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Fábrica de Sta. Catarina passa
para privados por 7 milhões
O Governo dos Açores anunciou ontem que decidiu aprovar a decisão final de
adjudicação da exploração por privados
da fábrica Santa Catarina, em São Jorge.
O contrato fica adjudicado ao concorrente que ofereceu o preço mais alto: sete
milhões de euros repartidos por dez rendas anuais e com opção de compra.
O vencedor foi o agrupamento constituído por Rogério Veiros e a empresa
Freitasmar.
Serão salvaguardados os postos de trabalho dos mais de 130 funcionários.

turístico na ilha de São Miguel.
Aprovou ainda uma resolução que
autoriza a realização das operações urbanísticas que a sociedade Perseguir um
Sonho, Unipessoal, Lda., se propõe realizar, tendo em vista a construção de um
hotel de cinco estrelas, na freguesia de São
Roque, concelho de Ponta Delgada, com
uma capacidade prevista de cem novas
camas.

Postos de trabalho dos 130
trabalhadores estão salvaguardados

Variante às Furnas

Ampliação do Hotel Vila Nova
e novo hotel em São Roque
O Conselho do Governo, reunido na
Quarta e Quinta-feira, em Ponta Delgada,
deliberou ainda aprovar uma resolução
que autoriza a celebração de um contrato
de cooperação-valor investimento entre o
Governo Regional e a Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa,
prevendo uma comparticipação até ao
valor de 5.753.020,00 (cinco milhões e
setecentos e cinquenta e três mil e vinte euros), com o objectivo de assegurar
o financiamento necessário à execução
de obra para a construção de um Centro
de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e de um Lar Residencial,
na freguesia de Santa Cruz, concelho da
Lagoa, ilha de São Miguel, incluindo todas as despesas inerentes à preparação e
execução daquela empreitada, bem como
as despesas relativas à aquisição do equipamento necessário ao funcionamento
das respostas sociais.
Decidiu também autorizar a conces-

são, pela Secretaria Regional da Educação, de apoios financeiros no limite máximo orçamental de 300.000,00 (trezentos
mil euros) para o desenvolvimento de atividades extracurriculares, de âmbito não
formal, em escolas do 1.º ciclo do ensino
básico e jardins de infância, com a duração mínima de uma hora semanal, em
horário de actividade não lectiva.
O Governo aprovou uma resolução
que autoriza a realização das operações
urbanísticas que a sociedade Hosteling
You, Lda., se propõe realizar, tendo em
vista a ampliação do Hotel Vila Nova, na
freguesia de São José, concelho de Ponta

Delgada, com uma capacidade prevista
de 76 novas camas.
A autorização concedida decorre do regime das medidas cautelares
estabelecidas no Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/A, de 7 de abril, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 17/2019/A, de 24 de julho, que determinou a suspensão parcial do POTRAA
– Plano de Ordenamento Turístico da
Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º
38/2008/A, de 11 de Agosto –, com incidência nas normas que visam o controlo
do crescimento da oferta de alojamento

A autorização concedida decorre do regime das medidas cautelares
estabelecidas no Decreto Legislativo
Regional n.º 13/2010/A, de 7 de Abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2019/A, de 24 de Julho, que
determinou a suspensão parcial do POTRAA – Plano de Ordenamento Turístico
da Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º
38/2008/A, de 11 de Agosto –, com incidência nas normas que visam o controlo
do crescimento da oferta de alojamento
turístico na ilha de São Miguel.
Finalmente, decidiu aprovar uma resolução que reconhece o relevante interesse público da construção da Variante
às Furnas e procede à suspensão parcial
do Plano Diretor Municipal de Povoação e do Plano Geral de Urbanização das
Furnas.
No processo de suspensão parcial do
Plano Diretor Municipal de Povoação
e do Plano Geral de Urbanização das
Furnas foi ouvida a Câmara Municipal da
Povoação, sendo que o mesmo tem como
única e exclusiva finalidade a construção
da Variante às Furnas.

Governo decide realizar obras no Centro
de Saúde de Vila Franca
O Governo dos Açores vai realizar
obras no Centro de Saúde de Vila Franca
do Campo para corrigir a sua “situação
indigna” e investir nos bombeiros, anunciou o titular da pasta da Saúde.
Clélio Meneses, que visitou aquela
unidade de saúde na ilha de São Miguel,
considerou que a mesma “revela, nalguns
casos, uma situação absolutamente indigna”, com “infiltrações” e “caindo nalgumas
zonas parte do tecto”.
“Deixaram isso degradar-se a um ponto de indignidade e aqui, como noutras
circunstâncias, estamos a trabalhar para
dar uma resposta, indo as obras começar
dentro de 15 dias, durando até ao Verão,
até ao princípio do mês de Julho, no sentido de intervir naquilo que é emergente,
que é a reparação de toda a cobertura, o
que levou a que espaços estejam fechados”, declarou o Secretário Regional da
Saúde e Desporto.
Clélio Meneses referiu que, para além
da estrutura física, cuja obra está orçada

em 75 mil euros, o Executivo açoriano
procedeu à contratação de mais quatro
médicos para a Unidade de Saúde de Ilha
de São Miguel”.
“Há mais oito que serão contratados
nos próximos dias e mais um processo
de contratação de quatro, dois dos quais
para o Centro de Saúde de Vila Franca do
Campo”, adiantou.
Tratam-se de médicos que se aposentaram e que o Governo dos Açores abriu
concurso para ocupar estas vagas.
Clélio Meneses apontou que existe a
reivindicação de construir um novo centro de saúde em Vila Franca do Campo,
bem como na Ribeira Grande, a par da
revisão da situação da estrutura da Maia
e do Livramento, o que considerou “justo
e necessário”.
Falta apurar da disponibilidade financeira, a par dos fundos comunitários.
O governante apontou que existem
“vários problemas estruturais do Corvo
a Santa Maria, literalmente”.

“Estamos há um ano e pouco em
funções, a tentar resolver, já resolvemos
muitas situações, outras necessitam de
resolução”, lamentou.
Para além das infraestruturas físicas,
existem viaturas que datam de 1999, com
meio milhão de quilómetros, havendo
enfermeiros que vão com a sua viatura
prestar serviços ao domicílio, no âmbito
de um processo de “infeliz degradação do
Serviço Regional de Saúde, herdada”.
Apoios aos bombeiros
Clélio Meneses deslocou-se ainda ao
quartel de bombeiros de Vila Franca do
Campo, onde anunciou um aumento mínimo de 8,3% do transporte não urgente,
o que não acontecia desde 2014, tal como
já tinha anunciado ao nosso jornal.
Está ainda previsto um aumento no
transporte urgente, que foi alvo de um
acréscimo de 2,8% em 2021, sendo que
este ano este será de 2,7%.

“Para além disso, vamos promover
um aumento do número de tripulantes em algumas corporações que são
financiadas pelo Serviço Regional de
Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, corrigindo-se situações de injustiça”, uma operação que envolve 500
mil euros, de acordo com o Secretário
Regional.
Foi ainda determinado um aumento de 29% no apoio ao combustível
das corporações de bombeiros, a par
de um reforço de equipamentos no
valor de 200 mil euros, bem como
uma intervenção na frota em termos
de veículos pesados ou de todo-oterreno.
Está previsto um investimento de
um milhão de euros, o que “está dependente de fundos europeus”, estando ainda em curso o processo de aquisição de mais seis ambulâncias, indo
ser preparado novo processo, também
para mais seis ambulâncias.
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Sismos em São Jorge estão mais
próximos da superfície
Desde o início da crise sísmica em
São Jorge, no dia 19, que os sismos se
têm vindo a registar na parte central da
ilha, numa área que vai desde o centro
de Velas até à Fajã do Ouvidor.
Já no briefing diário sobre a situação, ontem, o Presidente do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros
dos Açores tinha revelado a existência
de “uma alteração relativamente à localização dos epicentros” dos sismos.
“Essas coisas não se podem prever
onde vai ser, mas estar-se-ia mais à
espera que continuasse na mesma linha que se tinha verificado nos últimos
dias”, disse.
Segundo Eduardo Faria, os sismos
na zona dos Rosais têm ocorrido mais
próximos da superfície, uma vez que o
epicentro tem sido registado entre os
“cinco a sete quilómetros de profundidade”.
Já os eventos ocorridos na zona
central da ilha continuam a ter um
epicentro com profundidade de “7,5 a
12 quilómetros”.
Eduardo Faria acrescentou que os
técnicos do Centro de Informação e
Vigilância Sismovulcânica dos Açores
(CIVISA) estão a “analisar a situação”,
uma vez que ainda não se “conhece
inteiramente” o “contexto dos sismos

Ponta dos Rosais merece agora
uma atenção especial, com visitas
proibidas ao Farol

registados” desde Quinta-feira à noite
na zona dos Rosais.
Face a essa situação, a Protecção
Civil está a “avaliar” a possibilidade de
impedir o acesso à zona mais ocidental
da ilha, nos Rosais.
“Está-se a avaliar as condições de segurança daquela zona mais ocidental

da ilha, olhando para as condições de
estabilidade e para a possibilidade de
vedar aquela zona, sobretudo a zona
próxima do farol para salvaguardar
qualquer dano pessoal”, acrescentou,
referindo-se ao Farol da Ponta dos Rosais.
O Farol da Ponta dos Rosais entrou

em funcionamento em 1958, mas está
ao abandono desde 1980, depois de ter
sido fustigado por vários eventos de natureza sísmica ao longo dos anos.
Menos sismos sentidos
O Centro de Informação e Vigilância
Sismovulcânica dos Açores (CIVISA)
revelou que “não foi sentido nenhum
sismo” pela população em São Jorge
nas últimas horas de ontem de manhã,
embora a atividade sísmica continue
“acima do normal”.
Num comunicado publicado no seu
site na Internet, para ponto da situação
às 10h00 locais, o CIVISA adianta que,
desde as 22h00 de Quinta-feira e até
às 10h00 de ontem, “não foi sentido
nenhum sismo”.
Desde a crise sismovulcânica, que se
iniciou a 19 de Março, o CIVISA identificou “até ao momento cerca de 221
sismos sentidos pela população”.
O CIVISA “continua a acompanhar
o evoluir da situação”, indicando que
a atividade sísmica que se tem vindo
a registar desde o dia 19 de Março na
parte central da ilha de São Jorge, num
sector compreendido entre Velas e Fajã
do Ouvidor, “continua acima do normal”.

Luxuoso navio Britannia regressa
Segunda-feira a Ponta Delgada
O Terminal de Cruzeiros das Portas do Mar vai receber, na próxima
Segunda-feira, dia 4 de Abril, a escala
do navio de cruzeiros Britannia, da operadora inglesa P&O.
Este mediático navio está a realizar
um cruzeiro de 13 noites, que liga as
Caraíbas ao Reino Unido, mais precisamente Bridgetown a Southampton,
com escalas em Castries, em Sta Lucia,
Basseterre, em St Kitts, e St Johns, na
Antigua.
Construído nos estaleiros Fincantieri, o Britannia tem capacidade para
acomodar 3611 passageiros em ocupação normal e cerca de 1390 tripulantes.
Possui 330 metros de comprimento,
44 metros de boca, 70,77 de altura e 8,3
de calado e disponibiliza 15 decks para
passageiros.
A sua arqueação bruta é de 141.000
mil toneladas.
64 suites
ultra-luxuosas
O navio dispõe de 1837 cabinas, e
foi, na altura, a primeira vez que um
navio da P&O Cruises disponibilizava
apenas camarotes com varanda privada,
das quais 64 são suites ultra-luxuosas e
camarotes interiores, dos quais 27 são
alojamentos individuais.

Este gigante dos mares foi baptizado
pela Rainha Elizabeth, em Southampton, a 10 de Março de 2015, sendo na
altura o maior navio de cruzeiros alguma vez mandado construir para o mercado britânico de passageiros até à chegada do Iona da mesma operadora.
A bordo, estão disponíveis áreas únicas e exclusivas.
Por exemplo, a gastronomia a bordo
conta com chefes como James Tanner,
Antonio Carluccio, Paul Rankin e Pierre Koffman.
Gastronomia de assinatura
e alta doçaria
Ainda no mundo da gastronomia, o
conhecido especialista em doçaria, Eric
Lanlard, tem a sua própria pastelaria a
bordo, e o conhecido chefe de cozinha
Marco Pierre White tem, igualmente,
o seu próprio restaurante a bordo, sendo que esta área já existia igualmente
a bordo dos navios Azura e Ventura da
mesma companhia.
Relativamente a mais áreas do navio,
destaque para o teatro com capacidade
para 936 lugares, bem como 4 piscinas
e uma dedicada aos mais jovens.
Também destacável, mas no exterior
do navio, é a “Union Flag”, a bandeira
britânica que está desenhada na proa
do navio e que mede 94 metros de com-

primento.
O design exterior do navio Britannia
anunciado e com início de construção
em 2013, seguiu os traços do navio
Royal Princess, entregue em 2013 à
Princess Cruises, sendo que o Britannia está vocacionado para os gostos do
mercado de passageiros britânico.
Tal como o refere a sua operadora
P&O Cruises, o Britannia é um navio

inspirado pelo passado, mas desenhado
para o futuro.
Segundo o que conseguimos apurar,
o navio tem chegada prevista a Ponta
Delgada pelas 07:00 horas de Segunda-feira e deve zarpar cerca das 18:00
horas.
Exclusivo Azores Cruise Club/
Diário dos Açores
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Comandante Lizuarte Machado escreve aos deputados

“Lamento que a maioria parlamentar compactue
com comportamentos reprováveis”
O Comandante Lizuarte Machado
escreveu uma carta aos deputados do
Parlamento açoriano, lamentando que
“a maioria parlamentar compactue, por
inacção, com comportamentos reprováveis e inaceitáveis de um administrador
público”.
O Comandante da Portos dos Açores
e ex-deputado do PS pelo Pico refere-se
à ameaça de que foi alvo de um processo
disciplinar por parte do Presidente daquela empresa e que acabou por ser arquivada, enquanto que foi chumbada a
sua audição pela maioria parlamentar na
Comissão de Economia.
O Diário dos Açores foi o primeiro jornal a denunciar a situação, tendo acesso a
uma carta enviada ao Presidente do Governo dos Açores.
Agora, Lizuarte Machado escreveu a
carta com conhecimento ao Presidente do
Governo, com 11 páginas, explicando minuciosamente todo o processo desde o início, e concluindo que “não posso deixar de
estranhar o comportamento da maioria
parlamentar ao rejeitar um requerimento
para que eu fosse ouvido em Comissão
Parlamentar, desvalorizando uma situação muito grave e que deveria preocupar
qualquer democrata e, por maioria de razão, os deputados de um Parlamento de-

mocrático. Sendo certo que não pedi para
ser chamado à Comissão e nem sequer
imaginei tal possibilidade quando dirigi
a minha exposição a V. Exas., lamento e
entristece-me, sobretudo como ex-deputado, que o Parlamento dos Açores passe
a ideia de que nada se está a passar e que
a maioria parlamentar compactue, por

inação, com comportamentos reprováveis
e inaceitáveis de um administrador público, para mais numa empresa que exerce
funções de interesse público”.
O Comandante da marinha mercante revela que, “após ser tornada pública
a minha tomada de posição tive conhecimento de situações similares que têm
ocorrido com outros colaboradores da PA.
É evidente que algo vai podre no reino
da PA e que este assunto deveria merecer
de V. Exas. uma profunda reflexão. Para
além de a honra ser algo que damos a nós
próprios e que, aparentemente, há quem
não o entenda ou não a tenha para dar,
por vezes, é preciso saber que pontes atravessar e que pontes destruir. Infelizmente,
há quem apenas saiba destruir”.
Lizuarte Machado explica na carta
que, “sendo óbvio que nunca esteve em
cima da mesa do PCA o prosseguimento
de um processo disciplinar, por ausência
de factualidade, o que se passou é extremamente grave, por constituir uma
cobarde, inqualificável e inadmissível
ameaça a um trabalhador. Como afirmei
atrás, tratou-se de uma grotesca tentativa
de condicionar e controlar as minhas posições, convicções e intervenção pública,
ou seja, um inaceitável atentado aos meus
direitos e à minha liberdade de expres-

são”.
Lizuarte Machado nega qualquer infracção nas declarações que fez nas redes
sociais: “Pelo conteúdo e no contexto em
que foram produzidas, as minhas afirmações nunca foram para além do consentido pelo salutar direito de crítica, de
liberdade de expressão ou de opinião, porquanto a expressão utilizada não revela
qualquer ofensa pessoal aos titulares dos
cargos visados. Também, e contrariamente ao referido na folha que foi entregue
pelo PCA, não existiu qualquer violação
do dever de lealdade à entidade empregadora [alínea f) do n.º 1 do artigo 128.º do
Código do Trabalho], dado que este dever
visa impedir que o trabalhador assuma
comportamentos de que resultem situações de perigo para o interesse da empresa
ou para a sua organização técnico-laboral,
consubstanciando-se, designadamente,
na obrigação de não concorrência (“não
negociando por conta própria ou alheia
em concorrência com ele”) e no dever de
sigilo (“não divulgando informações referentes à sua organização, métodos de
produção ou negócios”).
Por outro lado - diz ainda - as afirmações por mim proferidas, também, não
revelam qualquer violação do Código de
Conduta da PA.

Viagens interilhas na SATA mantêm-se
nos 60 euros para adultos,
45 para crianças e 13 para bebés
As viagens aéreas interilhas até 60
euros para residentes mantêm-se nos
Açores em 2022, com uma verba limite
de seis milhões de euros a subsidiar pelo
Governo Regional e alguns ajustamentos,
revela o Jornal Oficial de ontem.
“A despesa com o subsídio a atribuir ao
abrigo da presente resolução tem um limite orçamental de seis milhões de euros
no ano de 2022”, descreve-se na Resolução do Conselho do Governo de 21 de
março e ontem publicada.
O documento introduz algumas alterações na designada Tarifa Açores, criada
em Maio de 2021 pelo Governo Regional
de coligação PSD/CDS-PP/PPM, nomeadamente flexibilização das reservas e preços diferenciados para crianças e bebés.
“No que se refere ao valor máximo a
suportar pelos passageiros sobre o bilhete
de transporte, passa a existir uma diferenciação relativamente a duas categorias
de passageiros - a de criança e bebé - face
aos passageiros adultos”, descreve o Jornal Oficial.
Com as alterações, os bilhetes para viagens aéreas interilhas para residentes no
arquipélago podem atingir o valor máxi-

mo de 60 euros “para uma viagem de ida
e volta” e 34 euros numa viagem apenas
de ida para passageiros adultos.
Crianças e bebés
Para as crianças, uma viagem de ida
e volta fica a um valor máximo de 45
euros e apenas de ida a um máximo de
27 euros.
Já para os bebés, o valor máximo de
uma viagem de ida e volta é de 13 euros,
sendo 10 euros o valor máximo fixado
para uma viagem de ida.
O subsídio a pagar pelo Governo
à SATA, operadora aérea interilhas
no arquipélago, “é de valor variável e
corresponde à diferença entre o preço praticado pela concessionária” e estes montantes fixados para cada grupo
populacional.
Por outro lado, “são flexibilizadas as
condições de reserva e emissão do bilhete
de transporte, para determinados tipos
de reserva, uma vez que a rigidez de algumas regras, até agora em vigor, tem determinado, nomeadamente, que os grupos
desportivos se encontrem impedidos de

usufruir do subsídio ao passageiro residente nas suas deslocações, no âmbito do
exercício da respectiva actividade competitiva”, descreve-se no Jornal Oficial.
A operacionalização feita pelo Governo à Tarifa Açores clarifica ainda, e torna
“mais célere, a tramitação do procedimento para o atempado pagamento” à
SATA, “actual concessionária do serviço
de transporte aéreo regular no interior da
Região Autónoma dos Açores”.
Esse pagamento diz respeito “à diferença entre o valor facturado por esta,
aquando da venda do bilhete de transporte, e o valor cobrado ao passageiro, nos
termos do regulamento de atribuição do
subsídio”.
Na Resolução, o Governo lembra que a
tarifa “veio criar um subsídio, em benefício
do passageiro residente na Região Autónoma dos Açores, para promoção da mobilidade interilhas, visando incrementar
a coesão territorial da Região”.
“Os residentes na Região Autónoma
dos Açores, tal como esperado, aderiram
de forma expressiva, encontrando-se a
medida em execução a cumprir em pleno
com a sua finalidade, promovendo uma

maior circulação de pessoas e bens entre
as ilhas, o que gera uma nova dinâmica
económica e uma mais reforçada coesão
social”, indica o Executivo.
A medida, prossegue o XIII Governo
Regional, “não foi concebida com um carácter provisório, pelo que se entende que
deve manter-se plenamente em vigor”.
“É, contudo, necessário enquadrá-la
no orçamento da Região Autónoma dos
Açores, aprovado para o ano de 2022,
fixando-lhe um limite de despesa”, justifica o Executivo.
“Adicionalmente, a prática veio demonstrar que se impõem alguns ajustamentos, no que se refere às regras de
atribuição do subsídio”, observa.
Entre Junho de 2021, mês de
implementação desta tarifa, e Setembro,
perto de 100 mil pessoas usufruíram das
viagens interilhas até 60 euros, revelou
em Novembro o Secretário Regional dos
Transportes do Governo Regional. Entre
Junho e Setembro de 2021, os passageiros
que desembarcaram nos Açores, fruto das
viagens interilhas atingiram os 326.000,
dos quais 96.600 beneficiaram da Tarifa
Açores”, adiantou Mário Mota Borges.
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“De Cá P’ra Lá”, programa de sucesso
“made in USA” para a RTP-Açores
por Manuel Aguiar, nos EUA, especial
para Diário dos Açores

“Atenção, vamos começar a gravar!
Ricardo estás pronto? Eh pá temos um
problema com a câmara número 6, espero um pouco... olha, já resolvi”, ordenava Floriano Cabral, produtor do programa televisivo “De Cá P’ra Lá” antes
do apresentador Ricardo Farias entrar
em cena para a gravação de mais um
programa para a RTP-Açores.
Trata-se de um “talk show” criado
para a televisão pública dos Açores e
que pretende dar a conhecer figuras de
destaque na comunidade açoriana pela
Nova Inglaterra, tendo como apoio musical a banda Casa do Galo, que dá um
toque especial ao programa, inédito em
programas produzidos na comunidade portuguesa e inspirado em diversos
programas noturnos de talk show das
grandes cadeias norte-americanas da
TV.
Desta vez o convidado era o quinteto que forma o Eratoxica, um dos mais
conceituados grupos portugueses de
rock na América do Norte constituído
por Bethanie (vocalista), Zack Xavier
(teclados), Sérgio Anastácio (guitarra),
Cris Castelo (baixo) e Mike Melo (bateria).
Depois da gravação de dois dos mais
populares temas deste grupo que está a
celebrar 20 anos de carreira de sucesso pelas comunidades, Ricardo Farias
combina os pormenores da entrevista
com o quinteto e dá início ao penúltimo programa da primeira temporada
para a televisão pública dos Açores.
“De Cá P´ra Lá”, transmitido semanalmente nas noites de terça-feira na
RTP-Açores (21h00) e pelo Facebook
(17h00 hora da Costa Leste dos EUA),
nasce de uma ideia de Floriano Cabral,
um dos mais conceituados e dinâmicos produtores na mídia audiovisual
no universo luso-americano dos EUA,
com um vasta experiência no ramo, testemunhada na criação e participação de
vários programas para o outro lado do
Atlântico, em especial para os Açores.
“Estou sempre a pensar em fazer

Floriano Cabral, produtor do programa, e Ricardo Farias, apresentador, formam a
dupla que põe o programa no ar

novos programas que retratem e destaquem a vivência dos portugueses deste lado do Atlântico (EUA), sobretudo
nesta área da Nova Inglaterra, porque
acho que temos grandes valores e gente dinâmica e empreendedora que estiveram e estão na base da criação de
grandes iniciativas que merecem ser
conhecidas no país de origem”, sublinha Floriano Cabral, que é proprietário
da Promédia Audiovisuais, em Fall River, uma empresa de produção já com
35 anos de existência e um dos criadores de outra iniciativa de grande sucesso, os International Portuguese Music
Awards, que assinala este ano o seu décimo aniversário de existência, embora
já afastado por motivos da sua atarefada vida profissional.
Rui Goulart, diretor de produção da
RTP-Açores, achou a ideia interessante

tendo concordado na transmissão semanal do programa.
“Um factor que pesou bastante foi
ter ficado impressionado com a qualidade do apresentador, Ricardo Farias, um
lusodescendente que nasceu em Providence, RI e que domina perfeitamente
os dois idiomas, o inglês e o português,
que faz dele neste momento o melhor
apresentador/animador de televisão
portuguesa nos EUA com uma notável e invulgar capacidade de improviso”, refere o proprietário da Promédia
Audiovisuais e um dos organizadores
das celebrações do Dia de Portugal em
Fall River, MA.
Ricardo Farias, que durante alguns
anos trabalhou para as rádios Voz do
Emigrante, de Fall River e WJFD, de
New Bedford e ultimamente no canal
português de New Bedford, The Por-

tuguese Channel, onde deixou a sua
marca de qualidade, encarou este novo
desafio com toda a naturalidade, uma
vez que é aqui que se sente como peixe
na água, formando com Cabral a dupla
de qualidade que, com o apoio do tecido empresarial luso da região, pode ir
longe, uma vez ideias não faltam.
“Já anteriormente trabalhava com
o Floriano Cabral na produção de um
talk show no Portuguese Channel e
ainda em peças emitidas para o antigo
programa EUA Contacto Nova Inglaterra e agora para o programa A Hora
dos Portugueses, emitido pela RTP
Internacional e algumas peças para o
telejornal da RTP-Açores e devo dizer
que dá gosto trabalhar com gente capaz
e que sabe o que faz, pelo que tudo se
torna muito mais fácil e quando assim
é as coisas fluem normalmente”, sublinha Ricardo Farias, que se mostra muito satisfeito pelo sucesso do programa
De Cá P’ra Lá e pelas reações muito positivas que chegam dos Açores.
“A reação excedeu largamente as
nossas expetativas tendo em conta o
rosário de comentários positivos ao
programa, tanto daqui deste lado como
dos Açores, até porque há uma relação
profunda e íntima das nove ilhas dos
Açores com esta nossa décima ilha”, salienta Farias, tecendo ainda elogios ao
grupo Casa do Galo, que apoia musicalmente o programa.
“Não há dúvida que este excelente grupo dá outro ânimo e um toque
de qualidade ao programa e estamos
muito gratos a todos os elementos que
também abraçaram este projeto como
fazendo parte integrante dele”.
A Décima Ilha
Embora em fase embrionária, Floriano Cabral e Ricardo Farias têm na
ideia outro projeto, ainda em fase embrionária: “A Décima Ilha”, um programa de variedades, pretende “viajar” pelas várias localidades de Massachusetts
e Rhode Island, sobretudo na época de
verão, com gravações ao ar livre e tendo
por pano de fundo as diversas manifestações de portugalidade que proliferam
por esta região.
“É outra forma de dar a conhecer
como celebramos não apenas as nossas tradições e cultura mas sobretudo a
nossa vivência luso-americana por estas
paragens e tudo vai depender do sim da
RTP-Açores ou da RTP-Internacional”,
conclui Floriano Cabral, que tem em
mente outros projetos para a RTP Internacional não excluindo também a
hipótese de captar novas audiências na
plataforma de stream, nomeadamente
a FUBO.
Para já, “De Cá P’ra Lá” é uma aposta ganha e neste momento decorrem
negociações para uma segunda temporada do programa para a televisão dos
Açores.
jornal@diariodosacores.pt
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por Alfredo da Ponte, nos EUA

Uma das pessoas que me deixou
uma marca na vida foi a Dona Zenaide.
A minha rica professora nas disciplinas
de Português e História no tempo de
preparação para o ensino secundário.
Com ela aprendi a ser mais português sentindo-me mais açoriano.
Graças a ela, comecei a entender que
Portugal começava na Ribeira Grande
e acabava em Lisboa, em vez de ser ao
contrário, como estávamos habituados
a ouvir e interpretar.
Tantas glórias e louvores eram dados à metrópole, e esquecia-se o nosso
berço, limitando-o à condição de um
simples pedaço do vasto império português.
Maria Zenaide Borges Miranda,
conhecida no meio social ribeiragrandense por Dona Zenaide, nasceu a 3 de
Janeiro de 1940 na freguesia Matriz,
concelho de Ribeira Grande, S. Miguel,
Açores.
Frequentou o Colégio Ribeiragrandense até ao 5º ano. Após o curso do
Magistério Primário lecionou no 1 ciclo
nas escolas de Ribeira Seca e Ribeira
Grande até 1973, altura em que passou
a dar aulas de Português e História na
escola preparatória Gaspar Frutuoso
até 1989.
Em 1973 o ciclo preparatório teria
um ou dois anos de existência, tendo
começado a funcionar com o objectivo
de eliminar a quinta e a sexta classes,
há pouco tempo criadas pelo governo,
em regime opcional.
A partir de então, quem desejasse o
ensino secundário havia de passar pelo
ciclo, vindo este, pouco tempo depois,
a fazer parte da escolaridade obrigatória.
Por acaso, foi precisamente no
ano de 1973 que fiz o exame da quarta
classe e entrei na escola nova do Adro
das Freiras, quando a Dona Zenaide
passou a ser professora naquele estabelecimento.
Ali também tive a felicidade e o prazer de ter como professora de matemática a Dona Elvira, outra figura que
não esqueço, de quem guardo também
boas recordações. Falarei dela qualquer
dia destes.
Mas Dona Zenaide era um rosto
familiar, que eu sempre via na igreja, e
muitas vezes na minha rua, quando ela
se deslocava à tapada, ou quinta, que a
família possuía, situada mesmo ao lado
da ermida de São Vicente.
A irmã de Luís Filipe Borges Miranda, de José Francisco Borges Miranda
e de Dulce Maria Filomena Borges Miranda Mota Amaral morava na Rua da
Matriz, em casa dos pais, que tinham
por nome: José Teixeira Miranda e Maria Guiomar Borges Giesta.
Como seu aluno, cruzei-me com ela
pela primeira vez fazendo de conta que
nunca antes a havia visto, pelo que fui
logo chamado à atenção, dizendo-me
ela que conhecia muito bem os meus
pais e irmãos. Bonito trabalho! Tinha
de andar na linha, senão…
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Lembranças
da Dona Zenaide

Dona Zenaide era uma senhora
professora muito fina, e ao mesmo
tempo muito simples, dotada de uma
cultura fora do vulgar, e em parte um
pouco reservada.
Foi por ela que os seus alunos conheceram cronistas, escritores e poetas
açorianos. Introduziu-nos Gaspar Frutuoso, Frei Agostinho de Mont’Alverne,
entre outros; e Dias de Melo, que da
sua narrativa intitulada “Pedras Negras” nos foi dado trabalho nas aulas,
depois das leituras em casa.
Dona Zenaide Lecionava História e
Português, como já foi dito. Mas, às vezes, dentro da sala nem sabíamos qual
era a disciplina que ali se tratava.
Sabíamos, sim, que era uma aula da
Dona Zenaide, onde muito se aprendia
e nunca se adormecia.
Tinha uma redonda caligrafia, difícil de ser igualada ou duplicada.
As provas que corrigia e evaluava
eram, depois, por ela revistas, para
certificação das assinaturas dos encarregados de educação. Graças a Deus, da

minha parte nunca foi necessário, em
História ou Português, fazer nenhuma
falsificação em tais documentos, embora apetecesse, muitas vezes, colocar um
sinal + em frente ao “Bom” que poderia
ser grande ou pequeno.
Sim, Dona Zenaide usava “bom” e
“BOM”. Com uma ponta de orgulho
fuseiro, ou de corisco mal-amanhado,
confesso que em Português e História,
no Ciclo Preparatório, nunca conheci
um “Suficiente”.
Quanto a números, naqueles anos
lectivos de 73/74 e 74/75, os valores
ainda eram de 1 a 20.
Só a partir do ano 75/76 é que se
passou a usar a escala de 1 a 5. Foi este
o ano da transformação do ensino em
Portugal, quando os cursos secundários Geral do Comércio e Liceal se fundiram, dando como resultado o Secundário Unificado.
Aconteceu, precisamente, quando
ingressei no terceiro ano, em 1975.
O sétimo substituiu o terceiro, e fez
com que apanhássemos toda a transformação do ensino velho para o novo.
Mas isso é outra história.
Dona Zenaide apresentounos, com tanto carinho, os poetas
ribeiragrandenses: Oliveira San-Bento,
Ezequiel Moreira da Silva, Albano Cordeiro, e outros mais.
Num belo dia, dentro da sala de aula
apontou à turma um aluno como futuro poeta. Mas este aluno deu-se na
preguiça, faltou-lhe o gosto e a vontade, e nunca o veio a ser.
Como o leitor já teve oportunidade
de ver, durante o período deste relato
deu-se a revolução dos cravos.
Estávamos na segunda parte do primeiro ano preparatório.
As crianças do Ciclo, de dez e onze
anos estavam mais esclarecidas do que
gente madura sobre o estado da nação,
graças à Dona Zenaide.
No ano lectivo seguinte (1974-1975)
estávamos a par de todos os movimentos libertadores das colónias, e de toda
a situação do país.
Era a História que se estava a fazer.
Mas, nem por isso se deixou de estudar a Revolução Francesa, suas causas
e consequências.
Nunca serão apagadas da memória
as visitas de estudo. Das quais há que
destacar: a da Fábrica do Linho, na Ribeirinha, que ainda funcionava; e a das
ruínas do Mosteiro do Santo Nome de
Jesus, que existiam mesmo ali ao lado
da escola, incluindo o aqueduto, por
cima da ribeira, que conduzia a água
para o convento, da qual as freiras partilhavam com a vizinhança.
A fonte ainda se encontrava na muralha, assim como o espaço da roda das
esmolas.
Este, em perfeiro estado de conservação, podia ser visto por dentro da
garagem do sr. Luís Pinheiro.
Dona Zenaide ensinou várias gerações, nunca se poupando a esforços. Se
os alunos não “encaixavam” à primeira,

voltava a explicar, procurando maneiras mais acessíveis.
É aqui que se vê o valor de um mestre. Mestra, neste caso.
Também nunca parou de aprender,
porque entre 1979 e 1983 tirou a licenciatura em História e Ciências Sociais
na Universidade dos Açores.
No início da última década do século
vinte, acompanhando as mudanças que
a vida exigiu, mudou a sua residência
para Ponta Delgada, tendo terminado
a sua actividade docente em 1994 na
Escola Preparatória Roberto Ivens.
Mais ou menos na viragem do século, por ocasião de uma visita que
fizemos à terra que nos viu nascer, encontrámos a Senhora Maria Zenaide
Borges Miranda na Ribeira Grande.
Durante a conversa que tivemos Dona
Zenaide falou-nos desta forma: “já
moro há algum tempo em Ponta Delgada, mas venho muitas, mas muitas
vezes à Ribeira Grande; e todas as vezes, quando o carro começa a descer o
morro, e se começa a avistar a Ribeira
Grande, sinto qualquer coisa apertando o coração. É sempre uma sensação
fantástica. É um momento de alegria
quando se avista a Ribeira Grande.”
Dona Zenaide recebeu o convite de
honra para o décimo segundo convívio
ribeiragrandense da Nova Inglaterra,
que teve lugar em New Bedford, aos 9
de outubro de 2004, no qual participou alegremente, tendo oportunidade de rever velhos (e novos) amigos e
alunos.
No uso da palavra deu-nos uma nota
de satisfação, dizendo que tinha conseguido plantar no coração dos seus
alunos o amor à terra e à família. Sem
dúvida.
Nos nossos dias, Dona Zenaide
ocupa o corpo e o espírito nas actividades da Academia Sénior da Universidade dos Açores.
Há cerca de um ano, ou pouco mais,
em conversa com o nosso amigo Jorge
Pereira, de New Bedford, que conheceu
muitos estabelecimentos de ensino, em
Portugal e nos Estados Unidos, veio
dele esta frase:
“Dos meus mil e um professores nenhum se pode comparar à Dona Zenaide”.
Muito obrigado, senhora professora, por toda a paciência, compreenção,
carinho e dedicação.
Um enorme “Bem-haja” com imensa
gratidão.
Se o juízo não me falha,
Eu tenho boa memória.
Quem merece uma medalha
É a Mestra da História
A senhora professora
Foi a grande transmissora
Dos valores em português.
O meu dever é que manda
Dizer à Dona Miranda
-Obrigado, outra vez!

2 de Abril 2022 . www.diariodosacores.pt

OPINIÃO

Desportistas do meu tempo

Eduardo Monteiro

Artur André: O Fair Play associado
à Arte de bem jogar Futebol

No sistema curricular do nosso tempo, cinco anos de diferença era
mesmo um período considerável. Quer dizer, quando entrámos para
o ensino primário já o Artur André frequentava o liceu, tendo como
colegas de turma o Artur Gonçalves, Duarte Costa, Luis Alexandrino,
João Simões, João Monjardino, Paulo Gouveia, Graça Flores, Hildeberto Rocha entre outros. Quando fomos para o liceu ele já estava no
terceiro ciclo, ou seja, muito perto de deixar as instalações do Convento de S.Francisco. Naquele tempo, os grandes desportistas tinham um
comportamento disciplinar correcto ( jogo limpo),pelo que eram vistos
como exemplo a seguir pelos mais novos. O Artur Andréera um cavalheiro do fenómeno desportivo e, como tal, um excelente intérprete do
Fair Play na competição desportiva, em qualquer uma das modalidades
das quais ele gostava de praticar (andebol, atletismo, basquetebol ou
futebol). Nós, os colegas mais novos,tínhamos uma grande admiração
pela sua conduta desportiva aliada a uma execução técnica que transformava o difícil em fácil através da sua forma simples e eficiente de
jogar.
Como atleta, era dotado de uma disponibilidade motora que lhe
permitia interpretar qualquer modalidade desportiva com relativa facilidade, com a vantagem de ser um habilidoso no domínio da bola
com as mãos ou com os pés. Era notório que as suas habilidades motoras tinham sido bem desenvolvidas no percurso ensino-aprendizagem desportivo na idade adequada.De facto, o desenvolvimento motor
daquela rapaziada era apenas o corolário das actividades desportivas
introduzidas no Liceu pelo Professor Monteiro Paes, que valorizaram
muitas gerações de jovens da ilha Terceira e que deixaram uma cultura
desportiva que ainda hoje se mantem.
Ainda muito jovem e na qualidade de praticante de basquetebol no
Ginásio do Lawn Tenis Club, o Artur André fezparte da selecção da ilha
Terceira que venceu um torneio inter-distrital na ilha do Faial. Mas não
se ficava por aí, porque gostava muito de desporto, e como tal, alinhava
em todas as competições desportivas que íam aparecendo. No entanto,
nas jogatanas de futebol realizadas no “Estádio da Pedra” e na equipa
de S. Pedro, era bem visível que tinha uma aptidão especial para o futebol, própria de quem dedicava muito tempo à modalidade. Aos 16 anos
de idade apareceu, como muitos outros rapazes, na escola de futebol do
Sport Club Lusitânia e mandaram-no embora alegando que era demasiado franzino para jogar futebol.
Embora decepcionado, não deixou de praticar desporto, principalmente a sua modalidade favorita que era o futebol, pelo que foi jogando nas provas não oficiais sempre que tinha oportunidade. Através da
sua capacidade física (corria todo o campo), habilidade no domínio e
condução da bola e, ainda, na maneira como fazia jogar os companheiros de equipa começou, desde logo, a dar nas vistas e chamou a atenção dos olheiros da época. Face à inexistência de novas tecnologias de
comunicação, a informação por palavra também funcionava e era mais
rápida do se possa imaginar. Assim, quando fez 18 anos (idade mínima
para poder jogar nos seniores) foi o Lusitânia que lhe bateu à porta e o
convidou para ingressar no clube. Tudo o resto foi muito rápido, treinou numa quarta-feira, inscreveu-se na quinta e no domingo estreouse na equipa senior, num jogo com o Sport Club Marítimo da freguesia
do Corpo Santo. Daí em diante, ninguém lhe tirou o lugar e passou a
ser uma das referências do Sport Clube Lusitânia.
Entretanto, aos 20 anos de idade foi chamado para o serviço militar
obrigatório tendo feito a recruta em Mafra e o curso de sargentos milicianos em Tavira. Durante a sua estadia em terras algarvias teve a oportunidade de representar o Sporting Clube Olhanense, tendo sido um
dos obreiros da subida do clube à I divisão nacional. Mais tarde, após
ser destacado para Angola (onde esteve 26 meses), alinhou em selecções civis e militares quando actuava no Sporting Clube de Huambo.
Enquanto jogador do Sport Clube Lusitânia venceu diversas competições da AFAH, antes de ir para o serviço militar. Após o regresso
aos Açores (1963), já com 24 anos de idade, ainda fez parte de diversas
selecções da AFAH, numa das quais fomos seu companheiro, formando
a ala direita do ataque. Foi um prazer enorme jogar com o Artur André
na mesma equipa e disfrutar dos seus excelentes passes que nos proporcionava fáceis desmarcações. Deixou de jogar ainda muito cedo, aos 28

anos, por razões de ordem profissional.
O Artur André foi sempre um verdadeiro desportista que, através da
sua arte de bem jogar futebol associada a um comportamento exemplar,
dentro e fora dos campos desportivos, influenciou muitos jovens de gerações mais novas, a actuar no respeito pelo adversário e na defesa dos
valores da ética desportiva. As suas experiências de vida e o seu passado
desportivo nos Açores, no continente e em Angola falam por si e fazem
dele um verdadeiro globetroter do futebol à escala intercontinental.
Nos Açores, de há alguns anos a esta parte, realizam-se galas do
desporto, por essas ilhas fora, distinguindodesportistas que obtiveram
bons resultados nos escalões etários mais baixos, quer dizer, ainda na
fase inicial do seu percurso desportivo. Os desportistas veteranos cujo
mérito desportivo fizeram a verdadeira história do desporto açoriano
ficaram no esquecimento.
Em 2018, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo atribuíu a
Medalha de Mérito Municipal Desportivo ao Artur André pelo seu relevante percurso no futebol.Antes tarde do que nunca.
Um Grande Abraço com muita saúde Artur André
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José Gabriel Ávila*
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Luta contra a pobreza
é prioridade

No parque da cidade, onde pela manhã desentorpeçamos a imobilidade do sono, andamos rodeados de arbustos verdejantes e árvores
desfolhadas que aguardam por mais luz da Primavera para as fazer desenvolver. No ar, vagueia o aroma inebriante das flores de incenso que
fariam inveja aos melhores perfumes de Paris.
Àquela hora, não há muitos andantes. São habitualmente os mesmos. Passam por nós, em grupos apressados, comentando os temas
que as TV’s apresentaram na véspera: futebol e os desenvolvimentos
da guerra.
-Eles não se entendem e nós é que temos de pagar por isso!... desabafou o simpático segurança do parque ao passar por nós no seu
giro habitual. - A gasolina vai subir 14 cêntimos. Quem vem trabalhar
para a cidade, como é que pode viver?
O homem parecia mesmo aborrecido com a notícia pois ia afetar
sobretudo gente de parcos recursos, que mal ganha para sustentar a
família e satisfazer os seus habituais compromissos.
E há tanta gente nessas condições.
Ainda ontem, uma senhora da vizinhança confessava-me que não
tinha dinheiro para comer. O filho tinha doença crónica e os trezentos e
poucos euros que entravam em casa mal davam para pagar a prestação
da casa. - Uns têm sorte e são ajudados, outros não!... - acrescentou,
caminhando cabisbaixa, ciente talvez de que eu a poderia ajudar, fosse
de que modo fosse.
O desabafo desalentado da mulher perseguiu-me durante todo o dia
e jurei a mim mesmo voltar a escrever sobre as situações de pobreza envergonhada ou não, que começam a surgir à luz do dia: os sem-abrigo
que, domingo a domingo, acorrem às portas das igrejas da cidade, estendendo a mão no fim das missas; os homens de meia idade que, sem
dar nas vistas, juntam do chão “beatas” ou pedem um cigarrinho a este
ou àquele para matar o vício; as pessoas a quem a vida correu mal que
levam anos e anos a pagar dívidas, sem remissão, a instituições bancárias que continuam a sugar milhões a quem pouco ou nada tem...
A difícil situação socioeconómica em que mais de um quarto da população açoriana vive, de há dois anos a esta parte, agravou-se ainda
mais, em virtude da pandemia.
Agora são os efeitos da guerra – dizem os entendidos – que provocarão o aumento dos bens alimentares e dos combustíveis.
Nem o acréscimo ao salário mínimo, nem o reduzidíssimo aumento
das reformas e pensões mais baixas elevará o poder de compra das classes mais desprotegidas e dos trabalhadores sem qualificações profissionais ou em precariedade laboral.
Estas evidências levaram o Conselho Económico e Social dos Açores
(CESA) a promover na última quarta-feira uma conferência intitulada:
“Combater a Pobreza: Retratos e Soluções”.
Os temas abordados traduzem a importância e premência do problema: “Transformações e persistências da pobreza em Portugal”, “As
desigualdades sociais em Portugal”, “Pobreza e desafios ao desenvolvimento dos Açores”, “Propostas para o combate à pobreza nos Açores
nas perspetivas técnica e política”.
As soluções para o problema são conhecidas de todos. No entanto,
tardam em ser aplicadas, pois os egoísmos, as injustiças e a falta de
solidariedade teimam em imperar na sociedade em que vivemos, salvaguardadas por leis que não advogam o destino universal dos bens e
princípio do uso comum por todos, o valor social da propriedade e do
capital, a defesa da dignidade da pessoa humana e dos respetivos direitos fundamentais.
Isto porque, segundo a constituição conciliar Gaudium et Spes, “ os
bens criados devem chegar equitativamente a todos, segundo a justiça,
inseparável da caridade”(...) e “quem usa desses bens, não deve considerar as cosias exteriores que legalmente possui só como suas, mas
também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si
mas também aos outros. De resto todos têm direito a ter uma parte de
bens suficientes para si e para as suas famílias1.
Neste sentido, a economia deve estar ao serviço do homem e não
este ao serviço da economia, sobretudo quando ela se rege por estes
princípios. Neste sentido, o Papa Francisco afirmou, em 16 de outubro
2016, numa audiência aos membros do Movimento Cristão dos Traba-

lhadores, da Itália: “Devemos educar para um humanismo do trabalho,
onde o homem, e não o lucro, esteja no centro; onde a economia sirva
ao homem, e não se aproveite do homem”.
Esta pedagogia raramente é feita, seja pelos agentes sociais e
educativos, seja pelas instituições e responsáveis políticos e governamentais.
Muito raramente os agentes políticos distanciam-se das teorias neoliberais. Optam antes, por razões conjunturais e eleitorais, por contrariar o seu ideário político de defesa dos valores e direitos humanos e
assumem a cartilha prevalecente na União Europeia. Isso impede-os de
priorizar a pobreza e de levar a cabo políticas que contribuam para uma
distribuição mais equitativa dos rendimentos e salários.
O economista Jeffrey Sachs1 afirma que “O desafio da nossa geração é ajudar os mais pobres entre os pobres a escapar da miséria da
pobreza extrema para que possam começar a sua ascensão na escada
do desenvolvimento económico.” E o afamado investigador aponta dois
objetivos: “O primeiro é acabar a situação do sexto da humanidade que
vive na pobreza extrema e luta diariamente pela sobrevivência.” (…) “O
segundo é assegurar que todos os pobres do mundo, incluindo aqueles
que vivem em pobreza moderada, tenham hipótese de escalar a escada
do desenvolvimento.”
Previa-se, então, que em 2025 estaria ultrapassada a pobreza extre-

ma. Infelizmente as convulsões sociais e sanitárias não o vão permitir.
O problema, portanto, subsiste nas regiões mais pobres, subdesenvolvidas e dependentes, com menor grau de literacia e com maior propensão à desertificação e abandono de trabalhadores mais bem preparados e competentes.
Quebrar o ciclo da pobreza que afeta nos Açores um quinto da população é um objetivo primordial que deve envolver todos e todas as
instituições que defendem a dignidade da pessoa humana, a justiça e a
solidariedade.
1 Jeffrey Sachs, “O Fim da Pobreza – como consegui-lo na nossa geração”, Casa das letras,
2006.

http://escritemdia.blogspot.com
*Jornalista c.p.239 A
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IMOBILIÁRIA
Licença AMI: 12017

ARRENDAMENTO

REFª C00281

UNU.I.1127.18624

Moradia Geminada T3,
Rosto do Cão – 150m2
VENDA: 184.900€

PREÇO: 950,00€
Apartamento T3, com excelente vista mar e serra sobre a costa sul da Ilha de S. Miguel.

VENDA

REFª C00282
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UNU.I.1124.18624

Prédio >= 10, Ponta Delgada
– 1.021, 87m2

PREÇO: 75.000€
Terreno Urbano para construção de moradia, situado
sensivelmente a 2 Km do Campo Golf da Batalha,
com área total de 740 m2, com um máximo de área
de construção de 100 m2 por piso.

VENDA

VENDA: 950.000€

REF: C00283
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UNU.I.1082.18624

Moradia em Banda T5,
Cabouco – 248m2

PREÇO: 249.000€
Terreno de grandes dimensões(12320m2), localizado
em frente a uma das laterais do Campo Golf da
Batalha, com ampla vista sob o mesmo, bem como
mar e serra, na zona mais alta.

ARRENDAMENTO

VENDA: 265.000€

REF: C00284
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UNU.I.1054.18624

Terreno rústico,
Rosto do Cão – 1.580m2

$ &
PREÇO: 3.500€

VENDA: 130.000€

VENDA

REFª C00181

 %$ 
64

348

 
PREÇO: 62.500€
Terreno Urbano na Quinta do Rosário, Capelas, com
área total de 416 m2, destinado a moradia com um
máximo de construção até 226 m2.

925 058 235
Campo de São Francisco, 12-13, R/C Dto.
9500-153 Ponta Delgada
São Miguel, Açores
PUB

'

ERA PONTA DELGADA
pontadelgada@era.pt | era.pt/pontadelgada

296 650 240

ERA PORTAS DA CIDADE

ATLANTIMPOTENTE MED. IMOB. LDA. | AMI Nº 18624

Espaço comercial(antigo BANIF) situado na Rua Diário
dos Açores, com afetação de serviços, possuidor de
área total de 622m2, num único piso.

UNU.I.1087.18624

Terreno, Pico da Pedra
– 3.100m2
VENDA: 150.000€

portasdacidade@era.pt | era.pt/portasdacidade

296 247 100

R. DR HUGO MOREIRA, 14
PONTA DELGADA

ERA RIBEIRA GRANDE

TEL.: 296 248 199

ribeiragrande@era.pt | era.pt/ribeiragrande

296 096 096

EMAIL: DOMUS@UNU.PT
WWW.UNU.PT

PUB

DESTAQUE AQUI!

IMOBILIÁRIAS
& SERVIÇOS!
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2022, ano de início duma
nova ordem política?
Arnaldo Ourique

“A ONU tem obrigação de aproveitar a loucura de um só homem
para mudar e para dar razão absoluta a toda a humanidade.”
Na história da humanidade e depois dos descobrimentos existem
períodos de humanidade violenta (humanidade animal) e períodos
de humanidade civilizada, quando a humanidade se maravilha consigo própria. Corria o ano de 1486 quando Giovanni Pico DellaMirandola escrevia no seu “Discurso sobre a dignidade humana”, que
«finalmente, pareceu-me ter compreendido por que razão é o homem o mais afortunado dos seres animados, e digno, por isso, de admiração... Coisa incrível e miraculosa! E como não? Já que precisamente por isso o homem é dito e considerado justamente um grande
milagre e um ser animado, sem dúvida digno de ser admirado... Já o
Sumo Pai, Deus arquiteto, tinha construído segundo leis de arcana
sabedoria este lugar do mundo como nós o vemos... Assim, tomou o
homem como obra da natureza indefinida e, colocando-o no meio do
mundo, falhou-lhe deste modo: “Ó Adão, não te demos nem um lugar
determinado, nem um aspeto que te seja próprio, nem tarefa alguma
específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspeto, aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo segundo o teu
parecer e a tua decisão. A natureza bem definida dos outros seres é
refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu
arbítrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo
para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu,
árbitro e sobreano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses, na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás degenerar
até aos seres que são as bestas, poderás regenerar-te até às realidades
superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo”». Essa admiração do homem pelo homem ainda existia no século XVII, como se
percebe pela obra de Shakespeare que assim diz em “Hamlet”: «que
obra-prima é o homem! Como é nobre em sua razão! Que capacidade infinita! Como é preciso e bem-feito em forma e movimento! Um
anjo na ação! Um deus no entendimento, paradigma dos animais,
maravilha do mundo». Foi, entretanto, abandonada nos séculos subsequentes com pausas aqui e ali, e voltou a esboçar um sorriso enorme com a criação da União Europeia.
E hoje, em pleno século XXI, a humanidade animal está de volta,
ainda assim sem concordância à escala global:a maioria esmagadora
dos cidadãos do mundo estão unidos contra essa humanidade animal. Esse momento é crucial para fazermos a mudança que devemos
a nós próprios.
Os países da União Europeia têm, neste momento de invasão da
Ucrânia e de violação do seu povo pela Rússia de Putin, uma oportunidade única: chamar a si todos os países da Europa para uma
união mais conveniente à dignidade humana; e provocar na ONU
uma conveniente e acelerada alteração das regras universais de todo
o globo. Estando 99% dos países da ONU em concordância da ilegalidade e ilógica da invasão criminosa da Rússia, como é possível
não conseguirmos impedi-la? Como é que é possível com dois mil
anos de história consciente a humanidade ainda não esteja organizada para não permitir que este tipo de maluco tenha esse poder? A 2ª
guerra mundial provocou a criação da ONU num registo de grande
instabilidade a favor do princípio da realidade por via do conflito de
grandes interesses dos povos com maior poder. Mas agora é necessário criar uma instituição digna do nome Nações Unidas e apropriada
ao contexto hodierno, e que já não seja meramente as nações unidas,
mas todos unidos pela humanidade.
É, portanto, necessário estabelecer, por um lado, um bloco de

princípios universais inteiramente novos nesse âmbito; e, por outro
lado, criar um processo de transição com diferentes prazos em função de problemas centrais. A União Europeia é um exemplo nesse
registo: todos os países membros têm a liberdade da sua cultura e legislação próprias, instituições políticas e judiciais próprias, tudo em
conformidade com a sua história e idiossincrasia; mas nos aspetos
centrais ninguém pode falhar. Isto é: no aspeto financeiro, todos têm
de cumprir por igual as regras orçamentais, sob pena de sofrer as
consequências de mera ordenação política; no aspeto político, todos
têm de possuir uma democracia, não igual porque cada uma tem o seu
registo próprio, mas naquele mínimo do que se designa um Estado de
Direito, isto é, com uma Constituição escrita e modificada em estreita democracia que garanta a efetiva justiça e liberdade, que garanta que os governos são democráticos efetivamente, designadamente
através de eleições livres, liberdade social e partidária, e sistemas
de responsabilidade política. A Turquia viu arrefecer a sua adesão à
União Europeia porque Erdogan alterou a Constituição e desviou o
país da trajetória democrática; a Letónia é da União Europeia desde
2004 porque após a sua independência da ex-União Soviética quis
transformar-se num país democrático. A Bulgária entrou na União
Europeia em 2007 porque também fez idêntico percurso no domínio
da democracia, mas está tendo sérios problemas pelo elevado nível
de corrupção dos governos. Isto é, a União Europeia é um extraordinário exemplo que o mundo deve seguir e imitar: porque os países
estão unidos nas matérias económicas, financeiras e sociais dos europeus, e mesmo assim cada Estado membro mantém os seus cultos e
culturas intocáveis no respeito pela história e especificidade de cada
um – mas com uma condição básica, mas impreterível: todos, sem o
mínimo de exceção, têm de constituir-se no formato generalizado de
Estado de Direito Democrático.
A ONU tem obrigação de aproveitar a loucura de um só homem
para mudar e para dar razão absoluta a toda a humanidade. O
povo que quiser o desenvolvimento social da democracia (nas suas
diversificadas formas essenciais) – tem lugar de destaque e de decisão para a humanidade; quem não quer ter, tem direito a estar por
certo tempo, mas tem um lugar secundário sem direito a voto. A China, a Rússia e outros Estados equiparados, enfim aqueles que funcionam na verdade de um único partido político, ou na base da violência
para manter níveis de riqueza pessoal em seu total benefício, e similares, têm lugar numa nova ordem mundial mas sem poder efetivo
porque são povos reconhecidos pela humanidade; mas enquanto não
se transformarem em democracias que garantam a democracia, mesmo que com muitos problemas, como é próprio da humanidade e da
vida, têm um tratamento diferenciado, sem direito de voto em órgãos
das nações unidas pela humanidade com capacidade para gerir focos
de problemas no mundo. Este é que é um motivo para uma terceira
e última guerra mundial, mas agora diplomática: a expurgação de
todos aqueles que vivem à custa da ignorância e do medo das populações; uma guerra diplomática entre países para cumprir o nosso
dever de dar a toda a humanidade a segurança que todos têm direito
pelo seu mero nascimento.
A humanidade aindaconsegue estar sentada frente às imagens da
destruição de um povo e de um país só porque uma única pessoa se
acha melhor do que os outros, e nada pode fazer. Isso é literalmente
intolerável.Temos de construir uma sociedade em democracia à escala planetária e sem nenhuma exceção.
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Os dois lados do cérebro
artístico

O Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia, em 1981, foi para o cientista norte-americano Roger Sperry, ao propor a divisão cerebral em
hemisférios e funções. De acordo com a teoria de Sperry, os lados do
cérebro estariam divididos entre as funções lógica e criativa, sendo o
esquerdo responsável pela tomada de decisões “racionais” e o direito
pelas escolhas “emocionais’’, assim atribuído a artistas.
Este é um dos tópicos mais controversos das últimas décadas no
que responde à neurociência, porque envolveu experiências de cérebro
conseguidas em pacientes submetidos à calosotomia, que é uma cirurgia que remove o corpo caloso - uma das comissuras que conectam os
hemisférios cerebrais. Após anos de pesquisa, os cientistas continuam
em dúvida sobre a validade das descobertas de Sperry. Mesmo assim, as
escolas ensinam e divulgam esta mensagem que os artistas usam mais o
lado direito do cérebro. Na minha humilde opinião, o ser humano que
mantém o cérebro ativo, consegue ativar muito mais o seu potencial.
Atividades simples como ser canhoto e tentar escovar os dentes com
a mão direita, aprender um novo idioma, fazer contas em papel, quem
diz não ter dotes musicais devia aprender tocar um instrumento, tudo
exercícios que também ajudam pessoas com tendência para demência.
Quanto mais trabalhamos a nossa mente, mais longe ficamos da teoria
de Sperry.
No sector artístico, às vezes precisamos conversar e não sabemos
como. Este síndrome está cada vez mais dominante nas gerações mais
novas. Queres saber da diretora da galeria como enviar o teu trabalho,
pedir conselhos a um curador conhecido ou obter tempos de resposta
mais rápidos do designer do teu site. Queres saber como apresentar a
tua banda a um produtor, quando não há possibilidade de estar presen-

te no concerto ao vivo. Queres saber como...
Como ter estas conversas? Primeiro, tem a conversa contigo próprio.
Temos que ser honestos com o que estamos sentindo e pensando. Sentimentos fortes podem atrapalhar o pensamento claro, então primeiro
damos voz às frustrações dizendo-as em voz alta para uma sala vazia
— ser claro sobre os resultados que esperamos alcançar. Queremos ser
ouvidos ou estamos tentando resolver um problema? Nos exemplos que
indiquei, o artista quer estabelecer ou melhorar um relacionamento,
isso requer planear a mensagem que desejamos passar.
Fazer boas perguntas e esperar pelo tempo de ouvir as respostas é
seguir um bom caminho. As perguntas devem sempre procurar informações e sugerir que tu és o responsável por agir. Nenhuma é uma
reclamação, mas um esforço genuíno para entender como funciona o
processo da outra pessoa. Desta forma, abrimos a possibilidade de ter
uma conversa autêntica. Ao fazer perguntas melhores, obtemos melhores resultados. Alguns dizem que isto são habilidades do lado esquerdo
do cérebro. Então sugiro ao sector artístico praticar mais este diálogo
e, assim, o apresentar em público tal como apresenta uma peça de teatro, ou uma dança, uma ópera ou musical. Hoje em dia, claro, pesquisa
online nos sites oficiais das entidades, porque às vezes as respostas já
estão lá! Temos que usar todas as nossas habilidades para desenvolver
os dois lados do cérebro artístico, só assim sobrevivemos neste mundo
sobrecarregado de mensagens contraditórias.

* MiratecArts

Mais uma morte por Covid, 2.434 casos positivos
e 16 pessoas internadas
Nos últimos sete dias foram registados nos Açores 2.603 novos casos positivos
de Covid-19, num total de 1.019.247 teste realizados.
No mesmo período recuperam 2.243 pessoas e registou-se um óbito na ilha
Terceira.

O arquipélago tem à data de hoje 2.434 casos activos e 16 pessoas internadas nos
três hospitais regionais, não se encontrando nenhuma em cuidados intensivos.
Em relação à vacinação constata-se que 91,2 dos residentes nos Açores tem a
vacinação completa, sendo que a dose de reforço ultrapassou já os 50 por cento.
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O aviso de Marcelo
Hernani Bettencourt*
O Presidente da República decidiu aproveitar o discurso na tomada de posse do XXIII Governo Constitucional para, alto e bom som,
dizer quais são as regras do jogo. Fê-lo de forma não tão direta como
por altura do Orçamento para 2022 e não terá sido por acaso. Marcelo não faz nada por acaso. Marcelo sabe bem o contexto do atual
panorama político português.
O PS acabou de ter uma maioria absoluta; a esquerda (radical, ortodoxa e alfacinha) sofreu uma pesada derrota; o centro direita está à
procura de um líder e Ventura ainda está inchado. Ora, neste cenário,
não fazia qualquer sentido falar diretamente, numa sessão de posse,
em eleições antecipadas. Mas Marcelo sabia que aquele era o momento para marcar o ritmo. E se assim pensou, melhor o executou.
A mensagem que saiu da tomada de posse foi cristalina. E ainda bem
que assim foi. Este não é o tempo para silêncios e ambiguidades.
Habitualmente, estou em desacordo com a forma de atuação do
Presidente da República. Mas desta vez estou em perfeita sintonia.
Sou defensor desta forma de atuação política. Portugal precisa de
clareza. O Presidente da República, num Governo com maioria absoluta, tinha o dever de dissipar quais dúvidas. Nos meandros políticos
corre, há muito, rumores sobre uma alegada aspiração europeia de
António Costa. E a verdade é que daqui a dois anos e meio há um
lugar que irá vagar num órgão de topo das instâncias europeias. Refiro-me à presidência do Conselho Europeu. Não é o mais apetecível
dos cargos, mas não deixa de ser um cargo relevante. E não havendo
outro a vagar...

Por isso, de forma previdente, Marcelo decidiu dizer a todos nós, e
a António Costa em particular, o que acontecerá em caso de cedência
aos encantos europeus. Marcelo disse e cito, o seguinte: [os portugueses] “deram a maioria absoluta a um partido, mas também a
um homem, vossa excelência, senhor primeiro-ministro, um homem
que, aliás, fez questão de personalizar o voto, ao falar de duas pessoas
para a chefia do Governo. Agora que ganhou, e ganhou por quatro
anos e meio, tenho a certeza de que vossa excelência sabe que não
será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma
incontestável e notável as eleições possa ser substituída por outra a
meio do caminho. Já não era fácil no dia 30 de janeiro, tornou-se
ainda mais difícil depois do dia 24 de fevereiro” [início da invasão à
Ucrânia]. Este “é o preço das grandes vitórias, inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas. E é sobretudo o respeito da
vontade inequivocamente expressa pelos portugueses”, acrescentou
Marcelo. A mensagem é, portanto, inequívoca: não haverá um remake do filme protagonizado por Durão Barroso, Santana Lopes e
Jorge Sampaio em 2004.
A consequência de uma eventual saída a meio será a devolução da
palavra aos eleitores. Marcelo podia ter dito isto desta forma? Podia,
mas não seria à Marcelo.

*Jurista

Câmara Municipal de Ponta Delgada promove
intervenções no centro histórico
No âmbito do processo de
requalificação urbana e dinamização
económica do centro histórico, a Câmara Municipal de Ponta Delgada
está a promover várias intervenções
no centro da cidade.
O Presidente, Pedro Nascimento Cabral, explica que o objectivo é
“potenciar a vivência no espaço público pelas pessoas e pelos comerciantes enquanto decorre o procedimento do concurso de ideias destinado à
requalificação do espaço urbano, a
desenvolver em parceria com a Secção Regional dos Açores da Ordem
dos Arquitectos”.
Com as intervenções na rede viária
e na tentativa de melhorar as acessibilidades viárias, nomeadamente refe-

rentes ao início e fim da rua da Misericórdia e rua Dr. José Bruno Tavares
Carreiro, a autarquia pretende aperfeiçoar o espaço público de forma a
eliminar os constrangimentos à circulação e vivência das pessoas nas áreas,
agora, sujeitadas aos automóveis.
Com estas obras a autarquia deseja
criar melhores condições para a criação de esplanadas e de expositores de
produtos, de modo a que as pessoas
bem como os empresários da restauração e do comércio local possam desfrutar do mesmo. Importa informar
que também será ser instalada uma
estrutura de lazer amovível.
Estão previstas ainda outras intervenções para o Largo do Aljube e rua
dos Mercadores.

Abertas candidaturas ao programa OTL-J Verão
A Secretaria Regional da Juventude,
Qualificação Profissional e Emprego,
através da Direcção Regional da Juventude, inicia um novo período de candidaturas ao programa OTL-J Verão, a partir
de ontem, 1 de Abril, até ao final do mês,
dia 30.
O programa de Ocupação de Tempos
Livres dos Jovens, OTL-J, tem por objec-

tivo contribuir para educação não formal
dos jovens, através da aquisição de novos saberes, normas e valores inerentes
a uma cidadania responsável, bem como
acumular experiências sociais e profissionais decisivas para a formação de cidadãos habilitados e responsáveis.
As entidades interessadas e os jovens,
com idades compreendidas entre os 15

e os 23 anos, podem candidatar-se aos
subprogramas, designadamente, “Ambiente e Turismo”, “Ocupação em Férias”
e “Jovens Activos”.
De salientar que os subprogramas
“Ocupação em Férias” e “Jovens Activos” decorrerão nos meses de Julho ou
Agosto, em data a fixar posteriormente,
sendo que os projectos, com a duração

de quatro semanas, deverão ter início no
princípio do mês.
O subprograma “Ambiente e Turismo”
decorre nos meses de Julho e Agosto, em
projectos com duração de entre quatro a
oito semanas.
Os interessados podem submeter as
candidaturas na plataforma online: https://otl.azores.gov.pt/
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FERRARI SUV
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
denominado 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 bancos 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 comprometida
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 necessário esperar para sa-

ber como vai ser. Com estreia prevista para este
ano, várias vezes fotografado em testes de desenvolvimento ainda coberto por densa camuﬂagem,
a Ferrari revelou agora a primeira imagem oﬁcial
do seu SUV.
As linhas do Ferrari Purosangue já haviam sido
reveladas em fevereiro, quando fotograﬁas do
modelo na fábrica sem camuﬂagem “caíram na
net”. A imagem oﬁcial conﬁrma o design deﬁnitivo do Ferrari mais aguardado da atualidade, com
forte inspiração no desportivo SF90 Stradale e
uma dianteira agressiva marcada pelos faróis de

led trazem contornos irregulares, em formato de
“C” e divididos por um vinco que se estende até
às muito ﬁnas luzes diurnas em LED. A grelha
em formato trapezoidal incorpora o Cavallino
Rampante.
Na traseira, extrator de ar e quatro saídas de escape. Sobre as motorizações escolhidas, a opção
deve recair nos V6 e V8 da marca italiana, superando os 600 cv de potência, sendo que não está
descartada uma opção V12. Outra possibilidade
é a de que o Purosangue adotar sistema híbridos
plug-in, versão menos potente do módulo que
equipa o SF90 Stradale com 1000 CV.

HONDA HRV
Para a Honda, a terceira geração do Honda HR-V
que agora chega ao mercado será um modelo de
conquista, que espelha os principais valores da
marca, da ﬁabilidade à conﬁança. E é também
com esta ﬁlosoﬁa de total transparência para com
os clientes que a Honda tem uma nova forma de
comunicar os preços ‘chave na mão’ dos seus produtos: mesmo que à partida os valores anunciados
sejam mais altos, reﬂetem precisamente o valor
que o cliente tem de pagar, já com todas as despesas de preparação, legalização e transporte incluídas, que habitualmente costumam representar uns
inesperados 1500 € a mais no momento de passar
o cheque. Conte-se, ainda, com garantia geral de 5
anos e igual período de assistência em viagem.
Esta nova geração do HR-V tem dimensões exteriores de segmento B (4,340 m de comprimen-

to, 1,790 m de largura, 1,582 m de altura e generosos 188 mm de altura ao solo), mas oferece
habitabilidade e aspirações a concorrer com modelos do segmento C. O design representa uma
nova fase da marca nipónica, com o formato SUV

do HR-V a culminar num certo espírito coupé, com
linha traseira descendente e bem patente na solução encontrada para encaixar os puxadores das
portas traseiras.
Como podemos comprovar neste primeiro contacto, o HR-V foca-se num estilo prático e objetivamente funcional, destacando-se pela facilidade
dos acessos ao habitáculo (se bem que a linha
descendente do tejadilho juntamente com a pronunciada cava de roda traseira possa intrometer-se
com o chegar ao banco traseiro…), ótima sensação
e ampla oferta de espaço em todos os lugares, com
destaque para os centímetros livres para as pernas
dos ocupantes do banco traseiro e para a visibilidade periférica do condutor.
Esta geração mantém os préstimos do versátil
‘banco traseiro mágico’, cujos assentos podem
elevar-se para o transporte de objetos de maiores
dimensões e altura (permite, por exemplo, encaixar uma bicicleta aproveitando a largura interior
do veículo), ao passo que o rebatimento total dos
bancos (60/40) dá origem a uma ampla e direita
plataforma de carga. A bagageira oferece 319 litros base, aproveitando-se o espaço existente sob
o piso.
A gama do novo HR-V organiza-se através de três
níveis de equipamento, sendo que a versão base
(Elegance) propõe jantes em liga leve de 18’’, sistema de iluminação exterior LED, sensores de parque
à frente e atrás com câmara traseira de ajuda ao
estacionamento, cruise control ativo, climatização
automática com saídas de ventilação para os lugares posteriores, tomadas USB à frente e atrás,
sistema de chave ‘Mãos-livres’, sistema multimédia
em monitor tátil central de 9’’ incluindo navega-

ção e compatibilidade para ligações sem ﬁos com
Android Auto e Apple CarPlay e ainda sistema de
travagem autónoma a baixa velocidade (seja no
trânsito ou perante a realização de manobras).
Embora a Honda acredite que a versão Elegance vá
representar mais de 50% das vendas em Portugal,
estão ainda disponíveis as versões Advance (acrescenta revestimentos interiores em tecido e pele,
assistente de ângulo morto, ajuste independente
da temperatura da climatização para os lugares da
frente, luzes de nevoeiro LED e acionamento elétrico e automático da tampa da bagageira) e a topo
de gama Lifestyle (estofos com dois tons, barras
no tejadilho, grupos óticos traseiros escurecidos,
sistema de som Premium e carregador indutivo
para telemóvel).
Por agora disponível apenas com motorização híbrida de arquitetura técnica muito semelhante à
presente no Honda Jazz, o HR-V conta com conjunto que combina a ação de mecânica 1.5 a gasolina (funciona sobre mais eﬁciente ciclo Atkinson)
com dois motores elétricos (um de tração e outro
que funciona como gerador) para um total de 131
cv e 235 Nm. Este conjunto permite ao HR-V rolar
alguns momentos em modo puramente elétrico,
o que contribui para um consumo médio anunciado de 5,4 l/100 km – neste primeiro contacto,
realizámos uma média em torno dos 5,7 l/100
km mesmo incluindo passagem por autoestrada,
o que corrobora (preliminarmente…) os valores
homologados.
O painel de instrumentos inclui velocímetro analógico à direita e um módulo digital de 7’’ à esquerda
a partir do qual é possível acompanhar as ações e
ﬂuxos energéticos do sistema híbrido. As patilhas

NOVO

MERCEDES EQE
JÁ EM PORTUGAL

A segunda berlina totalmente elétrica da
Mercedes, o EQE, posiciona-se abaixo do
EQS e partilha da mesma plataforma Electric
Vehicle Architecture, apesar de ser ligeiramente menor nas suas dimensões.
Estará disponível em duas versões, o EQE
350 + e o EQE 43 4MATIC AMG. O primeiro
conta com um motor elétrico capaz de debitar
uma potência de 292 cv, um binário de 530
Nm e uma autonomia de até 654 quilómetros, já o mais potente EQE 43 está equipado
com dois motores elétricos que combinados
lhe dão uma potência de 476 cv e um binário
de 858 Nm. Terá uma autonomia estimada
de até 533 quilómetros.
Em termos de preços os valores de referência
são 73.800 € para o EQE 350+ e 105.650 €
para o EQE 43 4MATIC AMG.

no volante permitem alterar a intensidade da capacidade regenerativa. Na consola central, perto
da zona da alavanca da caixa de velocidades auto-

mática CVT, comando para escolha de um dos três
modos de condução (Econ, Normal e Sport).
Por agora disponível apenas com esta motorização
híbrida, a Honda anunciou já que o HR-V vai conhecer versão 100% elétrica no decorrer de 2023.
Preços em Portugal (valores ‘chave na mão’ com
todas as despesas incluídas):
HR-V 1.5 Hybrid Elegance: 34.500 €
HR-V 1.5 Hybrid Advance: 37.500 €
HR-V 1.5 Hybrid Lifestyle: 41.000 €
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Adir da Luz Almeida
Profa. Doutora
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O Garimpeiro
dos Arquivos

O trabalho de garimpar existe há séculos. Na beira de rios que correm, sabendo que suas águas nunca correm iguais, ou em minas onde
alguém achou uma pepita de algo precioso: ouro, prata, diamantes, jade,
turmalinas... procuram, sem nenhuma certeza de encontrar. Os garimpeiros mergulham em suas buscas, as vezes insanas. Todos atrás da “riqueza”, da “importância”, da “fama”, que essas pedras podem ofertar.
Alguns acham, a maioria não. Geralmente, se encontram, vendem para
o “dono” do garimpo.
Hades, observa essas buscas. Na mitologia grega Hades, o deus do
mundo dos mortos, tem dois significados. O mais conhecido é ser o “senhor do mundo dos mortos”. O menos conhecido: é considerado o deus
grego da riqueza. Não deixa de ser ambígua a relação de Hades com
“riqueza” e “morte”.
Na Bahia de Todos os Santos contam e ao contar intensificam o imaginário “brasileiro” na construção da história. Os escravos, vindos da
África, em sua maioria, foram trazidos a força para as terras do alémmar. As mesmas terras que um dia foram buscadas pelos navegantes
para tornar a encontrar o “paraíso terreal”. Contam que os escravos,
buscando nos rios a fortuna para outrem, passavam as mãos nos cabelos
“encarapinhados”. À noite lavavam a cabeça numa bacia e, geralmente,
dali surgia o pó de ouro. Pó, somente pó. Guardavam. Anos e anos repetiram o ato e anos e anos levaram para construir uma pequena Igreja.
A Igreja é chamada de São Benedito. Nessa Igreja podiam ir somente
negros. Ali reuniam-se para muitas coisas. No interior da Igreja as paredes são todas cobertas pelo pó de ouro. A pequena Igreja brilha.
E os Arquivos? Qual a relação do garimpo, Hades e os arquivos?
Há sempre, para o pesquisador, o lento caminhar entre “fontes”. Sejam elasmanuscritas, documentais, processuais, legislativas, imagens,
cartas, orais”. Os arquivos são como “rios que correm e nunca correm
iguais”. Dispersas, volumosas, desconhecidas por inúmeros locais de
guarda da memória, são trazidas ao palco da ação pelas mãos dos pes-

quisadores que as buscam. Mãosas procuram, podendo achá-las ou não.
Ao achá-las precisam começar um “diálogo” com elas. As “fontes” não
falam por si, é preciso “interrogá-las”, “lapidá-las”, “rearranjá-las”. Após
esse “lento”, “paciente”, “respeitoso”, “apaixonam-te” trabalho,pelas
mãos dos pesquisadores elas serão privilegiadas e sustentarão sua escrita. Marc Bloch, em “Os Reis Taumaturgos”, alerta quanto ao trabalho
com fontes que, dispersas ou inexistentes, oferecem-nos sinais e indícios que não devem ser recusados. Podem ser só “pó” que, não sendo
desconsiderado, brilha depois da escrita ser feita.
“Rios”, “água”, “fontes”! Vários historiadores usam simbolicamente o
“detetive” que, subjetivamente, o historiador também seria. Garimpeiro
é, também, uma imagem subjetiva do ofício de historiador, assim como
“ressuscitador de mortos”.Por que exumar os mortos? Por que narrar
a vida dos anônimos que pelas ruas das cidades caminham? Certeau
responderia: para trazer ao presente um passado que assim se presentifica. Os pesquisadores os fazem retornar a cena da história das coisas
e da vida, para entendermos o mundo e quem somos nós no mundo.
Pelo menos assim explicamo-nos e, ao nos explicarmos, definimo-nos.
Os pesquisadores, como os “detetives” ou como os “garimpeiros” encontrarão as “fontes” que são suas “pepitas preciosas”, “o pó precioso”?
Talvez sim, talvez não. Ficarão famosos pelas descobertas? Talvez sim,
talvez não. Hades segue sendo o “senhor do mundo dos mortos” e sabe
que, tendo alcançado a riqueza do reconhecimento ou não, todos foram
parte do mundo onde é senhor.
Então o mais importante, para o pesquisador, é escrever, narrar. Para
que? Para que um dia alguém o exume e “suas buscas e lágrimas não se
percam na chuva”.
* Universidade de São Paulo/Professora Adjunta - Universidade
do Rio de Janeiro

Comemorações do centenário de Pedro da Silveira
começam hoje
As comemorações do centenário do
poeta açoriano Pedro da Silveira começam hoje na ilha das Flores.
E começam com o descerramento de
placas na freguesia da Fajã Grande:
Às 16h30 - Descerramento da Placa
de Homenagem a Pedro da Silveira, na
casa onde nasceu sito na Rua da Assumada;
17h30 – Descerramento da Placa
toponímica de «Pedro da Silveira»,
junto aos apartamentos Villas Mar;
Sessão Solene de Abertura das Comemorações de Pedro da Silveira:
20h00- Intervenção do Presidente
da Câmara Municipal de Lajes das Flores, Luís Carlos Martins Maciel;
20h15-Intervenção da Secretária
Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, Susete Paula de Oliveira
Peixoto Amaro
20h30-Palestra intitulada “Pedro
da Silveira aquém e além do Horizonte” proferida por Urbano Bettencourt;
20h30- Lançamento do Livro
“Pedro da Silveira – Minha Pedra da
Vida”, uma antologia breve e para to-

dos, apresentado pelo editor Vasco
Medeiros Rosa;
21h00- Leitura de Poemas de alunos e professores da Escola Básica e
Secundária das Flores;
21h30- Concerto Musical - Filarmónica União Operária de Nossa Senhora
dos Remédios.

As comemorações decorrerão ao
longo do ano e o Diário dos Açores associa-se ao programa, publicando regularmente notícias e artigos da autoria
do nosso apreciado colaborador Vasco
Rosa (ler mais um artigo na edição de
amanhã), que tem feito um trabalho
exemplar de investigação sobre a obra

do poeta florentino.
Pedro Laureano Mendonça da
Silveira (Fajã Grande, 5 de Setembro de
1922 — Lisboa, 13 de Abril de 2003),
mais conhecido por Pedro da Silveira,
foi um poeta, tradutor, crítico literário
e investigador, com vasta colaboração
dispersa em periódicos e revistas.
Fez parte do conselho de redacção
da revista Seara Nova (até 1974), colaborou nos números 40 e 47 da revista
Mundo Literário (1946-1948) e é autor
de várias obras de poesia e de recensão
literária, estreando-se com o livro “A
Ilha e o Mundo” (1953).
É autor de duas antologias de poetas açorianos, a primeira das quais com
um prefácio em que autonomiza a literatura deste arquipélago em relação a
todas as outras literaturas de expressão
lusófona.
Integrou a comissão de gestão Biblioteca Nacional de Lisboa, da qual se
aposentou como Director dos Serviços
de Investigação e de Actividades Culturais.
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Ribeira Grande

FARMÁCIAS

Museu Municipal
Museu “Casa do Arcano”
Museu da Emigração Açoriana
Museu Vivo do Franciscanismo
Casa Lena Gal
Aberto de 2ª a 6ª - 09h00/17h00

Ponta Delgada – Farmácia Vieira & Botelho
R. de São João 32
Telefone: 296 282 037
Ribeira Grande - Farmácia Central
Rua S. Francisco 19-23
Telefone: 296473135

Museu Municipal do Nordeste
Aberto de 2.ª a 6.ª das 09h00
às 12h00 e das 13h00 às 16h00

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

Povoação
Museu do Trigo
De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00
Sábados, Domingos e Feriados das
11h00 às 16h00

SERVIÇOS CULTURAIS

POLÍCIA
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

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

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

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

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

MISSAS

BOMBEIROS
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

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

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

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA
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

MUSEUS
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

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 Quintafeira 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 18h00, na Igreja de São
José. Esta será retomada no 1º Domingo do mês
de Setembro.

MOVIMENTO AÉREO
Azores Airlines
Chegada a Ponta Delgada de:
Boston: 07:15
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

MOVIMENTO MARÍTIMO

TABELA DAS MARÉS

MONTE BRASIL –
Em viagem de Lisboa
para Ponta Delgada
MONTE DA GUIA –
Em viagem de Ponta
Delgada para Lisboa e Leixões
PONTA DO SOL – Em viagem de Leixões
para Praia da Vitória
MARGARETHE – Em Ponta Delgada
NORDIC SIRA – Em Ponta Delgada

2:52 - Preia-mar
9:05 - Baixa-mar
15:11 - Preia-mar
21:15 - Baixa-mar

NAVIOS DA
TRANSINSULAR

INSULAR - Em
Ponta Delgada largando para Leixões
LAURA S - Em viagem para Ponta Delgada

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

NAVIOS
DA MUTUALISTA
AÇOREANA

TAP
Chegada a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h15
Partida de Ponta Delgada para:
Lisboa: 12h55

ANOS
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COLISEU MICAELENSE
JESUS CHRIST SUPERSTAR
3 ABRIL - 17H00

TÁXIS

FURNAS – Em viagem de Leixões para
Praia da Vitória
CORVO - Em Ponta
Delgada, saindo às 17

BAÍA DOS ANJOS:
Vila do Porto para
Ponta Delgada

EFEMÉRIDES
1991 - Apresentam-se três candidaturas
aos dois canais de Televisão Privada em
Portugal (SIC e TVI ).
1995 - O vulcão do pico, na Ilha do Fogo,
em Cabo Verde, entra em erupção, após 44
anos de inactividade.
1997 - A Rússia e a Bielorrússia assinam,
em Minsk, um tratado de união.
2002 - Entra em vigor a Lei da Aministia
para todos os crimes militares e contra a
segurança do Estado, cometidos no quadro
do conﬂito armado angolano.
2005- Morre no Vaticano o Papa João
Paulo II.

Pensamento do dia: “Nunca confies
numa pessoa que diga bem de toda a gente”
-John Churton Collins (1848- 1908) - crítico
literário britânico.
Este é o nonagésimo segundo dia do ano.
Faltam 273 dias para acabar 2022.

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO
Sonic 2: O Filme
VO
Qui. a Sáb.: 19:00 / 21:30
VP
Qui. e Sex.: 16:30
Sáb.: 14:00 / 16:30

Morbius
Qui. a Sáb.: 14:50 / 17:10 / 19:30 / 21:45

As Aventuras de Lia
Qui. e Sex.: 16:20
Sáb.: 14:20 / 16:20

The Batman
Qui. a Sáb.: 21:10

The Contractor: Mercenário
Qui. a Sáb.: 18:40

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777
296 302 530
PRAÇA DE TÁXIS

296 20 50 50
JOGOS SANTA CASA
Euromilhões
Próximo sorteio sexta-feira
€ 53.000.000
Último sorteio 29/03/2022
8 11 33 42 43 + 6 11
M1lhão
Próximo sorteio sexta-feira
€ 1.000.000
Último sorteio 25/03/2022
JBX 12204
Totoloto
Próximo sorteio sábado
€ 11.900.000
Último sorteio 30/03/2022
6 11 30 34 49 + 11
Lotaria clássica
Próxima extração 04/04/2022
€ 600.000
Última extração 28/03/2022
1º Prémio 48229
Lotaria popular
Próxima extração 07/04/2022
€ 75.000
Última extração 31/03/2022
1º Prémio 87871
Totobola
Próximo concurso domingo
€ 66.000
Último concurso 27/03/2022
1XX X11 111 1222 1

Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada
Horário das Exposições
2.ª feira a 6.ª feira: das 9h00
às 17h00

Sábados: das 14h00 às 17h00
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CAROLINA DESLANDES
2 ABRIL- 21H30

hrs para Lisboa.

Transporte Marítimo
Parece Machado, Lda

1801 - A armada britânica, sob o comando do almirante Nelson, derrota os dinamarqueses ao Largo de Copenhaga.
1903 - A Grã-Bretanha e a França
recusam-se a suportar financeiramente a
construção da linha-férrea de Bagdad.
1910 - Morre, em Lisboa, o professor
Alfredo da Costa, médico precursor da assistência materno-infantil em Portugal.
1968 - Morre, em Moscovo, o físico
nuclear soviético Lev Landau, Prémio Nobel
da Física em 1962.
1975 - O presidente dos EUA, Gerald
Ford, põe de parte a hipótese de qualquer
bombardeamento norte-americano destinado
a auxiliar as forças sul-vietnamitas.
1981 - Nova onda de violência no Líbano
agravada pela instalação de 29 mísseis sírios
em território libanês.
1985 - O presidente eleito do Brasil,
Tancredo Neves, com 75 anos de idade, é
submetido a uma quarta intervenção cirúrgica
em 18 dias.
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“Tão ladrão é quem vai à horta
como quem ﬁca à porta…”
Mário Frota*
O Estado também se aproveita das fraudes nos serviços públicos
essenciais?
Um exemplo da vida real: três (3) chamadas tentadas para um outro destino europeu, no caso a Bélgica, não conseguidas, de todo não
efectuadas, nem sequer uma ínfima fracção de segundo para a caixa de
mensagens: por conseguinte, sem a prestação de serviços não haverá
preço; não vendeu, não prestou, não facturou nem cobrou.
Ao invés, da operadora – e de imediato – expede uma mensagem a prevenir o consumidor da facturação de 0, 19 €, por chamada, mais IVA…
porque, explicação rotineira, “fora do pacote contratado”!
Contas feitas, a empresa de comunicações arrecadará 0,57 € (cinquenta e sete cêntimos , mais de meio euro) nesta singela operação
em que não prestou qualquer serviço, mas ainda assim factura porque
os mecanismos instalados permitem, contra a legalidade vigente, fazêlo.
Extrapolação para o universo de consumidores da principal empresa de comunicações electrónicas: Se, por sinal, esta “gracinha”
ocorrer, por mês, ao longo de um só ano, ao universo de consumidores
que a MEO detém (cinco milhões de consumidores, ao que se afirma),
os proveitos ilícitos daí provenientes computar-se-ão em (5 000 000
x 0,57 €) 34 200 000€ (mais de trinta e quatro milhões de euros). A
que acresce, como a empresa o previne, sempre que tal ocorra, o imposto sobre valor acrescentado.
E em quanto montará o IVA neste exemplo (32 400 000 € x 0,23
%)?
O cálculo não o desmente: 7 866 000€ (cerca de sete milhões e novecentos mil euros).
O Estado beneficiaria, pois, na circunstância e no quadro do exemplo
oferecido, de um montante da ordem dos 7 866 000€ (sete milhões e
oitocentos e sessenta e seis mil euros) por serviços não prestados e, por
conseguinte, insusceptíveis de tributação…
Se os consumidores não reagirem a estas esportulações com base em
somas ínfimas da moeda corrente que, acumuladas, atingem proporções inimagináveis, de tostão em tostão enriquecem desmesuradamente os operadores que no mercado se socorrem destes expedientes

para se “encherem”…
Mas o Estado não fica de fora desta saborosa partilha de meios ilícitos
que afectam consideravelmente a comunidade de consumidores.
A recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça (acórdão de 02 de
Fevereiro de 2022 com a chancela de Clara Sottomayor, conselheirarelatora) que condenou a Vodafone, S.A., a restituir aos consumidores
montantes facturados e cobrados com base em cláusulas ilícitas ínsitas
nos contratos a que aderiram ( activação automática de serviços não
solicitados) permite entrever que, nos últimos 4 anos, os proveitos
injustamente arrecadados ultrapassem os 4 000 000 000 € (quatro
mil milhões de euros). Montantes que terão de ser restituídos aos consumidores. Em dados termos, decerto!
Os lucros daí advenientes para o Estado atingiram, ao que se julga,
cerca de 1 000 000 000 € ( mil milhões de euros), montante, aliás,
nada desprezível para os cobres públicos.
Estes exemplos permitem, sem mais, concluir que ao Estado, ainda
que de serviços públicos essenciais se trate (serviços de interesse económico geral) interessa deveras a conduta ilícita das empresas e a razia que fazem sobre os consumidores porque o Estado não fica só à
espreita:
“Tão ladrão é quem vai à horta como quem fica à porta”!
Não, o Estado, sem sequer ficar de atalaia, beneficia directamente de todas estas actividades ilícitas, assentes ou não em cláusulas proibidas (e, por conseguinte, nulas) constantes, como no caso, de
contratos prontos-a-assinar (contratos de adesão) em que os consumidores não podem moldá-as a seu bel talante porque sem hipóteses
de interferir na configuração do seu próprio conteúdo!
Fique a constatação!
Fica a observação!

*Presidente emérito da apDC – DIREITO DO CONSUMO – Portugal

Cristina Calisto distingue colaboradores da edilidade
com voto de louvor
Por proposta da Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina
Calisto, foi aprovado, por unanimidade em reunião de Câmara, um voto
de louvor com aclamação a todos os
colaboradores da edilidade.
Para Cristina Calisto “completar
um aniversário é motivo de celebração, sobretudo quando se trata de 500
anos de elevação da Lagoa a vila e sede
de concelho e 10 anos de elevação a
cidade. É, por isso, momento para manifestar o meu reconhecimento público e enaltecer todos os colaboradores
municipais em exercício de funções,
bem como, todos aqueles que ao longo dos anos passaram pelo município,
inclusive todos os que já partiram e
todos os que connosco colaboram em
vínculo precário”, salientou a edil
prestando, desta feita, uma singela e
simbólica homenagem a todos os colaboradores da Câmara Municipal.
Este voto de louvor é atribuído no

âmbito das comemorações dos 500
anos de elevação da Lagoa a vila e sede
de concelho e 10 anos de elevação a
cidade, que se assinalam de Abril a
Dezembro de 2022.
“Todos são o rosto do município
pelos bons serviços prestados. Todos
fazem parte da história desta Câmara Municipal e em cada um reconheço o labor e empenho no bom nome
e construção do concelho. Em todos
enalteço o trabalho, a vontade de servir, o espírito de entrega e de equipa
e a versatilidade no seu compromisso de serviço público, num trabalho
contínuo que traz frutos positivos, na
missão diária de servir os munícipes
lagoenses”, frisou a autarca, acrescentando que os colaboradores da
edilidade são um exemplo a seguir
para as gerações mais novas, por forma a adoptarem a mesma atitude
dedicada e activa em prol do futuro
promissor do concelho.
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O Preço Certo - RTP1

Em Família - TVI

signos
Astrólogo Luís Moniz
site: http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt
CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

02:17 Parlamento Açores - Ep. 12
02:59 Açores hoje - Ep.
65
03:57 Telejornal Açores
04:36 Inesquecível T11
- Ep. 14
06:09 Biosfera T19 Ep. 10
06:38 Sociedade Civil Ep. 65
07:30 Açores hoje - Ep.
65
08:20 Zig Zag T20 - Ep.
83
08:35 Zig Zag T20 - Ep.
84
08:50 Zig Zag T20 - Ep.
85
09:06 RTP3 / RTP
Açores
16:00 Notícias do
Atlântico
16:30 Atlântida Madeira
2022 - Ep. 7
18:00 Mundo Sem Muros T6 - Ep. 10
18:52 Volta ao Mundo
T5 - Ep. 15
19:07 Bem-vindos a
Beirais T2 - Ep.
41
20:00 Telejornal Açores
20:38 Regresso Ao
Palco - 2022 T2
- Ep. 8
21:38 Programa a
Designar
22:31 Traz prá Frente
T7 - Ep. 12

01:21 As Novas Viagens
Philosophicas Ep. 3
01:54 Televendas
04:55 A Minha Geração Ep. 13
05:30 Zig Zag
07:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
09:00 Kalahari, Land Of
Secret Alliances
- Ep. 1
10:00 Aqui Portugal:
Coruche (Manhã)
11:59 Jornal da Tarde
13:15 Voz do Cidadão
T11 - Ep. 13
13:30 Aqui Portugal:
Coruche (Tarde)
18:00 O Preço Certo
18:59 Telejornal
20:00 Programa Cautelar
T2 - Ep. 3
21:00 Taskmaster - Ep. 3
22:45 Óscares 2022 Compacto
Compacto da
94.ª Cerimónia
de entrega dos
Óscares, uma
iniciativa da
Academia das
Artes e Ciências
Cinematográﬁcas, que decorreu
na Union Station
Los Angeles, no
Dolby Theatre
em Hollywood &
Highland Center.

10:20 Sherlock Yack Ep. 5
10:30 Sherlock Yack Ep. 6
10:45 Regabofes e
Tramplis - Ep. 17
10:55 Regabofes e
Tramplis - Ep. 18
11:05 Garﬁeld T1 - Ep.
21
11:15 Garﬁeld T1 - Ep.
22
11:30 Os Lendários T1 Ep. 16
12:00 As Perguntas da
Mily T1 - Ep. 25
12:10 As Perguntas da
Mily T1 - Ep. 26
12:20 Histórias Horríveis T3 - Ep. 3
12:50 Peanuts - Ep. 46
13:00 Leonardo T2 Ep. 4
13:25 Destemidas - Ep.
15
13:30 Leonardo T2 Ep. 5
13:50 Destemidas - Ep.
16
13:55 Folha de Sala
14:00 Desporto 2
16:00 Biosfera T20 Ep. 13
16:30 Uma Discussão
Com 50 Anos
18:05 Faça Chuva Faça
Sol T6 - Ep. 12
18:35 Covideos - Ep. 6
19:25 Folha de Sala
19:30 Merlí T3 - Ep. 3
20:30 Jornal 2
21:00 Eskapist
22:30 Folha de Sala
22:35 O Rei Das
Berlengas Ou a
Independência
das Ditas

02:25 Mentes Criminosas T15 - Ep. 5
03:05 Mentes Criminosas T15 - Ep. 6
03:55 Televendas
04:30 Camilo, O Presidente T2 - Ep. 1
05:00 Etnias T22 - Ep.
14
05:45 As Aventuras Do
Max: O Início T2
- Ep. 11
06:15 Uma Aventura T3
- Ep. 5
07:00 Médico Da Casa
T1 - Ep. 8
08:00 Estamos Em
Casa T2 - Ep. 13
11:00 Nosso Mundo
12:00 Primeiro Jornal
13:15 Alta Deﬁnição T4
- Ep. 12
14:00 E-Especial T4 Ep. 13
14:45 Caixa Mágica T1
- Ep. 1
19:00 Jornal Da Noite
20:45 Tabu T1 - Ep. 5
22:15 Casados à
Primeira Vista
- A Semana T3 Ep. 1
Pessoas solteiras,
que já tentaram
tudo por tudo
para encontrar o
verdadeiro amor,
mas sem sucesso, põem agora
nas mãos deste
formato o sonho
de encontrar o
amor das suas vidas. Cada um dos
candidatos casará
com um estranho.
Não se conhecem, mas têm
muito em comum.
Apresentado por
Diana Chaves.

01:00 Big Brother Famosos: Ligação
à Casa
01:20 Defesa À Medida
T8 - Ep. 1
02:00 Doce Tentação Ep. 77
02:35 Fascínios - Ep. 12
03:15 TV Shop
04:45 Os Batanetes
05:05 O Rei Juliano
05:38 Diário Da Manhã
05:55 Detective Maravilhas
06:45 Inspetor Max
09:09 As Maiores Cidades do Mundo
10:00 Querido, Mudei A
Casa!
11:00 VivaVida
12:00 Jornal Da Uma
13:00 Conta-me
14:00 Em Família
18:10 Em Família - Especial Big Brother Famosos
18:58 Jornal Das 8
20:45 Festa É Festa Ep. 278
O dia a dia dos
habitantes de
Belavida, uma
aldeia que este
ano pretende ter
a melhor festa de
sempre! Não só
porque a D. Corcovada faz 100
anos e merece
uma grande comemoração, mas
também porque
se sabe que a TVI
vai emitir a festa
em directo. Albino
e Tomé disputam
a organização e
a confusão está
instalada.
21:45 Concerto DAMA
- 10 Anos de
Carreira

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

A área económica tende a entrar numa fase
mais favorável. Há apoios que lhe proporcionam os meios necessários para conseguir melhorar a sua vida.
TOURO
(21/04 a 20/05)

Momento propício para alcançar os seus
objetivos. Com calma e tranquilidade,
tudo indica que vai realizar os seus planos
em termos proﬁssionais.

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

Ocasião ideal para cuidar de si. Nesta
perspetiva, procure tirar tempo para desenvolver atividades lúdicas compatíveis
com a sua motivação pessoal.
CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

Está conﬁante e a sua segurança possibilita-lhe colocar a sua vida em ordem.
Aliás, todos os seus atos contribuem para
o reequilíbrio ﬁnanceiro.
LEÃO
(23/07 a 22/08)

A conjuntura protege todas as suas intervenções. No entanto, defenda os seus
interesses com diplomacia de modo a
evitar desentendimentos escusados.

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

No trabalho, há inﬂuências positivas que
beneﬁciam as suas ações. Os seus comportamentos e as suas opções permitemlhe evoluir de forma concreta.

Previsão do estado do tempo nos Açores

Informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Frente fria

Frente quente

Frente Oclusa

Frente Estacionária

Centro
de Alta Pressão

Centro
de Baixa Pressão

GRUPO OCIDENTAL

GRUPO CENTRAL

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas. Aguaceiros.
Vento oeste bonançoso a moderado (10/30 km/h), rodando
para norte.
ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga a cavado.
Ondas oeste de 3 a 4 metros, passando a noroeste.
Temperatura da água do mar: 16ºC

Períodos de céu muito nublado com abertas. Descida da
temperatura do ar.
Aguaceiros.
Vento sudoeste bonançoso a moderado (10/30 km/h), rodando
para norte.
ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga a cavado.
Ondas do quadrante oeste de 2 a 3 metros, aumentando temporariamente para 3 a 4
metros.
Temperatura da água do mar: 16ºC

Céu muito nublado, com abertas a partir da manhã.
Períodos de chuva por vezes FORTE na madrugada, passando
a aguaceiros.
Vento sudoeste bonançoso a moderado (10/30 km/h), rodando
para nordeste.
ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga a cavado.
Ondas sudoeste de 2 a 3 metros, passando a oeste.
Temperatura da água do mar: 17ºC

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

Altura certa para renovar a sua vida.
Nesta perspetiva, procure rentabilizar
os recursos disponíveis de maneira a
conseguir construir o seu futuro.
ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

Procure concretizar as suas ideias dando
passos seguros. Mas, use a sua intuição
para agarrar as novas oportunidades que
lhe podem trazer êxitos.

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

Mantenha a motivação e a vontade de
vencer de maneira a conduzir a sua vida
com sucesso. Porém, naturalmente deve
atuar sempre com muita sabedoria.
CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

No amor, não fomente dúvidas nem
conﬂitos. Atravessa uma etapa em que
vai ter de tomar decisões inevitáveis,
mas difíceis para os membros do par.
AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

Durante este ciclo de reestruturação da
sua vida sentimental e material, sente
que tem a capacidade de colocar as
suas ideias originais em prática.

PEIXES
(20/02 a 20/03)

Prevêem-se progressos na carreira que lhe
trarão um aumento de rendimentos. Neste
sentido, esta época é ótima para levar por
diante iniciativas.

ESTATUTO EDITORIAL
O Diário dos Açores é um jornal
centenário de edição diária, de informação regional, independente, livre e regido 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 pelos valores da democracia, da liberdade
e do pluralismo.
O Diário dos Açores quer contribuir para uma opinião pública informada 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 fórmulas atrativas e pertinentes de apresentação 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 rigoroso aos princípios deontológicos e éticos 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 opinião, desde que tal expressão não viole o
cumprimento rigoroso de normas legais
aplicáveis à comunicação social.
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“A Festa da Bicharada” no Coliseu Micaelense
reuniu 400 crianças
A Câmara Municipal de Ponta Delgada, em parceria com o Conservatório
Regional de Ponta Delgada, realizou a
Festa da Bicharada no Coliseu Micaelense.
O grande objectivo desta festa que,
em duas sessões distintas, reuniu 400
crianças, foi dar a conhecer a música, o
teatro e alguns instrumentos musicais
singulares aos mais novos.
“A Festa da Bicharada” é uma história musicada com 11 canções infantis
de Ana Paula Andrade e ilustrações de
Margarida Andrade.
Numa linda tarde de Domingo, de
um mês de Abril florido, os primos
Francisco e Rita encontraram-se na
casa da sua avó Maria, que vivia no
vale das Furnas, um local mágico onde
a natureza nunca se cansa de nos surpreender...
Esta é uma história divertida que nos
transporta ao imaginário das crianças,
e que será ilustrada musicalmente por
um grupo de jovens cantores, acompanhado por um grupo instrumental,
composto pelos seguintes instrumentos:
Piano, Harpa, Viola d’Arco, Contrabaixo, Oboé, Clarinete, Fagote, Trompa e
Trombone.
O elenco foi constituído por Rita
(Helena Ferreira), Francisco (Raquel
Machado), Narrador (Mário Sousa) e
os Solistas e Coro por Rita Linhares,
Francisco Sousa, Paulo Furtado, Cecília
Hilário, Laura Aurélio, Nuno Furtado,
Teresa Pires, Inês Lopes, Maria Clara
Moura e Maria Frederica Araújo.
Os instrumentistas foram Ana Paula

Andrade (Piano), Joana Ribeiro (Harpa), Francisca Vilela (Viola d’Arco), André Fernandes (Contrabaixo), Lívio Dias
(Oboé), Válter Ponte (Clarinete), João
Vieira (Fagote), Duarte Alves (Trompa)
e Roberto Martins (Trombone).
A música foi da autoria de Ana Paula Andrade, a cenografia de Margarida
Andrade, a encenação de Helena Ferreira, a coordenação do projecto de Maria
Francisca Vilela, a coordenação técnica
de Mónica Reis, o som de Emanuel Cabral e a luz dce Júlio Raposo.
Esteve presente ao evento, o vereador

da Cultura e Educação, Sérgio Rezendes, que aproveitou a oportunidade para
instar as crianças a defender e “proteger
Património importante como o Coliseu
Micaelense, casa por onde já passaram
os vossos pais, avós e até bisavós”.
O autarca defendeu ainda que, “da
mesma forma devemos proteger os nossos milenares amigos, os animais e as
plantas, como fazem os colaboradores
da Câmara Municipal de Ponta Delgada para a jardinagem e para o canil”,
evocando o seu exemplo como modelo
a seguir. Sérgio Rezendes afirmou ainda

ser necessário “promover a Arte como
o elemento humano que nos trouxe ao
presente, neste caso o teatro, com mais
de 2.500 anos de história e a música,
arte tão antiga quanto a Humanidade.
Afinal, todas estas dinâmicas passaram
pelos vossos antepassados, por exemplo,
aqui no Coliseu”.
O vereador enalteceu, no final, “a
presença de todos e a amizade entre a
Câmara Municipal e o Conservatório
Regional de Ponta Delgada, que vos
trouxe até esta nobre sala”.

«A (im) possibilidade
“Até os tempos não
de uma ilha» inaugurada a 5 mais serem interditos”,
de Abril no MCM
de Filipa Cruz
O Museu Carlos Machado inaugura
dia 5 de Abril, pelas 18h30, no Núcleo de Arte Sacra, na antiga Igreja
do Colégio, a exposição «A (im) possibilidade de uma ilha» com curadoria
de Vítor Teves e museografia de Joël
Fernandes.
Toda a exposição parte da leitura
do romance de Michel Houellebecq
intitulado “A possibilidade de uma
ilha” (2005) e procura criar um diálogo entre algumas peças do museu
com algumas obras de artistas contemporâneos.
O diálogo e a dualidade são essenciais para a compreensão de toda a
exposição, que assenta na ideia base
de que é urgente o confronto entre
estéticas opostas como possibilidade
para a pluralidade e diversidade visual e de pensamento, em oposição à
progressiva uniformização das artes e
letras noutros espaços e contextos
A exposição ficará patente de 5 de
Abril a 3 de Julho, no Núcleo de Arte
Sacra, antiga Igreja do Colégio e po-

derá ser visitada de Terça-feira a Domingo entre as 10h e as 17h30.

“Até os Tempos Não Mais Serem Interditos”, de Filipa Cruz, será lançado
no próximo dia 4 de Abril às 17:30h,
na Livraria Letras Lavadas.
Este, que é o primeiro livro da artista plástica e que foi agraciado com
o I Prémio Literário Letras Lavadas,
pretende reflectir sobre o que não é
imediato, o que não é visível, o que
está latente, o constrangimento. Segundo Leonor Sampaio Silva, prefaciadora da obra e um dos elementos
do júri do concurso, a par de Álamo
Meneses e Paula de Sousa Lima, «a
poesia de Filipa Cruz revela grande
maturidade intelectual e sentido de
beleza.
As referências intertextuais que
abundam nestas páginas manifestam
a erudição acumulada e metamorfoseada em crítica do tempo, renomeação do mundo, magnetização da vida
pela palavra. O amor pelo corpo insular é um reflexo do amor pela vida,
que aqui se canta, nas suas múltiplas
cintilações nupciais». A apresentação

caberá, precisamente, a Leonor Sampaio da Silva. Filipa Cruz, natural de
Viseu, veio viver para os Açores aos
cinco anos e toda a sua construção enquanto pessoa e artista está marcada
pelo tempo, pelo clima, pela paisagem
e pelos materiais dos Açores, assim
como pelas pessoas, não havendo um
dia em que os Açores não construam
o seu imaginário, o seu desejo e o seu
sentido estético.
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Francisco César eleito Vice-presidente
da bancada do PS na República
Francisco César foi eleito Vicepresidente do Grupo Parlamentar do
Partido Socialista, integrando assim
a nova bancada parlamentar que foi
eleita com 93,22% dos votos.
Para o deputado do PS/Açores à
Assembleia da República, este é um
desafio que encara “com a maior das
responsabilidades”, e para o qual revela estar “fortemente determinado e
mobilizado para defender a Região, no
contexto das decisões que pertencem
aos órgãos de soberania”.
Reiterando as prioridades para
a Região, nesta XV Legislatura que
agora se inicia, Francisco César elenca “a defesa da nossa economia, nomeadamente, das nossas empresas,
do setor agrícola, das pescas e das
matérias relacionadas com a nossa

Autonomia”, não esquecendo áreas
mais transversais como “a defesa e
melhoria dos rendimentos das famílias e a implementação de medidas
que possam propiciar esse aumento”,
bem como a atuação necessária “ao nível da precariedade e do aumento do
rendimento dos mais jovens”.
A direção do Grupo Parlamentar
do PS, liderada pelo deputado Eurico Brilhante Dias, é composta por 12
vice-presidentes, integrando, além de
Francisco César, os nomes de Berta
Nunes e João Torres, ex-secretários
de Estado, mas também os deputados Hugo Pires, Pedro Delgado Alves,
Porfírio Silva, Susana Amador, Carlos
Pereira, Francisco Rocha, Jamila Madeira, Maria Antónia Almeida Santos
e Rosário Gamboa.

Novo Governo incentiva natalidade com
creches gratuitas e reforço do abono
No programa do Governo, que foi
entregue ontem à Assembleia da República, o Executivo pretende incentivar a natalidade, propondo medidas
como o reforço do abono de família e
das deduções fiscais no IRS, a garantia
progressiva da gratuitidade das creches até 2024, mas também do lado
da conciliação do trabalho e da vida
pessoal, abrindo a discussão da semana de quatro dias e de modelos híbrido
de laboração.
Naquela que classifica como “uma
verdadeira política de família” e “não
apenas uma política de melhoria das
perspetivas demográficas do país”, um
do objetivos do Governo é alargar as
respostas sociais de apoio à família,
“em particular para a infância e nos
territórios com uma rede mais frágil,
designadamente alargando a rede de
creches, com mais 20.000 novos lugares e modernizando 18.000 lugares,
e concretizando a universalização do
ensino pré-escolar”.
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O Executivo quer ainda assegurar a
“todas as famílias o valor de 600 euros
por criança ou jovem, através do abono de família ou de dedução à coleta
de IRS, garantindo que os titulares
do direito a abono de família acima
do 2º escalão que não obtenham esse
valor anual recebem a diferença para
esse valor, a transferir pela Autoridade
Tributária”.
Em paralelo, o documento que
expõe a estratégia para a XXIII
legislatura propõe a aprovação de um
Complemento ao Abono de Família,
de forma a garantir a todas as crianças
e jovens (até aos 18 anos) em risco de
pobreza extrema um montante anual
de apoio de 1.200 euros anuais.
O documento que expõe a estratégia para a XXIII legislatura menciona
ainda a aprovação e concretização de
medidas de conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar.
Pretende-se, assim, alargar “a necessidade de autorização expressa de

bancos de horas e regimes de adaptabilidade para pais de crianças até aos
6 anos, caso se demonstre impossibilidade de outro progenitor, promovendo
a majoração dos valores das licenças
parentais com partilha reforçada entre
progenitores e melhorando o acesso a
outras licenças para cuidados em caso
de partilha”. Para além disso, o Executivo quer “promover um amplo debate
nacional e na concertação social sobre
novas formas de gestão e equilíbrio
dos tempos de trabalho, incluindo a
ponderação de aplicabilidade de experiências como a semana de quatro dias
em diferentes sectores e o uso de modelos híbridos de trabalho presencial e
teletrabalho”. “Sendo a diminuição da
natalidade e da fecundidade um traço comum dos países desenvolvidos,
Portugal encontra-se entre aqueles em
que os níveis de fecundidade mais desceram ao longo das últimas décadas e
onde têm sido muito baixos, nos últimos anos”, justifica o Governo.

Quebra na produção
de cereais coloca em risco
alimentação mundial
Com os terrenos de cultivo arrasados pelas bombas e os agricultores mobilizados para a guerra, a invasão russa
pode reduzir para metade a colheita de
cereais na Ucrânia, fundamental para
a alimentação mundial, alertou esta o
governo ucraniano. Parte das regiões
com solo fértil, especialmente no sul,
como Kherson, Zaporozhye ou Odessa, estão a ser atormentadas por hostilidades.

Soprano russa
anuncia regresso
aos palcos e diz não ser
“aliada de nenhum líder”
A soprano russa Anna Netrebko
disse não ser “aliada de nenhum líder
na Rússia”, vincando a sua posição
contra a guerra na Ucrânia, e anunciou que vai regressar aos palcos no
final de Maio. “Reconheço e lamento
que acções passadas ou declarações
minhas possam ter sido mal interpretadas”, observou. A artista referiu ainda que nunca recebeu apoio financeiro
do Governo russo e lembrou que reside na Áustria.

Ilhas de Jeffrey Epstein
colocadas à venda
para compensar vítimas
de abusos sexuais
Duas das ilhas que fazem parte das
Ilhas Virgens Americanas tornaramse nos refúgios de Jeffrey Epstein, o
magnata norte-americano acusado de
abuso sexual e de gerir um esquema de
tráfico sexual, que envolvia menores.
As ilhas paradisíacas de Little Saint
James e Great Saint James tornaramse conhecidas como as “Ilhas dos
pedófilos” por serem palco das infames festas de Epstein. Agora, ambas as
ilhas estão à venda por 113 milhões de
euros, segundo o The Wall Street Journal. O advogado que gere o património
de Epstein afirmou que o dinheiro da
venda vai servir para pagar os processos judiciais que estão pendentes.

