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Salário médio dos trabalhadores açorianos 
aumentou 31 euros no último ano

O rendimento salarial médio mensal 
dos trabalhadores açorianos aumentou 
31 euros no último ano.  

Segundo dados agora divulgados 
pelo SREA, o rendimento salarial mé-
dio mensal líquido dos trabalhadores por 
conta de outrem por setor de atividade 
principal era de 902 euros no primeiro 
trimestre do ano passado, tendo aumen-
tado para 933 euros no primeiro trimes-
tre deste ano.

Este aumento veio a verificar-se ao 
longo dos trimestres de 2021, com 907 
euros no segundo trimestre, baixando 
no terceiro trimestre para 897 euros e 
aumentando novamente para 913 euros 
no quarto trimestre.

  O setor dos Serviços foi o que apre-
sentou o rendimento salarial médio men-
sal líquido dos trabalhadores por conta 
de outrem mais elevado (953 euros), 
apresentando uma variação homóloga 
de 3,6%, quando há um ano era de 920 
euros.

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca apresentam um salário 
médio de 839 euros, enquanto que In-
dústria, construção, energia e água têm 
um salário médio de 844 euros, quando 
há um ano era de 825 euros.

Remuneração bruta 
aumenta no país

  A remuneração bruta total mensal 
média por trabalhador (por posto de tra-

balho) aumentou 2,2% no trimestre ter-
minado em março de 2022 (1.º trimestre 
do ano), em relação ao mesmo período 
de 2021, para 1 258 Euros. 

Segundo revela o INE, a componente 
regular daquela remuneração aumentou 
1,7%, situando-se em 1 127 Euros, e a 
remuneração base subiu 1,6%, atingindo 
os 1 058 Euros.

 Em termos reais, tendo como refe-
rência a variação do Índice de Preços do 
Consumidor, a remuneração bruta total 
média diminuiu 2,0% e tanto a regular 
como a base diminuíram 2,5%. 

Estes resultados abrangem 4,3 mi-

lhões de postos de trabalho, correspon-
dentes a beneficiários da Segurança So-
cial e a subscritores da Caixa Geral de 
Aposentações. 

Em relação março de 2021, os maio-
res aumentos da remuneração total fo-
ram observados nas Atividades Imobili-
árias (secção L; 6,4%), nas empresas de 
1 a 4 trabalhadores (6,2%), no setor pri-
vado (3,0%) e nas empresas de Serviços 
de alta tecnologia com forte intensidade 
de conhecimento (5,5%). 

Foram observadas variações negati-
vas da remuneração total nas atividades 
de Eletricidade, gás, vapor, água quente 

e fria e ar frio (secção D; -16,3%), nas 
empresas de 500 ou mais trabalha-
dores (-0,6%) e nas empresas de Alta 
tecnologia industrial (-0,5%). 

Tal como observado nos resultados do 
Inquérito ao Emprego referentes ao 1.º 
trimestre de 2022, os dados administra-
tivos provenientes das duas fontes acima 
referidas apontam para um aumento de 
5,3% no número de trabalhadores por 
conta de outrem (postos de trabalho) 
em relação ao período homólogo do ano 
anterior (de acordo com o Inquérito ao 
Emprego, o número de trabalhadores 
por conta de outrem aumentou 4,5%).   

De 902 euros no ano passado 
passou para 933 este ano

Governo vai negociar novo 
estatuto do pessoal 
da acção educativa

O Governo dos Açores inicia, no dia 
27, a primeira ronda de negociações com 
os sindicatos para a criação do novo es-
tatuto do pessoal da ação educativa, que 
deverá ser revisto a cada três anos.

Numa nota publicada na página na 
Internet, o Governo Regional adianta 
que a secretária regional da Educação e 
dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, 
iniciou esta segunda-feira o processo 
negocial, remetendo às associações sin-
dicais do pessoal não docente na região 
uma proposta legislativa para “uma pri-
meira ronda de negociações a iniciar-se 
no próximo dia 27”.

Após a conclusão das negociações, o 
estatuto apresentado vai “integrar uma 
proposta de Decreto Legislativo Regio-
nal que será apresentada pelo Governo 
dos Açores à Assembleia Legislativa Re-
gional”.

De acordo com a titular da pasta da 
Educação, o documento “introduz crité-
rios para determinar a dotação mínima 
de referência de assistentes operacionais, 
por unidade orgânica”.

Trata-se de um documento “nos mes-
mos termos que havia sido aprovado na 
sessão plenária de fevereiro passado da 
Assembleia Legislativa Regional, pro-
posta pelo Bloco de Esquerda”, votada 
então com os votos favoráveis de todas 
as bancadas parlamentares, à exceção do 
PS”, lê-se na nota.

A proposta do Governo Regional terá 
em linha a tipologia dos edifícios esco-
lares, a sua dimensão e respetiva distri-
buição geográfica, o meio social onde a 
escola se insere, o seu horário de fun-
cionamento e a existência de instalações 
desportivas.

A oferta educativa e formativa, a exis-
tência de ensino artístico, o número de 
alunos e respetivo nível de ensino, bem 
como o número de alunos em educação 
especial vão ser outros critérios a ter em 
conta na proposta do Governo Regional 
para a distribuição de trabalhadores da 
ação educativa nas unidades orgâni-
cas, mencionou a governante, citada na 
nota.

Segundo Sofia Ribeiro, “a regula-

mentação destes critérios e da respetiva 
fórmula de cálculo constará de decreto 
regulamentar regional, que deverá ser 
revisto a cada três anos”.

Esta proposta terá em consideração 
“a evolução demográfica e a média do 
número de trabalhadores ao abrigo dos 
programas de inserção profissional na 
unidade orgânica”, acrescentou.

Sofia Ribeiro explicou ainda que o 
documento aprovado em Conselho do 
Governo estabelece procedimentos de 
formação contínua para o pessoal de 
ação educativa nos estabelecimentos de 
ensino, consoante as carreiras.

A titular da pasta da Educação já ti-
nha anunciado, aquando da negociação 
do Regime Jurídico da Criação, Auto-
nomia e Gestão das Unidades Orgâni-
cas, a alteração do nome da designação 
funcional do “pessoal não docente” para 
“pessoal da ação educativa”.

A primeira versão, referiu Sofia Ri-
beiro na altura, era feita “por negação 
de uma outra classe profissional: a classe 
docente”.

EDA foi alvo 
de ataque 
informático

A EDA foi alvo de um ataque 
informático na manhã de ontem, segun-
do revelou a própria empresa.

“A EDA, Electricidade dos Açores S.A. 
e as restantes empresas do Grupo EDA, 
foram objeto de um ataque informático 
cujas causas e impactos ainda estão a ser 
analisados, tendo o mesmo sido oportu-
namente notificado às entidades compe-
tentes”, informou a empresa numa nota 
enviada ao nosso jornal.

A EDA afirma que, apesar deste inci-
dente, estão asseguradas todas as condi-
ções inerentes ao normal fornecimento 
da energia elétrica na Região.

“A EDA lamenta todos os inconve-
nientes que esta situação possa causar, 
nomeadamente ao nível do atendimento 
comercial”, conclui a nota.

Com este ataque, o site da EDA ficou 
desactivado, não se sabendo quando irá 
ser reposto.

Por este motivo, todos os contactos 
por via da página da EDA na Internet 
estão sem funcionar.

Recorde-se que o Hospital de Ponta 
Delgada também foi alvo de um ataque 
informático já há alguns meses.



17 de Maio 2022 . www.diariodosacores.pt REGIONAL 3

A Câmara do Comércio e Indústria 
de Ponta Delgada considerou como 
“uma medida muito mais eficaz e efi-
ciente” do que a taxa turística a trans-
ferência para as autarquias de parte 
do IVA cobrado no turismo.

O presidente do Governo dos 
Açores, José Manuel Bolieiro, anun-
ciou, na sexta-feira, que o executivo 
açoriano pretende transferir para as 
autarquias parte da receita total do 
Imposto sobre Valor Acrescentado 
(IVA) cobrado na área do turismo.

“A direção da Câmara congratula-
se com esta decisão governamental, 
que vem reforçar a necessidade de 
revogar a legislação que criou a taxa 
turística regional. Espera-se que estas 
verbas atribuídas às autarquias sejam 
canalizadas para ações que devem ser 
no âmbito dos impactos pretendidos 
em melhorias da oferta turística lo-
cal”, considera a associação empresa-
rial de São Miguel e Santa Maria.

Numa nota de imprensa enviada 
às redações, a Câmara do Comér-
cio de Ponta Delgada sublinha que 
esta medida “vem transferir para as 

autarquias receitas geradas pelo tu-
rismo, em montante semelhante ao 
que adviria da cobrança de uma nova 
taxa turística”, seja de caráter regio-
nal ou municipal.

Esta medida “deve convocar mais 
as Câmaras Municipais às tarefas do 
turismo, dando-lhes recursos, sem 
diminuir o esforço do Governo no 
ordenamento estratégico e sustentá-

vel do setor”, acrescenta.
A associação empresarial assinala 

que a medida anunciada pelo Gover-
no Regional, de coligação PSD/CD-
PP/PPM, não implica “novas buro-
cracias” nem vem criar um novo custo 
de contexto para as empresas.

A Câmara do Comércio e Indústria 
de Ponta Delgada reiterou a oposi-
ção à criação de uma taxa turística 

regional, defendendo a revogação da 
legislação recentemente aprovada na 
Assembleia Legislativa Regional.

“Este pedido de revogação está a 
ser apoiado por uma petição pública 
que já reuniu mais do que 350 assi-
naturas”, revela a associação.

Na sexta-feira, após uma reunião 
com o presidente da Associação de 
Municípios dos Açores (AMRAA), 
o chefe do executivo açoriano disse 
que a transferência de parte do IVA 
do turismo vai representar um “va-
lor superior a 1,2 milhões de euros” 
para as autarquias. “O Governo Re-
gional quer propor fazer participar o 
poder local dos Açores nas receitas 
do chamado IVA turístico. Estamos 
a propor, para submeter depois ao 
parlamento, uma solução que permi-
ta passar essa receita turística como 
receita para o nosso poder local”, de-
clarou José Manuel Bolieiro, na ilha 
do Pico. O líder do executivo açoriano 
avançou que o Governo vai apresen-
tar um projeto de decreto legislativo 
na Assembleia Regional para efetivar 
aquela transferência de IVA.

Empresários de P. Delgada dizem que 
transferência do IVA para autarquias 
é mais eficaz do que taxa turística

Empresários de Angra querem 
novo modelo de transporte marítimo 
de carga

A Câmara de Comércio de Angra do 
Heroísmo (CCAH) reivindicou a alte-
ração do modelo de transporte marí-
timo de carga nos Açores, com uma 
maior rentabilização do porto da Praia 
da Vitória.

“O problema dos transportes ma-
rítimos de mercadorias é estrutural e 
só poderá ser solucionado com a alte-
ração no paradigma do modelo atual 
e com a capitalização e rentabilização 
da infraestrutura já existente no Porto 
da Praia da Vitória”, avançou a CCAH, 
em comunicado de imprensa.

A associação empresarial, que re-
presenta empresários das ilhas Tercei-
ra, Graciosa e São Jorge, manifestou 
“solidariedade” com os empresários 
das ilhas de São Jorge, Pico e Faial, 
“que vêm sofrendo problemas frequen-
tes de atrasos sistemáticos nas escalas 
de navios de mercadorias”.

Por isso, a CCAH propôs “uma atu-
alização e adaptação das escalas dos 
navios”, que otimize o porto da Praia 
da Vitória, “de modo as que as ilhas 
do grupo central não sejam prejudi-
cadas”.

“O transporte de mercadorias dos 

Açores deve ser visto de uma forma 
global e integrada e as políticas de 
transportes devem ser otimizadas, 
numa perspetiva de desenvolvimen-
to igualitário entre todas as ilhas, de 
forma a que o povo açoriano receba a 
sua mercadoria na mesma semana em 
que o navio sai do porto de origem do 
continente”, salientou.

A associação empresarial alega que, 
neste momento, isso “não está a acon-
tecer”.

“Sem previsibilidade e celeridade 
nos transportes não temos capacidade 
de desenvolvimento de todas as ilhas e 
esta previsibilidade e celeridade não se 
compadece com políticas monopolis-
tas e ou centralistas”, justificou.

A secretária regional do Turismo, 
Mobilidade e Infraestruturas, Berta 
Cabral, disse, na semana passada, no 
parlamento açoriano, que o Governo 
Regional vai avançar, em junho, com 
um estudo sobre transporte de mer-

cadorias interilhas, tendo em vista “a 
construção de um verdadeiro mercado 
interno”.

“Vamos avançar, em junho, com 
uma consulta para o estudo dos trans-
portes marítimos de cabotagem den-
tro da região. O caderno de encargos 
está praticamente concluído. Neste 
momento, estamos a ponderar com 
muito cuidado todos os termos de re-
ferência para fazerem parte do cader-
no de encargos”, adiantou.
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Açores bem classificados na política 
de integração de imigrantes e refugiados

Um estudo que avaliou as políticas 
de integração de migrantes não comu-
nitários e refugiados em 25 regiões de 
sete países europeus colocou Açores e 
Lisboa como regiões com grau avança-
do no modelo de integração regional.

“Das 25 regiões estudadas, 12 foram 
classificadas com um grau avançado 
em termos do modelo de integração 
regional, entre as quais as regiões de 
Lisboa e Açores, quatro encontravam-
se numa fase intermédia e nove com 
atraso”, referiu a Universidade de 
Coimbra (UC), que participou no 
estudo do qual resultou o primeiro 
Índice de Políticas de Integração de 
Migrantes para Regiões, denominado 
MIPEX-R.

O projeto, intitulado REGIN – 
Regions for Migrants and Refugees 
Integration e realizado nos últimos 
dois anos, “teve como grande objetivo 
incluir a integração de migrantes e re-
fugiados nas políticas de coesão social 
ao nível regional”.

 No caso de Lisboa, a avaliação teve 
como referência a atuação da Câmara 
Municipal.

A coordenação geral foi da Confe-
rência das Regiões Periféricas Marí-
timas da Europa, tendo o estudo sido 
conduzido em Portugal pelo investi-
gador Paulo Espínola, do Centro de 
Estudos de Geografia e Ordenamento 
do Território da UC.

Citado numa nota de imprensa, 
Paulo Espínola explicou que as polí-
ticas de integração das duas regiões 

portuguesas foram classificadas como 
“ligeiramente desenvolvidas, fazendo 
parte do grupo mais avançado, regis-
tando Lisboa maior pontuação global 
(máximo =100)”.

“Os pontos mais fortes da política de 
integração de Lisboa passam pela for-
mulação e implementação das políticas 
de integração e no desenvolvimento 
de relações com os atores envolvidos”, 
esclareceu o investigador, assinalando 
que “a política dirigida aos refugiados 
está mais desenvolvida do que a dos 
imigrantes não comunitários”.

Segundo Paulo Espínola, que teve a 
colaboração de Sandra Silva, investiga-
dora do Centro de Estudos Geográficos 
da Universidade de Lisboa no estudo 
relativo à capital, “ao nível das áreas 
de intervenção, atingiu pontuação 

máxima (100) no âmbito da estratégia 
para a cultura e religião, e necessita 
de melhorar o apoio à integração dos 
imigrantes nas escolas e, principalmen-
te, promover campanhas preventivas 
sobre antidiscriminação”

Já nos Açores, “a estratégia para 
os imigrantes encontra-se mais de-
senvolvida do que a dos refugiados”, 
salientou, realçando que aquela região 
autónoma apresenta “um bom nível de 
produção de políticas” e é forte “nas 
áreas de integração da cultura, religião 
e antidiscriminação”.

“No entanto, o mesmo não se veri-
fica no que se refere a implementação 
e avaliação das políticas, bem como no 
fraco nível de utilização de recursos 
comunitários e nacionais”, declarou 
Paulo Espínola, defendendo “medidas 
ao nível do apoio prestado aos imigran-
tes em termos de habitação e das suas 
línguas maternas”.

A UC esclareceu que “estas con-
clusões têm por base um questionário 
sobre políticas públicas de integração 
aplicado às entidades regionais ligadas 
direta e indiretamente aos imigrantes”. 
Este questionário abrangeu 61 indica-
dores e, em simultâneo, foi realizado 
outro com 57 perguntas de cariz mais 
estatístico.

De acordo com o investigador, em 
resultado do projeto, o Governo Regio-
nal dos Açores implementou algumas 
medidas de melhoria, tendo decidido 
“criar um ‘website’, uma aplicação mó-
vel e um documento impresso como 

guia de boas-vindas para os imigran-
tes”.

Este estudo foi financiado em 1,8 
milhões de euros pelo Fundo da União 
Europeia para o Asilo, Migração e a 
Integração e teve como parceria técnica 
e coordenação das regiões duas entida-
des e uma empresa especializada. Cola-
borou ainda o Governo dos Açores.

Paulo Espínola observou que com a 
guerra na Ucrânia, de onde já saíram 
seis milhões de pessoas, “esta corrente 
poderá mudar a relação de Portugal 
com os refugiados”.

“Desde a crise migratória do Me-
diterrâneo de 2015, com a política 
de redistribuição de Beneficiários 
de Proteção Internacional da União 
Europeia, que Portugal aumentou o 
número de vagas, que não são 100% 
ocupadas anualmente. Isto acontece 
porque existe uma clara preferência 
dos refugiados pelos países da Europa 
Central e Ocidental” declarou.

Admitindo que “pode haver uma 
alteração a este nível”, o investigador 
apontou a existência em Portugal de 
“uma comunidade ucraniana expres-
siva”, o que significa que “para o re-
fugiado ucraniano há atualmente um 
suporte de apoio, que pode ser familiar, 
amizade ou então simplesmente rece-
bido confortavelmente na sua própria 
língua”.

“Desta forma, à partida, estão reuni-
das as condições para o alargamento do 
período de estada desses imigrantes”, 
acrescentou.

O Chega anunciou ontem que “é a 
bem da transparência que se exige de 
um Governo Regional” esclarecimentos 
sobre a recente nomeação do novo pre-
sidente do Conselho de Administração 
da Unidade de Saúde do Corvo.

Num requerimento enviado ao Par-
lamento, o deputado José Pacheco pede 
esclarecimentos acerca da exoneração 
de António Salgado e da nomeação de 
Paulo Margato para o seu lugar, a meio 
do mandato.

O parlamentar do Chega acredita 
que é devida uma explicação “a todos 
os corvinos e aos restantes açorianos” 
acerca desta substituição e pormenores 
sobre os custos inerentes à exoneração 
e à nova nomeação.

Neste sentido, o Chega pretende sa-
ber quais os motivos que fundamenta-
ram a exoneração de António Salgado 
enquanto presidente do Conselho de 
Administração da Unidade de Saúde 
do Corvo e quais os custos que isso irá 
acarretar para a Região, uma vez que a 
exoneração ocorre a meio do mandato. 

Além disso, o CHEGA questiona o Go-
verno Regional acerca da continuidade 
de António Salgado enquanto delegado 
de saúde e médico na unidade de saúde 
da mais pequena ilha do arquipélago.

José Pacheco quer ainda saber quais 
os critérios que levaram à nomeação de 
Paulo Margato para presidir à Unidade 
de Saúde do Corvo e quais os custos 
desta nomeação. 

O deputado do Chega acredita que 
está em causa a transparência e a ver-
dade, lembrando que o novo presidente 
da Unidade de Saúde do Corvo foi can-
didato do PPM – um dos partidos da 
coligação que sustenta o Governo - às 
últimas eleições legislativas regionais.

Chega quer explicações
do governo sobre 
nomeação no Corvo

IL quer saber quantos 
funcionários tem o SPER

O Deputado da Iniciativa Liberal no 
Parlamento dos Açores, Nuno Barata, 
solicitou, ontem, ao Governo Regional, 
informação detalhada sobre os qua-
dros de pessoal das 19 entidades que 
integram o Setor Público Empresarial 
Regional (SPER), justificando “que 
só se podem implementar reformas 
e medidas de contenção e rigor na 
utilização de fundos públicos tendo 
conhecimento dos respetivos impactos 
sociais e económicos”. Num requeri-
mento remetido à Mesa da Assembleia 
Legislativa, Nuno Barata requer “o 
Quadro de pessoal, a 30 de abril de 
2022, das entidades que integravam 
o SPER (Setor Público Empresarial 
Regional):Atlânticoline, SA;Portos 
dos Açores SA;Lotaçor – Serviço de 
Lotas dos Açores, SA;Ilhas de Valor, 
SA;Teatro Micaelense – Centro Cultural 
e de Congressos, SA;IROA, SA;SATA 
Air Açores – Sociedade Açoriana de 
Transportes Aéreos, SA;SATA Inter-
nacional – Azores Airlines, SA;SATA 
– Gestão de Aeródromos, SA”. Para 
além desta informação detalhada, o 
parlamentar liberal solicita que os da-
dos sejam discriminados “por número 
de funcionários com contratos a termo 

e com contratos sem termo;Número 
de estagiários;Número de colabo-
radores ao abrigo de programas 
ocupacionais;Categoria, cargo ou função 
de cada funcionário;Remuneração men-
sal base de cada funcionário;Orgânica 
e organogramas das entidades que in-
tegram o SPER”. Os liberais apontam 
que “a maior parte dos documentos de 
prestação de contas destas entidades 
públicas empresariais regionais, públi-
cos e publicados, são relativos ao ano de 
2020, com exceção da empresa Portos 
dos Açores, cujo Relatório de Ativi-
dades e Contas de 2021 já foi tornado 
público”, lembrando que “o SPER é 
constituído atualmente por 19 entida-
des” – 3 são Entidades Públicas Empre-
sariais (Hospitais de Ponta Delgada, 
Angra do Heroísmo e Horta), 13 são 
Sociedades Anónimas (IROA, Teatro 
Micaelense, Azorina, Globaleda, EDA, 
Ilhas de Valor, Santa Catarina, Lotaçor, 
Portos dos Açores, Atlânticoline, SATA 
Gestão de Aeródromos, SATA Inter-
nacional – Azores Airlines e Sata Air 
Açores) e 3 são Sociedades por Quotas 
(SEGMA, Pousadas da Juventude dos 
Açores e Naval Canal Estaleiros de 
Construção e Reparação Naval).
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As explicações 
que se impõem!

O Parecer da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas sobre a Con-
ta da Região Autónoma dos Açores relativa ao ano 2020, mais concretamente a 
Ação n.º 21-D219 – Dívida Regional e Outras Responsabilidades,  faz referência,  
na página 39(1), ao seguinte: “Em 2020, a Ilhas de Valor, S.A., suportou encargos 
no montante de 503,4 mil euros, em resultado da entrada em incumprimento da An-
grasol – Hotelaria, Turismo e Comércio, S.A., perante a instituição de crédito junto 
da qual tinha contraído um financiamento de 5 milhões de euros em 2010, operação 
que beneficiou de um aval prestado pela referida empresa pública regional.

A verba em causa diz respeito a duas prestações previstas no plano de reembolso 
do mencionado financiamento que a Ilhas de Valor, S.A., na qualidade de avalista, 
regularizou em outubro de 2020.

A concessão daquele aval teve subjacente a prestação de uma contragarantia por 
parte da entidade beneficiária, que para o efeito constituiu a favor da Ilhas de Valor, 
S.A., hipoteca sobre os prédios urbanos de que era proprietária, nos quais edificou o 
Angra Marina Hotel. Desconhece-se, contudo, se a Ilhas de Valor, S.A., já encetou 
diligências no sentido de ser ressarcida da referida importância.”

Na sessão plenária de maio, da Assembleia Legislativa, que terminou na pas-
sada sexta-feira, no âmbito de um debate sobre finanças públicas, e após ter re-
ferido o contexto em que surgiu a prestação dessa garantia, tive a oportunidade 
de colocar uma questão ao Governo Regional sobre se a empresa Ilhas de Valor, 
SA já havia executado a hipoteca.

Na resposta, e após outras considerações, o Governo Regional afirmou que 
eu teria escondido a prestação dessa garantia por causa da prescrição de um 
qualquer procedimento judicial, levantou a questão de ter sido prestado um aval 
a esta empresa em concreto e não a outras, e lançou sobre mim a suspeição de 
beneficiar uma empresa em particular em detrimento de outras.

Bem sei que, para alguns, a parte que interessa neste assunto não é esclare-
cer, mas sim, como foi feito, insinuar, lançar suspeições e difamar.

Para aqueles que, porventura, tenham interesse em conhecer o assunto, aqui 
ficam as explicações.

1. O assunto remonta ao período em que exerci as funções de Secretário 
Regional da Economia do X Governo Regional dos Açores. Nesse período estava 
em funcionamento o SIDER – Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento Re-
gional dos Açores(2) , o qual, nos termos da legislação regional e comunitária, 
previa a concessão de incentivos financeiros a projetos de investimento privado. 
O incentivo ao investimento privado era atribuído com duas componentes: uma 
não reembolsável (fundo perdido) e outra reembolsável (a devolver pelo promo-
tor).

2. O artigo 7, n.º 3 do SIDER, na redação vigente em início de 2009, de-
terminava que “o incentivo reembolsável pode ser concedido através de instituições 
de crédito, nos termos definidos em protocolos a celebrar para o efeito com o departa-
mento do Governo Regional com competência em matéria de economia”; ou seja, as 
componentes reembolsáveis eram avançadas por uma instituição bancária, com 
quem os promotores celebravam um empréstimo, sendo os juros suportados 
pela Região.

3. O promotor Angrasol – Hotelaria, Turismo e Comércio, S.A viu apro-
vado, em 3 de abril de 2009, o seu projeto de investimento para a construção 
de um hotel de 5 estrelas, na cidade de Angra do Heroísmo, zona do Cantagalo, 
num investimento da ordem dos 21 milhões de euros. 

4. Nos termos da legislação em vigor, e da análise técnica que foi feita ao 
projeto, foi atribuído um incentivo não reembolsável de 5 milhões de euros e um 
incentivo reembolsável de outros 5 milhões de euros.

5. Quando, à semelhança de qualquer outro promotor, a Angrasol 
contactou com uma instituição de crédito em concreto para a disponibilização 
dos 5 milhões de euros referentes à componente reembolsável, a mesma afirmou 
não estar disponível para contratar com ela esse financiamento e disponibilizar 
esse montante.

6. Na sequência disso, o promotor contactou o Governo Regional afirman-
do que, não sendo o referido montante disponibilizado por uma instituição de 
crédito, deveria ser avançado pelo Governo Regional, entidade que se tinha com-
prometido, pelo contrato de concessão de incentivos ao investimento, a apoiar o 
investimento.

7. A questão, pelo menos na vigência do SIDER, era nova e, para esclarecê-
la com segurança do ponto de vista jurídico, depois de muita discussão e reuniões 
com o promotor, foi contactado um escritório de advogados – no caso concreto, 
o escritório Paz Ferreira e Associados -, a quem, se bem me recordo, a questão 
colocada foi no sentido de saber se, face a esta situação, a Região poderia, como 
contrapartida da entrega da componente reembolsável de um incentivo, exigir 
ao promotor a prestação de uma garantia. A resposta foi negativa, porque, à 

luz da legislação existente à data da assinatura do contrato de concessão de in-
centivos, não era possível exigir uma garantia ao promotor para lhe entregar a 
componente reembolsável do incentivo.

8. Refiro-me à questão da legislação existente à data da assinatura do con-
trato de concessão de incentivo porque, logo quando o promotor abordou pela 
primeira vez a Secretaria Regional da Economia, houve a perceção clara da ne-
cessidade de alterar a legislação para evitar que estas situações se repetissem. 
Foi isso que foi feito com a segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional 
do SIDER, ou seja, com o Decreto Legislativo Regional n.º 10/2010/A, de 16 de 
março, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa da Região Autó-
noma dos Açores.

9. No mesmo parecer do escritório do Prof. Doutor Eduardo Paz Ferreira, 
e como forma de evitar que a Região fosse obrigada judicialmente a entregar, 
sem mais, os 5 milhões de euros da componente reembolsável, é analisada a 
possibilidade de, fazendo intervir uma entidade do setor público empresarial, 
neste caso a Ilhas de Valor, SA, ser concedida uma garantia a uma instituição de 
crédito para disponibilizar o montante da componente reembolsável do incen-
tivo. A resposta foi positiva, mas só se a Ilhas de Valor tivesse a seu favor uma 
contragarantia.

10. Foi assim que foi feito: a Ilhas de Valor, SA deu o aval para que a Angra-
sol recebesse, mediante empréstimo bancário, os 5 milhões de euros da compo-
nente reembolsável do incentivo para a construção do hotel e, em contrapartida, 
a Angrasol constituiu a favor da Ilha de Valor uma hipoteca no valor de, salvo 
erro, cerca de 20 milhões de euros.

Em suma: Porque razão foi concedido esta aval pela Ilhas de Valor a uma 
empresa privada? Porque foi a forma de evitar que a Região fosse obrigada a en-
tregar, diretamente, o montante de 5 milhões de euros, correspondente à com-
ponente reembolsável de um incentivo, sem qualquer tipo de garantia.  

Para conceder essa garantia, a Ilhas de Valor tem alguma segurança de que 
vai ser paga? A Ilhas de Valor só deu o aval de 5 milhões de euros mediante a 
prévia constituição, pela Angrasol, de uma hipoteca a seu favor do investimento 
realizado que ascende a cerca de 20 milhões de euros.

A concessão desse aval colocou a Angrasol numa situação de benefício em 
relação a outros promotores? Não, porque não é usual a exigência ao promotor 
do investimento privado a constituição de uma hipoteca sobre o investimento 
aprovado. Para além disso, o aval não se refere a um qualquer negócio privado 
dessa empresa, mas apenas surge no âmbito do sistema de incentivos SIDER e 
ao abrigo da lei. Se a Angrasol não pagar, a Ilhas de Valor perde os 5 milhões de 
euros? Não. O que tem de fazer é executar a hipoteca de cerca de 20 milhões de 
euros que tem a seu favor. É de salientar a este propósito que essa hipoteca tem 
prioridade sobre outras eventuais que tenham sido constituídas sobre o mesmo 
imóvel.

Verificando-se que a Ilhas de Valor, na qualidade de avalista, já teve de as-
sumir o pagamento de duas prestações em atraso, já foi executada a hipoteca? 
O que o Tribunal de Contas diz é que desconhece e aquilo que o atual Governo 
disse foi que acertou um pagamento em prestações com o promotor.

Houve ou há algum procedimento judicial relativo a este assunto em curso 
ou que já tenha prescrito? Que eu tenha conhecimento nunca houve nem há 
qualquer procedimento judicial. De resto, esta situação – sendo expressamente 
reportada pelo Tribunal de Contas na Conta da Região – não mereceu qualquer 
tipo de esclarecimento adicional ou procedimento de responsabilidade finan-
ceira.

Resumindo, o concessão do aval é conforme a lei, defende o erário público 
porque, caso contrário, teria sido disponibilizada a verba de 5 milhões de euros 
sem qualquer garantia de reembolso, e não constitui um benefício de uma em-
presa em particular porque exigiu a esta uma hipoteca sobre o investimento, 
num valor bem superior ao montante avalizado.

O senhor Secretário Regional das Finanças e o senhor Presidente do Governo 
sabem de toda esta explicação ou poderiam facilmente saber toda esta explica-
ção? A resposta é sim. Quiseram saber? Pelos vistos, não.

Do comportamento de todos os envolvidos as Açorianas e os Açorianos reti-
rem  as devidas conclusões...

(1)https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/PareceresTribunalContas/pare-
ceres-craa/Documents/2020/21-D219_Relatorio_Divida.pdf

(2)Decreto Legislativo Regional nº 19/2007/A de 23 de Julho, alterado pelo Decreto Leg-
islativo Regional nº 2/2009/A de 2 de Março, Decreto Legislativo Regional nº 10/2010/A de 
16 de Março e pelo  Decreto Legislativo Regional nº 26/2011/A de 4 de Novembro 

Vasco Cordeiro
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SÁBADO, DIA 14 DE MAIO:

08:00 –  Recepção das ofertas de gado junto ao redondel de leilões 
da Associação Agrícola de São Miguel, Santana, em Rabo 
de Peixe (gen�lmente cedido)

11:00 –  Início da arrematação das ofertas de gado nas instalações 
da Associação  Agrícola de São Miguel

TERÇA�FEIRA, DIA 17 DE MAIO:

18:00 –  Tríduo Preparatório, no Santuário do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, com pregação pelo Padre Dr. Francisco 
Ruivo.

QUARTA�FEIRA, DIA 18 DE MAIO:

18:00 –  Tríduo Preparatório, no Santuário do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, com pregação Padre Dr. Francisco Ruivo.

QUINTA�FEIRA, DIA 19 DE MAIO:

18:00 –  Tríduo Preparatório, no Santuário do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, com pregação Padre Dr. Francisco Ruivo.

SEXTA�FEIRA, DIA 20 DE MAIO:

08:00 –  Missa no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
09:00 –  Missa no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
11:00 – Missa Des�nada aos Doentes na Igreja São José.

INÍCIO DAS FESTAS

21:00 –  Saída da Imagem para o adro, com Inauguração da 
iluminação decorativa da fachada do Santuário do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, com execução do Hino 
do Senhor Santo Cristo, Pela Banda Triunfo, seguida de 
desfile da Charanga dos Bombeiros Voluntários de Ponta 
Delgada, após este haverá a execução do Te Deum pelo 
Grupo Coral de S. José

22:00 –  Saída da Imagem do Santuário para a Igreja de São José. 
           - Abertura do Bazar.

22:15 –  Concerto Banda Triunfo

SÁBADO, DIA 21 DE MAIO:

00:00 –  Missa em São José  seguindo-se o inicio da Vigília em honra 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres

08:00 –  Missa Igreja São José. Seguida da Mudança Imagem para 
o adro do Santuário.

13:00 –  Recolha da Imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres 
(Santuário).        

            
16:30 – Procissão do Campo, passando em frente à Guarda de 

Honra prestada por uma companhia do Exército e Banda 
da Zona Militar dos Açores (16h45), com salva por uma 
corveta da Marinha e sobrevoo por uma aeronave da 
Força Aérea. (O percurso da Mudança da Imagem far-se-á 
no sen�do dos úl�mos anos: arruamentos N-S, E-W, S-N 
e W-E do Campo de S. Francisco).

17:45 –  Alocução por Sua Eminência, o Cardeal D. José Tolen�no 
Mendonça.

 Mantendo-se a Imagem no adro.

22:00 –  Mudança da Imagem para a Igreja de S. José. Abertura do 
Bazar

22:15 –  Concerto pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada

DOMINGO, DIA 22 DE MAIO:

00:00 – Missa em S. José, após a Missa segue-se o Inicio da Vigília 
em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 

06:00 –  Alvorada com salva de morteiros
 Missa dos Peregrinos.

09:15 –  Saída da Imagem da Igreja de São José para o adro do 
Santuário

09:30 –  Solene Concelebração Eucarís�ca, no Adro do Santuário, 
com a presença da Imagem do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, presidida por Sua Eminência, o Cardeal D. José 
Tolen�no Mendonça       

15:30 –  Saída do Guião da Procissão que percorrerá o trajeto 
habitual.

16:30 –  Saída da Imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
           - Recolha da Imagem após o final da procissão.

22:15 –  Concerto pela Banda Fundação Brasileira (Mosteiros). 
Abertura do Bazar 

SEGUNDA�FEIRA, DIA 23 DE MAIO �FERIADO MUNICIPAL�:

11:00 – Concelebração Eucarís�ca aplicada pelas intenções da 
Mesa da Irmandade e seus colaboradores. Presidida pelo 
Administrador Diocesano

15:00 –  Arrematação. Abertura do Bazar.

QUINTA�FEIRA, DIA 26 DE MAIO:

17:00 –  Abertura do Bazar

18:00 –  Encerramento das festas religiosas do Senhor Santo  
 Cristo dos Milagres Solene Concelebração, presidida  
 pelo Reitor do Santuário, Cónego Adriano Borges.

NOTA:  Tendo em conta a circunstância que ainda vivemos, 
Recomendamos o uso de Máscara, sobretudo durante as Vigílias, 
também em consequência dessa mesma circunstância, poderá 
este programa sofrer alguma alteração. 

Apartado 17 Vasco da Gama – Av. Roberto Ivens s/nº 
Ponta Delgada – São Miguel- Açores

PROGRAMA DAS FESTAS DO SENHOR
SANTO CRISTO DOS MILAGRES 2022

Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres

Pub.

        

Uma vida mais saudável 
e livre de doença 

O Dia Mundial da Hipertensão é assinalado a 17 de maio com o objetivo de 
sensibilizar e promover a prevenção, deteção e controlo da hipertensão.

A pressão arterial elevada é um dos principais fatores de risco para desen-
volver doenças cérebro e cardiovasculares. Estas doenças são a principal causa 
de morte no nosso país (e nos países desenvolvidos). 

Contabilizado apenas o ano de 2019, sabemos que faleceram 31.920 por-
tugueses e perderam-se 45.950 anos de vida, devido a mortes do aparelho 
circulatório.

Os hábitos de vida sedentários, com frequentes erros alimentares e a inati-
vidade física, levam ao aparecimento deste tipo de patologias, que infelizmen-
te são tão frequentes nas nossas consultas. 

Apesar de todo o conhecimento adquirido nesta área e dos esforços diri-
gidos nomeadamente ao controlo da Hipertensão arterial nos últimos anos, 
o mesmo está francamente longe dos nossos objetivos. Falta-nos promover 
literacia em saúde, maior adesão à terapêutica e diminuir de a inércia médi-
ca.

Para se fazer o diagnóstico de hipertensão arterial, basta cumprir algu-
mas medidas básicas e utilizar um aparelho (esfigmomanómetro) adequado 
e validado. Apesar de fácil, a técnica de medição, requer um cuidado extre-
mo, não se podendo prescindir das condições mínimas, técnicas incluindo e 
ambientais. Existe ainda a possibilidade de realizar uma monitorização am-
bulatório da pressão arterial (MAPA), na qual um aparelho portátil, faz as 
medições durante 24 ou 48h. Este exame apresenta diversas vantagens, em 
particular, na capacidade de classificar a hipertensão arterial em relação ao 
seu perfil noturno, bem como de verificar a eficácia da terapêutica ao longo 
das 24h do dia. 

Depois de diagnosticada hipertensão arterial, a normalização dos valores 
tencionais, é uma estratégia crítica que deve ser alcançada de forma breve. 

Vasta evidência demonstra que, só por si, a normalização destes valores é um 
importante fator para a redução dos eventos cérebro e cardiovasculares, quer 
fatais quer não fatais.

A abordagem destes doentes, implica não apenas o controlo dos valores 
tensionais ao longo das 24h, mas também, toda uma abordagem das suas pos-
síveis causas, avaliação das suas repercussões nos órgãos alvo (i.e coração, 
cérebro, olhos, rins e vasos sanguíneos) e a identificação dos restantes fatores 
de risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares, como por exemplo a 
diabetes, tabagismo, dislipidémia, obesidade.

A implementação de estilos de vida mais saudáveis, evitando os erros ali-
mentares, o excesso de sal, os hábitos tabágicos e a ingestão excessiva de bebi-
das alcoólicas, o sedentarismo e a inatividade física, a obesidade e a má gestão 
do stress, são primordiais na abordagem terapêutica não farmacológica. Do 
ponto de vista farmacológico, vários são os medicamentos disponíveis para 
combater o aumento da pressão arterial, devendo por isso o tratamento ser 
individualizado e diretamente dependente da avaliação do seu médico, uma 
vez que diferentes atitudes terapêuticas podem ser necessárias. 

Neste Dia Mundial da Hipertensão arterial, vamos então estar mais atentos 
a esta doença. Faça um rastreio e no caso dos valores se encontrarem elevados, 
consulte o seu medico assistente, não só para confirmar o diagnóstico, mas 
também, para discutir com ele o seu risco cardiovascular e adotar estratégias 
terapêuticas (não farmacológicas e farmacológicas se necessário) tendo em 
vista uma vida mais saudável e livre de doença.

Juntos pela sua saúde e pela saúde dos seus vasos!

* Médico Internista / Sociedade Portuguesa Medicina Interna

Diogo Cruz *
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www.houseclose.pt

Licença AMI: 12017
IMOBILIÁRIA

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

9500-153 Ponta Delgada
São Miguel, Açores

IMOBILIÁRIAS Compra e venda 
de imóveis, serviços 

e soluções para sua casa!

PUBPUB

PUB PUB PUB

IMOBILIÁRIAS
& SERVIÇOS!

DESTAQUE AQUI!

 162

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

296 650 240

ERA PORTAS DA CIDADE
portasdacidade@era.pt | era.pt/portasdacidade

296 247 100

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

296 096 096
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VENDA: 87.500€

VENDA: 115.000€

VENDA: 65.000€

VENDA: 485.000€

VENDA: 340.000€

Moradia geminada,
Furnas – 380m2 

Lote de terreno, 
Rosto do Cão– 206m2 

Lote de terreno, 
Rosto do Cão  – 474m2   

Lote de terreno, Livramento 
– 504m2 

Terreno urbano, 
Rosto do Cão  – 5000m2 

R. DR HUGO MOREIRA, 14
PONTA DELGADA

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

WWW.UNU.PT

PUB

Fantástica moradia, situada em zona muito calma, 
isolada, com a natureza ao seu redor, onde a paz e 
o sossego imperam.  

Excelente moradia de grandes dimensões, situada a 
100 metros da Praia das Milicias, com uma vista so-
berba sob a praia e também serra. O acesso á praia 
pode ser feito por estrada corrente ou alternativa(1 
minuto a pé).  

Espaço comercial destinado a serviços, localiza-
do em zona Nobre de ponta Delgada, com área 
de 204 m2, num 2º Piso, em excelente estado de 
conservação(como novo).  

Fantástico apartamento T2, em prédio com inicio 
de construção este ano e conclusão em Março 2023, 
denominado “Bela Vista”, situado no Alto da Mãe de 
Deus.  

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.
Zona muito calma, muito boas acessibilidades, com 
uma vista mar e serra soberba.

VENDA

VENDA

ARRENDAMENTO

VENDA

VENDA

REFª C00292

REFª C00288

REFª C00291

REFª C00287

REFª C00282

PREÇO: 399.500€

PREÇO: 674.500€

PREÇO: 1.000,00€

PREÇO: 75,000€

PREÇO: 290,000€
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João Bosco Mota Amaral*

Teve lugar na cidade da Horta, no Sábado passado, a reunião presencial 
do Conselho Regional do PSD/Açores, coincidindo com a data da celebração 
do 48.º aniversário da fundação do Partido. Foi um importante momento de 
reflexão sobre os problemas actuais da governação dos Açores, das quais o 
PSD/Açores tem presentemente a principal responsabilidade; mas foi tam-
bém uma oportunidade privilegiada para congratulação com o trabalho rea-
lizado ao longo dos anos posteriores à Revolução do 25 de Abril, em serviço 
do Povo Açoriano, para a valorização deste no plano nacional e na projecção 
da sua identidade para além fronteiras, desde logo no âmbito europeu e tam-
bém transatlântico.

O Presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, lançou mesmo como 
objectivo prioritário assumir o Partido a celebração do Cinquentenário des-
de já, realizando iniciativas de valor, a decorrerem ao longo dos próximos 
dois anos.  É que o PSD/Açores desempenhou e desempenha um papel de 
alto significado histórico, que interessa divulgar e manter vivo. E o trabalho 
realizado tem ainda repercussões nacionais e até europeias, do que resulta a 
natural repercussão das comemorações nos palcos respectivos.

Cada Partido Político propõe o seu próprio ideário à livre apreciação das 
pessoas, assente sobre conceitos fundamentais acerca do Homem e da So-
ciedade; destes se deriva o projecto político defendido, no caso concreto a 
dignificação e emancipação do Povo Açoriano, a realizar no quadro da social-
democracia. Esta por seu turno entende-se como uma solução de Liberdade 
e de Responsabilidade de cada pessoa, ao serviço da qual a própria sociedade 
se coloca. A livre empresa e a propriedade individual surgem compaginadas 
com a intervenção do Estado, para assegurar a promoção dos mais fracos e 
a realização do Bem Comum. São inúmeras as concretas aplicações destes 
princípios, sempre submetidos à aceitação e à votação popular, de acordo 
com as formas mais avançadas da Democracia.

Parece-me muito razoável que o PSD/Açores vinque bem a sua identida-
de política, sem se deixar absorver pelas questões correntes da vida pública, 
menos ainda pelo natural combate político com as outras forças partidárias. 
Julgo aliás que todos os partidos têm a obrigação de formar os seus militan-
tes e apoiantes, e a opinião pública em geral, motivando-os para a realização 
do seu ideário e projecto de sociedade, em vez se esgotarem em questiúnculas 
de poder ou na discussão de dificuldades correntes.

Nos domínios da Política com P grande, o PSD/Açores tem muito que 
contar! O seu contributo para o lançamento e consolidação da Autonomia 
Democrática dos Açores tem inegável relevância histórica e comprovou-se 
instrumental para o arranque do desenvolvimento económico, social, cultu-
ral e político do nosso Arquipélago. 

Não é que se esqueça o contributo de outras forças políticas, partidárias 
ou até informais, para a realização do que está feito. Mas não é possível es-
quecer também que o projecto de uma nova organização política para os 
Açores, com dimensão regional e aspirando a um verdadeiro auto governo 
insular, foi iniciativa do PSD/Açores e enfrentou objecções e desconfianças 

várias, dentro e fora do ambiente açoriano. Valeu-lhe ter recebido grande 
apoio do eleitorado em todas as Ilhas dos Açores, daí resultando ter o PSD/
Açores eleito 5 dos 6 Deputados à Assembleia Constituinte que nos foram 
por lei atribuídos, nas primeiras eleições realmente livres e justas realizadas 
em Portugal, ainda por cima e também pela primeira vez contando com um 
sufrágio deveras universal.

Nos 20 anos de mandato do PSD/Açores, sempre com maioria absoluta 
na Assembleia Legislativa Regional, foram lançadas as bases sólidas para a 
consolidação e fortalecimento da Autonomia Regional, aliás sempre amplia-
da nas sucessivas revisões constitucionais, dinâmica que se manteve até à 
mais recente, datada de 2004, cuja Lei tive o gosto de assinar, na qualidade 
de Presidente da Assembleia da República.

A projecção internacional da Autonomia Política dos Açores começou 
logo nos primeiros tempos, com a intervenção nas negociações de revisão do 
acordo luso-americano sobre a concessão de facilidades militares na nossa 
Região Autónoma. E continuou com o incremento das relações com as Co-
munidades Açorianas, formadas por emigrantes, antigos e novos, oriundos 
das Ilhas, nos Estados Unidos da América e no Canadá, de costa a costa, no 
primeiro caso incluindo ainda o Havaí, caso limite da confirmação da iden-
tidade própria do Povo Açoriano; e ainda na Bermuda e no imenso Brasil. 
Pode talvez afirmar-se que ficaram lançadas as bases para a formação de um 
“lobby” açoriano no Novo Mundo.

Especialmente importante se revelou a inserção da Região Autónoma dos 
Açores, em permanente e frutuoso diálogo com a Região Autónoma da Ma-
deira, na nova dimensão europeia, aberta com a negociação e posterior ade-
são de Portugal às Comunidades Europeias, posteriormente União Europeia. 
Foi decisiva a iniciativa açoriana: para a criação da Comissão das Ilhas da 
Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa; para a convocação 
e realização das sucessivas Conferências das Ilhas Europeias, sob os auspícios 
da Conferência dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa; para 
a definição do conceito de Ultraperiferia Europeia e posterior constituição 
da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, hoje entidade 
reconhecida como parceiro autorizado das Instituições Europeias. Boa parte 
da cornucópia dos fundos europeus que depois disso tem vindo a chegar aos 
Açores bem pode incluir-se, com justiça e sem desdouro de valiosas e eficazes 
iniciativas posteriores, no legado dos primeiros anos da Autonomia Regio-
nal.

Empenhado em fazer valer o contributo do PSD/Açores nestes 50 anos, já 
à vista, de vida democrática, José Manuel Bolieiro desafia o Partido a assu-
mir a sua História. Corrigindo assim rumos anteriores, daí só pode decorrer 
o fortalecimento da sua liderança. Boa sorte!

* (Por convicção pessoal, o Autor não respeita o assim chamado Acordo 
Ortográfico.)     

O PSD/Açores a caminho 

do Cinquentenário 

A Presidente da Câmara Muni-
cipal da Lagoa, Cristina Calisto, foi 
distinguida no evento comemorativo 
do 30.º aniversário do Lions Clube da 
Lagoa, em reconhecimento pela presti-
giosa colaboração do Município à pro-
moção do serviço Lionístico. 

No âmbito deste aniversário, a Go-
vernadora dos Lions, Sofia Félix foi 
recebida na Lagoa, sendo que, a edil 
lagoense, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal, foi convidada a 
visitar o Núcleo Museológico dos Lions, 
que se situa na Casa dos Lions, na fre-
guesia de Santa Cruz, e igualmente, de-
correu uma sessão para apresentação 
de cumprimentos no Salão Nobre do 
edifício dos Paços do Concelho. 

Na ocasião, Cristina Calisto recor-
dou que “os Lions, que são parceiros 

da Câmara Municipal da Lagoa, foram 
recentemente homenageados com a 
medalha de mérito cívico no âmbito 
da Sessão Solene que assinalou as co-
memorações dos 500 anos de elevação 
da Lagoa a vila e a sede de concelho e 
dos 10 anos de cidade, por reforçarem o 
papel das colectividades na construção 
da melhoria da qualidade de vida e do 
progresso do nosso território”, demais 
acrescentou que, “as instituições e to-
dos aqueles que dirigem essas insti-
tuições, como todos aqueles que já o 
fizeram no passado, foram essenciais 
para que na Lagoa se tivesse melhores 
condições de vida”.  

A edil lagoense finalizou o seu dis-
curso felicitando esta instituição e 
relembrando que “os Lions prestam 
na área social, um importante apoio 

às famílias mais carenciadas, princi-
palmente, às crianças e nessa medida, 

presto um reconhecimento especial 
pelo trabalho que têm desenvolvido”. 

Cristina Calisto distinguida pelo Lions Clube da Lagoa 
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Nove alunos do Conservatório Regional de Ponta 
Delgada premiados na Madeira 

Nove alunos do Conservatório Regio-
nal de Ponta Delgada que participaram 
no “XV Concurso Luiz Peter Clode”, or-
ganizado nos dias 12 a 14 de Maio pelo 
Conservatório – Escola Profissional das 
Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clo-
de na cidade do Funchal conquistaram 
prémios.

Este concurso, destinando a jovens 
alunos dos dois Conservatórios, con-
tou com a participação de 100 alunos 
de ambos os Conservatórios Regionais, 
nas áreas da música e da dança, nas ca-
tegorias de solista, concerto e música 
de câmara.

Ilídio Costa (eufónio) obteve o 1º 
prémio na categoria E solista. Inês 
Alves (flauta transversal) conquistou o 
1º prémio na categoria C solista e o 2º 
prémio na categoria de concerto.

Na modalidade de órgão, Henrique 
Rodrigues obteve o 1.º prémio, Rute 
Ponte o 2º prémio, Beatriz Cruz o 3º 
prémio e Clara Vizinho uma menção 
honrosa. Na modalidade de música de 
câmara, o quarteto de tubas, compos-
to pelos jovens músicos Ilídio Costa, 
Daniel Bulhões, Lucas Medeiros e João 

Fraga alcançou o 2º prémio.
Os jovens músicos premiados nesta 

competição são alunos dos professores 
do Conservatório Regional de Ponta 
Delgada Marco Torre, Mónica Reis e 
Sílvia Oliveira. Os alunos que obtiveram 
o primeiro prémio, em cada categoria 
ou modalidade, apresentaram-se em 
concerto no dia 15 de Maio, no Centro 
de Congressos da Madeira.

O Vice-Presidente do Conselho 
Executivo do Conservatório Regional 
de Ponta Delgada, Roberto Martins, 
integrou o júri deste concurso, tendo a 
professora Irina Semënova, desta escola, 
sido a pianista acompanhadora.

O “Concurso Luiz Peter Clode” é uma 
competição que se realiza anualmente 
na Madeira, destinada aos alunos que 
frequentam o Conservatório da Ma-
deira, sendo esta a primeira vez que se 
estende aos Açores e ao Conservatório 
Regional de Ponta Delgada, tendo como 
objectivo promover o contacto entre os 
jovens músicos, a competição salutar 
entre os diferentes níveis de ensino 
leccionados em cada estabelecimento 
de ensino e estreitar a cooperação en- tre ambas as escolas do ensino artístico especializado da música.

       

Espaços de uma metrópole 
como caleidoscópio 

Adir da Luz Almeida*

O que é um caleidoscópio? Geralmente, é entendido como “um brin-
quedo” para crianças. Mas, não só. Muitas vezes é uma inspiração para a 
arte.

Para que serve um caleidoscópio?  A palavra, em si, tem origem na 
aproximação de vários termos: o grego kallós (belo, bonito); eidos (ima-
gem); skopeo (olhar, observar). Seria “olhar o que é belo”. O que é o belo? 
Quais espaços de uma metrópole consideramos belo? Esta é uma pergun-
ta complexa. O belo é igual para todos? No que vemos beleza?

A Professora Clarice Nunes, em 1992, descreve a simbólica divisão es-
pacial dos “bairros”, como são chamados, no Brasil, os diversos espaços da 
metrópole, criam delimitações subjetivas entre os espaços:“Bangu, assim 
como São Cristóvão eram definidos pela presença dos operários e Botafogo 
pelas suas famílias tradicionais. Realengo agrupava funcionários públicos 
e militares e a Tijucaconcentrava os profissionaisliberais (médicos, profes-
sores e dentistas), pequenos e grandes industriais comerciantes.......

Tal representação genérica dá conta dos diversos fluxos de relações 
e outras representações contidas nessa homogeneização de cada bairro? 
Cremos que não.

De qual metrópole falamos aqui? A metrópole é a Cidade do Rio de Ja-
neiro, emblemática e complexa metrópole considerada o “centro cultural 
do Brasil”. Optamos por um “bairro”: Realengo.

O “bairro” de Realengo localiza-se dentro do espaço metropolitano 
chamado Zona-Oeste. São quatro espaços geo-administrativos: Zona-
Sul, Centro, Zona-Norte e Zona Oeste. Realengo fica distante 40 minu-
tos do Centro da Cidade do Rio, espaço dos três poderes da República 
representativa, cortado pela Linha Férrea Central do Brasil. Até os dias 
presentes o nome continua produzindo a “subjetividade” que permanece 
no “imaginário social”: Central do Brasil.

No “bairro”, onde “pobreza”, “riqueza”, misturam-se é atravessado, 
também, pela Avenida Brasil, o que “naturaliza”, não só nesse “bairro”, a 
“visão” de uma Avenida chamada Brasil, que lhe dá importância. 

Porém, não produz o mesmo “orgulho” na história do bairro. Costuma-
se dizer: “lá para os lados da Avenida Brasil”. Não basta falar do“bairro”, 

mas buscar compreender o que é estar no bairro.
O que sabemos hoje, sobre a formação social de Realengo?
Sua história é muito peculiar, fortalecendo o “imaginário social” dos 

que ali têm suas moradas ou para quem nele trabalha. O efeito dessa 
produção é uma “atmosfera” de importância local: “Aqui se chamava Real 
Engenho. Engenho porque tinha muitas fazendas de cana de açúcar e gado. 
Real porque era um caminho utilizado pela Corte nas idas para São Paulo”. 
(fala de morador)

Ruas com nomes de “Imperador”, “Imperatriz”, “Barão da Piraquara”, 
fazem parte de sua espacialidade. A “aparência”, a “atmosfera”, ao longo 
do tempo começou a mudar na medida em que mudava a Cidade como 
um todo. A Estrada de Ferro Central do Brasil, em Realengo, simbolica-
mente, produziu o efeito de separação social: o lado onde era o caminho 
da Corte encontramos a classe média local e seus antigos casarões, o ou-
tro lado da linha férrea é o “outro lado”, dando a conatação de inferiori-
dade.

Num sentido simbólico inverso às das cidades europeias, as “áreas pe-
riféricas” das metrópoles foram tendo como significado ineficiência de 
serviços básicos, o que é realidade. Realidade, sem nenhuma “naturalida-
de”, que aproxima a “noção” de subúrbio à de “pobreza”, pois, no senso-
comum, subúrbio é o lugar onde mora o “pobre”. Dependendo de onde 
esteja localizado pode receber o adjetivo de “perigoso”. Subúrbio seria o 
local onde morariam os “pobres perigosos”. 

Qual beleza o “caleidoscópio” pode apresentar? O que é o belo? “Rou-
bando” as perguntas de João do Rio (1881-1921), jornalista, cronista, tra-
dutor, teatrólogo, considerado um pioneiro da crônica-reportagem, as 
reescrevo: Qual de vós já sentiu o mistério, o sonho, os vícios, as ideias de 
cada bairro?

*Universidade de São Paulo /
Professora Adjunta – Universidade do Rio de Janeiro
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Administração da 4.ª dose já arrancou nos lares

Marcelo sobre o aborto: “Não acredito que Portugal 
possa vir a recuar. É uma não questão” 

Depois de a Direcção-geral da Saú-
de (DGS) ter antecipado a quarta dose 
da vacina contra o novo coronavírus 
nos lares, a operação arrancou ontem, 
os maiores de 80 anos serão chamados 
nas próximas semanas e já se adivinha 
uma quinta dose para o Outono para 
a população mais vulnerável.

Em declarações ao meio de comuni-
cação Nascer do SOL, Manuel Carmo 
Gomes, epidemiologista, professor da 
faculdade de Ciências e membro da 
Comissão Técnica de Vacinação da 
Covid-19 da DGS disse que “o sinal de 
que íamos ter um subida consistente 
de casos e não apenas uma ondazinha 
foi o que levou a comissão a recomen-
dar a quarta dose agora”.

“É evidente que isto pode causar 
um certo sentimento de que as vacinas 
não funcionam e algumas pessoas têm 
dificuldade em perceber, mas esta é a 
realidade: continuam protegidas con-
tra doença que leva a hospitalização 
mas infelizmente os anticorpos des-
cem e ao fim de quatro meses estamos 
praticamente desprotegidos de infec-
ção. Se temos uma vacina que conse-

gue repor os níveis de anticorpos em 
13, 14 dias, temos de disponibilizar 
essa oportunidade de os mais idosos 
se protegerem”, acrescentou.

“No próximo Outono/Inverno, até 

pela evolução que temos visto da Omi-
cron, provavelmente teremos novas li-
nhagens e por isso será provável que 
seja recomendado um novo reforço, 
que poderá ser administrada junta-

mente com a vacina da gripe. Teremos 
de recomendar às pessoas mais frágeis 
que se protejam o número de vezes 
que for preciso”. 

“A população elegível é de cerca de 
750 mil pessoas, que devem ser vaci-
nadas com um intervalo mínimo de 
4 meses após a última dose ou após 
um diagnóstico de infecção por SARS-
CoV-2, ou seja, este reforço abrange 
também as pessoas que recuperaram 
da infecção”, disse a DGS.

Recorde-se que nos primeiros 12 
dias de Maio morreram 259 pessoas 
com covid-19. São cinco vezes mais 
mortes do que no período homólogo 
do ano passado.

Com base na situação dos últimos 
dias, Portugal deverá voltar na pró-
xima semana a ultrapassar os 30 mil 
diagnósticos a cada 24 horas. Segundo 
o que apurou o j0rnal  o Nascer do 
SOL, as previsões dos grupos que dão 
apoio ao Governo apontam neste mo-
mento para que o nível de infecções se 
aproxime dos 40 mil novos diagnós-
ticos/dia ao longo das próximas duas 
semanas.

O Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, deu este Domingo 
a sua opinião sobre a lei do aborto em 
Portugal, à luz do que se passa nos Es-
tados Unidos, sublinhando que não 
espera uma “reversão legislativa”.

“Não acredito que Portugal possa 
vir a recuar no aborto. Era preciso 
que as linhas radicais, religiosas, nes-
sa matéria ganhassem um peso bru-
tal. E não há hoje vozes favoráveis a 
uma revogação/reversão legislativa”, 
disse citado pelo “Diário de Notícias” 
(DN).

Segundo o responsável, “a socie-
dade portuguesa acabou por, de al-
guma maneira, deixar de considerar 
esta questão como uma questão de 
clivagem clara, doutrinária. É uma 
questão que existia nos anos 1980 e 
1990; em 2007, como se viu pelo re-

sultado do referendo, já existia me-
nos”.

“E hoje pode-se dizer que é uma 
não questão, é uma questão que pode 
existir na consciência de cada qual 
mas que não é na consciência colec-
tiva uma questão fracturante. Deixou 
de existir como questão, é um facto”, 
sublinhou o Chefe de Estado.

Marcelo disse ainda que “a práti-
ca acabou por mostrar que não houve 
uma interpretação muito radical da 
lei. Num primeiro momento houve 
um aumento muito significativo de 
abortos, mas depois o número esta-
bilizou. Nos últimos dados que vi, de 
2019 há uma estabilização”, reiterou 
ao “DN”.

As declarações do Presidente da 
República surgem numa altura em que 
o Supremo Tribunal norte-americano 

deverá anunciar uma decisão sobre a 
inconstitucionalidade da ilegalização 
do aborto decretada em 1973.

O caso do aborto está entre os 37 
não resolvidos que foram discutidos 
no país. Os juízes, segundo a agência 
de notícias AP, emitem todas as deci-
sões no início do verão.

Na Quarta-feira, o Senado norte-
americano rejeitou a Lei de Protecção 
à Saúde das Mulheres, que inscreveria 
o direito ao aborto na legislação fede-
ral, uma demonstração contundente 
da divisão partidária no país sobre a 
questão.

Um total de 51 votos contra, so-
bretudo de senadores republicanos, 
bloquearam o projecto de lei que pro-
tegeria o acesso ao aborto em todo o 
país, votado favoravelmente por 49 
senadores.

Paul Krugman, de 69 anos, é mais 
conhecido pelas suas análises e por ter 
sido distinguido com o Nobel da Eco-
nomia em 2008, mas agora é notícia 
devido a uma conquista mais física do 
que económica.

O economista decidiu pedalar mais 
de 200 quilómetros em Portugal, ten-
do celebrado o facto de forma efusiva 
nas redes sociais.

“Consegui. Aconteceu alguma coi-
sa nos últimos dez dias? De qualquer 
forma, só devo voltar ao serviço no Do-
mingo”, lê-se numa publicação sua no 
twitter.

Paul Krugman já tinha avisado, para 
que quem o acompanha e gosta de o ler, 
que estaria mais afastado das redes so-
ciais durante duas semanas e que não 
escreveria a sua coluna habitual no The 
New York Times e na newsletter.

O economista chegou mesmo a re-
velar a razão da ausência, dizendo que 
ia participar numa “bike trip”, viagem 
de bicicleta em tradução livre, mas não 
tinha adiantado qual o destino do pas-
seio “a duas rodas”, que, sabe-se agora, 
era Portugal.

A bike trip consistiu num percurso 
de Sagres a Évora, cerca de 230 qui-
lómetros de bicicleta, que exigiram 
uma preparação física grande de Paul 
Krugman, que estava confiante, mas 
cauteloso.

“Treinei duro para esta. Por outro 
lado, tenho 69 anos. Vamos ver”, tinha 
escrito a 1 de Maio no Twitter. Quase 
duas semanas depois, sabe-se que a 
viagem terá durado cerca de 10 dias, 
correu bem e que a idade com o econo-
mista estava preocupado é só mesmo 
um número.

Nobel da Economia 
Paul Krugman foi 
de Sagres a Évora 
de bicicleta
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INFORMAÇÕES12

TABELA DAS MARÉSFARMÁCIAS

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

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

HOSPITAIS
Ponta Delgada - 296 203 000 
Nordeste - 296 488 318 - 296 488 319
Vila Franca - 296 539 420
R. Grande - 296 470 500
Povoação - 296 585 197 - 296 585 155

POLÍCIA

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

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA

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

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

MUSEUS

MISSAS

SERVIÇOS CULTURAIS

Povoação
Biblioteca:

De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00 

Ribeira Grande
Centro Comunitário e de Juventude

de Rabo de Peixe
Teatro Ribeiragrandense

Horário da 2ª a 6ª das 9h00 às 17h00

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

BOMBEIROS

Ponta Delgada 
Biblioteca Pública e Arquivo Regional de 

Ponta Delgada
Horário de inverno (Outubro a Junho)

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

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

Sábado encerrado
Biblioteca Municipal Ernesto do Canto

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

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

Horário de verão (durante as férias 
escolares): 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h30

Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal

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

296 20 50 50

TÁXIS

PRAÇA DE TÁXIS

JOGOS SANTA CASA

COLISEU MICAELENSE

TEATRO MICAELENSE

JOGOS SANTA CASA

Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada

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

Horário das Exposições

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

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

Sonic 2: O Filme
Seg. a Qua.: 18:30

A Cidade Perdida 
Seg. a Qua.: 16:00 / 18:40

Os Mauzões
Seg. a Qua.: 16:20

Monstros Fantásticos: Os Segredos de 
Dumbledore

Seg. a Qua.: 21:10

O Sétimo Dia
Seg. a Qua.: 17:10

Doutor Estranho no Multiverso da Lou-
cura

Seg. a Qua.: 16:10 / 18:50 / 21:00 / 21:30
 

Um Filme em Forma de Assim
Seg. a Qua.: 16:40 / 19:10 / 21:40 

Sábados: das 14h00 às 17h00

Ponta Delgada 
Museu Carlos Machado

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

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

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

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

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

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

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

Ribeira Grande 
Museu Municipal

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

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

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

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

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

* Não há no mês de Agosto
** Nos meses de Julho e Agosto não haverá 
Eucaristia Dominical às 18h00, na Igreja de São 
José. Esta será retomada no 1º Domingo do mês 
de Setembro.

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Povoação
Museu do Trigo

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

11h00 às 16h00

2:43 - Preia-mar
8:54 - Baixa-mar
15:07 - Preia-mar
21:22 - Baixa-mar

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

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

EFEMÉRIDES
1984 - A Câmara de representantes 

norte-americana, rejeita pelo terceiro ano 
consecutivo, um pedido do presidente 
Ronald Reagan de atribuição de verbas ao 
Pentágono para fabrico de armas quími-
cas, interrompido pelos EUA em 1969.

1986 - Edén Pastora, o “comandante 
zero”, líder dos rebeldes que combatem 
o regime de Manágua, pede asilo político 
à Costa Rica, afirmando não ser possível 
uma vitória militar sobre os sandinistas.

1987 - Um avião iraquiano dispara 
um míssil contra a fragata norte-ameri-
cana “Stark”, no Golfo Pérsico, matando 
28 marinheiros dos EUA.

1989 - A União Soviética inicia a 
retirada de tropas e unidades de combate 
da RDA, num comboio especial a partir 
da localidade de Jueterbog, em direcção 
a Krivoi Rog (Ucrânia), na presença de 
jornalistas ocidentais e do Comandante- 
Chefe das tropas soviéticas estacionadas 

na RDA, general Boris Snettkov.
1990 - A Assembleia Geral da Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS) 
retirou a homossexualidade da sua lista 
de doenças mentais.

1996 - O novo primeiro-ministro 
italiano, Romano Prodi, anuncia a cons-
tituição do 55º governo italiano depois da 
II Guerra Mundial.

2005 - A Rússia propõe, em Varsóvia 
(Polónia), uma cimeira europeia para a 
resolução de problemas mundiais.

Pensamento do dia: “A fé poderá 
ajudar-te pouco. Mas, nada faras sem 
ela” - Samuel Butler (1835-19o2( - Es-
critor britânico.

Este é o centésimo trigésimo sétimo 
dia do ano. Faltam 228 dias para acabar 
2022.

MONTE DA GUIA 
– Na Praia da Vitória 
largando para Ponta 
Delgada
MONTE BRASIL – 

Em Ponta Delgada largando para Praia da 
Vitória e Velas
DICLE DENIZ – Na Horta largando para 
Pico e Graciosa
KAROLINE – Em Ponta Delgada

INSULAR -  Na 
Praia da Vitória 
largando para Gra-

ciosa
LAURA S - Em Lisboa largando para 
Leixões

FURNAS - Na Praia da 
Vitória, saindo às 23h 
para o Cais do Pico 
CORVO - Em Leixões, 
largando às 22h para 
Lisboa

BAÍA DOS ANJOS: 
Ponta Delgada para 
Vila do Porto

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA 

TRANSINSULAR

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

Azores Airlines
Chegada a Ponta Delgada de:
Boston: 06:10
Funchal: 11:20

Lisboa: 07:25, 14:05, 20:40, 23:25
Porto: 14:00

Partida de Ponta Delgada para:
Boston: 18:00
Lisboa: 08:25, 15:05, 21:35
Porto: 08:30
Toronto: 16:50

Air Açores
Chegada a Ponta Delgada de:
Flores: 19:35
Horta: 15:40, 18:05, 18:40
Pico: 10:20, 19:00
São Jorge: 16:15
Santa Maria: 07:55, 20:35
Terceira: 07:40, 13:25, 13:30, 13:50, 20:20, 
20:30

Partida de Ponta Delgada para:
Flores: 16:10
Horta: 10:50, 13:55, 15:50
Pico: 08:00, 16:50
São Jorge: 14:00
Santa Maria: 06:30, 19:10
Terceira: 07:15, 07:30, 08:40, 14:20, 18:35, 
20:05

TAP
Chegada a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h15

Partida de Ponta Delgada para:
Lisboa: 12h55

MOVIMENTO AÉREO

Euromilhões
Próximo sorteio terça-feira 

€ 27.000.000
Último sorteio 13/05/2022 

3 11 17 45 48 + 4 8

M1lhão
Próximo sorteio sexta-feira 

€ 1.000.000
Último sorteio 13/05/2022 

LDV 39570

Totoloto
Próximo sorteio quarta-feira 

€ 15.500.000
Último sorteio 14/05/2022 

4 32 34 40 44 + 8

Lotaria clássica
Próxima extração 16/05/2022 

€ 600.000
Última extração 09/05/2022 

1º Prémio 17924

Lotaria popular
Próxima extração 19/05/2022 

€ 112.500
Última extração 12/05/2022

1º Prémio 10520

Totobola
Próximo concurso domingo 

€ 32.000
Último concurso 15/05/2022 

11C 1X1 X21 X222 X

Totobola extra
Próximo concurso quinta-feira 

€ 125.000
Último concurso 05/05/2022 

211 1X2 XX2 2111 1

DIDO E ENEIAS
28 MAIO - 21H30

ANTÓNIO ZAMBUJO
20 MAIO - 21H30
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A metrópole de Londres pode ficar 
sem água no espaço de 25 anos e os rios 
britânicos podem perder mais de metade 
da sua capacidade até 2050, isto numa al-
tura em que várias cidades no mundo en-
frentam riscos devido à seca generalizada 
provocada pelas alterações climáticas.

O alerta foi feito por um relatório da 
agência de solidariedade Christian Aid 
que adverte que as alterações climáticas 
estão a aumentar a gravidade das secas 
em dez das maiores cidades do mundo, 
como Londres, Sydney, Nova Deli e Ca-
bul.

A Christian Ain refere que, se não for 
reduzida a emissão de gases de efeito es-
tufa e se não for feita uma melhor gestão 
dos recursos hídricos, serão os habitan-
tes mais pobres destas cidades a sentir o 
maior impacto.

James Bevan, o CEO da Environ-
ment Agency, salientou que Londres e 
o sudeste de Inglaterra podem ficar sem 
água dentro de 25 anos. Bevan explicou 
que o custo da seca severa na economia 
de Londres é estimado em cerca de 389 
mil euros por dia.

A Environment Agency indicou que 
em 2050 alguns rios no Reino Unido vão 
ter entre menos 50 a 80% de água nos 
meses de verão.

Os suíços aprovaram por referendo 
uma reforma legal segundo a qual todos 
os cidadãos serão potenciais doadores de 
órgãos quando morrerem, a menos que 
se tenham manifestado contra em vida 
ou os seus familiares se oponham.

Os resultados confirmam projecções 
avançadas pelo instituto de pesquisa gfs.
bern, segundo os quais 59% dos eleitores 
aceitavam uma proposta para aumentar 
as doações de órgãos para transplante 
mudando para o modelo de consenti-
mento presumido.

A reforma da Lei Suíça de Trans-
plantes, aprovada por 60% dos eleitores, 
introduz o conceito de “consentimento 
presumido” e inverte a situação actual no 
país: até agora era necessário manifestar 
expressamente o desejo de doar órgãos 
antes de morrer e, agora, o que precisa ser 
expresso é a sua oposição à doação.

As pessoas que não querem que os 
seus órgãos sejam doados após a morte 
devem, portanto, inscrever-se num regis-
to nacional.

Mesmo que não façam este registo, 
os familiares e amigos mais próximos da 
pessoa falecida serão ainda consultados 
sobre se querem que os órgãos do seu ente 
ou amigo sejam utilizados em transplan-
tes.

Se a pessoa falecida não tiver familia-

res ou pessoas próximas, os seus órgãos 
não serão utilizados, de acordo com a re-
forma legal.

O Governo e o Parlamento da Suíça 
já tinham aprovado esta reforma a 1 de 
Outubro de 2021, argumentando que 
muitos doentes no país perdem actual-
mente a vida porque o transplante de 
que necessitam não chega a tempo, mas 
os opositores a esta medida reuniram as 
assinaturas necessárias para o submeter 
à consulta popular.

Por ano são feitos cerca de 450 trans-
plantes de órgãos na Suíça, mas estima-se 

que cerca de 1.400 pacientes ainda este-
jam em lista de espera para esse tipo de 
intervenção e que um ou dois morram a 
cada semana porque não são realizados a 
tempo devido à escassez de doadores.

Este referendo teve uma participação 
de 40%, a maior das taxas registadas nos 
três referendos nacionais realizados no 
país.

Nos outros dois, os suíços disseram 
“sim” ao financiamento da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e Cos-
teira (Frontex), bem como à obrigação de 
investir no audiovisual suíço.

Suíços aprovam que todos os cidadãos 
sejam potenciais doadores de órgãos

O chefe da inteligência militar 
ucraniana aponta para um ponto de vi-
ragem na guerra “em Agosto” e acredita 
que vai acabar no “final do ano”. Esta 
é a previsão mais optimista e precisa 
de um responsável ucraniano desde o 
início da invasão russa.

As previsões do general Kyrylo Bu-
danov costumam ser correctas. Buda-
nov previu o momento da invasão por 
parte da Rússia quando elementos no 
governo ucraniano se mostravam cép-
ticos. Agora, em entrevista à Sky News, 

disse estar “optimista” quanto à previ-
são da conclusão do conflito.

“O ponto de viragem vai ser na se-
gunda quinzena de Agosto. A maioria 
das acções de combate activo vão ter-
minar no final deste ano”, fez notar, 
acrescentando que, não só a Ucrânia 
não vai perder mais partes do seu ter-
ritório, como ainda vai recuperar o que 
perdeu num passado recente.

“Vamos retomar o poder ucraniano 
em todos os nossos territórios que per-
demos, incluindo o Donbass e a Cri-

meia”, frisou.
Budanov referiu que não surpreen-

dido com os contratempos registados 
pelas tropas russas na sua ofensiva 
militar. “Sabemos tudo sobre o nosso 
inimigo. Conhecemos os seus planos 
praticamente no momento em que es-
tão ser concebidos”, sublinhou.

O chefe da inteligência militar 
ucraniana define ainda que a ideia do 
poder russo é um “mito”.

“A Europa vê a Rússia como uma 
grande ameaça. Tem medo da sua 
agressão. Nós lutamos contra a Rússia 
há oito anos e podemos dizer que este 
altamente promovido poder russo é um 
mito. Não é assim tão poderosa. É uma 
horda de pessoas com armas”, obser-
vou Budanov.

O general ucraniano também reve-
lou que já está em marcha na Rússia 
um golpe para retirar Putin do poder 
e indicou que o líder russo está muito 
doente com um cancro.

Presidente bielorrusso 
estará a ponderar 

o seu apoio à Rússia

O Reino Unido indicou que o Pre-
sidente bielorrusso está a ponderar o 
seu apoio à invasão russa da Ucrânia, 
de forma a evitar a participação militar 

directa no conflito devido ao risco de 
sofrer sanções do ocidente.

O Ministério da Defesa britânico, 
citando informações do mais recente 
relatório do serviço de informação mi-
litar, publicou na rede social Twitter a 
informação de que a Bielorrússia anun-
ciou o envio de forças de operações es-
peciais para fronteira com a Ucrânia, 
bem como unidades de defesa aérea, 
artilharia e mísseis no oeste do país.

“A presença de forças bielorrussas 
perto da fronteira provavelmente de-
terminará [o posicionamento] das 
tropas ucranianas, que não poderão 
ser enviadas para apoiar as operações 
em Donbass”, referiu o relatório.

O documento acrescentou que, ape-
sar das especulações, “até ao momen-
to, as forças bielorrussas não estiveram 
directamente envolvidas no conflito”, 
embora o território bielorrusso tenha 
sido usado pelos russos no seu avanço 
inicial sobre Kiev e Chernigiv.

“O Presidente bielorrusso Alexan-
der Lukashenko provavelmente está a 
ponderar o apoio à invasão da Rússia 
com o desejo de evitar o envolvimento 
militar directo com o risco de sanções 
ocidentais, uma resposta ucraniana e 
possível insatisfação nas forças arma-
das da Bielorrússia”, afirmou o rela-
tório.

Ponto de viragem na guerra vai ser “em Agosto” 
e conflito acaba no “final do ano”, diz chefe 
da inteligência militar da Ucrânia

Londres pode ficar 
sem água em 25 
anos, avisa agência 
britânica 
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ESTATUTO  EDITORIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsão do estado do tempo nos Açores

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

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

Centro 
de Baixa Pressão

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com boas abertas.
Aguaceiros fracos.

Vento oeste moderado a fresco (20/40 km/h) com rajadas até 
60 km/h,

tornando-se bonançoso (10/20 km/h) para o fim do dia.
ESTADO DO MAR 

Mar cavado, tornando-se de pequena vaga.
Ondas oeste de 3 a 4 metros, diminuindo para 2 a 3 metros.

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

Ponta Delgada: 13 / 18ºC

GRUPO OCIDENTAL

Períodos de céu muito nublado com boas abertas, aumentando 
de nebulosidade para o fim do dia.

Aguaceiros na madrugada e manhã.
Vento oeste muito fresco a FORTE (40/65 km/h) com rajadas 

até 70 km/h,
tornando-se moderado (20/30 km/h) e rodando para sul para 

a noite.
ESTADO DO MAR

Mar grosso a ALTEROSO, tornando-se cavado.
Ondas noroeste de 4 a 5 metros, diminuindo para 3 a 4 metros.

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

Santa Cruz das Flores: 12 / 16ºC

GRUPO CENTRAL

Períodos de céu muito nublado com abertas.
Aguaceiros fracos.

Vento oeste moderado a fresco (20/40 km/h) com rajadas até 
65 km/h,

tornando-se gradualmente bonançoso (10/20 km/h) para o fim 
do dia.

ESTADO DO MAR
Mar cavado, tornando-se de pequena vaga.

Ondas noroeste de 3 a 4 metros.
Temperatura da água do mar: 17ºC 

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS 
Horta: 13 / 17ºC

Angra do Heroísmo: 12 / 17ºC

CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

TOURO
(21/04 a 20/05)

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

signos

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

A conjuntura aumenta a sua sensibilida-
de e reforça a necessidade de manter um 
contato com a natureza de modo a conse-
guir carregar as suas energias.

Momento favorável para colocar as suas 
ideias em prática. Aliás, está capaz de de-
senvolver todas as suas atividades através 
do seu empenho pessoal.

Altura propicia para alargar os seus hori-
zontes. É tempo de expansão, de cresci-
mento, de progresso e de preparação de 
novos projetos para o futuro.

A sua imaginação pode estar mais acen-
tuada. Siga a sua intuição e use a sua 
perspicácia para descobrir a estratégia 
certa para evoluir na carreira.

O seu grande otimismo permite-lhe 
acreditar nas suas capacidades intrínse-
cas. No entanto, cabe a si tirar o melhor 
proveito das suas competências.

Provavelmente, não existe sucesso sem 
renovação. Neste sentido, deixe para 
traz tudo o que não serve para a sua evo-
lução e corra atrás dos sonhos.

No trabalho, o seu instinto reformador 
pode trazer-lhe um desejo de modificar 
algo na sua profissão. Esta é a fase certa 
para renovar a sua vida.

Ótima ocasião para iniciar um regime 
alimentar mais saudável. Também, tente 
fazer caminhadas ao ar livre conforme as 
suas possibilidades físicas.

Durante este período, há uma maior har-
monia entre o sentimento e o pensamen-
to. Aproveite esse equilíbrio interior para 
colocar a sua vida em ordem.

Sente que tem a força necessária para lutar 
pelos seus objetivos e tudo indica que está 
em condições de preparar novos planos 
bastante ambiciosos.

Atravessa uma época ideal para esta-
belecer relações agradáveis. A sua vida 
social está beneficiada, mas não hesite 
em mostrar as suas capacidades.

Procure projetar uma imagem mais con-
fiante e segura perante as outras pessoas 
e não tenha receio de evidenciar o seu 
verdadeiro lugar na sociedade.

00:20  Traz Prá Frente 
T7 - Ep. 17

01:18  Grandiosa 
Enciclopédia Do 
Ludopédio T7 - 
Ep. 35

02:08  Televendas
05:09  Manchetes 3
05:30  Bom Dia Portugal
09:00  Praça da Alegria
11:59  Jornal da Tarde
13:15  Os Nossos Dias 

T2 - Ep. 23
14:15  A Nossa Tarde
16:30  Portugal em 
17:00  Futebol: Camp. 

Europa SUB-17 
(EM DIRECTO)

18:59  Telejornal
20:00  Joker
21:15  É Ou Não É? - O 

Grande Debate
23:00  Apocalipse: 

Guerra Dos Mun-
dos - Ep. 2 
Estaline reabre 
os campos de 
extermínio nazis 
para reprimir seus 
opositores, assume 
o controlo Tchecos-
lováquia com o 
Golpe de Praga de 
1948 e isola Berlim 
do resto do mundo. 
Mas a cidade é 
salva por uma 
gigantesca ponte 
aérea.

14:00  A Fé Dos Ho-
mens

14:30  Joga Quem Qui-
zzer - Ep. 56

15:00  Mare Tv - Ep. 1
16:00  Espaço Zig Zag
16:01  O Hotel Felpudo 

T2 - Ep. 10
16:05  O Mundo Do 

Simão T3 - Ep. 3
16:10  A Grande Desco-

berta - Ep. 2
16:15  Kiwi - Ep. 55
16:20  As Regras do 

Ângelo T4 -
           Ep. 16
16:30  Os Lendários T1 

- Ep. 11
16:55  Design Ah! Um 

Olhar Sobre o 
Design T1 -

            Ep. 20
17:10  Descobrir a Ci-

ência - Ep. 20
17:20  Sherlock Yack - 

Ep. 44
17:30  Sherlock Yack - 

Ep. 45
17:45  As Perguntas da 

Mily T1 - Ep. 60
17:55  Wru? - Ep. 70
18:00  Regabofes e 

Tramplis - Ep. 46
18:10  Regabofes e 

Tramplis - Ep. 52
18:20  Garfield T2 - 

Ep. 6
18:30  Dorg Van Dango 

- Ep. 11
18:40  O Mundo Fan-

tástico De Tom 
Gates - Ep. 11

18:50  Muito Fora T2 - 
Ep. 9

19:15  Peanuts - Ep. 83
19:25  Banda Zig Zag 

T1 - Ep. 8
19:30  Folha de Sala
19:35  Conspirações 

Por Decifrar - 
Ep. 9

20:30  Jornal 2
21:00  Estado da Felici-

dade T2 - Ep. 5
21:45  Folha de Sala
21:50  Nada Será como 

Dante T4 - Ep. 17
22:20  Las Flores De La 

Noche

01:00  Big Brother 
Desafio Final: 
Ligação à Casa

01:15  Chicago Fire T6 
- Ep. 16

01:57  Louco Amor - 
Ep. 16

03:15  TV Shop
04:45  Os Batanetes
05:05  O Rei Juliano
05:30  Diário Da Manhã
06:00  Esta Manhã
09:10  Dois às 10
11:58  Jornal Da Uma
13:55  A Única Mulher - 

Ep. 326
15:10  Goucha
17:10  Big Brother 

Desafio Final: 
Diário

18:10  Rua das Flores - 
Ep. 22

18:50  Big Brother 
Desafio Final: 
Express

18:58  Jornal Das 8
20:55  Festa É Festa - 

Ep. 315
21:30  Quero É Viver - 

Ep. 99
22:25  Para Sempre 

Uma história sobre 
empoderamento 
feminino e espe-
rança, que começa 
quando uma mãe 
de quatro filhas 
decide pôr fim ao 
casamento de 50 
anos.

23:00  Big Brother 
Desafio Final: 
Extra

00:05  Casados À 
Primeira Vista - 
Diários (Noite) T3 
- Ep. 30

01:05  Passadeira Ver-
melha T9 - Ep. 96

01:50  Linha Aberta T8 - 
Ep. 93

03:40  Televendas
04:30  Camilo, O Presi-

dente T2 - Ep. 7
05:00  Edição Da Manhã
07:30  Alô Portugal T14 

- Ep. 97
09:00  Casa Feliz T3 - 

Ep. 97
12:00  Primeiro Jornal
14:00  Linha Aberta T8 - 

Ep. 94
15:00  Júlia T5 - Ep. 95
17:00  Fina Estampa - 

Ep. 154
17:45  Amor Eterno 

Amor - Ep. 72
18:15  Casados À 

Primeira Vista - 
Diários (Tarde) 
T3 - Ep. 31

19:00  Jornal Da Noite
20:45  Por Ti - Ep. 49 

O que divide a 
Aldeia de Cima e 
a Aldeia de Baixo 
é muito mais do 
que o rio. Uma 
é povoada por 
conservadores que 
subsistem da terra, 
a outra recebeu 
“novos-rurais”, 
ecologistas, jovens 
famílias e artistas. 
A construção de 
uma barragem 
beneficiará uns 
e afetará outros, 
como a subida 
das águas e, em 
última instância, 
a submersão de 
uma das aldeias. 
O conflito está 
instalado.

21:45  Amor, Amor 
Vol.2 T1 - Ep. 160

22:45  Pantanal - Ep. 12

00:00  O Sábio - Ep. 17
00:42  Portugal Que 

Dança - Ep. 15
01:40  Caminhos - 
            Ep. 10
02:15  Voz do Cidadão 

T11 - Ep. 19
02:30  Fugiram de Casa 

de Seus Pais - 
Ep. 11

03:10  Açores hoje - 
            Ep. 91
04:00  Telejornal Açores
04:30  Bastidores - 

Olhos nos olhos 
- Ep. 9

04:40  Atlântida Madeira 
2022 - Ep. 10

06:29  Sociedade Civil - 
Ep. 96

07:30  Açores hoje - 
            Ep. 96
08:20  Zig Zag T19 -
            Ep. 72
08:35  Zig Zag T19 - 
            Ep. 105
08:50  Zig Zag T19 -
            Ep. 106
09:05  RTP3 / RTP 

Açores
13:00  Jornal da Tarde - 

Açores
13:20  RTP3 / RTP 

Açores
16:00  Notícias do Atlân-

tico - Açores
16:30  Visita Guiada T6 - 

Ep. 18
17:00  Açores hoje -
            Ep. 87
17:51  Água de Mar T3 - 

Ep. 140
18:34  70x7 - Ep. 20
19:03  Pérolas do Ocea-

no T15 - Ep. 48
19:37  Bastidores - 

Olhos nos olhos 
- Ep. 9

20:00  Telejornal Açores
20:38  Histórias da 

Terra e da Gente 
T3 - Ep. 15

21:10  Deus Cérebro - 
Ep. 3

22:01  Faz Faísca T5 - 
Ep. 21

23:00 - Apocalipse: Guerra Dos Mundos - Ep. 2 - RTP1 20:45 - Por Ti - Ep. 49 - SIC
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Exposição “Mistérios e Dinâmicas 
do Nosso Passado” no Museu  
Municipal de Vila Franca do Campo

Pub.

EDITAL

Marco Filipe Freitas Arruda Moura Resendes, Vereador da Câmara Municipal 
de Ponta Delgada, torna público que fica interrompido o trânsito, no próximo 
dia 17 de Maio de 2022, entre as 10:00 e as 13:00 horas, na Rua de Sant’ana, 
freguesia de São Sebastião, por motivo de betonagem num edifício sito na-
quele local.

Paços do Concelho de Ponta Delgada, 12 de Maio de 2022.

Marco Resendes
Vereador

 

Hoje Mundial é o dia
Três diferentes Profissões

Internet, Pastelaria
Telecomunicações

Sendo o dia Mundial
Pode em casa festejar
Covid ainda está mal

Pode vir a piorar

Pois estas três Profissões
Trabalham de noite e dia

Telecomunicações
Internet, Pastelaria

É mesmo de noite ou dia
Uma grande Profissão

A nossa Pastelaria
Em toda a Região

P’ra toda a Pastelaria
No campo profissional
Parabéns pelo seu dia

Isto em todo o Portugal

Também é dia Mundial
Internet conhecida

Fora até de Portugal
Pois que não fique esquecida

Feito para toda a gente
E com grande confiança
Internet é convincente
Até mesmo à criança

Se o dia é Mundial
Para as três Profissões

Tem sabor especial
Telecomunicações

Se o trouxe não foi zum, zum
Rei D. Carlos à Região

Em Mil Novecentos e um
Telecomunicação

Dia tem como objetivo
É proteger Profissões
E mostrar o positivo

Isto em todas as Nações

O dia é a lembrar
Sem a comunicação
Não podia telefonar

Ter Rádio ou Televisão

Pois foi com muita alegria
Os dias aqui lembrar
É pena que este dia

Poucos o vão festejar

João Sardinha

Hoje é dia Mundial 

Internet, Pastelaria 

e Telecomunicações

No dia 18 de Maio, Dia Internacional 
dos Museus, pelas 20h00, a Câmara Mu-
nicipal de Vila Franca do Campo inaugura 
a Exposição Permanente de Arqueologia: 
Mistérios e Dinâmicas do Nosso Passado, 
no Museu Municipal de Vila Franca do 
Campo.

Esta exposição ilustra, através da cul-
tura material, a dinâmica de ocupação hu-
mana de Vila Franca do Campo desde os 

primórdios do povoamento dos Açores. 
Os materiais arqueológicos em exposi-

ção resultam de recolhas e de campanhas 
de trabalhos arqueológicos, realizados 
em Vila Franca do Campo, nos últimos 
50 anos.

A inauguração contará com um recital 
de guitarra clássica (repertório do século 
XVII e XVIII), interpretado pelo artista 
Daniel Lagarto. A entrada é livre.

Ecomuseu do Corvo assinala dia Internacional 
dos Museus com Peddy Paper 

“O Poder dos Museus” é, este ano, o 
tema escolhido para as celebrações do dia 
18 de Maio, Dia Internacional dos Mu-
seus. 

O poder dos Museus reside na sua 
acção e na forma como interagem com 
a sociedade. São lugares formativos, que 
interpelam e fazem pensar, e são também 
espaços de contemplação e de confronto, 
que inspiram e motivam. 

Para celebrar esta data, o Museu Car-
los Machado convida toda a comunidade 
a explorar o seu património.  

No dia 18 de Maio assinala-se o Dia 
Internacional dos Museus. Para assinalar 
este dia o Ecomuseu do Corvo preparou 
um peddy paper cujos destinatários são 
os alunos do 1.º ciclo da EBS Mouzinho 
da Silveira, bem como um desafio Kahoot, 
para toda a comunidade.

Pretende-se com esta actividade trans-
mitir, de uma forma lúdica, conhecimentos 
sobre o Património e a História da ilha do 
Corvo, promover o enriquecimento cultu-

ral dos participantes, a capacidade de re-
solução de enigmas, bem como a destreza 
física e de raciocínio. Pretende-se, tam-
bém, fomentar o convívio e desenvolver o 
espírito de equipa.

Em simultâneo, propõe-se um desafio a 
toda a comunidade que incide sobre o Pa-
trimónio e sobre o Ecomuseu do Corvo.

O desafio consiste em algumas ques-
tões de resposta rápida. Para acederem 
às questões basta fazer a leitura do códi-

go QR no telemóvel. Poderão, também, 
aceder ao seguinte link: https://kahoot.
i t/chal lenge/08494590?chal lenge-
i d = c 4 8 d 6 8 c 6 - 5 f 2 7 - 4 0 b e - 9 9 0 1 -
3fedf2d10328_1652303385048 

A celebração do Dia Internacional dos 
Museus  é feita desde o dia 18 de Maio de 
1977, por proposta do ICOM - Conselho 
Internacional de Museus - com o objecti-
vo de promover, junto da sociedade, uma 
reflexão sobre o papel dos Museus no seu 
desenvolvimento.

Museu Carlos 
Machado 
celebra Dia 
Internacional 
dos Museus 
com “Poder 
dos Museus”
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Capa do Senhor Santo Cristo 
oferecida por emigrante 
nos EUA

A capa que a imagem do Senhor 
Santo Cristo vai ostentar este ano foi 
oferecida por um emigrante açoriano 
a residir nos EUA. 

Com efeito, segundo comunicou o 
Reitor do Santuário, Cónego Adriano 
Borges, Manuel Domingos Mendes 
Barbosa, emigrante nos Estados Uni-
dos da América desde 1968, ofereceu 
a Capa ao Senhor Santo Cristo dos 
Milagres no dia 16 de Maio de 2019.

“Sendo crente e grande devoto, 
aos 20 anos prometeu que faria esta 
oferta, pois nas suas muitas orações 
sentiu esta necessidade”, afirma o 
Reitor.

Tríduo Preparatório 
começa hoje

A capa, em veludo vermelho escu-
ro, foi executada por uma artesã de 
Vila Franca do Campo, na ilha de São 
Miguel.

Foi estreada no dia 17 de Maio de 
2020, na missa celebrada no Coro 
Baixo do Convento da Esperança, 

pelo Reitor do Santuário, Cónego 
Adriano Borges.

 Do programa das festas faz 
parte, hoje, o início do Tríduo Pre-
paratório, no Santuário do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres, com 
pregação pelo Padre Dr. Francisco 
Ruivo, às 18 horas.

SUBSCRIÇÃO PÚBLICA 
Irmandade do Senhor 

Santo Cristo dos Milagres

Subscrição pública para as Festas do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, que 
se realizam de 20 a 26 de Maio de 2022, 

promovidas pela Mesa da Irmandade.

Os donativos poderão ser entregues 
nos Serviços Administrativos do jornal 
Diário dos Açores ou para a Irmandade 
na Avenida Roberto Ivens, Apartado 17, 
Vasco da Gama, Ponta Delgada ou pelo 
IBAN PT50003506270001711323018 
(enviando o comprovativo para:
senhorsantocristodosmilagres@gmail.
com)

Mesa da Irmandade ....................... 840,00 €
Júlia Maia .....................................150,00 €
Maria Amaral ................................100,00 €
Dulce M. Amaral ..........................130,00 €
Francisco Gil .............................1.000,00 €
Anónimo ...................................... 950,00 €
Dionísio Carreiro de Almeida....... 100,00€
Auto Açoriana, Lda. ......................750,00€
Damião de Medeiros, Lda. ..........500,00€
José Soares Castelo .................. 200,00 €
Novo Banco dos Açores ............. 500,00€
FTM .............................................. 500,00€

Total: ......................................... 5.720,00 €

Eh pá!... Isso é só zaragatas!... Agora a 
polémeca é no Corvo!..  Mudarim o méde-
co de lá, e dizim que quim o pôs a andar 
foi o Rei!... O povo fez um ajuntamento de 
protesto: Salvador nã sai, Salvador nã sai!... 
Isto faz-me lambrar antigamente, quando 
se mudava o padre da freguesia, dava um 
leilã teso!... Fico com a impressã que toda 
a gente manda nesta regiã… Numa semana 
manda o Chega, na outra manda o Libaral, 
na outra o Rei do Corvo, na outra é o Sr. 
Lima da Terceira, só o Dr. Bolieiro é que nã 
tam uma semana pra mandar, porque na 
semana dele, manda a Dra Berta!... Eme!... 
Só vejo uma soluçã pra isso!... É devedir a 
Regiã im 3 regiãs indepandentes, com dois 
ilhéus adejacentes!... Senã nunca mais ta-
mos sossego!... Intãsse a coisa fecaria as-
sim!... O Rei Estevã, toma conta das Flores 
e Corvo!... O Grupo Cintral fica por conta 
do Sr. Lima… No Grupo Oriantal Governa 
tranquilamante o Dr. Bolieiro!... Oferece-
se o Ihéu de Vila Franca ao Chega, e o Ilhéu 
de S Roque ao Libaral, e prontes, acaba-se 
com essa confusã toda. O resto da oposeçã 
fica a ver os navios e aviãs que chegam, pra 
cobrarim a taxa tourísteca, que é a ispecia-
ledade deles, cobrarim taxas! Outra coisa 
que tá cegando sã esses vulcanologistas, já 
nã bastavim os epeidemologistas, os ucra-
nalogistas, vêm mais estes todos os dias 
com o alerta V4, treme aqui, treme ali, sai 
fumo acolá!... Sã os do Cevisa, os da Une-
versedade dos Açores, tudo ispecialistas!... 
Eles dizim que a crise é de orige sismo-vul-
cóneca, fui perguntar ao Dr. Hugo Forjaz, 
porque eu confio é nele, e ele disse-me que 
a crise é de orige sismo-Tactóneca!... Ora!... 
Se é tactóneca nã é vulcóneca, como é que 
hã-de encontrar vulcãs? Eh pá!... Prontes


