeira Lei das 
Finanças Públicas das Regiões Autónomas, 
sempre norteei o meu desempenho como um 
dever, um compromisso e uma honra por po-
der contribuir para o Desenvolvimento dos 
Açores, colocando as minhas competências 
e forças ao Serviço da Autonomia e de um 

Arquipélago que me viu nascer e a quem me 
ligam raízes bem profundas. Talvez seja por 
isso que nunca me inibi de participar e de-
fender as causas que julgo serem importan-
tes para a afirmação e desenvolvimento dos 
Açores, na rua, na defesa do meio ambiente, 
nos gabinetes, nas empresas, na Universida-
de dos Açores, nas Instituições de Solidarie-
dade Social e na imprensa regional. Uma das 
áreas que sempre privilegiei como instru-
mento indispensável para o Desenvolvimen-
to Cultural, Económico e Social dos Açores 
é precisamente a Concertação Estratégica 
entre todos os Parceiros Sociais, no respei-
to da diversidade e da identidade própria de 
cada um. Finalmente e no que respeita a um 
tema muito actual e sério, que é o dever que 
os dirigentes bancários devem ter no exercí-
cio das suas actividades, o que posso assegu-
rar é que no desempenho das funções bancá-
rias que venho desenvolvendo há mais de 35 
anos, na Caixa Económica da Misericórdia 
de Ponta Delgada, no Banco Comercial dos 
Açores, no BES dos Açores e agora no Novo 
Banco dos Açores, sempre actuei no respeito 
integral dos deveres deontológicos, éticos, e 
legais, podendo também garantir que nunca 

fui negligente em relação às obrigações que 
tinha e tenho para com os Clientes, os Ac-
cionistas e os Colaboradores das Instituições 
de Crédito onde trabalhei e trabalho. Aliás, 
não concebo esta actividade sem ser concre-
tizada numa base de cooperação esclarecida 
e activa, uma ampla autonomia, e como deve 
ser um verdadeiro trabalho em equipa.

Acresce que mesmo depois do colapso 
do Grupo Banco Espírito Santo, o Banco de 
Portugal já reconheceu a minha idoneidade 
para Gestor Bancário e é com muito orgulho 
que trabalho numa Instituição Bancária com 
Sede nos Açores que não foi intervencionada, 
não foi resolvida, nem nunca foi apoiada 
por capitais públicos, tem presentemente 
um rácio de solvabilidade de quase 15%, 
um dos mais baixos rácios de crédito ven-
cido do mercado, cumprindo com todos os 
rácios prudenciais e com resultados líquidos 
positivos. Isto só é possível num ambiente 
de grande transparência, de muita responsa-
bilidade, de cooperação estratégica dentro 
da empresa e de compromisso entre todas as 
partes, tendo sempre presente que o respei-
to pelos Clientes e pelo nome dos Açores é 
uma grande responsabilidade”.


