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O Governo dos Açores recusou a possi-
bilidade de ser instalado um casino no Pa-
vilhão do Mar, em Ponta Delgada, apesar 
de a Portos dos Açores ter recebido uma 
proposta de concessão para a exploração 
daquela actividade.

“A Secretaria Regional dos Transpor-
tes Turismo e Energia, enquanto respon-
sável pela tutela operacional da Portos 
dos Açores, não acolherá a possibilidade 
de implementação do casino no espaço 
denominado Pavilhão do Mar”, avança o 
Executivo açoriano, num “esclarecimen-
to” publicado no portal online do Governo 
Regional (PSD/CDS-PP/PPM).

Para justificar a posição, a Secretaria 
Regional, liderada por Mota Borges, evo-
ca o “impacto na opinião pública” causa-
do pela possibilidade de ser instalado um 
casino no Pavilhão do Mar, nas Portas do 
Mar, no centro de Ponta Delgada.

A decisão foi tomada mesmo estando 
a decorrer o “prazo plasmado no edital” 
publicitado pela empresa pública Portos 
dos Açores após ter recebido um requeri-
mento da empresa Romanti Casino Azo-
res para a “exploração da actividade de 
jogos de fortuna e de azar” no Pavilhão 
do Mar.

O Governo dos Açores salienta a “im-
portância” de as empresas públicas “en-
contrarem mecanismos para poderem 
reduzir o enorme passivo e dívida acumu-
lados, fruto da má gestão dos governos 
anteriores”.

O Executivo realça que vai “procurar 

formas alternativas de rentabilizar o es-
paço, sempre sem este deixar de cumprir 
a sua função de servir a comunidade, ao 
nível cultural, recreativo e social”.

Na sequência da proposta recebida, a 
Portos dos Açores, “em estrito cumpri-
mento da lei”, e numa “perspectiva pu-
ramente comercial” publicou um edital 
a “fim de poder recepcionar outras pro-
postas para a exploração daquele espaço”, 
explica ainda o Governo.

A IL/Açores exigiu “transparência” 
no processo da concessão do Pavilhão do 
Mar, em Ponta Delgada, tendo em vista a 
exploração de um casino, solicitando com 
“urgência” vários documentos da empresa 
pública Portos dos Açores.

Em comunicado, a IL/Açores, cujo 
apoio assegura a maioria parlamentar 
ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/
PPM), anunciou que entregou um pedi-
do no Parlamento açoriano a reivindicar 

uma “cópia do requerimento enviado à 
empresa Portos dos Açores, no qual deve 
constar a área, o prazo e respetiva remu-
neração mensal fixa e variável” prevista 
na concessão.

Num edital publicado a 11 de Feverei-
ro em Jornal Oficial, a empresa pública 
Portos dos Açores, que gere o Pavilhão 
do Mar, em Ponta Delgada, ilha de São 
Miguel, anunciou que recebeu um “re-
querimento para atribuição de concessão 
de utilização privativa” de parte daquele 
pavilhão, destinado à “exploração da ac-
tividade de jogos de fortuna ou azar, bem 
como de apoio a eventos”. A Portos dos 
Açores acrescentava que, “havendo mais 
interessados na atribuição da concessão”, 
o “requerente” teria “direito de preferência 
em procedimento concursal a realizar

Num comunicado, o departamento 
de Comunicação e Imagem da Romanti 
Casino Azores, SA, observa que, “con-
forme edital e proposta apresentada, 
pretende-se manter como principal ob-
jectivo do Pavilhão do Mar a realização de 
eventos, próprios e de terceiros”, estando 
o mesmo “disponível para todos os tipos 
de espectáculos, concertos, exposições, 
feiras, eventos desportivos, para toda a 
comunidade, a preços semelhantes aos 
que são actualmente praticados”.

A sociedade referiu que “o projecto 
contempla afectar apenas uma área li-
mitada (aproximadamente um terço) do 
espaço à instalação de equipamentos de 
jogo”.

Governo suspende concessão 
do Pavilhão do Mar para casino

Governo reconhece “impacto na opi-
nião pública” para tomar a decisão

Número de casos de Covid-19 
continua a baixar nos Açores 

Nas últimas 24 horas de ontem foram 
diagnosticados 577 novos casos positivos 
de Covid-19, sendo 337 em São Miguel, 
117 na Terceira, 51 no Pico, 33 no Faial, 
19 em São Jorge, 16 na Graciosa, três em 
Santa Maria e um no Corvo, resultantes 
de 2.435 análises.

São Miguel - 209 em Ponta Delgada, 
54 na Ribeira Grande, 35 na Lagoa, 16 em 
Vila Franca do Campo, 12 no Nordeste e 
11 na Povoação.

Terceira - 63 em Angra do Heroísmo 
e 54 na Praia da Vitória. 

Pico - 25 na Madalena, 20 nas Lajes e 
seis em São Roque. 

Faial - 33 na Horta.  
São Jorge - 14 na Calheta e cinco nas 

Velas.
Graciosa - 16 em Santa Cruz.
Santa Maria - três em Vila Porto.
Corvo - um novo caso positivo.
Nas últimas 24 horas foram registadas 

1.159 recuperações. 
À data de ontem estavam internadas 

41 pessoas internadas, sendo 23 no Hos-

pital do Divino Espírito Santo, em São 
Miguel (uma em cuidados intensivos), 12 
no Hospital de Santo Espírito da Tercei-
ra (uma em cuidados intensivos) e seis 
no Hospital da Horta, no Faial (uma em 
cuidados intensivos).

Os Açores registavam pontem 5.505 
casos positivos ativos, sendo 3.751 em São 

Miguel, 818 na Terceira, 271 no Pico, 211 
na Graciosa, 190 em São Jorge, 184 no 
Faial, 37 no Corvo, 29 em Santa Maria e 
14 nas Flores.

Desde 31 de Dezembro de 2020 e até 
19 de Fevereiro corrente, 209.777 pessoas 
tinham nos Açores a vacinação primária 
completa (88,7%) da população e 111.786 
tinham já recebido a dose de reforço 
(47,3%).    

A vacinação pediátrica regista nesta 
data, 6.402 inoculações referentes à 1.ª 
dose, o que corresponde a 37,6% de um 
universo de 17.033 crianças entre os cinco 
e os 11 anos. 

Portugal equaciona 
fim das máscaras

O fim do uso de máscara nos espaços 
interiores está a ser equacionada, mas isso 
só acontecerá quando diminuir a mortali-
dade por Covid-19 em Portugal e a activi-
dade epidémica estiver mais baixa, disse 
a Directora-geral da Saúde.

“Temos um marco importante a cru-
zar que é diminuir a mortalidade para 
os níveis que o ECDC [Centro Europeu 
de Controlo de Prevenção de Doença] 
preconiza”, 20 mortos por milhão de 
habitantes, disse Graça Freiras aos jor-
nalistas, à margem das 13.ª Jornadas de 
Actualização das Doença Infecciosas do 
Hospital Curry Cabral, que decorreram 
ontem, em Lisboa.

Graça Freitas adiantou que o país está 
na primeira fase de redução de medidas e 
ainda são necessárias cautelas, até avan-
çar para a segunda etapa.  ”Vamos esperar 
que o vírus atinja os mínimos possíveis 
para nos darem alguma liberdade tam-
bém no que diz respeito à utilização de 
máscaras”, mas as medidas dependerão 
sempre da “dinâmica do vírus”, adiantou. 
Sobre as questões que os pais têm levan-
tado por causa dos processos de aprendi-
zagem, Graça Freitas disse que também 
há quem defenda e diga que os processos 
de aprendizagem não são alterados pela 
utilização das máscaras.
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Em Janeiro, a compra de produtos 
alimentares nas grandes superfícies co-
merciais apresenta variações mensais 
homólogas positivas, 8,56% a preços 
constantes e 9,80% a preços corren-
tes.

O índice de vendas do comércio a re-
talho de produtos alimentares regista 
em janeiro, a preços constantes (valores 
brutos), uma variação mensal homóloga 
positiva de 8,56% e trimestral homóloga 
igualmente positiva de 6,71%. 

A preços constantes (corrigidos dos 
efeitos calendário e sazonalidade), ve-
rifica-se um acréscimo de 7,81% relati-
vamente à variação média nos últimos 
12 meses. 

Quanto à variação mensal, esta apre-
senta uma variação positiva de 0,65%. 

Relativamente à variação mensal 
homóloga e média nos últimos 12 me-
ses a preços correntes (valores brutos), 
a mensal homóloga situa-se em 9,80% 
e a média nos últimos 12 meses nos 
7,91%.

Venda de produtos alimentares no  
comércio a retalho aumenta em Janeiro

O Conselho do Governo dos Açores 
autorizou a transferência de mais de 
418 milhões de euros para as unidades 
do Serviço Regional de Saúde.

A informação foi divulgada num 
comunicado do Conselho do Governo, 
de coligação PSD/CDS-PP/PPM, que 
esteve reunido na ilha do Corvo.

Entre os 418 milhões de euros, 
286,7 milhões destinam-se aos hospi-
tais da região, enquanto cerca de 131,9 
milhões de euros são “para as Unidades 
de Saúde de Ilha e Centro de Oncologia 
dos Açores”.

O Conselho do Governo autorizou 
ainda a abertura de um concurso pú-
blico para “aquisição de serviços para a 
caracterização dos ‘habitats’ de profun-
didade, com vista ao seu mapeamento 
até ao limite exterior da subárea dos 
Açores da zona económica exclusiva 
portuguesa”.

Segundo é referido no comunica-
do, o procedimento terá o preço base 
de 2,2 milhões de euros, mais IVA, e é 
para “executar até dia 31 de Dezembro 
de 2023.

Ficam delegadas no secretário Re-
gional do Mar e das Pescas “as compe-
tências da entidade competente para a 
decisão de contratar”.

Foi ainda autorizado outro con-
curso público, com o preço base de 
cerca de 999 mil euros, para “aqui-
sição de serviços para apoio técnico 
e científico na elaboração de progra-
mas de conservação, na recolha de 
dados, na implementação de tarefas e 
monitorização dirigidas a áreas, espé-

cies e ‘habitats’ marinhos integrados na 
rede natura 2000, no âmbito do proje-
to LIFE IP AÇORES NATURA”.

O projecto prolonga-se até 31 de 
dezembro de 2027.

O Conselho do Governo deliberou 
também revogar a decisão de contra-
tar, devido à “ausência de propostas”, 
a “empreitada de adaptação da casa do 
pescador a serviços da Secretaria Re-
gional do Mar e das Pescas, incluindo 
arquivo”.

Por outro lado, a secretária Regio-
nal da Cultura, da Ciência e Transição 
Digital foi designada “como ponto de 
contacto” do Governo açoriano para o 
projecto de instalação da rede de ra-
dares de suporte à avaliação dos riscos 
meteorológicos associados à navegação 
no Atlântico.

Tal será feito “no âmbito do Plano 
de Recuperação e Resiliência”, sendo 
que “um já instalado na Ilha Terceira, 
o radar nas Flores será no Morro Alto”, 
e, na ilha de São Miguel, “no Pico dos 
Santos de Cima, projecto concluído em 
2023”.

Outra das decisões do Executivo 
foi “a revogação parcial do Protocolo 
de Cooperação entre a Região Autó-
noma dos Açores e a Teledifusora de 
Portugal, S.A., no âmbito da cobertura 
televisiva dos Açores, celebrado a 29 de 
novembro de 1993”.

A intenção é “entregar à Região Au-
tónoma dos Açores o edifício da Esta-
ção do Cabeço Gordo”, na cidade da 
Horta, “com a área de 82 metros qua-
drados, propriedade da Região”.

418 milhões para as 
unidades de saúde

PSD pede intervenção do governo 
na greve da Atlânticoline

Os deputados do PSD/Açores apela-
ram à intervenção do Governo devido 
às “enormes perturbações” provocadas 
pela greve na Atlânticoline, empresa res-
ponsável pelo transporte marítimo entre 
ilhas, pedindo ao sindicato “bom senso” 
nas negociações.

“Apelamos também à intervenção do 
Governo, face às enormes perturbações 
que esta greve tem causado no acesso das 
populações aos serviços públicos de Saú-
de e Educação, bem como na actividade 
económica das ilhas de São Jorge, Pico 
e Faial. O Governo dos Açores deve, no 
uso das suas competências, recorrer a to-
dos os instrumentos legais à disposição 
no sentido de pôr fim a este impasse”, 
afirmaram os deputados do PSD na 
Assembleia Legislativa Regional, eleitos 
pelas ilhas do Faial, Pico e São Jorge.

Os parlamentares falavam numa 
conferência de imprensa, na Horta, 
ilha do Faial, a propósito da greve na 
Atlânticoline que decorre desde Dezem-
bro de 2021 e tem já um novo pré-aviso 
de paralisação para o mês de Março.

A greve deve-se a um diferendo entre 
a empresa pública de transporte maríti-
mo entre ilhas e o Sindicato dos Traba-
lhadores da Marinha Mercante, Agências 
de Viagens, Transitários e Pesca (SIMA-
MEVIP).

Na conferência de imprensa, Paulo 
Silveira, deputado do PSD/Açores elei-
to por São Jorge, disse que se trata de 
“uma greve insensata, irresponsável e 
inconcebível”, que tem causado “enor-
mes perturbações” no acesso das popu-
lações “aos serviços públicos de Saúde e 
Educação” e “na actividade económica 
das ilhas de São Jorge, Pico e Faial”. Os 
parlamentares lembraram que a empre-
sa “está, desde Dezembro, impedida de 

cumprir, em pleno, a sua missão de ser-
viço público” e “dentro de poucos dias, 
um grupo minoritário de trabalhadores 
da Atlânticoline vai entrar em greve pelo 
quarto mês consecutivo”. “Esta é uma 
greve insensata, irresponsável e incon-
cebível. É insensata porque atenta con-
tra a dignidade de doentes, estudantes e 
trabalhadores. É irresponsável, porque 
fazer greve não é apenas um direito. Fa-
zer greve é também um ato de respon-
sabilidade, que não se compadece com 
os prejuízos que estão a ser causados à 
economia do Triângulo”, apontaram.

Para os deputados, “não é sensato 
obrigar um doente idoso que se desloca 
da Piedade, no Pico, para o Hospital da 
Horta a permanecer um dia inteiro no 
Faial”. “Não é sensato que um aluno do 
Faial ou do Pico, que estude na Escola 
Profissional de São Jorge, seja privado 
de passar um fim-de-semana completo 
com a família”, alertaram. Os deputados 
alertaram que a paralisação coloca “em 
perigo a sustentabilidade das empre-
sas ligadas ao sector turístico”, porque 
“estão impedidas” de programar “o que 
quer que seja para a época do Verão”. 
De acordo com o Grupo Parlamentar 
do PSD/Açores, “o grupo minoritário” 
que está em greve “representa apenas 
um quarto do total dos funcionários da 
Atlânticoline” e “pede aumentos que ron-
dam os 30%”, “incomportáveis para uma 
empresa pública, paga pelos contribuin-
tes açorianos”.

Os deputados explicaram que “por 
via de uma lei nacional, desde 2018 os 
tripulantes de navios não pagam IRS e 
descontam um valor mínimo para a Se-
gurança Social – apenas 1,9%, quando 
qualquer outra classe profissional faz 
descontos de 11%”.
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Carlos Morais responde a Luís Rodrigues e Marcos Couto

ATA diz que “não foi tida nem 
achada” nas novas rotas da SATA

O Presidente da Associação de Tu-
rismo dos Açores (ATA), Carlos Morais, 
afirmou que a Associação não foi “tida 
nem achada” nas rotas da transportadora 
regional SATA.

Falando na Comissão de Economia da 
Assembleia Regional, Carlos Morais afir-
mou que, “se calhar”, a companhia aérea 
açoriana devia ter consultado a ATA antes 
da definição das rotas áreas.

“Não fomos tidos, nem ouvidos, nem 
achados sobre as rotas que a SATA resol-
veu lançar”, afirmou.

Na mesma comissão, o Presidente do 
Conselho de Administração da SATA, 
Luís Rodrigues, acusou a ATA de tratar 
a companhia aérea açoriana de forma di-
ferente de outras companhias.

“Não quero ser mal interpretado, mas 
a SATA só veio procurar a ATA depois de 
ter definido quais as rotas é que ia fazer 
e (sem saber se) haveria dinheiro para a 
promoção dessas rotas”, retorquiu Carlos 
Morais.

Lembrando que a companhia açoriana 
lançou rotas no mês de fevereiro, o presi-
dente da ATA destacou que o orçamento 
da associação é “aprovado em novembro 
ou em outubro”.

“Ainda por cima”, destacou Carlos Mo-
rais, naquela altura a Associação tinha 
“uma série de operações já colocadas”, 
tendo, inclusive, sido solicitado ao Gover-
no Regional “um reforço da verba para a 
promoção do turismo” da Região.

A audição do líder da ATA foi requerida 
a propósito do projecto do PSD, CDS-PP 
e do PPM, que visa um “reforço das li-
gações aéreas internacionais para a ilha 
Terceira”.

Carlos Morais defendeu que o projecto 
em causa “poderia ser reformulado ou ser 
mais abrangente”.

“Nós promovemos todos os aeropor-
tos. As conversas com as companhias são 
promovidas em todos os aeroportos”, afir-
mou.

O Presidente da ATA considerou ne-
cessário existir “sempre uma porta de 
entrada no maior” mercado da Região, 
referindo-se a Ponta Delgada, em São 
Miguel, para depois “fazer dispersar” os 
turistas por outras ilhas.

Carlos Morais considerou “positivo” o 
trabalho da ATA nos últimos três anos, 

destacando a “importância grande” do 
turismo na economia regional, apesar da 
pandemia da Covid-19.

“Não podemos agradar a gregos e a 
troianos. Não podem estar as nove par-
celas satisfeitas com o trabalho desenvol-
vido. Mas uma coisa é certa: todas elas 
subiram em termos de desenvolvimen-
to turístico, mesmo com a questão da 
pandemia”, afirmou.

ATA responde à SATA e Câmara do 
Comércio da Terceira

Entretanto, a ATA enviou ontem à co-
municação social uma exposição sobre a 
sua actividade, em resposta ao Presidente 
da SATA, Luis Rodrigues, e ao Presiden-
te da Câmara de Comércio de Angra do 
Heroísmo, Marcos Couto, também Presi-
dente do Conselho de Ilha da Terceira.

 Depois de descrever os acordos com 
outras entidades regionais, a ATA, nesta 
exposição assinada por Carlos Morais, 
escreve o seguinte que passamos a trans-
crever pela sua importância:

“O sucesso do processo de decisão de 
início de uma nova rota para os Açores 
depende do grau de confiança que os 
operadores aéreos percepcionam do des-
tino, neste caso os Açores, e que desde 
logo depende do nível histórico e actual 
da procura pelo mesmo. Assim, e quan-
do comparado com outras gateways dos 
Açores, o aeroporto de Ponta Delgada é 
a que se destaca pelas razões óbvias e que 
surge sempre como primeira escolha dos 
operadores aéreos;

 - Independentemente da gateway que 
poderá receber uma nova rota, o destino 
Açores tem por regra, e à semelhança do 
que fazem outros destinos turísticos, que 
efectuar um conjunto de investimentos 
em campanhas de marketing específicas, 
para que em paralelo, com as acções do 
operador aéreo o nível da procura seja o 
adequado. Gateways com menos procu-
ra exigem um nível de investimento em 
marketing superior;

Investimento é o dobro 
de São Miguel na Terceira

No entanto, verifica-se que mesmo 
com disponibilidade e flexibilidade 

para a execução de investimentos adi-
cionais em marketing, para que rotas 
como por exemplo, para a ilha Terceira 
sejam uma realidade, os operadores aé-
reos não aceitam sem antes consolidar 
a sua presença no aeroporto cuja pro-
cura do mercado é superior. É o caso da 
Lufthansa que, só após o segundo ano 
de operação (2022) é que se mostrou 
disponível para incluir a ilha Terceira 
no seu plano de exploração, tendo aliás 
encetado contactos na semana passada 
com a Aerogare Civil das Lajes, através 
da ATA. É também, o caso da Transa-
via Holanda que se recusou a comple-
mentar a operação de Ponta Delgada 
com a ilha Terceira, sem antes ter pelo 
menos 3 frequências semanais para 
Ponta Delgada. Por outro lado, a Bri-
tish Airways foi até ao momento uma 
exceção, mas exigiu um nível de inves-
timento em marketing do dobro para 
a ilha Terceira, para apenas 8 rotações 
quando comparado com as 10 rotações 
em Ponta Delgada;

Ainda sobre a ilha Terceira, importa 
referir que, nunca esta ilha historica-
mente teve tantos lugares disponíveis 
nas ligações domésticas, nacionais e 
internacionais num total actualmen-
te em venda nos sistemas de reservas 
(GDS) para 2022 de cerca de 621.000, 
o que corresponde a um rácio de 136 
lugares por cama de alojamento turís-
tico. A título de exemplo a ilha de São 
Miguel apresenta cerca de metade deste 
valor para o mesmo rácio (77 lugares 
por cama).

Não obstante a realidade dos fac-
tos, em todos os contactos efectuados, 
a ATA trabalha no sentido de angariar 
novas operações para todas as gateways 
dos Açores;

Este trabalho de captação de novas 
rotas é um trabalho contínuo e moroso 
em que os intervenientes constroem um 
plano de negócios em conjunto e defi-
nem os recursos a alocar e os meios a 
utilizar para o sucesso das operações;

ATA diz que apoia a SATA 
em milhões

É com surpresa que a ATA recebeu 
as declarações do Senhor Presidente do 

Conselho de Administração da SATA, 
na medida em que a mesma nunca 
apresentou os seus planos de desenvol-
vimento, tendo aliás a ATA tido conhe-
cimento das novas rotas para a Terceira 
no mesmo dia em que foi tornado públi-
co. O lançamento de uma nova rota exi-
ge o planeamento e a necessária aloca-
ção de fundos, que sem o conhecimento 
dos planos de desenvolvimento, a ATA 
não tem forma de responder, tanto mais 
que neste momento o orçamento para 
2022, que é reduzido, está praticamen-
te todo comprometido;

Não obstante, a ATA e ao contrário 
do que foi referido tem vindo a apoiar 
a SATA com campanhas de marketing 
em conjunto, a ATA investiu na SATA 
um total de 3.116.052 euros entre 2013 
e 2020, designadamente:

SATA Internacional: +/- 948.171 
euros

Azores Airlines Vacations America: 
+/- 1.667.852 euros

Azores Vacations Canada: +/- 
500.030 euros

Para além dos valores acima referi-
dos, a SATA tem actualmente cerca de 
300.000 euros para investir em pro-
moção no mercado dos Estados Unidos 
da América, no âmbito de um concurso 
internacional lançado pela ATA para o 
efeito.

 Tal como referido anteriormente, 
o orçamento da ATA para 2022 é bas-
tante reduzido tendo em consideração 
que (1) estamos num ano, que se espera, 
de retoma após a estagnação provocada 
pela pandemia, e onde se verifica que di-
versos destinos turísticos reforçaram os 
seus orçamentos de promoção para este 
ano, e que num ano normal os mesmos 
já seriam superiores ao destino Açores, 
(2) temos uma quantidade elevada de 
novas companhias aéreas a voar para os 
Açores, necessitando estas, tal como a 
SATA, de investimento em marketing 
por parte da ATA para promover esses 
mesmos voos.

A ATA está, como sempre esteve, 
disponível para colaborar com a SATA 
e todas as outras companhias aéreas, 
no trabalho de promoção das 9 ilhas 
do destino Açores, onde se inclui, como 
sempre se incluiu, a ilha Terceira, no 
pressuposto de quando as decisões do 
Conselho de Administração da SATA 
para o lançamento de novas rotas se 
baseiam em fluxos turísticos que não 
existem, e que é necessário ter um plano 
de promoção específico e focado nessas 
rotas, a ATA faça desde logo parte desse 
processo de decisão, à semelhança do 
que acontece com as restantes compa-
nhias aéreas, garantindo assim a neces-
sária alocação de recursos para a execu-
ção de campanhas de marketing”. 

(Declarações do Presidente da 
SATA na página seguinte).

Carlos Morais, da ATA, Luís Rodrigues, da SATA, e Marcos Couto, da Câmara de Comércio de Angra, todos à bulha



26 de Fevereiro 2022 . www.diariodosacores.pt REGIONAL 5

SATA acusa a ATA de ajudar 
outras companhias e esquecer 
a transportadora regional

O Presidente do Conselho de Admi-
nistração da companhia aérea SATA, 
Luís Rodrigues, acusou a Associação 
de Turismo dos Açores (ATA) de tratar 
a companhia aérea açoriana de forma 
diferente de outras companhias.

“Não podemos aceitar que haja di-
nheiro para ajudar os outros e não haja 
para ajudar a SATA. Infelizmente, é o 
caso neste momento”, afirmou, numa 
audição na Comissão de Economia da 
Assembleia Legislativa dos Açores.

Luís Rodrigues foi ouvido a pro-
pósito de um projecto de resolução 
apresentado por PSD, CDS-PP e PPM 
(partidos que integram a coligação de 
Governo), que recomenda ao Executi-
vo açoriano que promova o aeroporto 
das Lajes, na ilha Terceira, “enquanto 
porta de entrada de fluxos turísticos 
nos Açores, sejam nacionais ou inter-
nacionais”.

O Presidente do Conselho de Admi-
nistração da SATA disse que a compa-
nhia aérea solicitou apoios à ATA para 
operações que se vão realizar neste Ve-
rão e que recebeu, numa fase inicial, 
resposta afirmativa, mas depois esse 
apoio foi recusado.

“Infelizmente fomos surpreendidos 
há uns dias com: Afinal não há orça-

mento, não vos podemos apoiar. Mas 
há dinheiro para os outros. Isso é que é 
difícil de entender”, revelou.

“Gostaria apenas que a SATA fosse 
tratada da mesma maneira que todas 
as outras companhias. Não estou a exi-
gir nem mais, nem menos”, acrescen-
tou.

Luís Rodrigues alertou para possí-
veis constrangimentos nos aeroportos 

dos Açores, em particular no de Pon-
ta Delgada, neste Verão, alegando que 
estas infraestruturas não têm acom-
panhado o crescimento de turistas na 
Região.

“O aeroporto de Ponta Delgada 
não tem capacidade para processar, à 
hora a que os voos internacionais po-
dem chegar, todos os passageiros que 
vão passar por lá. Aquilo vai rebentar 

por todos os lados, vai haver chatice 
da grossa e o produto vai ser péssimo”, 
avisou.

“O SEF (Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras) não consegue disponibilizar 
mais agentes, o aeroporto não tem ins-
talações e nós vamos assistir a 600/700 
passageiros a chegar, quando há capa-
cidade para processar 150 ou 160 por 
hora. Vai haver filas pela pista fora”, 
alertou.

Segundo o Presidente do Conselho 
de Administração da SATA, os Açores 
estão “a crescer muito mais rápido” 
do que o resto do país em número de 
turistas, mas os aeroportos “não têm 
respondido à mesma altura em termos 
de infraestruturas e de capacidade de 
pessoal”.

“Já começou a dar maus resultados 
em 2021 e este ano vão-se agravar sis-
tematicamente. A experiência não vai 
ser positiva”, salientou.

Esses constrangimentos são senti-
dos também nas empresas de aluguer 
de viaturas, restaurantes e hotéis, por 
isso, “a SATA é obrigada a procurar des-
tinos alternativos”, como as ligações do 
estrangeiro para a ilha Terceira, desde 
que sejam “economicamente sustentá-
veis”, explicou Luís Rodrigues.

O PS apresentou uma iniciativa no 
Parlamento dos Açores para suspen-
der as decisões do Governo Regional 
sobre o transporte marítimo de pas-
sageiros no arquipélago e o fim dos 
encaminhamentos aéreos para não 
residentes.

O projecto de resolução socialista, 
intitulado “Pela suspensão das altera-
ções ao modelo de transporte maríti-
mo de passageiros e dos encaminha-
mentos para passageiros aéreos não 
residentes”, foi introduzido na Comis-
são de Economia da Assembleia Re-
gional pelo deputado José Ávila.

Segundo o parlamentar, o “objecti-
vo” do diploma é “suspender as duas 
decisões” que foram tomadas pelo Go-
verno Regional (PSD/CDS-PP/PPM) 
de forma “unilateral” e “sem ouvir as 
autarquias, as Câmaras do Comércio e 
os Conselhos de Ilha”.

“É legítimo o Governo discordar do 
modo como esses importantes serviços 
são prestados, mas não é admissível 
que acabe com eles com a desculpa 
que vai estudar as alternativas. Pri-
meiro estuda-se, e depois altera-se o 

que deve ser alterado”, afirmou.
De acordo com o concurso apro-

vado em Agosto de 2021, as ilhas do 
Grupo Oriental, São Miguel e Santa 
Maria, deixaram de ter serviço público 
de transporte marítimo de passageiros 
e viaturas, porque a operação sazonal 
foi restrita às ilhas do Grupo Central 
(Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Gra-
ciosa).

As ilhas do Grupo Ocidental, Flores 
e Corvo, continuam a ter ligação regu-
lar entre si, apenas para transporte de 
passageiros, mas a operação sazonal 
que ligava as Flores ao resto do arqui-
pélago, e que permitia o transporte de 
viaturas, também foi suprimida.

O actual executivo também termi-
nou com os encaminhamentos interi-
lhas gratuitos para passageiros aéreos 
não residentes no arquipélago, sendo 
que o Secretário dos Transportes e Tu-
rismo já realçou que estão a ser estu-
das outras soluções para a mobilidade 
aérea na região.

O deputado José Ávila considerou 
que aquelas duas iniciativas criadas 
pelo anterior Governo Regional do 

PS, eram as “principais premissas e 
garantes da coesão regional”.

“Essas duas decisões estão a pre-
judicar de forma clara e, em alguns 
casos, de forma dramática porque já 

se assiste a grandes cancelamentos de 
grupos que se preparavam para visitar 
sobretudo as ilhas mais pequenas, que 
são as mais periféricas e as mais frágeis 
em termos económicos”, concluiu.

PS propõe suspensão de decisões do Governo 
sobre transporte aéreo e marítimo
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Açores registam 6.415 desempregados 
em Janeiro

O Governo Regional dos Açores faz 
saber que, no final do mês de Janeiro 
de 2022, havia 6.415 desempregados 
inscritos no Centro de Qualificação e 
Emprego da Região, sendo que no mes-
mo mês verificou-se um novo aumento 
em termos de satisfação de ofertas soli-
citadas, tendo sido satisfeitas 215 ofer-
tas, que se refletiram na colocação de 
235 pessoas no mercado de trabalho. 

A informação estatística revela uma 
redução homóloga de 8,77% nos ins-
critos à procura de primeiro e novo 
emprego em Janeiro, face ao mês de 

setembro, e uma variação positiva de 
1,04% em relação ao mês anterior, ou 
seja, Dezembro de 2021.  

A grande maioria dos desempregados 
(74,96%) eram provenientes das acti-
vidades dos serviços, correspondendo 
a 89,09% da totalidade dos desempre-
gados inscritos.  

São Miguel baixa desemprego

Desagregando os dados por ilha, 
São Miguel regista uma ligeira descida 
para 67,98% do total dos desempre-

gados no arquipélago, a ilha Terceira 
verifica 17,37%, o Pico 4,94% e o Faial 
3,21%.  

Por concelhos, Ponta Delgada, Ri-
beira Grande e Angra do Heroísmo 
representavam 60,41% da totalidade 
dos inscritos nos serviços públicos de 
emprego dos Açores em janeiro.  

Quase 4 mil ocupados

No que diz respeito aos programas 
de inserção socioprofissional, em Ja-
neiro de 2022, havia 3.954 ocupados 

na Região, sendo 1.780 do sexo mascu-
lino e 2.174 do feminino. 

Quanto às medidas de promoção 
de emprego jovem, há 3.534 jovens a 
desenvolver projectos de estágio, em 
contexto real de trabalho, com desta-
que para o Estagiar L e T, enquanto em 
formação, e no mês de Janeiro, havia 
350 Açorianos.  

De salientar que esta informação es-
tatística pode ser consultada no Portal 
do Governo dos Açores, através do en-
dereço eletrónico: https://portal.azo-
res.gov.pt/web/drqpe/estatistica.

Tomás Quental Mota Vieira

 É óbvio que a professora catedrática Maria Teresa Pires de 
Medeiros não precisa do meu apoio, de resto muito modesto, na sua 
muito oportuna candidatura ao cargo de reitor - ou reitora, no caso 
presente - da Universidade dos Açores.
 Fui colega de Teresa Medeiros, como é mais conhecida, no velho 
Liceu Nacional de Ponta Delgada, hoje Escola Secundária Antero de 
Quental. Já nessa altura ela revelou extraordinárias qualidades inte-
lectuais e humanas.
 Fui aluno da Universidade dos Açores, até ao 3º ano, no Curso 
de Línguas e Literaturas Modernas (variante Português-Inglês), de 
onde transitei para a Universidade Nova de Lisboa, não tendo, no en-
tanto, concluído a licenciatura. Mantenho, de qualquer modo, uma 
ligação emocional muito forte à “minha” original Universidade dos 
Açores, onde tive professores extraordinários e que jamais esquecerei, 
nomeadamente António Manuel Bettencourt Machado Pires, José de 
Almeida Pavão Júnior, Maria do Céu Fraga, Carlos Cravo Ventura e 
Maria de Fátima Borges.
 Estando a decorrer o processo eleitoral para a escolha de um novo 
reitor ou reitora da academia açoriana, não devo nem posso ficar in-
diferente ou alheado dessa circunstância, que é muito relevante para o 
Ensino Superior no arquipélago. 
 A professora doutora Teresa Medeiros tem um percurso pessoal 
e académico brilhante e invejável. Possui qualidades humanas igual-
mente extraordinárias. Aberta ao diálogo e ao consenso, como sempre 
foi, tem o humanismo impregnado na sua rica e multifacetada perso-
nalidade. É, pois, a pessoa certa para congregar toda a Universidade 
dos Açores, onde nem sempre existiu a devida unidade de ação e ob-
jectivos. 
 Apresentando-se com aquele “sentido de missão e de responsa-
bilidade” que tem pautado a sua já longa vida profissional, Teresa 
Medeiros, no seu manifesto de candidatura, com a maior franqueza, 
recorda que, ao longo da sua trajetória académica na Universidade dos 
Açores, de trinta e sete anos, desempenhou vários cargos de gestão, 
“sempre com o mesmo rigor, profissionalismo, atitude responsável e 
empreendedora”, procurando o “superior interesse” da instituição e o 
“bem-estar das pessoas que dela fazem parte”. Nada mais verdadeiro e 
louvável!
 Teresa Medeiros foi presidente do Centro Integrado de Formação 
de Professores (CIFOP/RA), diretora do Departamento de Educação, 
pró-reitora para a Formação, pró-reitora para a Formação ao Longo 
da Vida e pró-reitora para a Mobilidade e a Cooperação, integrando 
três equipas reitorais. Actualmente, é presidente do Conselho Cientí-
fico da Universidade dos Açores. 
 Como referi, a professora doutora Teresa Medeiros é, sem qual-
quer dúvida, a pessoa certa para dirigir a Universidade dos Açores. 
Ela é muito clara e determinada, ao realçar, nomeadamente, que “to-

dos seremos sempre poucos para enfrentar os gigantescos desafios da 
competitividade no Ensino Superior, das suas métricas e rankings”, 
visando a “robustez da instituição aos níveis regional, nacional e inter-
nacional”. 
 Depois de “clarificar” que não se candidata “por oposição ou con-
tra alguém”, Teresa Medeiros sintetiza assim, na minha interpretação, 
o seu programa de candidatura e de ação:  “Numa liderança democrá-
tica, a tomada de decisão é responsável e partilhada por todos, alicer-
çada nas inteligências emocional e social. A Universidade dos Açores 
tem de evoluir de uma universidade organizada para uma organização 
positiva, onde o bem-estar das pessoas que a formam e que ela forma 
seja o seu mote. É preciso descentralizar, responsabilizar e unir”. 
 A candidata, com a enorme e reconhecida credibilidade que lhe 
é inerente, diz também que está “disponível para escutar, conversar e 
ouvir sugestões, num processo que deve ser de construção”, contando 
com a colaboração de todos os que têm ligações à Universidade dos 
Açores, porque a instituição, como alega, “não se restringe à reitoria”. 
Muito bem! 
 A competência, a experiência e o mérito da candidata são garan-
tias de sucesso à frente da reitoria da Universidade dos Açores, com 
uma visão estratégica que aproveita as qualidades de todos e não pre-
tende rupturas. Assegura que respeitará “o trabalho feito, fruto do es-
forço árduo, dedicação e empenho das equipas reitorais anteriores”. 
De qualquer modo, sugere “mudanças”, porque, obviamente, uma uni-
versidade não é uma entidade estática e a própria vida é dinâmica. De 
resto, a Ciência e a Cultura, nas suas diversas actividades e manifesta-
ções, estão sempre em evolução.
 Possuidora de vasta e sólida cultura, nomeadamente na área das 
Ciências Sociais, Maria Teresa Pires de Medeiros é professora de Psi-
cologia, é investigadora de Psicogerontologia e foi criadora/coordena-
dora do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da Universi-
dade dos Açores. Já publicou vários livros, tem vasta colaboração em 
publicações da especialidade, tem feito muitas conferências na área da 
sua formação e tem estado sempre disponível para ajudar a sociedade 
numa temática cada vez mais pertinente. Não é, pois, uma intelectual 
de gabinete, afastada do mundo real. Pelo contrário, tem partilhado os 
seus muitos e profundos conhecimentos, atenta à vida concreta e aos 
seus problemas, sempre numa perspectiva humanista e generosa.
 Contando com a compreensão dos meus eventuais leitores, dirijo-
me agora directamente à minha antiga colega liceal e amiga de sem-
pre, embora as nossas vidas tenham seguido caminhos muito diferen-
tes: Teresa, estou certo de que vais ser reitor ou reitora porque mereces 
pelas tuas conhecidas qualidades e porque a Universidade dos Açores 
precisa muito de ti nessa alta e honrosa função, para prosseguir o seu 
caminho de prestígio, em prol do desenvolvimento do Ensino Superior 
e do progresso desta nossa terra açoriana.

Teresa Medeiros para reitor(a) 
da Universidade dos Açores
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Desportistas do meu tempo 
Jorge Laureano: 

Um ídolo do Sport Clube Angrense 
e do futebol açoriano 

Ainda andávamos na Escola Primária e já o Jorge Laureano dava 
os primeiros pontapés na bola, no Vilanovense Futebol Clube. Era um 
produto do futebol de rua da freguesia pois não havia campo de futebol 
nem para treinos nem para jogos. Naquele tempo, a equipa da Vila Nova 
ainda não estava filiada na Associação de Futebol e, como tal, limitava-
se a uns jogos particulares para se ir habituando à hipotética entrada na 
competição federada. O Jorge Laureano que ainda só tinha 15 anos de 
idade começou a dar nas vistas pelo que surgiram, de imediato, convi-
tes dos grandes clubes da cidade para ingressar nas suas fileiras, tendo 
optado pelo Sport Clube Angrense porque lhe arranjaram um emprego 
estável na Base das Lajes.

Se bem me lembro,também só tínhamos quinze anos de idade quan-
do fomos atraídos para os treinos da equipa de principiantes do Sport 
Clube Angrense porque os nossos colegas Clínio, Claudemiro, José 
Agostinho, David Brás, David Murcila, Ricardo Costa,  Jorge Jacinto e 
outros, nos informaram que o treinador era um senhor, já de idade, de 
seu nome Alberto Augusto (antigo internacional do Benfica), marcador 
do primeiro golo da história da selecção nacional. Esse facto, despertou-
nos curiosidade e lá fomos todos,na companhia uns dos outros,  para o 
campo municipal de Angra do Heroísmo, para treinarmos sob o olhar 
atento do Mister que era uma relíquia doBenfica e do futebol nacional.

Nessa altura, o Sport Clube Angrense já era uma enorme referên-
cia no futebol regional e insular pois tinha sido a primeira equipa dos 
Açores a eliminar o representante da Madeira (Marítimo) da Taça de 
Portugal e, como tal, foi consagrado como Campeão Insular. Por esse 
facto, o Angrense era  uma enorme atração para os jovens da nossa 
idade que em termos futebolísticos só tinham pisado o estádio da pedra 
no Liceu, o relvão junto à Fortaleza de São João Batistaou o campo de 
terra batida da Escola Comercial.Nessa famosa equipa do Angrense já 
pontificavam  jogadores de reconhecida categoria, tais como o Aníbal, 
o Canetas, o Edmundo e o Jorge Laureano (que era um quebra cabe-
ças para os guarda redes) considerados algunsdos principais ídolos da 
miúdagem terceirense.Não nos passava pela cabeça que, poucos anos 
depois, alguns de nós seríamos companheiros donosso grande ídolo, o 
Jorge Laureano, na equipa senior do Sport Clube Angrense.

O Jorge Laureano era um extremo esquerdo muito rápido e espe-
cializado  em ludibriaros defesas através de fintas e desmarcações,que 
faziam parte da sua técnica individual ofensiva. Na finalização marcava 
excelentes golos, quer através de  remates de meia distânciacomo seu 
poderoso pé esquerdo ou de entradas vigorosas para remates de cabeça, 
como aquele golo que marcou ao Sport Lisboa e Benfica no jogo para a 
Taça de Portugal disputado no Municipal de Angra do Heroísmo. Mas 
a sua forma de jogar não se limitava a isso, pois proporcionava mui-
tos golos aos colegas com passes de bandeja, hoje em dia denomina-
dos de assistências.Tive a oportunidade de marcar alguns golos com 

passes da sua autoria. A sua influência no desempenho da equipa era 
determinante, pois a sua presença no terreno de jogo incutia tal respei-
to aos adversários que os restantes companheiros ficavam mais libertos, 
quer dizer, com menos pressão defensiva. 

Como jogador mais experiente, transmitia confiança aos mais jovens 
e dizia-nos como reagir em determinadas situações, assim como evitar 
as entradas mais duras dos defesas adversários. Como não gostava de 
perder nem a feijões, incentivava  a rapaziada mais nova a jogar sem-
pre em ritmo elevado e adequado à obtenção do ambicionado triunfo 
em todos os encontros. Era um espectáculo vê-lo jogar, mas actuar na 
linha avançada ao seu lado era verdadeiramente indiscritível. Como 
companheiro foi sempre uma pessoa impecável no relacionamento com 
todos os elementos da equipa e manifestava-se sempre em defesa dos 
interesses do colectivo e da agremiação que representava, o Sport Clube 
Angrense.

No seu currículo de jogador, constava a conquistados títulos de  cam-
peão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, dos Açores e 
Insular com a eliminação do Marítimo da Madeira em 1960. Jogou na 
selecção da cidade de Angra do Heroísmo e ainda teve oportunidade de 
experimentar o Sport Lisboa e Benfica que, naquele tempo não tinha 
dirigentes profissionais, deixando o Jorge Laureano completamente 
desamparado, numa cidade tão grande como Lisboa, que o levou a re-
gressar à terra prometida a sua ilha Terceira.

Enquanto jogador federado só jogou no Sport Clube Angrense, até 
aos 35 anos de idade, altura em que resolveu arrumar as botas após uma 
vida desportiva de dedicação exclusiva ao seu clube de sempre. Nos dias 
que correm, verificamos que os dirigentes desportivos se esqueçem, 
com facilidade, daqueles jogadores que representaram as suas colecti-
vidades e atingiram patamares de alta qualidade de prática desportiva, 
prestigiando os respectivos clubes nos Açores, no continente português,  
na América, no Canadá e em muitas outras paragens do mundo Açoria-
no e Lusófono.

Foi a partir de uma chamada de atenção no Diário Insular, dafalta de 
reconhecimento público ao Jorge Laureano, que a Câmara Municipal 
de Angra do Heroísmo lhe  prestou a devida homenagem (Junho-2018), 
através da atribuição da Medalha de MéritoMunicipal Desportivo pelo 
seu relevante percurso desportivo

Em Setembro de 2018, o Sport Club Angrense no âmbito do progra-
ma da Laureano Cup (competição criada em sua homenagem), inaugu-
rou na biblioteca da sede do Clube o “Memorial Jorge Laureano”, cons-
tituído por elementos do espólio do falecido atleta doados pela família. 
Uma homenagem para sempre a um grande desportista do seu clube de 
sempre, o Sport Club Angrense.

Até sempre, Companheiro...

Eduardo Monteiro
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O protagonismo 
de Artur Lima 

e a liderança de Bolieiro José Gabriel Ávila*

O pior que pode acontecer a um governo de coligação é transparecer 
na opinião pública que os governantes atuam cada um para seu lado, 
pretendendo desse modo mostrar trabalho e aumentar a “clientela”, 
caso se realizem eleições antecipadas. A estratégia é conhecida.

 Quando a atual solução governativa foi constituída no Parla-
mento “para derrubar o PS do poder regional” houve quem pensou que 
o PSD tinha conseguido a proeza de liderar toda a direita num mesmo 
projeto político regional. 

 Mas será que J.M. Bolieiro, então considerado “um exímio ne-
gociador”, ao distribuir pelos seus parceiros de coligação as pastas 
governativas e respetivas competências, acautelou a diferença eleitoral 
do PSD, com 21 deputados, com o CDS 3, PPM 1 e CDS/PPM 1? Não 
Creio. Esse erro está a ser uma dor de cabeça para o Presidente do Go-
verno que nada ganhou com a coligação às legislativas nacionais. 

 Durante o primeiro ano de governação, o Chega exigiu a Bolieiro 
uma remodelação ainda não efetuada, e o próprio líder do PPM ousou, 
publicamente, afirmar que o Secretário dos Transportes não lhe mere-
cia confiança pelo que devia ser substituído.

 São dois fatos políticos que se vêm somar ao evidente e, segun-
do alguns, exagerado protagonismo do líder do CDS que parece prefe-
rir destacar as ações da vice-presidência, em prejuízo da consistência 
e unidade da coligação, diminuindo, desse modo, a responsabilidade 
primeira do Chefe do Governo e a sua liderança. 

 Prova do que afirmo é a nota de imprensa dos deputados centristas 
distribuída em 16/02/22. Os três parlamentares congratulam-se, “com 
o anúncio de novas rotas aéreas para a ilha Terceira operadas pela SATA 
Azores Airlines, resultado de uma estreita colaboração entre acompanhia 
aérea e a Vice-Presidência do Governo Regional, através da Aerogare Civil 
das Lajes1, no sentido de diversificar as rotas e servir melhor as comunida-
des da nossa diáspora.” 

 O teor da nota centrista releva o protagonismo do Presiden-
te do CDS, cujas competências na orgânica do executivo abrangem, 
inexplicavelmente, a gestão da Aerogare civil das Lajes. E com tal des-
pudor o fazem os parlamentares centristas que chegam ao ponto de con-
siderar que as já contestadas rotas para Nova Iorque e Montreal cons-
tituem “um desafio que se coloca à empresa, e estamos certos de que será 
abraçado pelas tripulações e por todos os funcionários que em terra traba-
lham para que os aviões da SATA Azores Airlines continuem a voar”.

 Presumo que os deputados e dirigentes do PSD, o titular dos 
transportes e o próprio Chefe do Executivo não terão digerido bem esta 
ousada e isolada intromissão. Cabe agora a Bolieiro apaziguar, rapida-
mente, o mal estar gerado na comunidade emigrante de Montreal, de 
origem micaelense, como relata este jornal2.  

 Não acredito que a iniciativa de Artur Lima em conseguir novos 
destinos para a SATA, a partir da Terceira, tenha sido feita à revelia de 
Bolieiro, mas com a sua “complacência” e o conhecimento da tutela da 
transportadora aérea.

 Se assim foi, a questão é ainda mais grave e tem de ser publi-
camente explicada, porque envolve o aluguer de uma aeronave e dá a 
impressão de que a SATA continua a voar à vista, para destinos de du-
vidosa rendibilidade.

 Para sossegar os incrédulos – e muitos são! - convinha que a 

SATA ou a tutela, esclarecessem, quanto antes, quais as reais motiva-
ções destas opções empresariais e quais os estudos de mercado realiza-
dos para o efeito.  

 Esse procedimento já deveria ter acontecido, pois o silêncio per-
mite tirar ilações que não abonam em favor de uma gestão rigorosa da 
SATA, da unidade do executivo e da estabilidade da coligação. E este 
é um valor inestimável que fortalece e legitima os órgãos de governo 
próprio e promove a unidade do arquipélago e o desenvolvimento har-
mónico das nove parcelas.

 Governar para clientelas, para satisfazer o eleitorado desta ou 
daquela ilha em benefício de um partido, é abalar as fundações, a coe-
são e a autoridade governativa, promover a desunião do arquipélago e 
destruir um edifício autonómico de quase meio século.

 Bolieiro está confrontado com a difícil gestão da coligação, 
quando as suas preocupações e liderança deviam estar voltadas para 
a resolução de problemas novos que nos colocam os recentes e graves 
acontecimentos internacionais. 

 A opinião pública reconhece a bonomia e empenho do Chefe do 
Governo, mas espera dele  coragem e determinação para assumir a Pre-
sidência do Executivo e exigir aos seus membros uma solidariedade ati-
va conjunta que ultrapasse as naturais diferenças que sempre as há.

 Sou de opinião que o próprio PSD tem de tomar uma posição 
liderante e mais pro-ativa, assumindo-se como partido maior da coliga-
ção (21 deputados). Se tal não for feito, dá a impressão que abdicou do 
seu programa eleitoral, da social-democracia que identifica o partido, 
mais não seja no nome.

 Se a manutenção da coligação for a preocupação maior do PSD, 
daí resultará uma sujeição constante aos pequenos partidos, pois já se 
percebeu que o PPM, o Chega e a IL são useiros e vezeiros em desapro-
var tudo quanto contradiz os seus interesses político-partidários.

 Bolieiro e o PSD têm, pela frente, decisões importantes a tomar 
para não serem consumidos pelos “parceiros” que introduziram no go-
verno.

 Quanto mais tempo demorar a clarificação e a afirmação de uma 
liderança forte, determinada e dialogante, pior é para a democracia e 
para o Regime Autonómico. 

 O presente conflito bélico no Leste Europeu revela que o cul-
to da personalidade, o autoritarismo, o populismo e a desumanidade 
conduzem, facilmente, a guerras e conflitos entre povos e nações que 
destroem a democracia e liquidam os direitos humanos. 

 É também contra isso que nos insurgimos.

Notas:
1 Sublinhado meu
2 Jornal “Diário dos Açores”, 22fev2022

http://escritemdia.blogspot.com

*Jornalista c.p.239 A
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IMOBILIÁRIAS Compra e venda 
de imóveis, serviços 

e soluções para sua casa!
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ERA PORTAS DA CIDADE
portasdacidade@era.pt | era.pt/portasdacidade

296 247 100

ERA RIBEIRA GRANDE
ribeiragrande@era.pt | era.pt/ribeiragrande

296 096 096

126.5 380

2002

2

1

1

1

1

174.25

83.8

UNU.I.1022.18624 

UNU.I.1091.18624 

UNU.I.1087.18624 

UNU.I.1060.18624 

UNU.I.1018.18624 

A
TL

A
N

TI
M

P
O

TE
N

TE
 M

E
D

. I
M

O
B

. L
D

A
. |

 A
M

I N
º 

18
62

4

VENDA: 150.000€

VENDA: 255.000€

VENDA: 249.500€

VENDA: 80.000€

VENDA: 229.000€

Moradia em banda, 
Feteiras – 206m2 

Moradia Geminada T3+1, 
Ponta Delgada – 172, 72m2 

Terreno,Pico da Pedra 
– 3100m2 

Moradia T3, Cabouco 
– 245m2 

Moradia T3, Lomba da 
Maia – 91m2 

R. DR HUGO MOREIRA, 14
PONTA DELGADA

TEL.:  296 248 199
EMAIL: DOMUS@UNU.PT

WWW.UNU.PT

A imobiliária House Close encontra-se 
renovada e com nova Gerência.
Queremos fazer parte da vida dos 
nossos clientes, prestando um serviço 
de excelência na valorização do seu 
património imobiliário, sempre 
comprometidos com o cliente e com 
os seus projetos de vida, pessoais e 
profissionais.

O nosso objetivo é ser a Imobiliária 
de referência, aquela que melhor 
compreende as suas necessidades na 
negociação do seu imóvel, 
solucionando os seus problemas com 
a maior objetividade, rigor, 
transparência, confiança, 
valorização, compromisso e 
responsabilidade, sempre respeitando 
as pessoas e a sua vontade.

Assim, procuramos pessoas com 
iniciativa, persistência, com muita 
vontade de singrar como consultores 
imobiliários, trilhando um caminho 
de sucesso.
Os nossos Consultores House Close 
são capazes de criar laços de grande 
empatia com os clientes. 
Os nossos Consultores House Close 
valorizam o trabalho em equipa e são 
líderes em vontade, determinação, 
motivação, ambição, honestidade, 
seriedade.
Os nossos Consultores House Close 
têm a coragem de inovar e o espírito 
de combate e conquista para fazer 
face a novos desafios.
É através dos nossos consultores que 
criamos laços de confiança 
absolutamente excepcionais que nos 
permitem perceber o 
reconhecimento do mercado.
 
Junta-te à equipa House Close
Contata-nos e marca já a tua 
entrevista
Vem ser um dos nossos!

RECRUTAMENTO 
DE CONSULTORES IMOBILIÁRIOS (F/M)

www.houseclose.pt

Licença AMI: 12017
IMOBILIÁRIA

925 058 235
Campo de São Francisco, 12-13, R/C Dto.

9500-153 Ponta Delgada
São Miguel, Açores
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Para o Estado são órgãos de soberania política o Presidente da Re-
pública, PR, a Assembleia da República, AR, e o Governo da República, 
GR. Mas entre os três existem diferentes graus de representatividade 
política. O PR representa a República Portuguesa; isto é, a Constituição 
não o apresenta como sendo representando diretamente as populações 
no sentido institucional do termo, embora o seja porque é eleito por su-
frágio universal e direto dos cidadãos portugueses. Isso advém do facto 
de ele ter por funções garantir o regular funcionamento das instituições 
democráticas, a independência nacional e a unidade do Estado. Ele é, 
pois, um fiscalizar e tem poderes efetivos para dar efetiva garantia desses 
poderes. Ao representar a República ele representa afinal tudo, porque 
a República é formada por um povo, por um território, por um governo 
e instituições políticas e públicas e todo o património que constitui a 
cultura humana dessa República. O PR está, portanto, para além das 
mundividências da política governativa e legislativa. Numa palavra é o 
guardião da democracia. Quem tem o mérito de representar todos os 
cidadãos portugueses é a AR, porque é nela que os cidadãos depositam, 
através do seu voto por sufrágio universal e direto, a capacidade para 
criar as leis por que se vai reger toda a sociedade, pública e civil, incluin-
do os poderes constitucionais de todos os órgãos de soberania, políticos 
e administrativos. Subsiste uma diferença subtil, mas significativa entre 
a AR e o PR: uma coisa é garantir a normalidade democrática, outra é 
determinar as grandes opções políticas do país. Mesmo quando, em situ-
ações excecionais, o PR pode criar um governo escolhido por si próprio, 
isso é feito pontualmente e numa circunstância especial de ausência de 
parlamento eleito legitimamente e com um governo legítimo; isto é, essa 
capacidade para criar um governo é para suprir uma omissão transitória 
e não para a normalidade democrática. Em todo o caso, sendo o PR elei-
to diretamente pelo povo, evidentemente que é um representante direto 
do povo; não tem a dimensão de globalidade que a AR, mas tem-na na 
especialidade de suas funções. E, por fim, o GR representa o Estado por-
que é ele que tem a capacidade da condução da política geral do país e é 
o órgão superior da administração pública.

Se a Região Autónoma tem poderes de res publica, especialmente por 
via do poder legislativo exclusivo, logo, é detentora de soberania, uma 
soberania regional que consiste na capacidade para governar o território 
regional em todas as áreas em que o Estado não tenha capacidade; ou me-
lhor, e mais corretamente: em todas as áreas em que a Região Autónoma 
seja competente. A Constituição determina que são órgãos próprios da 
Região Autónoma a Assembleia Legislativa, AL, e o Governo Regional, 
Gr. A Constituição teve necessidade de dizer «órgãos próprios» porque a 
Região Autónoma possui mais um órgão regional da República, o RR, e 
tem ainda nas suas funcionalidades políticas a intervenção de um órgão 
nacional, o PR. Em rigor, portanto, a Região Autónoma possui três ór-
gãos com sede política nos Açores: dois que são regionais, AL e Gr, e um 
órgão regional da República (e que tem sede em Angra do Heroísmo), 
RR; e mais um, com sede nacional em Lisboa, e que, não sendo órgão 
regional da República, funciona como tal quando é necessário, PR.

Estas matérias são difíceis de entender – porque usam uma lingua-
gem hermética que necessita interpretação constitucional (incluindo 
histórica; a sua evolução ajuda a sua caraterização e compreensão). Mas 

o Estatuto Político dos Açores coloca-nos dificuldades teóricas quando 
determina: 1º, que os dois órgãos próprios assentam na vontade dos aço-
rianos; 2º, e sobretudo quando institui que a Região Autónoma é repre-
sentada pelo Presidente da AL, PAL, e também pelo Presidente do Gr, 
PGr, no exercício das suas funções. Essa linguagem e nesse específico lu-
gar – embora aprovada pela AR, porque o Estatuto é aprovado por uma 
lei proposta pela Região Autónoma e aprovada pela AR – é incorreta 
para uma lei que tem valor reforçado, quer pelo seu regime especial de 
criação (e modificação); e sobretudo porque é a lei política que desenvol-
ve o regime autonómico previsto na Constituição; a talhe de foice veja-se 
a obra “Leis Fundamentais de Portugal”. As únicas instituições em Por-
tugal que representam diretamente o povo – são as que o povo elege di-
retamente por voto universal. E as únicas instituições políticas com esse 
valor são a AR, o PR e a AL. Existem outras instituições que têm essa 
representatividade, ao nível local, as câmaras e as assembleias munici-
pais, e as assembleias de freguesia; enfim, as que são eleitas diretamente 
pelo povo por voto universal.

Quando o Estatuto Político dos Açores declara que a Região Autónoma 
é representada pelo PAL – está a declarar um erro e a provocar confusão. 
O PAL apenas representa a AL; esse deputado que é eleito PAL deixa de 
ser deputado e por isso nem sequer é um deputado, pois são os deputa-
dos, enquanto munidos desse estatuto, os únicos que são diretamente 
representantes do povo. O PAL não representa os deputados; e não re-
presenta a Região Autónoma. Apenas representa a AL nas suas relações 
com outrem, quer nas relações políticas, quer nas relações administra-
tivas. Nunca representa a AL para lá da representação institucional. E 
quando o mesmo Estatuto determina que o PGr no exercício das suas 
funções representa a Região Autónoma – isso é meia verdade: é verdade 
se a norma estivesse no lugar próprio do Estatuto, no que se refere às 
atribuições do executivo regional; mas não é verdade quando isso está 
escrito na disposição inicial do Estatuto sobre a representação política 
da Região Autónoma, logo a seguir à norma que institui que os órgãos de 
governo próprio assentam na vontade dos açorianos.

Apesar dos governos da 2ª fase da política regional de 1996 a 2020 ter 
construído um Estatuto em muitos aspetos errado ou incorreto – isso não 
quer significar que os governos façam uso desse modelo desprestigiante. 
O comportamento institucional deve obedecer às regras democráticas 
passando por cima das regras “malditas” para que não se tornem a regra 
geral e assim formatar os cidadãos com informações ou conhecimentos 
errados e equivocados.

A representatividade dos açorianos está exclusivamente nos deputados 
da AL (e, num âmbito mais alargado, nos deputados da AR) – nunca está 
nem no PAL e muito menos estaria no PGr. E a Região Autónoma, como 
pessoa coletiva, é representada pelo PAL em questões institucionais po-
líticas e administrativas e pelo PGr enquanto presidente do Gr que a re-
presenta em termos de responsabilidade. A Região Autónoma, enquanto 
instituição política, é representada pelo seu povo através dos deputados 
da AL. O Estatuto Político dos Açores está, nesta matéria, erradamente 
organizado e mal escrito. A unidade regional ajusta-se e floresce se fizer-
mos as coisas com qualidade; fingimentos nobiliárquicos não são bem-
vindos a democracias jovens e em construção.

Representatividade 
Arnaldo Ourique 

“Se a Região Autónoma tem poderes de res publica, especialmente por via do 
poder legislativo exclusivo, logo, é detentora de soberania, uma soberania regio-

nal que consiste na capacidade para governar o território regional em todas as 
áreas em que o Estado não tenha capacidade; ou melhor, e mais corretamente: 

em todas as áreas em que a Região Autónoma seja competente.” 
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O ano de 1922 é marco de uma subversão literária e artística com a 
realização da Semana de Arte Moderna, inaugurada em 13 de fevereiro 
de 1922, no Theatro Municipal de São Paulo – um novo grito de inde-
pendência, de ruptura cultural, que ecoou por todo o país. Os signatários 
do evento defendiam uma mudança social e cultural, um olhar estético 
inovador das expressões literárias e artísticas brasileiras desencadeadas 
na famosa Semana de 22, que na verdade foram apenas três dias. Entre as 
suas postulações: a valorização da identidade e cultura brasileira, liberda-
de de expressão, aproximação da linguagem oral e emprego da linguagem 
coloquial e, sobretudo, a eleição de temas nacionalistas e cotidianos.

Embora temas de cores nacionalistas já ocupassem espaço, via narra-
tiva da linguagem, nas últimas décadas do século XIX, como no Mulato 
(1881), do romancista maranhense Aluísio de Azevedo (1857-1913), no 
Jeca Tatu (1910), do paulista Monteiro Lobato (1882-1948), e em Con-
tos Gauchescos (1912), de Simões Lopes Neto (1865-1916), nas plagas do 
extremo sul, é com a eclosão do Modernismo de 1922 que emerge uma 
literatura brasileira por inteiro. No estado de Santa Catarina se estabe-
lece em 1920, a partir da revista Terra, com os contos serranos de Tito 
Cartvalho, a novela Vindita Braba (1923) de Othon D’Eça e a criação da 
Sociedade Catarinense de Letras a 30 de outubro do referido ano. Reno-
meada Academia Catarinense de Letras, a secular instituição mantém os 
seus princípios norteadores: “cultivar a língua vernácula e defender os va-
lores da cultura nacional e estadual, especialmente no campo literário”.

O ilhéu Othon D’Eça recebe influências dessa nova visão literária que 
abraça o Brasil do sul ao norte, contudo sem se identificar como moder-
nista. Autor da chamada “renovação cultural dos anos 1920” de Florianó-
polis inaugura, ao lado do escritor orleanense Tito Carvalho (1896-1965), 
a literatura regional catarinense e toma os rumos de um Regionalismo 
Açoriano da Terra, onde as marcas de uma cultura de estar geram um 
modo específico de ser ilhéu. Com Othon D’Eça temos uma literatura 
insular batizada nas raízes açorianas do século XVIII, uma obra centrada 
nas expressões culturais, na convivência com o sagrado, nos usos e costu-
mes dos descendentes daqueles açorianos que partiram mar adentro em 
viagens de medo e de morte.

A novela Vindita Braba (1923) é inovadora. Nela sobressaem traços 
culturais e linguísticos de uma comunidade rural do interior da Ilha: a 
Trindade, hoje populoso bairro de Florianópolis. Apresenta similitudes 
ao modernismo de 1922 promovido na literatura pelos jovens paulistas 
Mario e Oswald de Andrade e Del Picchia. Vindita Braba assenta no re-
gionalismo “Açoriano da Terra Ilha” e no “Catarinense”,ao retratar a du-
reza da vida dos homens e sítios do interior ilhéu,  conforme ensina o 
decano Celestino Sachet em sua obra Literatura dos Catarinenses - Es-
paços e Caminhos de uma Identidade(2014). O açoriano aqui chegado 
no século XVIII partiu das Ilhas por causa da fome e da pobreza da terra 
e não pelas lazeiras do mar. No entanto, é bom sempre lembrar que o 
mar tem sido a marca do ser e estar dos habitantes da beira-mar. Othon 
D’Eça, em 1929, via o habitante da Ilha de Santa Catarina “como um 
ilhéu do Mundo na sua casucha de barro vermelho”, assim expressou em 
Vindita Braba.

O regionalismo impregnado de sol e mar desenhado em Homens e Al-
gas (1957) é inequívoco no processo inovador criativo das quarenta cró-
nicas, inspiradas na gente humilde que vive nas praias catarinenses com 
suas crendices, seus sofrimentos e vicissitudes, seu triste fadário ante o 
mar que o alimenta e lhe rouba a vida, revelando o modus vivendi de um 
lugar, além da idiossincrasia das gentes das Ilhas. Othon D’Eça dá voz a 
criaturas cuja vida se desenrola junto aos avanços e recuos do mar, sobre 
a praia, numa relação simbiótica, “homens e algas cuspidos todos numa 
praia, sob o sol dourado e vivo: as algas pelo mar e os homens pela misé-
ria”. São histórias curtas que ele começou a escrever em 1938 e foi concluir 
tão somente em 1957. Com imensa sensibilidade, numa prosa poética de 

grande beleza, o mestre Othon d’Eça conversou muito, penetrou nos seus 
casebres, testemunhou a pobreza resignada, a miséria à beira-mar e ano-
tou o código linguístico arcaico. Observa-se a constante preocupação do 
autor em salvaguardar a memória social, as tradições ilhoas, a sabedoria 
popular, o falar do povo, o universo do grande litoral catarinense com 531 
km de extensão.

Aqui o mar é o espaço imenso, os pescadores são personagens coletivas 
e na coloquialidade da narrativa é Othon d’Eça o narrador, a personagem 
voz, onipresente. 

Uma literatura que retrata a visão histórica e a cultura da sua gente, 
que desenha geografias reais ou imaginárias. Com Othon D’Eça temos 
uma literatura insular batizada na “açorianidade” catarinense. Melhor 
dizer no “catarinensismo”, a nossa identidade cultural de terra e mar.

13 a 17/2/2022
*Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922

* Vice Presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis / 
Escritora da ACL

Lélia Pereira Nunes*

Semana de Arte Moderna  
de 1922 e Othon Gama d’Eça

“Com Othon D’Eça temos uma literatura insular batizada nas raízes açorianas do século XVIII, 
uma obra centrada nas expressões culturais, na convivência com o sagrado, nos usos e costumes 
dos descendentes daqueles açorianos que partiram mar adentro em viagens de medo e de morte.”
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A Ucrânia importa?
Hernani Bettencourt*

O que se passa atualmente no mundo, com bombas a cair na Ucrânia, 
milhares de soldados a invadirem um país soberano e tanques russos às 
portas de Kiev, fez-me lembrar um célebre poema de Bertold Brecht. Reza 
assim: “Primeiro levaram os negros. Mas não me importei com isso. Eu 
não era negro. Em seguida levaram alguns operários. Mas não me im-
portei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os mi-
seráveis. Mas eu não me importei com isso. Eu não sou miserável. Depois 
agarraram uns desempregados. Mas como tenho o meu emprego. Também 
não me importei. Agora levam-me a mim. Mas já é tarde. Como não me 
importei com ninguém. Ninguém se importa comigo.” 

O mundo, designadamente os Estados com poder efetivo de ação, sem-
pre foi condescendente com o tirano Putin. Todos esses Estados sabiam do 
simulacro de democracia que é a Rússia. Todos esses Estados sabiam das 
perseguições e assassinatos perpetrados pelo regime totalitário de Putin 
a todos quantos ousassem opor-se ao grande líder. Todos esses Estados 
conheciam as ameaças feitas ao longos de anos e anos pelo ditador Putin. 
Todos esses Estados conheciam, e pactuaram, com o galopante engran-
decimento do poderio militar da Rússia. Todos esses Estados sabiam das 
ambições imperialistas do déspota Putin. Todos esses Estados sabiam que 
Putin considera a desagregação da União Soviética (1991) a maior tragé-
dia geopolítica do século XX. Todos esses Estados viram o que aconteceu, 
em 2008, na invasão à Geórgia (pátria de Estaline).

Nessa altura Putin até nem era Presidente. Era primeiro-ministro, mas 
mandava no fantoche (Medveded) por si escolhido para ser temporaria-

mente Presidente. Todos esses Estados assistiram, em 2014, à “anexação” 
da Crimeia. Todos esses Estados sabem, desde a chegada ao poder do ti-
rano Putin, que este estava disponível a tudo (tudo, mesmo!) fazer para 
tornar Moscovo dono e senhor das repúblicas saídas da União Soviética. 
Com exceção dos países bálticos. E sabem porquê? 

As repúblicas bálticas da Estónia, Letónia e Lituânia são membros da 
UE e da NATO desde 2004. O tirano russo sabe o que lhe acontecerá no 
dia que invadir um país da NATO. E é aqui que os tais Estados falham e 
deixam o restante mundo indignado e de lágrimas nos olhos ao ver o que 
se está a passar na Ucrânia. 

O povo e território ucraniano foi deixado à sua sorte. Os Estados com 
poder de ação andam a brincar há longos anos às sanções à Rússia. Putin 
sempre andou à vontade pelo mundo. Os tais Estados, conhecedores de 
tudo, até o recebiam com solenidade e deferência. A tónica dominante no 
pensamento dos representantes destes Estados sempre esteve no facto da 
Rússia ser o segundo maior produtor de gás natural e uma das maiores 
produtoras de petróleo do mundo. 

Será que mais este ato criminoso do ditador Putin mudou mentalida-
des? Será que os tais Estados vão começar verdadeiramente a importar-
se? Ou o massacre ao povo ucraniano não será ainda suficiente? 

Esperemos que a reação não seja demasiado tarde…

*Jurista

       

As ruas das cidades  
Adir da Luz Almeida*

Profa. Doutora

Ah! A Cidade do Rio de Janeiro. Como não se maravilhar com uma “visão de 
paraíso”; que Sergio Buarque de Holanda no livro “Visões do Paraíso” trabalhou 
tão bem, discutindo a produção imaginária do “paraíso terreal” encontrado pelos 
conquistadores vindos do além-mar.

Mas... a cidade situada entre a montanha e o mar constitui-se, até os nossos 
dias, em mistério e desafio. A ela coube abrigar a Família Real Portuguesa, quan-
do aqui chegaram fugindo das guerras europeias; a ela coube ser capital do Impé-
rio e a ela coube ser capital da República, até a transferência para Brasília.

Um brasileiro buscou apreender sua atmosfera, suas pulsões, seus desejos e a 
descreveu, através de “suas ruas” e “suas gentes” como o espaço da ordem e da de-
sordem, em permanente “mistura”. Com um único romance escrito aos 21 anos, 
Manoel Antônio de Almeida conquistou na literatura brasileira uma posição úni-
ca fixando a tradição do romance urbano. Memórias de um Sargento de Milícias 
foi publicado no suplemento “A Pacotilha” do Jornal do Comércio Mercantil, en-
tre junho de 1852 e junho de 1853, assinado por “um brasileiro”, com a pretensão 
de narrar a atribulada vida de uma criança nascida no começo do século XIX, no 
tempo do Rei D. João VI. 

Todo o romance se passa no mundo da chamada “baixa classe média” carioca 
e nos traz seu modo de viver, suas maneiras de sentir e agir. Os inúmeros perso-
nagens que circulam no espaço da Cidade próximo ao Paço Imperial (lugar de 
poder, comércio, barganha, vadiagem, esperteza) aparecem apenas identificados 
por profissões ou possíveis laços de parentesco: o barbeiro, a comadre, a cigana, o 
policial, o mestre-escola. 

Hermes lança seu olhar sobre a Cidade do Rio de Janeiro. Na mitologia gre-
ga é um dos deuses olímpicos, possuidor de vários atributo: deus da fertilidade, 
dos rebanhos, da magia, da divinação, das estradas e viagens, entre outros atri-
butos. Ao longo dos séculos seu mito foi extensamente ampliado, tornando-se o 
mensageiro dos deuses e patrono da ginástica, dos ladrões, dos diplomatas, dos 

comerciantes, da astronomia, da eloquência e de algumas formas de iniciação, 
além de ser o guia das almas dos mortos para o reino de Hades. Na Cidade de Rio 
é produzida uma rica tradição, sendo sua imagem perpetuada através dos séculos 
até a contemporaneidade. 

 A historiadora Regina Castelo Branco, pesquisadora da Cidade do Rio de 
Janeiro e suas representações simbólicas, em entrevista faz uma instigação: que 
imagem mítica representaria melhor a “atmosfera” do Rio que não Hermes?

A cidade, espaço de circulação de pessoas pelas suas ruas produz subjetivi-
dades, cria muros “invisíveis”, aproxima e afasta pessoas, produzindo modos de 
pensar o outro e os espaços que por ela espraiam, do centro aos subúrbios mais 
distantes. Até os nossos dias, a cidade que encanta com belezas naturais intensas 
tem uma população “malandra” e “desigual económica e socialmente”. A geração 
de “homens de ciência” que, na década de 1930, “comandavam” as mudanças na 
cidade tinham “convicção” de que tirariam o país do obscurantismo, do atraso. As 
mazelas sociais seriam superadas pelo maior esclarecimento da população, sendo 
a educação um campo de saber estratégico para tal alcance. Uma “modernidade”, 
ditada por modelos europeus e americanos, precisaria sacudir o Brasil em várias 
frentes: arquitetónica/urbanística, saúde, educacional. As ruas da cidade, porém, 
desafiam a “razão científica”. Como disciplinar uma população tão diversa? Como 
dar “ordem” à cidade “rebelde” e “diversificada”? As cidades são o local e, também, 
o global. Uma consideração não entra na lógica de então: a população “rebelde”, 
que habita os diversos espaços da cidade: ruas, becos, vielas, mostra-se e esconde-
se, “malandra” como o Deus que a observa. Educadora para quem nela se debruça 
buscando compreendê-la.

*Universidade de São Paulo /
Professora Adjunta – Universidade do Rio de Janeiro
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por: Ricardo Martins

Depois do primeiro modelo híbrido, o 
SF90 Stradale (1000 cv), a Ferrari projeta o 
lançamento de um superdesportivo 100% 
elétrico para 2025, anunciado pelo próprio 
CEO-Presidente, John Elkann, sobre nova 
plataforma que assentará no denomina-
do conceito ‘Electric or Hybrid Sport Car’, 
tratando-se de uma arquitetura de elevada 
rigidez estrutural e com locais diferenciados 
para as baterias – à frente por baixo dos ban-
cos ou à retaguarda antes do eixo traseiro (aí 
de maior dimensão) –, quer seja destinada 
a um modelo híbrido ou a um totalmente 
elétrico.

Até lá, a marca de Maranello está compro-
metida com o lançamento de outro produto 
inédito, o PuroSangue, primeiro Sport Utility 
Vehicle (SUV) com o emblema do Cavallino 
Rampante na dianteira.

Tratando-se do formato automóvel da 
moda, antecipa-se crescimento tanto na 
produção como nas vendas. E já não é ne-
cessário esperar para saber como vai ser. Com 
estreia prevista para este ano, várias vezes 
fotografado em testes de desenvolvimento 
ainda coberto por densa camuflagem, o SUV 
da Ferrari foi agora “apanhado” a descoberto 
e as imagens publicadas nas redes sociais.

A estreia mundial do novo ID. Buzz está 
agendada para o próximo dia 9 de março, 
data em que a VW desvendará mais alguns 
aspetos técnicos e dados de homologação do 
moderno ‘Pão de Forma’ 100% elétrico.

A produção arrancará na fábrica de Han-
nover, na Alemanha, a partir de junho, ao 
mesmo tempo que o lançamento no mer-
cado europeu está previsto para setembro, 
enquanto a chegada ao nosso país é indicada 
para o mês de outubro. Ainda sem preços 
anunciados, é possível apontar valores pro-
váveis a partir de 45.000 € a 50.000 € no 
mercado nacional.

A gama incluirá a versão de passageiros 

ID. Buzz (de 5, 6 ou 7 lugares) e a variante 
Cargo (Van), ambas equipadas com motor 
elétrico de 150 kW (204 cv), alimentado por 
um ‘pack’ de baterias de 77 kWh (capacidade 
útil).

A autonomia prevista não foi anunciada 
oficialmente, mas é previsível que possa ul-
trapassar 400 quilómetros entre cada recarga 
(desde 100%), como acontece noutros mode-
los do grupo VW, os quais recorrem à mesma 
matriz e à plataforma MEB destinada exclu-
sivamente aos automóveis elétricos.

Com tração às rodas traseiras, a veloci-
dade máxima do ID. Buzz está limitada aos 
145 km/h e o binário máximo é de 310 Nm. 

Com um baixo centro de gravidade e redu-
zido diâmetro de viragem (11 m), o modelo 
mede 4,712 metros de comprimento, 1,937 
metros de altura e 1,985 metros ao nível da 
largura (distância entre eixos: 2,988 metros). 
Devido ao formato da zona frontal, o mode-
lo é tributado como Classe 2 nas portagens 
nacionais.

A volumetria da mala atinge 1121 litros 
na configuração de 5 lugares, enquanto a 
área de carga da versão Cargo dispõe de 4 
metros cúbicos. Ambas têm uma porta late-
ral deslizante, mas o furgão (2 ou 3 lugares) 
pode ter a opção de duas portas atrás ou ape-
nas uma que abre na vertical.

A nova Amarok será lançada no mercado 
global em 2022 com uma série de novas fun-
cionalidades. Entre as quais, inúmeros sistemas 
de assistência ao condutor, que são novos neste 
segmento, e tornarão a condução diária muito 
mais confortável.

Além disso, este novo desenvolvimento 
com inúmeras funções de conveniência dará 
ao novo modelo características off-road ainda 
melhores do que as gerações anteriores, graças 
à maior distância do solo.

Mais potente do que nunca: a nova pick-
up da Volkswagen Veículos Comerciais volta 
a ostentar um V6-TDI. O que irá deixar os fãs 
do Amarok muito satisfeitos, mas também irá 
conquistará novos públicos-alvo para a pick-up 
premium. Todo o exterior do novo e desportivo 
Amarok está ainda mais definido e promete 
muita potência de reboque e de torque. As 
características premium do interior também 
foram aprimoradas.

O conforto, o conceito de operações, a 
conectividade e o ambiente no interior comple-
tamente novos garantem que a nova Amarok 
se torne numa importante referência, de uma 
forma totalmente inovadora.

O exterior cresceu dez centímetros, tendo 
agora 5,35 metros, e o seu corpo também será 
mais largo do que a versão atual. O que acaba 
por trazer mais espaço para as pernas nos as-
sentos de trás.

A Amarok, da Volkswagen Veículos Comer-
ciais, está em produção em série desde 2010. 
O seu nome é derivado da língua dos inuits 
norte-americanos e significa “lobo”. A segunda 
geração, que vem de origem com um V6 diesel, 
tem vindo a satisfazer os clientes dos mercados 
Amarok, desde 2016. Em doze anos foram ven-
didos mais de 815.000 veículos. Desenvolvido 
por equipas na Austrália e na Europa, a versão 
mais recente da pick-up premium, no futuro 
será produzida em Silverton, na África do Sul.

FERRARI PUROSANGUE 
JÁ FOI CONHECIDO NA INTERNET

NOVO VW ID BUZZ
O PÃO DE FORMA ELÉCTRICO

NOVA AMAROK
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Alexandra Manes*

O retrocesso animal 
de José Manuel Bolieiro 

Hoje, neste domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, realizaram-se manifestações/
concentrações em três ilhas distintas, mas unidas pela mesma causa: o bem-estar 
animal.

Pico, Terceira e São Miguel.
Pelos seus cartazes, pelas suas vozes, a mensagem foi em uníssono: não aceita-

mos um retrocesso na política do abate 0, na nossa região!
Foram anos marcados pela luta de centenas de pessoas que ansiavam pelo fim 

da chacina de milhares de animais saudáveis abatidos nos Açores, e que contou com 
uma moratória de 6 anos para o fim da morte de animais saudáveis, em contexto 
de canis públicos.

Recordo perfeitamente o dia em que, na Assembleia Legislativa, conseguimos 
ditar o fim de uma política que durante anos provou ser ineficaz. Embora extrema-
mente feliz por fazer parte daquele momento e do meu voto contar para o fim de um 
processo que o Bloco de Esquerda iniciara há muitos anos, entre as palmas que se 
ouviam e as lágrimas que a máscara escondia, lembro-me de me questionar acerca 
daquele velho ditado popular “Quando a esmola é grande até o pobre desconfia”.

E assim é! Pouco mais de um ano após esse momento, eis que nos encontramos 
perante a intenção clara de um retrocesso por parte de uma espécie de Governo Re-
gional, que apresentou um conjunto de propostas de alteração cuja terminologia, 
encoberta por expressões vaga, tudo parece permitir.

Há um ano atrás, a então presidente da Associação de Municípios dos Açores, 
em sede de comissão, afirmava que os Açores estavam prontos a implementar o fim 
do abate de animais saudáveis em canis.

Passado este tempo, surpreendentemente, o vice-presidente da referida Associa-
ção, em sede de comissão, sem conhecimento de causa dos restantes municípios da 
nossa região, sem dados para responder a algumas das questões colocadas, optou 
por falar da realidade que lhe é próxima, recorrendo a palavras como “penando”...

Não nego a negligência, maus-tratos, fome, sede, pancadaria, enforcamentos e 
abandonou de animais. 

Infelizmente, acontece. Acontece mais do que seria moralmente correto, em 
qualquer sociedade civilizada. 

É o reflexo de uma comunidade que se construiu. É sinal de que as campanhas 
de sensibilização não estão a surtir os efeitos desejáveis, necessários e urgentes. 
Quando temos indicadores de que os objetivos definidos não estão a ser alcançados 
devemos ter a humildade de alterar a estratégia e isso não aconteceu.

Face ao abandono de animais, de ninhadas indesejáveis, o que faz o Governo 
Regional? Apresenta propostas para que se possa retroceder e voltar ao abate. 

Porquê?

Porque sim. 
Porque outros motivos e outras “razões” parecem esconder-se na sombra deste 

assunto. Porque os que nos governam parecem querer esconder a ineficácia suces-
siva das políticas implementadas nesta matéria, atirando o tema para um canto e 
desconversando com novas estratégias dignas de um quadro surrealista do começo 
do século passado. 

Ao longo dos anos abateram-se milhares de animais como medida de controlo 
da sobrepopulação animal. 

Resultou?
Não!! 
Defendemos então que o cerne da questão residia na falta de esterilização. O 

problema continua a ser o mesmo: ninhadas indesejadas! Mais tarde ou mais cedo, 
estas são abandonadas.

A política que o Governo Regional devia implementar era a da esterilização 
massiva. Sentar com quem está todos os dias na rua, lidando com a situação ani-
mal, e escutar! 

Só que quando se fala em escutar, fala-se no ato de ouvir, e não na narrativa te-
atral que já nos acostumaram, de fingir estarem atentos, apenas para virar costas e 
fazer o que lhes apetecer. E não só, claro. Fazer também o que apetece aos grandes 
grupos económicos que comandam os seus destinos. 

Vem agora o PSD, após centenas de emails que deputadas e deputados recebe-
ram, e após uma carta aberta enviada a José Manuel Bolieiro, tentar passar uma 
imagem de benevolência dizendo que apresentará propostas para clarificar o assun-
to. Clarificar uma questão que ignoraram durante tanto tempo, até serem confron-
tados com este magnífico movimento de cidadãos que não se deixaram ficar perante 
tamanha injustiça moral e social.

Já o Governo Regional vem à praça pública dizer que não é o retrocesso que pre-
tendem, mas, facto é que em caso de silêncio das pessoas, teria ficado exatamente 
assim. A intenção já está registada e não se esquece.

Para um governo que usa e abusa do lema “bem-estar animal”, toda esta situação 
demonstra o seu contrário!

No entanto, o Governo tem ainda tempo para retirar aquela proposta, sentar-se 
com quem sabe da realidade e que se tem substituído às obrigações do Estado e da 
Região! O Bloco também está disponível para esta conversa.

* Deputada na ALRAA pelo BE

        

As memórias da emigração açoriana 
no espólio fotográfico de Laudalino 

da Ponte Pacheco
Recentemente, a Araucária, uma editora independente com sede na 

ilha de São Miguel, nos Açores, fundada pela ativista cultural espanhola 
Blanca Martín-Calero, lançou o livro Laudalino da Ponte Pacheco (1963-
1975).

Concebido a partir de uma centena e meia de imagens de Laudali-
no da Ponte Pacheco (1921-1998), cujo numeroso espólio constitui um 
repositório etnográfico das freguesias da costa norte da ilha de São Miguel, 
especialmente da Maia, onde o fotógrafo nasceu e viveu, a dimensão do 
valioso trabalho do retratista micaelense perpassa ainda o fenómeno da 
emigração. Um dos aspetos como salienta a historiadora Susana Serpa 
Silva, “estruturais da história do povo das ilhas atlânticas e da sociedade 
portuguesa em geral”.

Nomeadamente, a emigração açoriana para o Canadá a partir de 1953, 
ano em que o irmão mais novo de Laudalino partiu para Montreal. Maior 
cidade da província do Quebequebe, de onde no ano seguinte enviou por 
correio, a câmara fotográfica que permitiu ao irmão realizar retratos para 
passaportes e bilhetes de identidade, assim como retratar as tradições e 
a vida rural da costa norte da ilha de São Miguel, e as inúmeras partidas 

e chegadas de emigrantes.
Homem dos sete ofícios, além de fotógrafo, foi também carpinteiro, 

distribuidor de jornais e de tabaco, vendedor de rádios e reparador de 
eletrodomésticos, Laudalino da Ponte Pacheco viajou duas vezes até ao 
Canadá. No decurso das viagens à nação da América do Norte, onde ad-
quiriu uma máquina de filmar Super 8 e um projector, como destaca o 
livro homónimo, filmou “as casas dos familiares e dos amigos emigrantes, 
os edifícios, as ruas, os carros, as praças, os monumentos, as paisagens”, 
sendo que no retorno à terra natal, “passou os filmes em sua casa para os 
amigos visionarem, com grande sucesso”.

Na esteira das páginas do livro, as fotografias de Laudalino da Ponte 
Pacheco, sobre as vivências açorianas das décadas de 1960-70, consti-
tuem “documentos riquíssimos para a compreensão do território antro-
pológico, sociológico e histórico da ilha de São Miguel, transformando a 
macronarrativa vigente em micronarrativas úteis para a compreensão e 
reflexão sobre um povo, as suas singularidades as vicissitudes e os desafios 
a que foi sujeito; compõem matéria para entender o presente e melhor 
programar o futuro.”

Daniel Bastos 
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INFORMAÇÕES16

TABELA DAS MARÉSFARMÁCIAS

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 - 296 470 500
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

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
 Marítimo (MRCC Delgada)
Tel. 296 281 777
Polícia Marítima de Ponta Delgada (PM Delgada)
Tel. 296 205 246

MUSEUS

MISSAS

SERVIÇOS CULTURAIS

Povoação
Biblioteca:

De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00 

Ribeira Grande
Centro Comunitário e de Juventude

de Rabo de Peixe
Teatro Ribeiragrandense

Horário da 2ª a 6ª das 9h00 às 17h00

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

BOMBEIROS

Ponta Delgada 
Biblioteca Pública e Arquivo Regional de 

Ponta Delgada
Horário de inverno (Outubro a Junho)

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

Horário de Verão (Julho a Setembro)
De 2.ª a 6.ª das 9h00 às 17h00  

Sábado encerrado
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 
escolares): 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h30

Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal

De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00
296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777
296 302 530

296 20 50 50

TÁXIS

PRAÇA DE TÁXIS

JOGOS SANTA CASA

COLISEU MICAELENSE

TEATRO MICAELENSE

JOGOS SANTA CASA

Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada

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

Horário das Exposições

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

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

Uncharted
Qui. e Sex: 16:30 / 19:00 / 21:30

Sáb.: 14:00 / 16:30 / 19:00 / 21:30

Pica e o Cristal Mágico
Sáb. e Dom.: 14:10

Ter. : 14:10

Morte no Nilo
Qui. a Sáb.: 21:20

Homem-Aranha: Sem Volta a Casa
Qui. a Sáb.: 21:10

Marry Me - Fica Comigo
Qui. a Sáb.: 16:10

Um Susto de Família 2
Qui. e Sex.: 16:20 / 18:40
Sáb.: 13:50 / 16:20 / 18:40

O Homem que Matou Don Quixote
Qui. a Sáb.: 18:30

Euromilhões
Próximo Sorteio Sexta-Feira

€ 54.000.000
Último Sorteio 22/02/2022

5 9 14 26 32 + 3 7

M1lhão
Próximo sorteio sexta-feira

€ 1.000.000
Último sorteio 18/02/2022

GVT 25160

Totoloto
Próximo sorteio quarta-feira

€ 4.300.000
Último sorteio 19/02/2022

30 35 38 43 44 + 11

Lotaria clássica
Próxima Extração 28/02/2022

€ 600.000
Última Extração 21/02/2022

1º PRÉMIO 48430

Lotaria popular
Próxima Extração 24/02/2022

€ 75.000
Última Extração 17/02/2022

1º PRÉMIO 96686

Totobola
PRÓXIMO CONCURSO DOMINGO

€ 117.000
ÚLTIMO CONCURSO 20/02/2022

212 211 2XX 2211 2
Sábados: das 14h00 às 17h00

Ponta Delgada 
Museu Carlos Machado

Inverno (de 1 de Outubro a 31 de Março)
Terça a Domingo, das 9h30 às 17h00

Verão (de 1 de Abril a 30 de Setembro)
Terça a Domingo, das 10h00 às 17h30
Museu Hebraico Sahar Hassamaim de 

Ponta Delgada - Portas do Céu (Sinagoga)
Segunda a Sexta, das 13h00 às 16h30

Museu Militar dos Açores
De 2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00

Sábado e Domingo das 10h00 às 13h30
 e das 14h00 às 18h00
Encerrado aos feriados

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

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

Ribeira Grande 
Museu Municipal

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

Casa Lena Gal
Aberto de 2ª a 6ª - 09h00/17h00

Semana - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo 
dos Milagres; 09.00 - Santuário Senhor Santo 
Cristo dos Milagres; 12.30 – Igreja Paroquial da 
Matriz (São Sebastião); 18.00 – Igreja Imaculado 
Coração de Maria e Igreja Paroquial de São 
José; 18.30 – Igreja Paroquial da Matriz (São 
Sebastião); 19.00 – Igreja Paroquial de São Pedro, 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima, (de terça-feira 
à sexta feira) e Igreja Paroquial de Santa Clara (de 
Quarta-feira à sexta feira); (Terça-feira e Quinta-
feira às 19 horas), Igreja de Nossa Senhora da 
Oliveira - Fajã de Cima

Sábado - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo 
dos Milagres; 12.30 - Igreja Paroquial da Matriz 
(São Sebastião); 16.00 – Igreja Nª Sra. Das Mercês 
(Bairros Novos); 17.00 – Clínica do Bom Jesus 
(Suspensa); 17.30 – Igreja Imaculado Coração 
Maria (S. Pedro); 18.00 – Igreja Paroquial de S. 
JOSÉ e Igreja Paroquial de Santa Clara; 19.00 
- Igreja Paroquial de São Pedro,  Igreja Nossa 
Senhora Fátima e Igreja de Nossa Senhora da 
Oliveira - Fajã de Cima

Domingo - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo 
dos Milagres; 09.00 - Santuário Senhor Santo 
Cristo dos Milagres; 09.30 – Clínica Do Bom 
Jesus (Suspensa); 10.00 – Igreja Matriz e Igreja 
Imaculado Coração de Maria (S. Pedro) e Igreja 
Paroquial Santa Clara; 10.30 – Casa de Saúde Nª 
Sra. Conceição e Hospital Divino Espírito Santo 
(Suspensa); 11.00 – Igreja Paroquial São Pedro 
e Igreja Paroquial de São José; 11:30 - Igreja de 
Nossa Senhora da Oliveira - Fajã de Cima; 12.00 
– Igreja Matriz, Santuário Santo Cristo e Igreja 
Nossa Senhora Fátima; 12.15 – Ermida de São 
Gonçalo (São Pedro)*; 17.00 – Igreja Paroquial 
da Matriz (São Sebastião); 18.00 – Igreja 
Paroquial São José **; 19.00 – Igreja Paroquial 
São Pedro

* Não há no mês de Agosto
** Nos meses de Julho e Agosto não haverá 
Eucaristia Dominical às 18h, na Igreja de São 
José. Esta será retomada no 1º Domingo do mês 
de Setembro.

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Povoação
Museu do Trigo

De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00
Sábados, Domingos e Feriados das 

11h00 às 16h00

03:59 - Baixa-mar
10:07 - Preia-mar
16:22 - Baixa-mar
22:40 - Preia-mar

Ponta Delgada – Farmácia Garcia Parque Atlântico
Rua da Juventude, 38, Loja 22
Telefone: 296302420

Ribeira Grande - Farmácia da Misericórdia
Rua São Francisco 81
Telefone: 296472359

CONCERTO DO CONSERVATÓRIO 
27 FEVEREIRO-17H00

PROGRAMAÇÃO 
SUSPENSA

EFEMÉRIDES
1983 - O Papa João Paulo II distri-

bui um documento que estabelece os 
novos processos para a canonização 
dos santos.

1985 - A greve dos mineiros britâ-
nicos, que dura há quase um ano, entra 
em declínio, quando 3.800 mineiros 
regressam ao trabalho quebrando a 
palavra de ordem dos sindicatos.

1991 - Os representantes dos seis 
países membros do Pacto de Varsó-
via, reunidos em Budapeste, Hungria, 
declaram dissolvida a estrutura militar 
da aliança dos países do leste, criada 
em 1955.

1992 - Morre Older Cazarré, actor 
brasileiro, vítima de uma bala perdida 
enquanto dormia.

1993 - Um atentado terrorista 
abala o World Trade Center, em Nova 
York, EUA.

1996 - O filme “sensibilidade 
e bom senso”, do realizador Engel 
Lee, conquista o “urso de ouro” da 
46ª edição do festival de cinema de 
Berlim.

1999 - A Missão de Verificação da 
ONU em Angola (MONUA) termina 
a a sua missão 2001 - Os talibã des-
troem as duas estátuas gigantes Buda 
de Bamyan.

Pensamento do dia: “Sejamos fe-
lizes e vivamos na medida das nossas 
possibilidades... mesmo que, para tal, 
tenhamos que pedir dinheiro empres-
tado”, Artemus Ward (1727-1800) 
oficial revolucionário dos EUA.

Este é o quinquagésimo sétimo 
dia do ano. Faltam 308 dias para o 
termo de 2022.

MONTE BRASIL – 
Em viagem de Ponta 
Delgada para Caniçal 
e Lisboa
MONTE DA GUIA – 

Em viagem de Leixões para Ponta Delgada
PONTA DO SOL – Nas Velas largando 
amanhã para Ponta Delgada 
MARGARETHE – Em viagem de Ponta 
Delgada para Flores chegando amanhã
NORDIC SIRA – No Pico largando para 
Ponta Delgada

INSULAR - Em 
viagem para Lis-
boa

LAURA S - Imobilização técnica

CORVO - Em viagem 
de Lisboa para Ponta 
Delgada
FURNAS - A nave-
gar dos Açores para 
Lisboa

BAÍA DOS ANJOS: 
Em Ponta Delgada

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA 

TRANSINSULAR

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

Azores Airlines
Chegada a Ponta Delgada de:
Boston: 06:30

Funchal: 13:15
Lisboa: 07:25, 14:35, 19:15
Porto: 14:20

Partida de Ponta Delgada para:
Boston: 17:55
Funchal: 08:25
Lisboa: 08:30, 12:15, 20:10
Porto: 08:45

Air Açores
Chegada a Ponta Delgada de:
Horta: 13:45
Santa Maria: 15:40
Terceira: 07:40, 11:45, 14:10, 18:40

Partida de Ponta Delgada para:
Horta: 09:00
Santa Maria: 14:15
Terceira: 07:30, 08:20, 14:40, 19:10

TAP
Chegada a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h15

Partida de Ponta Delgada para:
Lisboa: 12h55

MOVIMENTO AÉREO
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Mário Frota*

Jorge Pegado Liz: deixou-nos 
o melhor de todos nós! 

De Nogueira do Cravo (Oliveira do Hospital)  para o Mundo! Para uma pro-
jecção de vulto em distintos areópagos internacionais! 

Jorge Liz foi uma singular figura que cumpre, a justo título, homenagear, em 
momento em que há notícia do seu infausto passamento, que, aliás,  aconteceu 
já há dias, em Lisboa.

Jorge Liz deixou-nos pouco depois de completar, a 28 de Dezembro pretérito, 
81 anos. E passeou o seu talento por um sem-número de palcos em que “o inte-
resse geral” era susceptível de se afirmar, em tudo pugnando pela consecução de 
tão nobres objectivos que lhe eram superlativamente caros. Com uma presença 
actuante tanto no Parlamento Nacional como no Europeu, como em instituições 
de nomeada no firmamento geral, em que imprimiu de forma decisiva o cunho 
do seu carácter de Homem Universal!

Finou-se o melhor de todos nós: e, ao afirmá-lo, não o fazemos nem por displi-
cente condescendência póstuma, nem como fria hipocrisia de quem é já “sauda-
de” porque  insusceptível de interferir directamente no quotidiano;  não se trata, 
pois,  de mera figura de retórica, antes de uma asserção que se funda num perfil e 
num curriculum invejáveis, insuperáveis! E pela influência que daí emerge para 
os tempos vindouros!

Jorge Liz, como apreciava que o tratassem, foi figura de primeiro plano – in-
tra como extra muros – no domínio da promoção dos interesses e da política 
de consumidores.

Cedo se interessou pelos magnos problemas dos direitos dos cidadãos-consu-
midores e a eles consagrou uma parte apreciável da sua vida.

Formou-se na Universidade Clássica de Lisboa e de imediato se votou à ad-
vocacia, mantendo em aberto a sua inscrição na Ordem dos Advogados por 
quatro décadas, de início de meados dos anos 90 do século passado a 2016.

E desempenhou um ror  de missões de subido interesse público, no País e fora 
dele, pelo País e em favor do interesse de todos nós.

Foi Representante de Portugal na OCDE e no GATT.
E deputado da Nação por largo tempo e, como independente, em certo perí-

odo. Deputado ao Parlamento Europeu em duas legislaturas, havendo presidido 
a uma das suas Comissões.

Consultor Principal no ITC (UNCTAD/GATT). Conselheiro no Comité Eco-
nomico e Social Europeu, em representação da sensibilidade dos consumidores, 
ao longo de anos, com notáveis peças em delicados temas de sumo interesse em 
que interveio, de que se destaca o da Publicidade Infanto-Juvenil, em que se no-
tabilizara como arauto de uma assepsia dos ordenamentos contra a exploração 
das camadas mais jovens, por inconfessáveis interesses do mercado que entende-
ram desde sempre envolvê-las para as fidelizar para as marcas e produtos . Mas 
também no que tange aos meios de resolução alternativa de conflitos, como na 
resolução em linha e em tantos outros temas como o do candente acesso ao cré-
dito pelos consumidores.

Desempenhou ainda revelantes funções na administração de empresas públi-
cas, como presidente da Companhia de Seguro de Créditos e ainda da Empre-
sa Pública do Século e do Diário Popular.

Foi destacado membro da Administração da Alta Autoridade para a Co-
municação Social, ao tempo, entidade reguladora da comunicação social, em 
Portugal.

Pertenceu aos quadros da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor 
e notabilizou-se pelas acções colectivas (inibitórias) sob o tema das condições 
gerais dos contratos / cláusulas abusivas, cujo patrocínio assegurara, rompendo 
quando lhe coarctaram a possibilidade de mover, como o pretendera,  dezenas de 
acções contra as seguradoras por mor dos interesses então supervenientes e em 
que de todo se não revia. 

Homem de um rosto só, de firmes convicções, de recto agir, de valores que não 
dos interesses míseros e mesquinhos em redor dos quis outros gravitam ou em 
que vicejam…

A partir de então passou a colaborar intensamente com a apDC – DIREITO 
DO CONSUMO -, sediada em Coimbra, tendo desempenhado relevante papel 
ainda quando, em vésperas da constituição da AIDC – Associação Internacio-
nal de Direito do Consumo / IACL – International Association for Consu-
mer Law, se associou ao I Congresso Europeu sobre Condições Gerais dos 
Contratos que, sob a égide da então Comunidade Económica  Europeia e do 
presidenteda sua Comissão, Jacques Delors, e de Mário Soares, presidente de 
Portugal, houve lugar em Coimbra, por iniciativa nossa, em Maio de 1988. 

E, no plano da docência no ensino superior, desempenhou funções, como 
convidado, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na Universida-
de Autónoma.

Desempenhou funções, ultimamente, como juiz-árbitro no Centro de Infor-

mação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, em Lisboa, após haver 
deixado o Comité Económico e Social Europeu, em que fora figura de proa e nele 
se destacara.

Foi ainda prelector em variadíssimos cursos de formação em Direito do Con-
sumo, alguns dos quais promovidos pela apDC – Direito do Consumo, de Por-
tugal.

Participou, como conferencista, em inúmeras manifestações científicas para 
que o convidáramos, sempre com uma visão diferente, crítica e recentrada das 
coisas em homenagem ao bem comum e, como primacial preocupação, a dos 
homens, mulheres e crianças do nosso tempo. Tanto em Portugal como no Bra-
sil. A última das quais – XIII Jornadas Nacionais de Direito do Consumo, pro-
movidas pela Delegação de Trás-os-Montes da apDC  (Prof.ª Rute Couto), em 
Junho do ano transacto,– sob o tema ‘Consumo Sustentável’ ( com uma notável 
intervenção acerca da “Transição Ecológica e Consumidores: algumas noções 
fundamentais”),  em que nos surpreendeu com uma crítica visão sobre as políti-
cas de consumidores da União Europeia acantonadas na Nova Agenda Europeia 
do Consumidor (2021/25).

Colaborador permanente da RPDC – Revista Portuguesa de Direito do Con-
sumo, editada em Coimbra, e da Revista Luso-Brasileira de Direito do Con-
sumo, editada em Curitiba, concorrendo com os seus originais para o prestígio 
internacional de que gozam ambos os títulos.

Com uma obra original sobre conflitualidade de consumo, foi agraciado em 
1998 com o Prémio Jacques Delors[“Conflitos de consumo : uma perspecti-
va comunitária de defesa dos consumidores / Jorge Pegado Liz.- [Lisboa] 
: Centro de Informação Jacques Delors, [1998] (Prémio Jacques Delors 
para o melhor estudo académico sobre temas comunitários)].

Autor de uma mancheia de obras  e de largas centenas de artigos em jornais 
e revistas nacionais e estrangeiras, é senhor de um enorme prestígio pelas teses 
originais que desenvolveu ao longos dos inúmeros anos que se consagrou a uma 
tal temática.

A apDC – DIREITO DO CONSUMO – Portugal, preparara um Livro de 
Homenagem a  Jorge Liz, há já tempo, para o que recolhera a colaboração de 
um sem-número de figuras públicas nacionais e internacionais. Com a crise que 
se declarara e tivera uma decisiva influência na subsistência da própria institui-
ção, um tal preito de homenagem, com a merecida exteriozação pública, não se 
concretizou, afinal: seria uma surpresa, mas disso nos fizemos eco, a título de 
mero conforto, numa das derradeiras conversas que com ele mantivémos.

Não mais teremos a nosso lado quem tanto sabia estimular quantos – dis-
traídos do mais – se votam a estas coisas a que poucos, muito poucos, conferem 
alguma importância!

Estamos, é facto, mais pobres:  no que isto, com efeito, representa para quem 
o tinha como oráculo no seu enciclopédico saber sobre estas coisas, como luzeiro, 
como norte!

Pretendeu, por último, transferir a sua preciosa biblioteca para a apDC, mas 
circunstâncias extraordinárias não permitiram o fizesse tempestivamente, rela-
cionadas já com o seu precário estado de saúde.

Fica, pois, o nosso eterno reconhecimento!
Que repouse, enfim, o tribuno, o incansável arauto dos direitos dos consumi-

dores por que pugnava incessantemente em Portugal, na Europa e no Mundo!
Jorge Liz, “requiescat in pace”!
Até à eternidade!

*Presidente emérito da apDC – DIREITO DO CONSUMO – Portugal
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ESTATUTO  EDITORIAL

O Diário dos Açores é um jornal 
centenário de edição diária, de informa-
ção regional, independente, livre e regi-
do por critérios de rigor. 

O Diário dos Açores assume os 
princípios fundadores da Civilização 
Ocidental, perseguindo o ideal europeu.

O Diário dos Açores orienta-se pe-
los valores da democracia, da liberdade 
e do pluralismo.

O Diário dos Açores quer contri-
buir para uma opinião pública informa-
da e interveniente. Valoriza a discussão 
franca, considerando que a existência de 
uma opinião pública informada é a base 
essencial para o exercício dinâmico da 
democracia.

O Diário dos Açores dirige-se a um 
público de todos os meios sociais e de 
todas as profissões.

O Diário dos Açores procurará fór-
mulas atrativas e pertinentes de apresen-
tação da informação, mas dispensando o 
sensacionalismo.

O Diário dos Açores acompanha 
o processo de mudanças tecnológicas e 
está atento à inovação, promovendo a 
interação com os seus leitores.

O Diário dos Açores assume o 
compromisso de dar cumprimento rigo-
roso aos princípios deontológicos e éti-
cos respeitantes à actividade jornalística, 
fazendo valer os Direitos inerentes ao 
livre exercício da prática informativa 
num Estado de Direito Democrático, 
sendo veículo de transmissão de opi-
nião, desde que tal expressão não viole o 
cumprimento rigoroso de normas legais 
aplicáveis à comunicação social.

Qualquer alteração à programação que publicamos é da responsabilidade das respectivas estações

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

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas.
Aguaceiros fracos a partir da tarde. equena subida da tempe-

ratura do ar.
Vento oeste bonançoso a moderado (10/30 km/h), rodando 

para sudoeste a partir da noite.
ESTADO DO MAR

Mar de pequena vaga.
Ondas norte de 2 a 3 metros, passando a noroeste.

Temperatura da água do mar: 17ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS

Ponta Delgada: 13 / 18ºC

GRUPO OCIDENTAL
Períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encober-

to para o fim do dia.
Aguaceiros fracos na madrugada e períodos de chuva fraca apara 

a noite.
Vento noroeste moderado (20/30 km/h), rodando para sudoeste e 
tornando-se muito fresco a FORTE (40/65 km/h) com rajadas até 

75 km/h para o fim do dia.
ESTADO DO MAR

Mar cavado, tornando-se grosso a ALTEROSO.
Ondas oeste de 3 metros, passando a noroeste e aumentando para 

4 a 5 metros.
Temperatura da água do mar: 17ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS
Santa Cruz das Flores: 13 / 17ºC

GRUPO CENTRAL
Períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se 

encoberto para o fim do dia.
Aguaceiros fracos na madrugada e períodos de chuva fraca 

para a noite. Pequena subida da temperatura do ar.
Vento sudoeste bonançoso a moderado (10/30 km/h), sopran-

do temporariamente fraco
(05/10 km/h).

ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga a cavado.

Ondas noroeste de 2 a 3 metros, aumentando para 3 a 4 
metros.

Temperatura da água do mar: 17ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS

Horta: 14 / 18ºC
Angra do Heroísmo: 13 / 18ºC

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)

signos

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

Sente que está capaz de desenvolver as 
suas atividades profissionais com compe-
tência e determinação. Ainda, há movi-
mentações económicas favoráveis.

A conjuntura permite-lhe fazer acordos 
e parcerias no plano laboral. Trata-se de 
uma fase estável e propícia para reorgani-
zar o setor financeiro.

Altura ideal para melhorar a sua quali-
dade de vida. Neste sentido, expanda a 
sua criatividade de maneira a conseguir 
usar os recursos disponíveis.

Ocasião oportuna para fazer coisas que 
lhe deem prazer. Por outro lado, cuide 
de si, descanse e use toda a sua força a 
favor dos seus interesses.

Necessita de clarificar a sua vida. Toda-
via, aproveite o seu entusiasmo e o seu 
forte otimismo para tirar vantagem des-
sa época de franca expansão.

Possivelmente, todos os contatos tendem 
a proporcionar-lhe excelentes benesses. 
Mantenha a serenidade e adote sempre 
uma postura bastante flexível.

Por um lado, pode sentir uma sensação 
de melancólica e, por outro, tudo parece 
acontecer com alguma lentidão. Faça 
um esforço para manter a calma.

O seu comportamento confiante contri-
bui para a materialização das suas ideias. 
Daqui em diante, vai obter sucessos em 
vários setores da sua vida.

No amor, prevêem-se evoluções bastante 
otimistas. No entanto, não faça cedências 
nem aceite que o outro elemento do par 
prejudique o seu bem-estar.

No trabalho, procure lutar com coragem 
para alcançar os resultados desejados. Po-
rém, há indicação que vai conseguir supe-
rar quaisquer obstáculos.

A evolução dos acontecimentos é evi-
dente. Quanto maior for o seu conhe-
cimento das situações, mais facilmente 
consegue concretizar os seus planos.

Momento favorável para progredir na 
carreira. Contudo, preste atenção a por-
menores que possam acabar por influen-
ciar os resultados das suas ações.

04:57  A Minha Gera-
ção - Ep. 8

05:30  Zig Zag
07:00  Bom Dia 

Portugal Fim de 
Semana

09:00  Águias E Lagos
10:00  Aqui Portugal 

- Os Melhores 
Momentos 2021

11:59  Jornal da Tarde
13:15  Voz do Cidadão 

- Ep. 8
13:30  Esta Vida é uma 

Cantiga
15:30  I Love Portugal 

T3 - Ep. 9
18:00  O Preço Certo

Um dos concur-
sos mais famosos 
da Europa com 
um ambiente 
eléctrico onde 
quem se senta 
na plateia é con-
vidado a jogar. 
Um programa de 
entretenimento 
com um carácter 
informativo sobre 
os preços de 
mercado e sobre 
novos produ-
tos. Junte-se a 
Fernando Mendes 
e divirta-se!

18:59  Telejornal
20:00  Masterchef 

Portugal - Ep. 15
22:45  Patrulha De 

Doidos
00:30  Janela Indiscre-

ta T14 - Ep. 8
01:30  Património Mun-

dial Da Unesco 
- A Cápsula Do 
Tempo Da Natu-
reza - Ep. 6

02:30  Televendas

05:32  Repórter África

06:00  Euronews

07:00  Espaço Zig Zag

07:01  Banda Zig Zag 

T1 - Ep. 9

13:55  Folha de Sala

14:00  Rugby: Portugal 

x Países Baixos 

- Qualif. Camp. 

Mundo (EM 

DIRECTO)

16:00  Biosfera T20 - 

Ep. 8

16:30  Jeanne Devère

18:05  Faça Chuva Faça 

Sol T6 - Ep. 7

18:35  Covideos - Ep. 3

19:25  Big Cities - Ep. 5

19:30  Merlí T2 - Ep. 7

20:30  Jornal 2

21:00  David Bowie: O 

Encontro Com A 

Fama

22:30  Folha de Sala

22:35  Operação Outo-

no

00:05  Europa Minha T5 

- Ep. 47

00:55  Euronews

04:45  Os Batanetes
Vários momentos 
de humor, com-
postos por ske-
tches hilariantes, 
são sinónimo de 
muitas gargalha-
das na companhia 
dos ‘Batanetes’.

05:05  Curious George
05:27  Diário Da Manhã
05:43  Detective Mara-

vilhas
06:35  Campeões E 

Detectives
07:18  Inspetor Max
09:11  As Grandes Ilhas 

do Mundo
10:08  Querido, Mudei 

A Casa!
11:00  VivaVida
12:00  Jornal Da Uma
13:00  José Eduardo 

Moniz - A Entre-
vista

14:00  Em Família
18:57  Jornal Das 8
20:45  Big Brother 

Famosos: Final
00:00  GTI Plus
00:15  Hawai: Força 

Especial T9 - Ep. 
46

01:00  Hawai: Força 
Especial T9 - Ep. 
47

01:45  Hawai: Força 
Especial T9 - Ep. 
48

02:30  Doce Tentação - 
Ep. 43

03:15  TV Shop

04:30  Camilo, O Presi-
dente T2 - Ep. 5

05:00  Etnias T22 - Ep. 
9

05:45  As Aventuras Do 
Max: O Início T1 - 
Ep. 18

06:15  Uma Aventura 
T4 - Ep. 1

07:00  Médico Da Casa 
T1 - Ep. 3

08:00  Estamos Em 
Casa T2 - Ep. 8

11:00  Nosso Mundo
11:45  Casa Nova, Vida 

Nova T2 - Ep. 8
12:00  Primeiro Jornal
13:15  Alta Definição T4 

- Ep. 7
Espaço semanal 
marcado por 
entrevistas num 
registo íntimo e 
que promete algu-
mas surpresas ao 
longo da emissão. 
Apresentado por 
Daniel Oliveira.

14:00  E-Especial T4 - 
Ep. 8

14:45  Alô Marco Paulo 
T2 - Ep. 6

19:00  Jornal Da Noite
21:00  Patrões Fora T3 - 

Ep. 6
22:15  Terra Nossa
00:00  Não há Crise! 

As Anedotas Do 
Rocha T14 - Ep. 
14

01:00  Regresso Ao 
Futuro T1 - Ep. 
11

02:30  Televendas

07:30 Açores hoje
08:20 Zig Zag
08:35 Zig Zag
08:50 Zig Zag
09:05 RTP3 / RTP 

Açores
16:00 Notícias do 

Atlântico
16:30 Atlântida Açores 

2021
18:00 Mundo Sem 

Muros
18:49 De Lisboa a 

Estocolmo
19:10 Bem-vindos a 

Beirais
20:00 Telejornal Aço-

res
20:40 Regresso Ao 

Palco - 2022
22:36 Traz prá Frente
23:36 Telejornal Aço-

res
00:06 Bonga - 50 Anos 

de Carreira
02:15 Atlântida Açores 

2021
03:45 A Essência
04:10 Telejornal Aço-

res
04:36 Regresso Ao 

Palco - 2022
05:41 Traz prá Frente
06:34 Outras Histórias
07:08 Todas as Pala-

vras

18:00 - O Preço Certo - RTP1 13:15 - Alta Definição T4 - Ep. 7 - SIC
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EDITAL
Marco Filipe Freitas Arruda Moura Resendes Vereador da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, torna público que fica interrompido o trânsito, no próximo dia 26 de fevereiro de 
2022, entre as 14:00 e as 18:00 horas, na rua Carvalho Araújo e rua Dr. Aristides Moreira 
da Mota , freguesia de São Sebastião, interrupção de trânsito e estacionamento (7 Luga-
res), na Rua Carvalho Araújo, no troço compreendido entre a Rua Dr. Aristides Moreira 
da Mota e a Travessa do Pedro Homem, na rua Dr. Aristides Moreira da Mota, no troço 
compreendido entre a rua do Pedro Homem, rua de Santana e rua Carvalho Araújo, por 
motivo de betonagem num edifício sito naquele local.

Paços do Concelho de Ponta Delgada

Marco Resendes
Vereador

EDITAL

Marco Filipe Freitas Arruda Moura Resendes Vereador da Câmara Muni-
cipal de Ponta Delgada, torna público que fica interrompido o trânsito, no 
próximo dia 28 de fevereiro de 2022, entre as 9:30 e as 13:30 horas, na 
rua José Bensaude, freguesia de São José, por motivo de betonagem num 
edifício sito naquele local.

Paços do Concelho de Ponta Delgada

Marco Resendes
Vereador

A Associação Anda&Fala, que or-
ganiza o Festival Walk&Talk em São 
Miguel, atribuiu treize bolsas a projec-
tos artísticos dos Açores, nas áreas das 
artes visuais, performativas, cinema e 
música, no valor total de cerca de sete 
mil euros. 

Em comunicado, a associação cul-
tural adianta que a quarta edição do 
PARES – Programa de Apoio à Acti-
vidade Artística nos Açores atribuiu 
seis mil, novecentos e vinte euros em 
“bolsas de apoio a projectos” artísti-
cos, um valor superior ao que tinha 
sido definido no regulamento (cinco 
mil euros).

“Face à qualidade das candidaturas 
submetidas, e de forma a reforçar o 
desígnio do PARES de apoiar o ecos-
sistema criativo local e autonomizar 
processos criativos, a Anda&Fala deci-
diu premiar mais projectos e suportar 
os valores das bolsas”, indica a Asso-
ciação. A Anda&Fala atribuiu, assim, 
“bolsas de micro-financiamento” a 13 
artistas ou projectos “com um valor 
mínimo de duzentos e cinquenta euros 
e máximo de setecentos e cinquenta 
euros por candidatura”.

Entre os artistas seleccionados es-

tão Alexandre Picanço, Cara Lavada, 
Carmino Melo, Cristóvão Maçarico, 
Dayana Lucas e Mariana Sales Teixei-
ra, Filipe Carvalho, Gonçalo Bernardo, 
Gonçalo Medeiros Borges, Inês Brites 
e Miguel Miguel, Isabel de Medeiros, 
Mariana Pacheco de Medeiros e Val-
demar Creador.

Foi ainda atribuída uma bolsa à es-
cola Novas Rotas (um projecto educa-
tivo integrado da escola básica das Ca-
pelas e inspirado no método da Escola 
da Ponte), para o desenvolvimento de 
uma “formação de dança criativa e de 
teatro na educação”.

“O PARES é um programa de apoio 
à criação que acontece todos anos e 
é aberto a candidaturas em todas as 
áreas de expressão artística contem-
porânea”, explica a associação, acres-
centando que o programa visa “apoiar 
artistas e agentes naturais ou sedeados 
nos Açores”, estando ainda “aberto a 
pessoas oriundas de outras geografias” 
que queiram desenvolver projectos ar-
tísticos na região.

A Anda&Fala organiza anualmente 
o festival de arte pública Walk&Talk 
e é responsável pelo espaço cultural 
Vaga, em Ponta Delgada.

Associação Anda&Fala atribuiu 13 bolsas 
a projectos artísticos nos Açores  

Museu da Horta 
promove exposição 
de carpintaria na Casa 
Manuel de Arriaga

A Secretaria Regional da Cultura, da 
Ciência e Transição Digital, por via da 
Direcção Regional da Cultura, através 
do Museu da Horta, promove, entre 26 
de Fevereiro, este Sábado, e 1 de Maio, a 
exposição “Carpintaria ou a arte de tra-
balhar a madeira lisa”, patente na Casa 
Manuel de Arriaga, polo deste Museu.

A exposição tem por base a doação 
de instrumentos de carpintaria feita por 
Fernanda Trancoso ao Museu da Horta, 
em 2021, pertença de António Francisco 
Andrade, natural da freguesia da Praia 
do Norte, Faial, nascido em 1902 e fale-

cido em 1992 que, aos 12 anos emigrou 
para Georgetown, Rhode Island, EUA, 
onde trabalhou como carpinteiro.

De regresso ao Faial, no início dos 
anos 1930, instalou uma mercearia, 
mas dedicou-se ao ofício, com a sucesso 
e profusa obra. O seu filho, Ângelo Leo-
nardo Andrade procedeu à catalogação 
dos instrumentos empregues pelo pro-
genitor para a constituição de um nú-
cleo patrimonial com vista a preservar a 
memória do seu pai e simultaneamente 
de um ofício tão pouco lembrado, para 
memória futura.

As peças são, na sua maioria, ferra-
mentas de carpintaria, algumas de fabri-
co americano, identificáveis pela marca, 
quase centenárias, mas atendendo a que 
a evolução tecnológica da arte da carpin-
taria é de longa duração, não diferem 
substancialmente das bancas de carpin-
teiro dos primeiros oficiais na ilha.

A Direcção Regional da Cultura in-
forma que estes e outros eventos estão 
disponíveis para consulta na Agenda 
Cultural do Portal Cultura Açores, no 
seguinte endereço eletrónico: www.cul-
turacores.azores.gov.pt.
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O Presidente da Ucrânia elogiou o 
“heroísmo” ucraniano face ao avanço rus-
so e considerou sanções insuficientes. 

A Rússia proibiu a entrada de todos 
os aviões vinculados com o Reino Unido 
no seu espaço aéreo e disse que Moscovo 
quer “libertar Ucrânia da opressão”.

 O porta-voz do Presidente russo disse 
que Moscovo vai analisar a declaração 
do Presidente da Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, sobre a disponibilidade para 
discutir a neutralidade do seu país.

“É uma nova declaração. Demos-lhe 
atenção. É um passo para o lado positi-
vo. Agora cabe-nos a nós analisá-lo. Não 
posso dizer mais no momento”, disse o 
porta-voz do Kremlin (Presidência rus-
sa), Dmitri Peskov, na sua conferência 
de imprensa diária.

O Ministro dos Negócios Estran-
geiros russo e membro do Conselho de 
Segurança, Sergei Lavrov, considerou, 
contudo, que o Presidente ucraniano 
“mente” quando fala da vontade de de-
bater a neutralidade do seu país.

Por sua vez, o Presidente russo Vla-
dimir Putin está disposto a enviar uma 
delegação para Minsk, capital da alia-
da Bielorrúsia, para negociações com a 
Ucrânia, anunciou ontem o seu porta-
voz, Dmitri Peskov.

“Vladimir Putin está disposto a enviar 
uma delegação russa de alto nível para 
Minsk para negociações com uma dele-
gação ucraniana”, afirmou Peskov a uma 
agência de notícias estatal.

Minsk foi a cidade que recebeu ne-
gociações e acordos de paz entre os dois 
países, mas a Bielorrússia também ser-
viu como ponto de partida para as tro-
pas russas que entraram na Ucrânia na 
Quinta-feira com destino a Kiev. 

O Ministério de Defesa da Ucrânia 
afirmou ontem que mais de 1000 mili-
tares russos foram mortos desde o início 
da invasão ao seu país. 

As autoridades ucranianas garantem 
ainda ter derrubado vários mísseis e, pelo 
menos, dois aviões. 

O Ministro dos Negócios Estrangei-

ros da Ucrânia avançou que o país co-
meçou a recolher dados sobre as acções 
das Forças Armadas russas no âmbito da 
invasão do território ucraniano para os 
enviar ao Tribunal Penal Internacional 
(TPI).

“Os ataques russos de ontem contra 
um jardim infantil e um orfanato são cri-
mes de guerra e violações do Estatuto de 
Roma”, escreveu Dmytro Kuleba na rede 
social Twitter, onde anunciou que estes 
“e outros factos” serão enviados ao TPI.

O chefe da diplomacia ucraniana as-
segurou que o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros está a recolher provas para 
as enviar “de imediato” para Haia (Paí-
ses Baixos), onde fica a sede da instân-
cia internacional. “Não poderão evitar o 
castigo”, acrescentou.

As autoridades ucranianas denuncia-
ram desde o início da operação militar 
russa contra a Ucrânia, ordenada na 
Quinta-feira pelo Presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, a ocorrência de ata-
ques contra instalações civis, o que foi 
desmentido pelo Ministério da Defesa 
russo. 

A Letónia está disposta a acolher um 
eventual Governo ucraniano no exílio, se 
for obrigado a deixar Kiev por causa da 

invasão russa, anunciou o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Edgars Rinke-
vics.

Na pior cenário, se os líderes políti-
cos ucranianos tiverem de deixar o país 
porque Kiev caiu nas mãos das tropas 
russas, a Letónia está disposta a assumir 
o papel de anfitrião do Governo no exílio, 
disse Rinkevics.

“Se o Governo ucraniano tiver de sair 
de Kiev, lutará de qualquer lugar do país. 
Mas se os líderes legítimos da Ucrânia 
tiverem de sair temporariamente, a Le-
tónia está pronta para recebê-los”, disse 
Rinkevics, que espera que esta seja ape-
nas uma hipótese teórica.

Rinkevics visitou a Ucrânia esta se-
mana e saiu deste país por estrada, na 
Quinta-feira, após o início da guerra, ten-
do manifestado a sua satisfação por ter 
podido viajar para Kiev na Quarta-feira, 
ao mesmo tempo em que um avião com 
mísseis antiaéreos Stinger doados pela 
Letónia chegava à capital ucraniana.

O chefe da diplomacia da Letónia 
disse que o seu país, bem como outros 
países da NATO, estão a estudar como 
fornecer equipamento militar à Ucrânia, 
agora que o espaço aéreo na região fe-
chou.

Petróleo dispara e preços 
vão subir já na próxima 
semana

O petróleo ultrapassou a barrei-
ra dos 100 dólares, pela primeira vez 
em oito anos, em reacção à invasão da 
Ucrânia pela Rússia. 

Uma escalada que terá efeitos prá-
ticos sobre o preço dos combustíveis já 
na próxima semana em Portugal. 

Sabendo-se que os momentos 
de guerra “tendem a ser períodos 
inflacionistas”, os analistas antecipam 
que a situação se agrave e “dificulte a 
recuperação económica que estava em 
curso”. 

A grande incógnita é quanto tem-
po durará o conflito, sendo certo que 
quanto mais se prolongar, mais graves 
serão as consequências para empresas 
e famílias. Os efeitos, ao nível do preço 
dos combustíveis, far-se-ão sentir já a 
partir de Segunda-feira, já que, como 
lembra o Secretário-geral da Associa-
ção Portuguesa de Empresas Petrolífe-
ras (APETRO), “o mercado em Portu-
gal funciona tomando como referência 
os preços médios das cotações da se-
mana anterior”. António Comprido 
recusa antecipar cenários, sublinhan-
do apenas que “é inevitável” que a situ-
ação tenha efeitos no preço dos produ-
tos refinados e, consequentemente, no 
bolso do consumidor. Efeito esse que 
será tanto maior quanto mais tempo 
durar o conflito.

Publicidade

Os efeitos na mudança 
do IRS

O Governo actualizou em entre 
0,9% e 1%, os intervalos de rendimen-
to que determinam as taxas de IRS a 
aplicar em retenção na fonte a traba-
lhadores por conta de outrem naquela 
que foi a segunda correcção do ano às 
grelhas que são utilizadas pelos em-
pregadores para reter imposto. 

Só em aumentos salariais até 1% 
vai sentir-se o efeito da mudança no 
IRS

Putin admite negociar com 
os ucranianos


