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Licenciamento
de habitações
dispara nos Açores

Osvaldo Cabral
osvaldo.cabral@diariodosacores.pt

A forte dependência
açoriana
Há poucos dias publicamos neste jornal um trabalho de investigação
liderado pelos professores João Duarte e Pedro Brinca, da Universidade
Nova SBE, que avalia o impacto dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI) nas diferentes regiões em Portugal e conclui, relativamente aos Açores, que somos a região onde os FEEI tiveram maior
influência, foi com um impacto de 2% de crescimento do PIB anual entre
2014 e 2020.
A conclusão dá nota de uma dependência muito grande dos Açores
dos fundos comunitários, o que não é bom sinal.
Isto quer dizer que, sem fundos comunitários, não nos aguentamos
face às restantes regiões e face à Europa, implicando uma economia pouco
dependente de si mesma. Mesmo com os apoios, não convergimos.
O Prof. João Duarte, em entrevista ao nosso jornal, vai mesmo mais
longe, explicando que sem o apoio dos FEEI, o crescimento do PIB dos
Açores teria crescido metade do que o que cresceu, uma diferença de 4%
ao ano para 2% ao ano em termos de PIB nominal.
Além de que, sem os FEEI os Açores teriam ficado mais longe das
regiões mais desenvolvidas economicamente de Portugal e da UE.
Esta forte dependência devia trazer à agenda política regional uma
reflexão sobre o modo como estamos a viver, uma vez que os fundos estruturais não vão existir eternamente.
Com uma dívida bruta regional acima dos 2 mil milhões de euros (ou
3 mil milhões se contarmos com as responsabilidades futuras), um crescimento anémico, todos os anos, da nossa riqueza, uma cada vez maior
dependência do exterior para sobrevivermos em géneros alimentícios e
uma população a envelhecer, tudo aliado às transferências da comunidade
e do Orçamento de Estado, então temos uma tempestade perfeita.
E se a tendência dos próximos anos for para empobrecer, com a ameaça
da inflação galopante e a subida das taxas de juro, mais agravado ficará
o nosso nível de vida e maior ficará, ainda, a nossa dependência social e
económica.
Os nossos políticos parecem pouco preocupados com isto, atarefados
que andam nas suas tricas internas pelo assalto ao poder e aos lugares
das sinecuras, não falando da habitual clientela que ronda o orçamento
público à espera da melhor oportunidade para abocanhar as “bazucas” e
os incentivos comunitários.
Uma das medidas que se devia começar a pensar era descentralizar
mais o orçamento e os fundos, conforme alerta dos autores do referido
estudo.
O Prof. João Duarte diz mesmo que o que mais o impressionou nos
Açores foi o volume dos fundos transferidos face ao nível de valor acrescentado bruto de alguns municípios dos Açores.
E dá o exemplo da Graciosa, que foi o município que mais recebeu
fundos face ao seu valor acrescentado bruto em Portugal.
O impacto dos FEEI foi enorme, contribuindo para um crescimento
anualizado do valor adicionado bruto acima dos 20%.
O que quer dize que os fundos estruturais, em alguns municípios dos
Açores, proporcionaram taxas de crescimento ao nível das taxas de crescimento na China nos tempos áureos, como sublinha o entrevistado.
É a confirmação da velha teoria de que um euro gasto numa autarquia,
gera muito mais impacto do que um euro gasto pelo governo.
Agora que se volta a falar tanto de regionalização, os políticos deviam
preocupar-se, antes, coma descentralização, a começar pelas Regiões
Autónomas, onde há muito para descentralizar.
Podíamos começar por dar o exemplo, cá dentro, em vez de continuarmos neste modelo errado de apostar apenas nas capitais dos exdistritos.
Esta fórmula distorcida do “desenvolvimento harmónico” também
explica muito sobre a nossa forte dependência.
E o nosso atraso.

No 1º trimestre de 2022,
foram licenciados em Portugal 8,0 mil fogos em
construções novas para
habitação familiar, segundo
o INE.
Este valor representa
um acréscimo de 9,3%, face
a igual período de 2021
(-3,9% no 4º trimestre de
2021).
Em comparação com
o 1º trimestre de 2019, os
fogos em construções novas aumentaram 24,8%. O
Algarve assinalou a única
variação homóloga negativa de todas as regiões do
país (-52,5%). O decréscimo registado nesta região
ocorre em consequência
de um efeito de base, dado
que no 1º trimestre de 2021
se verificou o mais alto
licenciamento de fogos em
construções novas para habitação familiar dos últimos
cinco trimestres, devido ao
licenciamento de vários empreendimentos imobiliários
no município de Silves.
A Região Autónoma da
Madeira, a Região Autónoma dos Açores e o Alentejo
registaram as variações
homólogas positivas mais

elevadas (+63,7%, +32,9%
e +32,8%, pela mesma ordem). Para o crescimento
mais acentuado que se verificou na Região Autónoma
da Madeira contribuíram
alguns licenciamentos de
edifícios no município do
Funchal, distribuídos pelos três primeiros meses
do ano.
Em Portugal, no 1º trimestre de 2022, a área
total licenciada aumentou
3,6% em termos homólogos
(-5,9% no 4º trimestre
de 2021). As regiões do
Algarve e do Centro observaram variações negativas
nesta variável (-48,7% e
-3,0%, respectivamente).
Todas as restantes regiões
verificaram um aumento
neste indicador, evidenciando-se a Região Autónoma da Madeira (+50,9%)
e a Região Autónoma dos
Açores (+40,7%). O aumento observado na Região
Autónoma da Madeira é
principalmente justificado
pelo crescimento do número de fogos licenciados
em construções novas para
habitação familiar, conclui
o INE.

Venda de carros novos
volta a crescer
A venda de carros novos voltou a aumentar nos Açores
durante o mês de maio.
É o quinto mês consecutivo que se verificam subidas nas
vendas, registando-se em Maio 342 novas viaturas vendidas, mais 40 do que no mesmo mês do ano passado.
No total, de Janeiro a Maio, já foram vendidos na Região
1.630 carros novos, mais 160 do que em igual período do
ano anterior.
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O sucesso de um jardineiro açoriano nos
Green Animals Topiary Gardens nos EUA
por Eurico Mendes, nos EUA

Estamos no verão, a estação
mais espetacular na Nova Inglaterra devido à engenharia florestal
das árvores, das flores e dos arbustos num espetáculo maravilhoso.
Por isso lembrei-me de sugerir-lhe
uma visita aos Green Animals Topiary Gardens, que rea- briram dia
1 de julho.
Os Green Animals Topiary Gardens, expressão que pode traduzirse como Jardim dos Animais Verdes
em Topiaria, estão localizados em
380 Cory Lane, Portsmouth, RI e
são pertença da Preservation Society of Newport County, organização
não lucrativa que possui 14 famosas
mansões da chamada Idade Dourada de Newport, sete das quais
património nacional.
É o caso dos Breakers, de Cornelius Vanderbilt, o magnata dos
transportes ferroviários; da Marble
House, em que o irmão mais novo
de Cornelius, William Vanderbilt,
gastou 11 milhões de dólares para
seduzir a mulher, Alva. Mesmo
assim, ela mandou-o bugiar, mas
ficou com a casa.
Embora fiquem 16 quilómetros
distantes de Newport, os Green
Animals Gardens são parte do itinerário turístico da cidade. São o
jardim de topiaria mais antigo dos
EUA e são um legado do português
José Nunes Carreiro.
Nasceu na Ribeira Grande
Nascido nos Açores, a 26 de novembro de 1873, na Ribeira Grande,
ilha de São Miguel, José Carreiro era
filho de João e Escolástica Nunes
Carreiro. Imigrou em 1890 para
Fall River, com 17 anos, e começou
a trabalhar na Sagamore Mill.
Pouco se sabe da juventude de
Carreiro em São Miguel, mas de
acordo com a história oral da família contada pela filha, Maria Mendonça, o pai e o avô eram jardineiros e trabalharam para os ricaços
da ilha, nomeadamente na quinta
do Pico do Salomão, que Vasco
Bensaúde comprou a um comerciante de laranja inglês chamado
John Nesbitt.
Quem chega ao aeroporto de
Ponta Delgada e segue pela estrada
para o centro da cidade, encontra
à esquerda, lá no alto, um bairro
de vivendas conhecido como Pico
do Salomão. É ali que a família
Bensaúde ainda tem a sua quinta
com um jardim conhecido pelas
formas de topiaria, a arte de dar às
plantas configurações diversas.
A origem da topiaria parece remontar aos Jardins Suspensos da
Babilónia, uma das sete maravilhas
do mundo antigo e no século 19 os
latifundiários ricos da ilha de São
Miguel contratavam jardineiros ingleses e franceses para embelezarem
os seus jardins podando as plantas
em formas cónicas e piramidais.
Segundo a filha, Carreiro não
chegou a exercer a profissão nos

Açores e só se tornou jardineiro
quando o patrão, Thomas Brayton,
o contratou para cuidar da herdade
que tinha comprado em 1872, em
Portsmouth, uma propriedade de
28.000 m2 com pasto, horta, uma
pequena casa e uma outra vitoriana
que dava para a Baía Narragansett e
se tornou a casa de verão da família
Brayton.
Brayton era tesoureiro da Union
Cotton Manufacturing Company,
que possuia meia dúzia das 120 fábricas de algodão que laboravam ao
tempo em Fall River, além do First
National Bank.
Voltou a São Miguel
para se casar
Segundo Maria Mendonça, ainda antes de se tornar jardineiro, o
pai voltou a São Miguel para casar
com Maria Estela Sousa. A data
exata do casamento é desconhecida, mas a primeira filha do casal,
Inês, nasceu em 1905, ano em que
Brayton mandou Carreiro para a
propriedade de Portsmouth.
Inicialmente, Carreiro foi incumbido da horta para abastecer
de frutas, flores e vegetais a casa dos
Brayton na Prospect Street, em Fall
River e que o motorista ia buscar
duas vezes por semana.
Por sugestão do patrão, Carreiro acabou por mudar a família de
Fall River para a casa pequena da
propriedade de Portsmouth, onde
já nasceu a segunda filha do casal,
Anna, em 1908, seguindo-se José
Nunes Carreiro (“Little Joe”) em
1910.
Carreiro começou por criar uma
latada como as da terra natal e um
pomar com figueiras, macieiras,
pereiras e pessegueiros trazidos dos
Açores. Maria Estela morreu tuberculosa em 1912, deixando Carreiro
com três crianças para criar: Inês
tinha seis anos, Anna três e Little
Joe apenas 18 meses. O viúvo voltou
a São Miguel à procura de companheira e casou com Maria Augusta
Pimentel, que se tornou uma mãe
para as duas meninas e o menino
e lhe deu mais dois filhos: Maria,
nascida em 1917, e Adolph, nascido
em 1925. Maria era costureira nos
Açores e passou a fazer o mesmo em
Portsmouth. Foi quando trouxe a
nova esposa dos Açores que José
plantou as mudas de ligustro que
iria utilizar para podar os seus famosos animais verdes, inspirando-

se no que vira o pai e o avô fazerem
em São Miguel. Era um autoditada cheio de intuição e a escolha
do ligustro já revelou a sua perícia,
cresce constantemente e precisa ser
podado de duas em duas semanas.
Em 1917, os Brayton deixaram
de usar a propriedade como casa de
verão e, segundo Maria Mendonça,
o casal Carreiro e os cinco filhos ficaram senhores de tudo, menos da
casa vitoriana que foi encerrada.
A comunidade portuguesa de
Portsmouth passou a frequentar a
propriedade, reunia-se à noite com
o casal para ouvir Maria ler as notícias do jornal português que recebia semanalmente ou ler-lhes cartas
que chegavam dos Açores e às vezes
Inês tocava piano e acompanhava
as trovas portuguesas que Little Joe
cantava.
Em 1936, Alice Brayton, a filha
de Thomas, resolveu reabrir a casa
vitoriana, embora continuasse a residir em Fall River, para cuidar do
pai idoso e doente. Thomas Brayton
morreu aos 96 anos, em 1939, e deixou a propriedade à filha, que resolveu mudar-se definitivamente para
Portsmouth. Adorava flores e foi ela
quem deu à propriedade o nome de
Green Animals Gardens por causa
da profusão de “animais verdes”.
Era escritora e uma solteirona que
gostava de conviver e ficaram famosas as receções que oferecia. Em
1945, a festa de debutante da futura
primeira dama Jackie Bouvier foi
no Green Animals Garden, que recebeu também a visita de Mamie
Eisenhower, a esposa do presidente
Dwight Eisenhower.
O destino dos ﬁlhos
de Carreiro
Qual o destino dos filhos de Carreiro? Inês tirou o curso de secretariado, trabalhou na loja Cherry &
Webb de Fall River e casou em 1935
com Frank Mendonça. Anna tornou-se rececionista no Portsmouth
Abbey, o mosteiro beneditino onde
trabalhou até à sua mor- te. Little
Joe tornou-se jardineiro, frequentou a Escola Agrícola Amhurst e
foi contratado pelo diretor do New
York Times para cuidar da sua
propriedade em Great Neck, Long
Island. Adolph tirou o curso de dentista na Universidade de Columbia
e abriu consultório em Portsmouth.
Maria tornou-se costureira e trabalhava em casa. Casou em 1940 com

George Mendonça, que se tornou
ajudante do sogro. Carreiro nunca
falou inglês fluentemente, mas era
um génio na jardinagem e ganhou
centenas de prémios. Fazia o esboço
dos canteiros e das figuras em papel
branco de embrulho. Um maço de
cigarros Camel, por exem- plo, foi o
modelo para o camelo que criou no
jardim. Ao todo criou 46 topiarias
de animais em tamanho natural.
Convém lembrar que para “esculpir” uma planta são necessários
vários anos de intervenções que,
além de podar, consistem em utilizar estacas e armações para guiar
o crescimento da planta e obter as
formas pretendidas. Os animais
maiores levam seis a oito anos para
construir e os mais pequenos de três
a quatro.
Os Green Animals Topiary Gardens compreendem uma grande
coleção de 80 árvores esculpidas
na forma de ursos de peluche, dois
ursos naturais, elefantes, um camelo, uma girafa, um unicórnio,
uma rena, um cão e um cavalo
com o seu cavaleiro. Há também
ananazes e mais de 35 canteiros
florais, caminhos geométricos, um
caramanchão, latadas e uma estufa
que fornece as mudas utilizadas na
propriedade.
Em 1948, o National Geographic publicou uma desenvolvida
reportagem sobre José Carreiro,
que faleceu aos 77 anos, a 28 de
novembro de 1950, sucedendo-lhe
o genro.
Em 2019, os Green Animals foram reconhecidos pela American
Daffodil Society como um dos 28
jardins de topiaria existentes nos
Estados Unidos e um dos três únicos na Nova Inglaterra.
Alice Brayton morreu em 1972,
aos 94 anos, e deixou a propriedade
à Preservation Society of Newport
County, mas Mendonça continuou
como jardineiro chefe até ele próprio
falecer em 1985, 18 horas depois de
Maria ter morrido. Tinha 80 anos
e trabalhou 45 anos na propriedade. Pode dizer-se que José Carreiro
criou os Green Animals Topiary
Gardens, mas George Mendonça
deu-lhe fama nacional.
Desde então, sucederam-se os
jardineiros, que são atualmente
uma dezena, enquanto Carreiro e
o genro trabalhavam praticamente
sozinhos.
Exclusivo Portuguese Times/
Diário dos Açores
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Açoriano Joe da Ponte f
do 4 de Julho em Brist
da Presidente da C
por Augusto Pessoa, nos EUA

Muitos sonham, mas só alguns veem a sua concretizaçao.
Ser “marshall” da parada do
4 de Julho em Bristol. É uma
honra.
E este ano a distinção recaiu
no casal José Ponte, natural do
Pico da Pedra e Rosa da Ponte,
natural do Cabouco, Lagoa.
“Tem sido uma experiência
maravilhosa. Direi que é uma
forma deslumbrante de expressar os valores da liberdade”, dizia-nos o marshall José
da Ponte, concluindo: “Desfilando entre este mar de gente,
ver caras conhecidas, admirar o entusiasmo que deixam
transbordar das suas expressões, é sem dúvida maravilhoso. Jamais esquecerei esta passagem da minha vida”.
Com José da Ponte desfilava a esposa Rosa da Ponte, que
dividia os sentimentos de alegria pelas honras recebidas e
as manifestações de que eram
alvos ao longo do trajeto.
“Vivo pela primeira vez esta
experiência. Está a ser maravilhosa. Desfilar por entre
este mar de gente é algo que
se pode traduzir em fotos ou
vídeos, mas nada iguala ao viver pessoalmente todo esta excitação. Guardarei para toda a
minha vida esta realidade do
que é a parada do 4 de Julho
em Bristol, RI”, disse por sua
vez ao PT Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal
da Lagoa, em Bristol a convite
do casal José e Rosa da Ponte,
“marshals” da parada da maior
manifestação da independência dos EUA.
De realçar a forte presença
política, ao que não é alheio
estarmos em ano de eleições e
sendo a parada na vila de Bristol de grande percentagem
portuguesa e um nunca mais
acabar de visitantes de todo o
estado foi de aproveitar a captação do esperado voto.
Tal como o temos dito repetidamente, de uma pequena embalagem pode sair uma
grande oferta. E é precisamente do estado de Rhode Island,
pequeno em superfície, mas
grande no sentimento de independência dos EUA, aliado
a outras grandes iniciativas,
traduzida numa parada que
atrai à pequena, acolhedora,
maravilhosa vila de Bristol
E orgulhosamente e entre
toda esta variedade, surgia a

comunidade portuguesa representada fisicamente pelo
Rancho Folclórico do Clube
Social Português de Pawtucket. Comissão do Dia de Portugal/RI/2022, com a presidente, Ana Isabel dos Reis
Couto e marshall da parada,
Lídia Alves e ainda as misses
eleitas no último certame.
E tudo isto envolvido numa
presença física lusa significativa e relevante, que cantamos
até que Deus nos permita.
E ao lado destes marcos
outros se levantam, cujas
memórias permanecem entre nós: Manuel Luciano da
Silva, médico, historiador e o
maior defensor da comunidade portuguesa, imortalizado
num busto e ainda Frederico
Pacheco, ativista comunitário,
imortalizado numa pedra/
monumento.
E ambos tiveram as honras
de “marshall”, numa parada
que continua a somar anos e a
atrair milhares de pessoas.

Cristina Calisto, Presidente da Câmara da Lagoa, cidade-irmã com
Bristol, participou na parada a convite das autoridades locais

Três mayors oriundos
dos Açores
Se a parada do 4 de Julho
em Bristol é histórica na sua
237 edição temos um aditivo
à história, quando três mayors
lusodescendentes desfilaram
na patriótica parada, o que
deve ser caso único nas comunidades dos EUA.
Steve Contente é o actual
administrador (Mayor) da vila
de Bristol, de onde é natural.

O micaelense natural do Pico da Pedra Joe da Ponte com a esposa e
ﬁlhos
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foi o marshall da parada
tol, com a participação
Câmara da Lagoa
O pai nasceu na Feteira, Faial.
A avó nasceu em Fall River.
A família da mãe é da Ribeira
Grande, São Miguel. O pai veio
com nove anos para os EUA.
Foi superintendente das
escolas de Bristol. António
Teixeira é o administrador de
Little Compton, desde 2018.
Foi administrador da vila
de Bristol de 2012 a 2016.
Faz parte actualmente do
Town Council de Bristol.
Foi “marshall” da parada
em 2012.
Nasceu a 23 de novembro
de 1955 em Castelo Branco,
ilha do Faial.
Veio para os EUA em 1970.
Roberto da Silva, mayor de
East Providence, 49 anos, foi
eleito em 2018. É um lusodescendente que desfilou na parada, integrado na representação das celebrações do Dia de
Portugal/ RI/2021. É filho de
Luís Silva (vila do Nordeste) e

Carmélia da Silva (Ponta Delgada).
Neta de açoriana
A lusodescendente Gwenth
Tucker foi eleita Miss Fourth
July 2022 em Bristol.
Neta da avó Teixeira, oriunda do Cabouco, Lagoa, ilha de
São Miguel, a jovem aumentou
o número das lusodescendentes eleitas e desfilou na parada
na passada segunda aplaudida
por milhares de pessoas.
Em 70 anos de concurso
este tem na sua lista 23 lusodescendentes.
Por sua vez, a Mini Miss tem
a sua realização desde 1997 e
curiosamente, foi a jovem luso
americana Ashley Ann Oliveira a eleita naquele ano.
Após isto têm assumido
aquela posição 6 luso americanas.
Exclusivo Portuguese
Times/Diário dos Açores

O momento do corte da ﬁta que antecedeu a parada comemorativa
da Independência dos EUA, do 4 de Julho em Bristol, vendo-se na
foto o casal Joe e Rosa da Ponte, “marshals” da parada, que este ano
teve mais de 200 mil pessoas a ladear a famosa Hope Street

Steve Contente, Mayor da vila de Bristol, ﬁlho de pai nascido no Faia. A mãe é
da Ribeira Grande

Roberto Silva (de gravata) é o Mayor de East Providence, cidade irmã da Ribeira
Grande, cujos pais são de Nordeste e Ponta Delgada
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Regionalização
Diogo Vieira Ferreira*

dos constrangimentos

Portugal, segundo o artigo 6 da Constituição da República Portuguesa, constitui um Estado “unitário” e “descentralizado”. Esta
última classificação é alvo de muita contestação, mesmo no mundo
da academia. À exceção das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, as supostas “regiões administrativas” de Portugal não dotam
de poder político, esta competência de descentralização enquadrase somente nas autarquias locais e mesmo assim com autonomia
limitada. Se formos classificar estas regiões como “administrativas”
na sua íntegra, então podíamos resumir a sua classificação como
regiões financeiramente administrativas, visto que autonomia financeira é o campo de descentralização que as autarquias possuem
maior influência. Discutivelmente, Portugal é, na sua essência, unitário e centralizado, com uma maior fluência de desconcentração
de poderes do que propriamente devolução.
Aparentemente, o primeiro-ministro António Costa quer avançar com uma nova proposta de referendo para a regionalização indicado para 2024, algo que ele defende desde a sua eleição para o
executivo em 2015. Não obstante a chamada “bolha político-mediática” que Costa está deveras preocupado emergido da polémica
sobre a construção do novo aeroporto, o primeiro-ministro pretende avançar com o projeto mesmo com o desagrado do presidente
da república, Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente formalmente
não se opõe ao referendo, apenas dizendo que “[…] já disse o que
tinha a dizer” sobre a questão da regionalização em Abril de 2022.
Dado o histórico de contestação de Marcelo ao referendo que foi
apresentado em 1998, também por um primeiro-ministro do PS,
António Guterres, é seguro dizer que o presidente não vai deixar
passar este referendo tão facilmente. Com a imediata reação negativa da principal oposição, o PSD, sob a nova liderança de Luís
Montenegro, podemos estar perante um deja vu que lembra o cenário de 1998.
O principal objetivo desta nova reforma territorial passará
por desenvolver as competências de tomada de decisão das cinco
CCDRs (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional).
António Costa pretende desconcentrar certas competências que cabem ao governo nacional às CCDRs nas áreas de educação, cultura, ordenamento de território, conservação da natureza e florestas,
formação profissional e turismo. Palavra-chave: desconcentrar.
Descentralização consta de três elementos de partilha de competências político-administrativas: desconcentração, delegação e devolução. Respetivamente do menos politicamente descentralizado
para o mais descentralizado. O problema de grande parte dos membros do governo, e da política no geral, é aausência de ideias sobreo
que querem dizer por “descentralizar”. Falam em desconcentração,
o que acaba por ser um elemento de descentralização, mas se efetivamente pretendem alcançar uma regionalização por completo,
deverão implementar medidas que constam dos três elementos de
descentralização. Caso contrário, falar em “descentralizar” somente

como “desconcentrar” pode levar a inferências baralhadas na verdadeira essência do primeiro conceito.
Outro aspeto que o primeiro-ministro defendeu sobre este referendo seria de revisar o sistema das NUTS (Nomenclatura das
Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) para efeitos de distribuição dos fundos comunitários. Costa pretende criar duas novas
regiões de NUTS II: a Península de Setúbal, que integra os concelhos a sul do Tejo; e do Oeste e Vale do Tejo, que inclui as regiões das NUTS III do Oeste, Médio Tejo, e da Lezíria do Tejo.
Num breve contexto histórico, em 2002 houve uma repartição de
regiões pertencentes à NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo para outras regiões da NUTS II para resolver os problemas de distribuição
desproporcional dos fundos comunitários. As CCDRs controlam a
gestão dos fundos através de programas operacionais. No entanto,
a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo continuou (e continua) a cobrir as
mesmas regiões que foram repartidas. Se Costa pretende criar essas
duas regiões para integrar a NUTS II para efeitos de distribuição
dos fundos, a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo iria continuar a cobrir
estas regiões e manter a gestão dos seus fundos comunitários? Ou
criar-se-ia novas CCDRs para a criação de programas operacionais
destinados às duas novas regiões?
É preciso ponderar em dois possíveis constrangimentos sobre
este referendo com base nas predisposições presentes na Constituição. Em primeiro lugar, “o referendo só tem efeito vinculativo
quando o número de votantes for superior a metade dos eleitores
inscritos no recenseamento” (art. 115, nº 11). Isto quer dizer que se
metade dos inscritos no recenseamento eleitoral abster-se, o referendo não terá efeito. O referendo para a regionalização de 1998
contou com 51,71% de abstenção, portanto mesmo se o “Sim” vencesse, o referendo não seria vinculativo. É necessário o primeiroministro disponibilizar argumentos que manifeste-se em motivação popular para o voto no referendo. Escusado será de apresentar
a proposta de votar no referendo que coincide com uma data de
eleições nacionais (e europeias), visto que é proibido na Constituição (art. 115, nº 7).
Em segundo lugar, “são excluídas do âmbito do referendo as alterações à Constituição” (art. 115, nº 4, alínea a), o que quer dizer
que a categorização do sistema territorial português como “unitário” seria desafiado por uma maior regionalização. Sabendo que
Marcelo Rebelo de Sousa não é exatamente o melhor apoiante de
qualquer ideia que desafie, no seu ponto de vista, “a integridade
territorial do Estado português”, mais provável será ele demonstrar
o seu desconforto perante a apresentação desta proposta. Aqui a
possibilidade de coabitação pode-se tornar realidade.
*Investigador doutoral em Ciência Política na Universidade de
Aveiro

Sérgio Rezendes destaca importância da tradução de obras
para levar a Cultura açoriana ao grande público
internacional
O vereador Sérgio Rezendes, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, salientou “a importância de
obras traduzidas para atrair o público internacional para a Identidade e a Cultura Açoriana”, durante o encontro literário Clássicos da
Literatura Açoriana na Diáspora.
“Por raramente ser demonstrado interesse de editoras estrangeiras por obras de autores
açorianos, este é um momento
especial, elogiando-se o papel da
editora açoriana Letras Lavadas e
da norte-americana Tagus Press,

da Universidade de Brown, por levarem estas traduções a milhões de
leitores”, afirmou o autarca.
O vereador que tutela a área da
Cultura enfatizou também a importância de as ter na Região, para
usufruto de migrantes e turistas,
possibilitando assim dar a conhecer diferentes dimensões da essência açoriana através da leitura”.
Este encontro literário Clássicos da Literatura Açoriana na
Diáspora, serviu para lançar a
edição em língua inglesa das obras
de Vitorino Nemésio, Pedro da

Silveira, Raul Brandão e Adelaide
Freitas, contando com a presença
do escritor Onésimo Almeida, Professor da Universidade de Brown

nos Estados Unidos da América;
Mário Pereira, editor da Tagus
Press e José Andrade, Director
Regional das Comunidades.
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Licença AMI: 12017

VENDA

REFª C00292

 

UNU.I.1151.18624

Moradia para restaurar T3
– 178m2
VENDA: 215.000€

PREÇO: 399.500€
Fantástica moradia, situada em zona muito calma,
isolada, com a natureza ao seu redor, onde a paz e
o sossego imperam.
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UNU.I.1149.18624

Moradia T8, Lagoa
– 440m2
VENDA: 795.000€

PREÇO: 674.500€
Excelente moradia de grandes dimensões, situada a
100 metros da Praia das Milicias, com uma vista soberba sob a praia e também serra. O acesso á praia
pode ser feito por estrada corrente ou alternativa(1
minuto a pé).
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UNU.I.1150.18624

Apartamento T4,
Ponta Delgada – 245, 34m2

 

VENDA: 295.000€

PREÇO: 1.000,00€
Espaço comercial destinado a serviços, localizado em zona Nobre de ponta Delgada, com área
de 204 m2, num 2º Piso, em excelente estado de
conservação(como novo).
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REFª C00287
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UNU.I.1147.18624

Terreno rústico, Ribeira
Grande – 11.300m2

PREÇO: 290,000€

VENDA

REFª C00282

   
708


PREÇO: 75,000€
Terreno Urbano para construção de moradia, situado
sensivelmente a 2 Km do Campo Golf da Batalha, com
área total de 740 m2, com um máximo de área de
construção de 100 m2 por piso.
Zona muito calma, muito boas acessibilidades, com
uma vista mar e serra soberba.

925 058 235

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

#

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

296 650 240

ERA PORTAS DA CIDADE

ATLANTIMPOTENTE MED. IMOB. LDA. | AMI Nº 18624

VENDA: 67.500€

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.

UNU.I.1148.18624

Moradia para restaurar T0
- 49m2
VENDA: 25.000€

296 247 100

R. DR HUGO MOREIRA, 14
PONTA DELGADA

ERA RIBEIRA GRANDE

TEL.: 296 248 199

portasdacidade@era.pt | era.pt/portasdacidade

ribeiragrande@era.pt | era.pt/ribeiragrande

296 096 096

EMAIL: DOMUS@UNU.PT
WWW.UNU.PT
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Grande amigo e homem
público de exceção
José Henrique Silveira de Brito

Aristóteles (384-322 a.C.), na Ética a Nicómaco, escreveu
que «o homem feliz precisa de amigos». Nos dias de hoje, feita
a destrinça clara entre conhecidos e amigos, a afirmação continua válida, em especial numa sociedade como a nossa, em que
as conexões digitais parecem ligar-nos a multidões. A amizade,
que pode ser de várias espécies, rege «relações inter-pessoais»
eleva tempo a criar; implica uma vida partilhada, só possível
em grupos pequenos, em que reina a igualdade e a mutualidade. É por isso que normalmente conhecemos muita gente, mas
amigos temos poucos. A amizade precisa de tempo e convivência, razão pela qual as épocas da vida mais favoráveis ao seu
aparecimento são a adolescência e a juventude, os tempos do
ensino básico e secundário e da universidade.
Um dos meus grandes amigos é o José Emílio Pedreira Moreira, que conheci nos corredores da Faculdade de Filosofia da
Católica, em Braga. Contribuiu imenso para o estreitar da nossa relação o facto de, no ano letivo 1973-74, nos termos inscrito
num curso semestral com o título “Condicionalismos Atuais do
Agir Humano”, regido pelo Padre Roque Cabral, SJ, professor
catedrático de Ética, de quem nos tornaríamos com o tempo
grandes amigos.
Logo na primeira aula, o professor propôs que nos organizássemos em grupos à volta de temas de interesse comum,
em ordem à preparação dos trabalhos a apresentar no fim do
semestre. Formei, com mais cinco colegas, um grupo, de que
faziam parte a minha mulher – tínhamos casado no Verão – e
mais quatro colegas, entre os quais o José Emílio. Quando se
pôs a questão da escolha de um sítio para trabalharmos, ofereci a minha casa. Reuníamos quase todas as semanas, normalmente mais de uma vez; começávamos a trabalhar pelas nove
da noite e íamos, muitas vezes, até às duas, três da manhã.
Estudámos muito, trocámos leituras e discutimos imenso. Foi
o princípio da nossa amizade. Terminada a licenciatura, nós, a
minha mulher e eu, continuámos em Braga e o José Emílio foi
colocado na Escola Secundária de Monção, sua terra natal.
Em 1976-77, a minha mulher e o José Emílio foram colocados na Escola Secundária de Sá de Miranda, em Braga, a fazer
estágio pedagógico. Durante os primeiros tempos, ele viveu
numa residência, mas, como passava muito tempo connosco
devido aos trabalhos do estágio, propus-lhes que viesse viver
para nossa casa. Como seria de esperar, aprofundámos uma
amizade que, sem mácula, dura até hoje, independentemente
de estarmos ou não de acordo nas discussões, mesmo quando
se trata de política.
Terminado esse ano, o José Emílio regressou à Escola Secundária de Monção, sendo eleito, pouco depois, presidente
do seu Conselho Diretivo. Nos anos seguintes, alargou a sua
atividade ao associativismo e à política. Começou por integrar
uma lista candidata à Direção da Adega Cooperativa de Monção, assumindo a Presidência nas eleições seguintes. Passados
uns anos foi nomeado Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. Em 1997, concorreu à Presidência da Câmara Municipal de Monção; ganhou as eleições
e cumpriu quatro mandatos consecutivos à frente do Município, até 2013, durante os quais fez uma autêntica revolução no
Conselho: quando ele chegou havia uma realidade, quando ele
deixou a presidência, Monção tinha mudado radicalmente e
para muito melhor.
Liberto da Câmara, o José Emílio voltou à vida de cidadão
comum, dedicando mais tempo à família e aos amigos, passando por minha casa sempre que vinha a Braga. Há uns meses,
numa dessas visitas, falou-me num projeto em que estava a
trabalhar; depois de uma reflexão que levou anos, tinha decidido reunir para publicação vários textos escritos ao longo
da vida- alguns trabalhos académicos do tempo da Faculdade e os produzidos na sua atividade política, social e cultural,
tais como discursos pronunciados nas diversas funções políticas e empresariais, e textos publicados na comunicação social.

Como sei, por experiência própria, o trabalho de semelhante
empreitada, ofereci-me para ajudar, o que me levou a ler o manuscrito de fio a pavio pelo menos duas vezes e a escrever, a seu
pedido, um posfácio. Nas palavras que pronunciei na sessão de
lançamento do livro, com o título Muitos Sonhos! Algumas Desilusões, ocorrida em Monção, foquei-me nalgumas qualidades
do seu autor que explicam o seu excelente trabalho político,
cultural e social de mais de trinta anos.
A primeira dessas qualidades é a vontade de prestar contas
perante a comunidade, o que, no nosso país é pouco comum.
Ora eu considero que quem é ator no espaço público deve prestar contas, é a célebre accountability de que falam os anglosaxónicos. Esta preocupação aparece em variadíssimos textos
do livro: como presidente da Adega, como vereador e depois
presidente da Câmara. A partir de hoje José Emílio Pedreira Moreira põe à disposição dos monçanenses, por escrito, o
que sonhou, pensou e realizou ao longo da sua vida pública,
disponibilizando assim informação para melhor se compreender e avaliar a obra feita.
Constata-se, também, que se está perante um homem de cultura. Esta característica está presente em toda a sua atividade
pública. Chegando à Adega, percebeu rapidamente que no
mundo das empresas não se avança com amadorismos, e criou
condições para que algumas estruturas da Adega fossem entregues a profissionais para uma melhor eficiência. Na Câmara,
não se preocupou apenas com caminhos, rede pública de água,
saneamento básico e habitação social, mas com a limpeza das
muralhas da Vila, com a organização do Arquivo Municipal, a
Biblioteca, a publicação de livros sobre o Conselho e suas figuras, a aquisição e recuperação do Cineteatro João Verde. Olhou
e escreveu sobre o vinho Alvarinho, não atendendo apenas à
sua vertente económica, mas como obra de arte, ex libris da
Sub-região de Monção e Melgaço. E, em meu entender, ainda
é sob o ponto de vista de homem de cultura que se compreende
o trabalho insano que teve na promoção do emparcelamento
rural. Só as vistas largas que a cultura dá explicam o sonho, e
sua concretização, de que é possível ter ideais e lutar por eles,
embora sabendo do esforço hercúleo que vai ter de fazer para
converter o sonho em realidade, lutando contra ventos e marés:
ventos e marés vindas da mentalidade dominante numa região
de minifúndio, dos complicadíssimos processos burocráticos
da máquina do estado, quer central quer municipal, a eterna
falta de dinheiro, os prazos que se consomem porque um papel
foi parar ao fundo de uma gaveta, etc. Tudo isto podemos ver
em diversos textos do livro; ser-se culto devia ser uma condição
sine qua non para fazer política.
O livro revela, ainda, a estrutura moral do seu autor que, na
sua passagem pela Faculdade, não se limitou a estudar para os
exames. Como disse acima, fomos colegas, fizemos as mesmas
cadeiras e tivemos os mesmos professores. É por isso que, na
leitura do livro, encontrarei marcas evidentes dos cursos que
fizemos e dos nossos professores, em especial de um, o Prof.
Roque de Aguiar Pereira Cabral, SJ. A atividade política, social
e cultural do autor do livro foi sempre pautada por valores ético-morais que o nosso Professor tratava, longamente, nas suas
aulas e foi lá, por certo, que a reflexão do José Emílio sobre estas questões se aprofundou. Citando apenas alguns desses valores: o respeito pela dignidade humana e a defesa da liberdade
e da igualdade de todos enquanto cidadãos; a confiança no ser
humano; o respeito pelos outros, amigos ou adversários; uma
preocupação profunda e constante com as questões da justiça
social, um dos valores fundamentais que deve presidir na vida
coletiva; uma curiosidade imensa por tudo o que o rodeia, otimismo e confiança no futuro e uma grande alegria de viver. Se
essas qualidades fossem comuns aos nossos políticos, o país
seria diferente, e para melhor.
Ofir, julho de 2022
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Humor, riscos
e interrogações

Como pode mudar mais abruptamente o curso monótono do dia do que um olhar a capa “Humor”? Um substantivo simples mas basta escolher como apoio cascatas de
adjectivos e o Humor transborda em torrentes de reacções
e redenções. Na filosofia de Husserl (1859-1938) criador da
fenomenologia, o termo epochê adquire um sentido que
compromete o desinteresse pela “contemplação de quaisquer
interesses naturais ou psicológicos na existência”. Na fenomenologia a suspensão de juízo não põe em causa a existência, põe o mundo. Apenas coloca tudo “entre parêntesis”
como por magia. O real não é removido, mas a consciência
transcende-se fora de todos os limites de todo conhecimento possível. Husserl redefiniu a fenomenologia como uma
filosofia transcendental-idealista. O seu método pretendia
uma redução “Epochê” até encontrar tal redução ÚNICA
que tornaria a Filosofia como o “método CAMINHO” da ciência de rigor. A consciência puramente intencional e, por
consequência, O RESTO puramente secundários. A consciência é um ser solicitado pelas suas experiências e só
intuída apenas quando algo idêntico pertencente a multiplicidades das aparências: para além disso, vivência e mais
nada é. A consciência, nas suas próprias experiências
não é determinável senão como aquilo que permanece
idêntico na diversidade motivada das aparências. É um
fenómeno que, para além dessa identidade, é um “nada”
pela necessidade da sua intencionalidade perfeita.
A “Epochê”husserliana acontece quando a intencionalidade é rudemente desligada das circunstâncias. Com o
“Humor” que se desliga da continuidade existencial pela repentina destruição da lógica comum, do bom senso ou até
do senso comum.
A visão de uma calça e um sapato flutuando instantaneamente sobre uma casca de banana é uma Epochê inexprimível e indizível que só existe intuitivamente.

Antes e depois de ver a casca de banana sob um pé inadvertido, existe a redução que coloca “o Mundo entre parensis”.Há uma demarcação mental da máxima simplicidade
e conjuntamente a uma desconstrução da maior complexidade descontinuista da realidade. A mente idealista
transcendental afirma o que é impossivel de ver. Não posso
observar o que o real me mostra! Eis como o papertalk da
capa sai da ”verdade frágil” pela profusão de símbolos, semânticas, metáforas e imaginários que sou obrigada a admitir fora do mundo. A redução e a separação entre o quotidiano e a minha intuição põe “entre parêntesis” qualquer
realidade que passa a ser secundária e desconstruída. Assim

se conseguiria alcançar a fenomenologia de Husserl e tantos
dos seus adeptos.
Na sua obra O “Humor” , do filósofo Terry Eagleton,
(1943- ) reconhece-se o mérito de se tratar de um dos intelectuais mais lidos e distinguidos em todo o mundo com
publicações sobre teoria literária, crítica, ideologia, política, religião e humor. Ao olhar a capa, talvez o senso comum
exclame: - Estúpido! Nada mais óbvio.
Um coração bondoso anunciará tristemente – Coitado!
Partiu a perna, com certeza!
Um céptico desconfiado resmungará já irritado:- Idiotas! Querem gozar comigo?
Já um respeitadíssimo intelectualóide gritará: -Depois
de olhartal capa nem preciso de folhear o livro!
Um matemático desdenhará – É tão racional que nem vale
a pena pensar duas vezes.
Os numerosíssimos adeptos de seitas e auto ajuda olharão desdenhosos. -Já nem sabem que inventar para os tolos,
vêr a capa é saber tudo! .
Os cépticos verão logo:- Aqui está um livro com uma armadilha bem montada.
Se a curiosidade se juntar à reflexão, com alguma crítica,
alguém descobre o espírito de humor , a falta de senso comum, a dificuldade de atingir “o nada” e podem revoltar-se
por não conseguir pensar em “nada” o que já é conhecimento
Sim! Pensar em nada é prova de grande inteligência já
afirmava Lewis Carroll em “Alice no país das maravilhas”.
Claro que todos usam uma lógica, mas a capacidade de usar
duas ou cinco lógicas ao mesmo tempo só com o domínio da
atenção desconstrutiva e construtiva de diversas realidades
reduzidas a ausências do Mundo e sua presença, num máximo e mínimo que pode enlouquecer quem não leve o Mágico
a sério.. Quem já se viu a querer dominar o riso, numa situação inadequada para isso, já verificou tal impossibilidade
que aumenta se houver contágio . Um ataque de riso de um
entrevistador, de um assistente a uma cerimónia solene ou
religiosa, já se viu a braços com tal dificuldades . Tão sério
pode ser o caso que cause a morte de milhares de pessoas Sem
precisar procurar no Google, em 1962, em Tanganica deu-se
uma epidemia do riso que afectou fortemente muitas instituições juvenis causando a morte a milhares de pessoas.
O humor evolui com as sociedades, as convenções sociais,
a política, a cultura e a idade.
-Atenção! Vou dizer uma anedota! Há países onde é preciso avisar. Para crianças e muita gente de espírito rude o
cómico é mais violento e um dito de espírito não é captado.
É curioso que, através de épocas bem diferentes se avalia
pelo riso as classes sociais e as idiossincracias dos povos.
a capacidade de descobrir incongruências entre o trágico
e o humor provocadoras de saída da consciência normal e
entrada na desorganização das aparências. As instituições
sempre tiveram mil cuidados em afastar o riso das suas práticas. Os poderosos seguem normas rígidas e as religiões
afastam a oportunidade de uma gargalhada pois aproximar
o sagrado do ridículo, equivale a usar a música para quebrar
o terror e o cómico. Só os sábios, os loucos e os rebeldes conhecem o que o horizonte não alcança. O único pedaço de
chão que não podemos ver está debaixo dos nossos pés. Ter
capacidade de rir é demonstrar força em horas difíceis.
A evolução do humor mostra como nós próprio mudamos ao compararmos a violência humorística infantil ou do
“clichê “ do bolo na cara com o sarcasmo fleumático. Durante uma tempestade, um lord inglês lê o jornal no seu
castelo. Ao seu lado a esposa faz tricot. Cai um raio. Sem
mais palavras, chama o mordomo com a campainha e diz: Traga-me mais chá e varra a senhora.Passará desapercebido
que a esposa tricotava com agulhas de metal e tudo tem um
raciocínio sem falhas. Morte inexorável e Vida no âmago de
todos os Mistérios.
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Peixe do meu quintal

O Milhafre que voou alto
José Soares*
Decidi deixar uma nota comemorativa que já vai um pouco
atrasada, para evocar os 100 anos do nascimento de um grande
açoriano.
O Doutor José da Silva Fraga, mui distinto jurista, cuja pena
atingiu os píncaros da advocacia nos Açores e não só, destacase como um dos grandes defensores da causa açoriana, seja a de
plena Autonomia, seja de justa Soberania. Soube, como ninguém,
manipular a lei, sem no entanto a subjugar ou distorcer, senão
fazê-la servir os profundos interesses do Povo Açoriano na sua
plenitude legal.
Do Doutor Pereira Leite, que foi seu discípulo e com ele conviveu, são as palavras que, com a devida vénia, transcrevo abaixo:
“… São sobremaneira conhecidas as suas qualidades enquanto
advogado brilhante, tecnicamente próximo da perfeição e que se refletiam nos resultados obtidos. Tinha nos processos judiciais em que
se envolvia e em linguagem moderna, um superavit fabuloso, quase
esmagador. Homem de raciocínio rápido, claro, linear, brilhante, encontrava saídas e soluções onde os outros há muito haviam desistido.
As suas peças processuais escritas, hoje mais do que nunca, são uma
referência…”.
“…Homem amante da sua terra, de ideias claras e sem meios termos, via como melhor futuro para ela a criação de um estado independente. Disse-o e escreveu-o desassombradamente. Inúmeras vezes.
Principalmente quando passou de moda. Principalmente quando
passou a ser incómodo. Até ao fim da sua vida!...”

Adir da Luz Almeida*
Profª Doutora

“…Teorizou ainda sobre a independência progressiva dos Açores,
sem ser contra Portugal, sem revanches, sem violência, sem ódio. Pelo
contrário, teorizou essa independência progressiva, enquadrada no
Direito dos Povos a traçarem o seu destino, com acolhimento no Direito Internacional e nas regras do jogo democrático e no âmbito das
Nações Unidas.”
De tudo o que acima fica dito e redito, resta a lembrança de uma
figura ímpar que ilustrou o século XX da História Açoriana e que
comemoraria 100 anos no dia 27 de janeiro de 2022.
Embora com idade de ser seu filho, tive o grato prazer de conhecer o Doutor Silva Fraga, nas andanças políticas e até antes disso,
quando de política só se podia pensar e nada mais…
É deste ilustre jurista, a ideia de se formar um partido que
lutasse e defendesse os Açores e a Madeira, nas suas aspirações
autonómicas. E quando se apresentou no Tribunal Constitucional em Lisboa para submeter as listas obrigatórias por lei para
a formação de um partido (o PDA), foi-lhe perguntado onde se
situava a sede partidária, ao que o Doutor Silva Fraga respondeu:
“Nos Açores”.
“Nos Açores?”, indagou estupefato o funcionário recetor. - “Mas
a Constituição só permite partidos nacionais, senhor doutor!”
E Silva Fraga, com aquela transparência mátria que o distinguia,
aquela contagiante dignidade, respondeu na calma dos mansos:
“Então não acha que os Açores fazem parte do território nacional?”.
E assim nascia o Partido Democrático do Atlântico.

A morte
das livrarias?

Estamos vivendo um mundo de transformações velozes e profundas. Assistimos, por vezes paralisados, pela estranheza ou pela torrente
de informações pelas mais diversas mídias que mais desinformam
do que informam, o esforço dos livreiros para não fechar as livrarias.
Estamos atravessando uma mudança civilizacional? Perda de valores?
Outros valores? Quais, ninguém sabe, com certeza. Diversos cenários
são possíveis de serem pensados e discutidos.
Afirmam várias vertentes religiosas: um momento de “regeneração”
do humano. “Regeneração” de quem? Dos humanos, ouvimos como
resposta. Quem serão os “regenerados”: os que vivem ou os que morrem? Mas, e as livrarias? Morrerão? Substituídas por outros suportes
de leitura que torna o livro obsoleto. Uma cidade, um lugarejo, sem
livrarias? Será a morte delas?
Como não conhecemos o mundo na sua totalidade, nas suas
minúcias, nos seus mistérios, há diversos modos de livrarias existirem.
Antes da página havia o palco, como escreve Roger Chartier. Cervantes, Shakespeare e outros apresentaram suas obras literárias como
peças, em palcos. O “povo” via e ouvia, aplausos ou vaias. Passaram
às páginas. Suas obras estão por aí, em diversos idiomas, para serem
lidas e apresentadas em peças teatrais ou filmes. Costuma-se dizer
“gostei” ou “não gostei”, substituindo os “aplausos” ou “vaias”, ao final
da apresentação. A escrita, ao ser introduzida na vida dos humanos,
passou a ser objeto de curiosidade, estudos, pesquisas, prazer, distração. Graças a Gutemberg, o livro expandiu-se, porém, do século XX e
XXI, outros suportes estão maciçamente substituindo os livrosfísicos:
e-book, internet.
Livros “físicos”, e-book ou internet? Prefiro os “físicos”. Estes têm
cor, cheiro, até gosto, caso ampliarmos a palavra “gosto”. Caso tenhamos algum livro “físico” de sebos (no Brasil são livros que foram vendidos por quem os possuía) podemos encontrar assinaturas, observações
e o nosso “imaginário” pode ir além do escrito e conhecermos um pouco
de quem o teve nas mãos antes de nós.
Costuma-se apontar como a mais antiga livraria do mundo a Ber-

trand, 1732 no Chiado -Portugal. Podemos “inventar”, pois aparece
como refúgio de escritores, revolucionários e conspiradores. Esta livraria foi destruída no terremoto de 1975 em Lisboa. Em 1773 ressurge das
cinzas e hoje há uma rede de livrarias Bertrand. No Brasil há muitas
compreensões de quando surgiram as livrarias, mas sabemos, se caminharmos no século XIX e XX, que eram, também, lugar de encontro
de escritores, cronistas, jornalistas e muito discutia-se.
Antes das livrarias, onde estavam os livros? Onde estão até hoje:
conventos, bibliotecas públicas, bibliotecas particulares, castelos, universidades, entre outros lugares. Há algum tempo estão nas ruas das
cidades e lugarejos, seja em bancas grandes ou pequenas. Encontramos
todo tipo de livros.
E os livreiros? Encontramos vários tipos de livreiros. Os que sabem
sobre cada livro, os que só vende, os que estão, geralmente, nas ruas, em
bancas precárias, desejam ganhar algum dinheiro. Caso alguém, além
de comprar, resolve falar um pouco sobre o livro pode ter atenção ou
não. As livrarias ambulantes? Transformam um carro ou um carrinho
de madeira, pintam e pronto: surge uma livraria. Gostamos desses,
ali tem um “amante de livros”. Temos uma cidade no Rio de Janeiro,
chamada Paraty, que há anos tem uma Kombi transformada em livraria. Impossível não parar, nem que seja para apreciar o resultado da
transformação da Kombi em livraria, com um pequeno toldo.
Em algumas cidades portuguesas é comum vermos livrarias em
carrinhos de madeira, onde, geralmente, as pinturas são florais.
As livrarias morrerão? Desaparecerão os livros “físicos”?
Acreditamos que não. Continuarão para muitos ou para poucos?
Nesse momento apostamos no muitos. Uma cidade, um lugar, em
qualquer lugar neste vasto mundo sobreviverá, como sobreviveu a
Bertrand ao terremoto. As livrarias fazem parte “da alma iluminada
das ruas” (João do Rio).
* Universidade de São Paulo/Professora Adjunta - Universidade
do Rio de Janeiro
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
FARMÁCIAS
Ponta Delgada – Farmácia Pacheco Medeiros
Rua do Açoreano Oriental, 12
Telefone: 296282330
Ribeira Grande - Farmácia da Misericórdia
Rua de São Francisco, 81
Telefone: 296472359

HOSPITAIS

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

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

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

POLÍCIA

SERVIÇOS CULTURAIS

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
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

GNR

Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal
De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00

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

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

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

BOMBEIROS

Ribeira Grande
Centro Comunitário e de Juventude
de Rabo de Peixe
Teatro Ribeiragrandense
Horário da 2ª a 6ª das 9h00 às 17h00

MISSAS

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

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

MARINHA

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

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

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

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

MUSEUS
Ponta Delgada
Museu Carlos Machado
Inverno (de 1 de Outubro a 31 de Março)
Terça a Domingo, das 9h30 às 17h00
Verão (de 1 de Abril a 30 de Setembro)
Terça a Domingo, das 10h00 às 17h30
Museu Hebraico Sahar Hassamaim de
Ponta Delgada - Portas do Céu (Sinagoga)
Segunda a Sexta, das 13h00 às 16h30
Museu Militar dos Açores
De 2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00
Sábado e Domingo das 10h00 às 13h30
e das 14h00 às 18h00
Encerrado aos feriados

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.
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MOVIMENTO AÉREO

MOVIMENTO MARÍTIMO

Azores Airlines
Chegada a Ponta Delgada de:
Boston: 06:10
Funchal: 13:45
Lisboa: 07:25, 14:05, 20:40
Porto: 20:40

NAVIOS DA
MONTE DA GUIA
TRANSINSULAR – Em viagem para o
Caniçal
MONTE BRASIL –
Em viagem para a Praia
da Vitória
PONTA DO SOL – Em viagem para
Leixões
DICLE DENIZ – Na Graciosa, largando
para as Velas
KAROLINE – Nas Flores

Partida de Ponta Delgada para:
Funchal: 08:55
Lisboa: 08:25, 21:35
Lisboa (Via Santa Maria): 14:55
Porto: 08:30
Air Açores
Chegada a Ponta Delgada de:
Flores: 19:35
Horta: 15:40, 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
Pico: 08:00, 16:50
São Jorge: 14:00
Santa Maria: 6:30, 19:10
Terceira: 7:15, 7:30, 8:40, 14:20, 18:35, 20:05

INSULAR - Em
viagem para Ponta
Delgada chegando
a 18/07
LAURA S - Em viagem para Lisboa chegando a 18/07

TEATRO MICAELENSE
JOÃO NUNO GONÇALO & BANDA
HARMONIA MOSTEIRENSE
30 JULHO - 21H30

Partida de Ponta Delgada para:
Transporte Marítimo
Parece Machado, Lda

THE PORTUGUESE KIDS

28 JULHO - 21H30

TÁXIS

CORVO – Em Lisboa, largando para
Ponta Delgada
FURNAS – Em
Ponta Delgada, largando para Lisboa

NAVIOS
DA MUTUALISTA
AÇOREANA

Chegada a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h15

BAÍA DOS ANJOS:
Ponta Delgada para
Vila do Porto

EFEMÉRIDES
1791 - O marquês de Lafayette
(1757-1834), que haveria de participar
na Revolução Americana, restaurou a
ordem em Paris, em plena Revolução
Francesa.
1834 - Lisboa estabeleceu o regulamento dos serviços de incêndio da
cidade (embora com antecedentes que
vinham de D. João I, em1395), e criou
a primeira Companhia de Bombeiros
do concelho.
1877 - Foi inaugurado o Hospital
infantil de D. Estefânia (18 depois
da morte da Rainha com esse nome,
mulher do também prematuramente
falecido D. Pedro V, 1837-61), integrado hoje no Centro Hospitalar de
Lisboa.
1918 - Nicolau II, último czar
da Rússia, e a sua família foram
assassinados-massacrados há 102 anos
pelos bolcheviques em Ecaterimburgo,
na sequência da Revolução Comunista
de Outubro de 1917.
1945 - A Conferência de Potsdam,
perto de Berlim começou logo a seguir
à rendição da Alemanha, entre os
vencedores da II Guerra (EUA, Reino

10:58 - Baixa-mar
4:58 - Preia-mar
23:44 - Baixa-mar
17:17 - Preia-mar

COLISEU MICAELENSE

TAP

Lisboa: 12h55

TABELA DAS MARÉS

Unido e URSS), que ali consagraram
os sectores de inﬂuência aliada no pósguerra e se estendeu até 2 de Agosto
seguinte.
1996 - Foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que reúne Portugal, Brasil,
Angola, Moçambique, Cabo Verde,
Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe.
2016 - As operadoras de telecomunicações passaram a estar obrigadas
a disponibilizar contratos sem qualquer tipo de ﬁdelização.
2019 - O traﬁcante de drogas mexicano Chapo Guzmán foi condenado
há 1 ano a cadeia perpétua nos EUA,
mais 30 anos adicionais.
Pensamento do dia: “A fé na
razão está sujeita a parecer racionalmente tão insustentável como
qualquer outra fé.” - Miguel de Unamuno (1864-1936), escritor e ﬁlósofo
espanhol.
Este é o centésimo nonagésimo
oitavo dia do ano. Faltam 167 dias
para o termo de 2022.

CINEMA

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

296 20 50 50
JOGOS SANTA
SANTA CASA
JOGOS
CASA
Euromilhões
Próximo sorteio sexta-feira
€ 230.000.000
Último sorteio 12/07/2022
14 18 24 25 50 + 6 11
M1lhão
Próximo sorteio sexta-feira
€ 1.000.000
Último sorteio 08/07/2022
NVJ 34496
Totoloto
Próximo sorteio sábado
€ 4.000.000
Último sorteio 13/07/2022
5 14 31 34 45 + 7

2 Duros de Roer
Sex. a Dom.: 15:30 / 17:20 / 19:10

Lotaria clássica
Próxima extração 18/07/2022
€ 600.000
Última extração 11/07/2022
1º Prémio 47107

Top Gun: Maverick
Sex. a Dom.: 21:20

Thor: Amor e Trovão
Sex. a Dom.: 14:00 / 16:30 / 19:00
/ 21:30 / 21:10

Lotaria popular
Próxima extração 21/07/2022
€ 112.500
Última extração 14/07/2022
1º Prémio 00545

Buzz Lightyear
Sex. a Dom.: 13:20

Mínimos 2: Ascensão de Gru
Sex. a Dom.: 13:10 / 14:30 / 15:10
/ 16:40 / 17:10 / 18:50 / 19:15

CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO
Mundo Jurássico: Domínio
Sex. a Dom.: 21:00

Totobola
Próximo concurso domingo
€ 15.000
Último concurso 10/07/2022
111 1X1 11C 12XX X

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

Sábados: das 14h00 às 17h00
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Conselhos de médico
António Raposo*

Desidratação

1 – O organismo humano é constituído por cerca de 70%
de água. Uma molécula de água é composta pela “junção” de
2 átomos de hidrogénio e um átomo de oxigénio. A fórmula
química é H2O.
2 – Todos os dias um adulto com um peso de 60 a 80 Kg
perde cerca de 2,5 litros de água através da respiração, da urina,
das fezes e do suor. Junto com a água são eliminados vários
sais minerais como o cloreto de sódio (sal), magnésio, potássio
e outros.
3 – A desidratação ocorre quando se perde líquidos e não de
repõe. Numa pessoa com 80 quilos, a perda de “apenas” 2 por
cento, implica uma perda de 1,6 litros de água e sais minerais…
Nesta situação a pessoa já pode apresentar sinais e sintomas
de desidratação e já está em risco de doenças e complicações
médicas, que podem ser graves.
4 – O principal, mas nem sempre o primeiro, sintoma de desidratação é a sede. Os outros sinais e sintomas mais frequentes
são: pele e mucosas secas, olhos “encovados” e secos, tonturas,
fraqueza muscular, cansaço, diminuição da elasticidade da pele,
dor de cabeça, diminuição da tensão arterial, aumento da pulsação por minuto (taquicardia), irritabilidade, dificuldade de
concentração, “moleirinha” afundada nos bebés, pouca eliminação de urina que é muito concentrada e escura, alterações da
consciência com perturbações psíquicas e até desmaio.
5 – Os principais “responsáveis” pela desidratação são: exposição ao calor, febre, diarreia, vómitos, produção exagerada
de suor (por exemplo por exercício físico intenso e prolongado),
utilização de medicamentos diuréticos (mas também bebidas
diuréticas como chá, café, cerveja ou coca cola), hemorragias,
queimaduras extensas, amamentação e perda de peso excessiva
e “rápida”.
6 – Como se vê uma pessoa que fique desidratada e se ficar combaixa de tensão, falta de concentração, alteração da

Mafalda Ponte*

consciência com estados confusionais e desmaio pode ter
consequências graves se estiver a conduzir, se estiver em local
perigoso e cair, se estiver a nadar ou mesmo se tiver uma profissão de alta responsabilidade como piloto, médico, controlador
aéreo ou outra. As consequências podem ser mesmo catastróficas.
7 – A melhor maneira de evitar isto tudo é mesmo com a
ingestão de pequenas quantidades de líquidos ao longo do dia.
Este conselho é muito importante nesta altura do ano, porque
com o aumento da temperatura transpiramos mais e desta forma perdemos mais líquidos através do suor. Devemos beber
água mesmo antes de ter sede porque quando o nosso cérebro
deteta que estamos com sede é porque já temos “algum grau”
de desidratação. É preciso não esquecer que após a ingestão de
líquidos estes não entram de imediato na corrente sanguínea e
muito menos nas células do nosso oorganismo. Existe um período de absorção, transporte e “entrega” que pode demorar entre
20 a 30 minutos (mesmo assim é mais rápido que os Correios
a fazer as entregas…!!!). Esta é a razão para não esquecer de
“ir bebendo” ao longo do dia.
8 – As crianças e os idosos são de maior risco pelo que, nestes caos, se deverá ter cuidados redobrados. Os doentes diabéticos também devem ter muita atenção à ingestão de líquidos.
Tenha cuidado se for passar férias para um clima quente (esta
semana as temperaturas ultrapassaram os 40º no território de
Portugal continental!).
9 – Beba água, pela sua saúde, beba água. Não arrisque. A
água é a melhor bebida…

* Médico fisiatra
e especialista em Medicina Desportiva

Valores pessoais a nossa “bússola”

Diariamente, consciente ou inconscientemente, passamos por processos de tomada de decisão milhões de vezes.
Alguns destes processos, pela natureza da decisão, são mais
complexos. Outros, em contrapartida, são automáticos e não
requerem uma reflexão consciente. Não obstante a tomada de
decisão consistir num processo cognitivo, a verdade é que se
traduz habitualmente num comportamento.
De acordo com diversos autores, os valores pessoais consistem em conceitos que influenciam determinantemente o
nosso comportamento. Poderá dizer-se, então, que os valores
pessoais medeiam as nossas tomadas de decisão? A comunidade científica diz-nos que sim. Assim, os valores pessoais
assumem-se como “bússola” nos nossos processos de tomada de decisão, existindo, atualmente, instrumentos validados
cientificamente capazes de os identificar. Conhecê-los é ter a
“bússola” afinada.
De forma figurativa, poderá dizer-se que os valores pessoaisestão inscritos no ADN do indivíduo e facilitam a tomada

de decisões percecionadas como difíceis. Isto não significa
que todas as decisões são tomadas de acordo com os valores
pessoais, sendo que, por vezes, o indivíduo apresenta comportamentos que os contradizem ou que não vão de encontro às
expetativas dos outros. Mesmo que não pareça, perante este
“conflito” habitualmente associado a desconforto, a “bússola”
está lá.É por esse motivo que a utilização da nossa “bússola”
de valores pessoais contribui efetivamente para a promoção
da nossa saúde mental. Apesar de as decisões percecionadas
como difíceis não se tornarem mais fáceis por isso, certamente revestir-se-ão de maior segurança e bem-estar psicológico.
Boas decisões!
Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!
Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem
dos Psicólogos Portugueses
*Psicóloga Clínica e da Saúde
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18:00 - Chefs Da Nossa Terra - Ep. 8 - RTP1

22:30 - Não há Crise! T16 - Ep. 1 - SIC

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

04:00 Telejornal Açores
04:32 XVIII Santa Maria
Blues - Diários
- Ep. 4
04:37 Não Te Esqueças
da Letra! - Ep. 3
05:52 Portuguese Soul
- Ep. 3
06:14 Príncipes do
Nada T6 - Ep. 12
06:53 Volta ao Mundo
T5 - Ep. 20
07:08 Todas as Palavras T6 - Ep. 23
07:30 Faça Chuva Faça
Sol T6 - Ep. 4
08:00 Portuguese Soul
- Ep. 3
08:21 Zig Zag T20 - Ep.
185
08:36 Zig Zag T20 - Ep.
186
08:52 Zig Zag T20 - Ep.
187
09:07 Zig Zag T20 - Ep.
188
09:22 Histórias à Solta
- Ep. 3
09:29 Eucaristia Dominical
11:00 XXV Congresso
Regional PSD
Açores - Sessão
de Encerramento
12:30 RTP3 / RTP
Açores
16:00 Notícias do
Atlântico
16:30 Programa a
Designar
16:50 Músicas d´África
T11 - Ep. 26
17:48 Cá Por Casa com
Herman José Especial Nelo e
Idália - Ep. 1
19:04 Bem-vindos a
Beirais T2 - Ep. 69
19:51 XVIII Santa Maria
Blues - Diários
- Ep. 3
20:00 Telejornal Açores
20:38 Terra: Histórias
da Cerâmica Ep. 8
21:04 Em Casa d´ Amália T3 - Ep. 6
22:05 Primeira Pessoa
T3 - Ep. 7
22:46 Os Filhos do
Rock - Ep. 9

01:30 Grandiosa
Enciclopédia Do
Ludopédio T7 Ep. 43
02:15 Televendas
05:00 Todas as Palavras T7 - Ep. 23
05:30 Zig Zag
07:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
09:30 Eucaristia Dominical
10:30 Começar de
Novo - Ep. 1
11:00 Hora dos
Portugueses T8 Ep. 24
11:59 Jornal da Tarde
13:15 Chefs Da Nossa
Terra - Ep. 8
16:00 Futebol Fem.:
Suécia x Portugal
- Camp. Europa
2022 (EM DIRECTO)
18:00 Chefs Da Nossa
Terra - Ep. 8
Chefs da Nossa
Terra, conduzido por Isabel
Silva e João Paulo
Rodrigues, percorrerá o país de norte
a sul com o objetivo de promover o
melhor que cada
região tem para
oferecer ao nível
da riqueza natural,
histórica, turística e
económica. Nesta
viagem pelos sabores e tradições de
Portugal os nossos
apresentadores
contam com a ajuda dos repórteres
do programa: Inês
Carranca e Tiago
Góes Ferreira, que
vão andar pela
localidade ao longo
de toda a tarde,
dando a conhecer
os seus principais
pontos de interesse
e entrevistando os
habitantes mais
castiços e divertidos da terra.
18:59 Telejornal
20:15 The Voice Kids
T3 - Ep. 10

09:25 A Minha Cena Ep. 7
09:40 Os Daltons T1 Ep. 11
09:50 Os Daltons T1 Ep. 12
09:55 Dorg Van Dango
- Ep. 39
10:05 Dorg Van Dango
- Ep. 40
10:15 O Mundo Fantástico De Tom
Gates - Ep. 17
10:25 O Mundo Fantástico De Tom
Gates - Ep. 18
10:35 Porto Papel T1 Ep. 26
10:45 Porto Papel T2
- Ep. 1
10:55 Garﬁeld T2 Ep. 34
11:05 Garﬁeld T2 Ep. 35
11:20 Missão Abóbora
- Ep. 50
11:30 Missão Abóbora
- Ep. 51
11:45 O Amanhecer
dos Croods T1
- Ep. 4
12:10 Zafari T1 - Ep. 3
12:35 Zafari T1 - Ep. 4
13:05 Crias - Ep. 12
13:10 Encontra-me em
Paris T2 - Ep. 18
13:35 Encontra-me em
Paris T2 - Ep. 19
14:00 Ciclismo: Volta A
França 2022 (EM
DIRECTO)
16:05 Caminhos
16:35 70x7
17:00 Madeira Natura Ep. 10
17:30 Monty Python:
Os Malucos Do
Circo T1 - Ep. 10
18:00 Temos Programa
- Ep. 27
18:30 França, Uma
Viagem Pelo
Tempo
19:25 Scroll T2 - Ep. 9
20:30 Jornal 2
21:00 Zona Especial
- Ep. 5
21:55 Folha de Sala
22:00 Pianomania
2020: Lucas Debargue - Ep. 1

00:45 Cinema
03:00 Televendas
04:30 Camilo, O Presidente T1 - Ep. 3
05:30 Spider-Man:
Maximum Venom
T1 - Ep. 14
06:00 Uma Aventura
T3 - Ep. 4
08:00 Olhá SIC! T2 Ep. 26
10:45 SOS Planeta T1
- Ep. 4
11:00 Vida Selvagem
12:00 Primeiro Jornal
13:15 Fama Show T4 Ep. 27
14:00 Domingão T3 Ep. 28
18:58 Jornal Da Noite
20:45 Cantor ou Impostor T1 - Ep. 1
“Cantor ou Impostor?”, apresentado
por Cláudia Vieira,
conta com um
grupo de sete
performers (os
cantores mistério),
um concorrente
VIP e um painel de
3 inﬂuenciadores
ﬁxos: João
Manzarra, Débora
Monteiro e Rui
Unas.
22:30 Não há Crise!
T16 - Ep. 1
Fernando Rocha
leva-nos numa
viagem onde reina
a surpresa e o
inesperado. Ele é
o rei da comédia
e os apanhados
do “Não Há Crise”
são a melhor forma
para terminar o dia.

00:00 GTI Plus
00:15 Saber é Ganhar
02:45 Queridas Feras Ep. 46
03:15 TV Shop
04:45 Os Batanetes
05:00 O Rei Juliano
05:30 Diário Da Manhã
05:45 Todos Iguais
06:15 O Bando Dos
Quatro
06:45 Inspetor Max
09:00 Querido, Mudei A
Casa!
10:00 Missa
11:00 Mesa Nacional
12:00 Jornal Da Uma
13:00 Somos Portugal
18:15 Jornal Das 8
19:15 Troféu do
Algarve 2022 (EM
DIRECTO)
21:00 Uma Canção
Para Ti
Apresentado por
Maria Cerqueira
Gomes e Manuel
Luís Goucha, o
programa de talento infantil de maior
êxito da televisão
portuguesa regressa para a sua
quinta edição. Os
jovens serão desaﬁados a interpretar
as mais belas
canções de todos
os tempos, assim
como os êxitos
mais recentes da
música portuguesa. Acompanhados
por uma orquestra
ao vivo e por convidados especiais,
os jovens cantores
transformam
cada programa
num verdadeiro
acontecimento
televisivo. O júri
será composto por
vários elementos
da área da música
que vão comentar
as actuações, mas
caberá ao público
a escolha dos
vencedores.

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

Atravessa um período de emoções fortes,
mas evite conﬂitos com os seus familiares
e procure estabelecer relações baseadas no
diálogo equilibrado.
TOURO
(21/04 a 20/05)

Altura favorável para iniciar projetos de
acordo com os seus interesses pessoais.
No entanto, adote uma postura ousada e
não tenha medo de avançar.

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

No amor, perspetivam-se novas aventuras
excitantes em termos intelectuais e naturalmente as outras pessoas vão apreciar as
suas ideias versáteis.
CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

O momento é propício para promover
alterações na sua vida amorosa. Agora é
tempo de clariﬁcar dúvidas de maneira a
poder tomar decisões corajosas.
LEÃO
(23/07 a 22/08)

A conjuntura permite-lhe preparar novos
projetos para o futuro. Neste sentido, assuma as suas responsabilidades e escolhas as suas opções de vida.

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

Esta é uma ocasião oportuna para consolidar um relacionamento. Sente que tem a
conﬁança necessária para evidenciar a sua
verdadeira personalidade.

Previsão do estado do tempo nos Açores

Informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Frente fria

Frente quente

Frente Oclusa

Frente Estacionária

Centro
de Alta Pressão

GRUPO OCIDENTAL

Centro
de Baixa Pressão

GRUPO CENTRAL

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas.

Períodos de céu muito nublado com abertas.

Períodos de céu muito nublado com boas abertas.

Vento do quadrante oeste bonançoso (10/20 km/h).

Vento noroeste fraco a bonançoso (05/20 km/h).

Vento noroeste bonançoso (10/20 km/h).

ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga.
Ondas do quadrante norte de 1 a 2 metros.

ESTADO DO MAR
Mar encrespado a de pequena vaga.
Ondas do quadrante norte de 1 a 2 metros.
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS

ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga.
Ondas do quadrante norte de 1 a 2 metros.

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS

PREVISTAS

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS

PREVISTAS

Horta: 20 / 26ºC

PREVISTAS

Santa Cruz das Flores: 20 / 27ºC

Angra do Heroísmo: 20 / 25ºC

Ponta Delgada: 19 / 24ºC

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

Novas amizades prometem ser
entusiasmantes e trazem um novo
ânimo à sua vida. Porém, acabe com
comportamentos indecisos que afetam
a sua evolução.
ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

A paixão marca este ciclo de uma forma
agitada e inconstante. Todavia, cultive a
serenidade e tente ouvir as opiniões do
outro elemento do casal.

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

Um novo romance ganha contornos
mais sérios. Contudo, aceite outros pontos de vista diferentes dos seus ideais e
mostre as suas exatas intenções.
CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

Durante esta fase, talvez sinta vontade
de desenvolver áreas relacionadas com o
campo espiritual. Deste modo, valoriza o
lado subtil da existência.

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

No trabalho, preste atenção a pequenos
detalhes que possam ditar o sucesso dos
seus atos. Por outro lado, não tenha receio de aceitar novos cargos.

PEIXES
(20/02 a 20/03)

A sua sensibilidade está enfatizada e a sua
forma de comunicar pode tornar-se subjetiva ou imaginativa. Os trabalhos artísticos
estão protegidos.

ESTATUTO EDITORIAL
O Diário dos Açores é um jornal
centenário de edição diária, de informação regional, independente, livre e
regido por critérios de rigor.
O Diário dos Açores assume os
princípios fundadores da Civilização
Ocidental, perseguindo o ideal europeu.
O Diário dos Açores orienta-se pelos valores da democracia, da liberdade
e do pluralismo.
O Diário dos Açores quer contribuir para uma opinião pública informada e interveniente. Valoriza a discussão
franca, considerando que a existência
de uma opinião pública informada é a
base essencial para o exercício dinâmico da democracia.
O Diário dos Açores dirige-se a
um público de todos os meios sociais e
de todas as proﬁssões.
O Diário dos Açores procurará
fórmulas atrativas e pertinentes de apresentação da informação, mas dispensando o sensacionalismo.
O Diário dos Açores acompanha
o processo de mudanças tecnológicas
e está atento à inovação, promovendo a
interação com os seus leitores.
O Diário dos Açores assume o
compromisso de dar cumprimento rigoroso aos princípios deontológicos e éticos respeitantes à actividade jornalística,
fazendo valer os Direitos inerentes ao
livre exercício da prática informativa
num Estado de Direito Democrático,
sendo veículo de transmissão de opinião, desde que tal expressão não viole
o cumprimento rigoroso de normas legais aplicáveis à comunicação social.

17 de Julho 2022 . www.diariodosacores.pt

OPINIÃO/REGIONAL 15

Porque há entendimentos
que só nos chegam mais tarde!
Patrícia Carreiro *
“É bom acreditar que há ainda quem acredite
num mundo de entendimento.”
António Machado Pires
Nos primórdios da minha caminhada de escrita, pedi auxílio
a uma pessoa que marcou solenemente o meu percurso universitário: o Professor António Machado Pires.
Era eu uma jovem estudante de Comunicação Social e Cultura
quando fui sua aluna e não raras vezes dava por mim no final das
aulas a ouvir mais aquela informação preciosa que o Professor
tinha para nos dizer. Ficava eu e outra amiga querida daquele
tempo, a Dulce, e deliciávamo-nos ao ouvir tamanha sabedoria.
Já éramos as duas apaixonadas pelas leituras e pelas palavras,
e aquele professor só fez engrandecer esta paixão.
Mais tarde, aventurei-me pelo mundo da publicação e o apoio
que o Professor Machado Pires me deu foi imenso, quer na revisão, quer na frase que dedilhou para constar da contracapa do
meu livro.
“É bom acreditar que há ainda quem acredite num mundo
de entendimento”, escreveu ele num pequeno papel branco, no
seu gabinete na Universidade dos Açores, especificamente para
o meu primeiro livro, A distância que nos uniu. A A frase fez-me
um sentido completamente diferente naquela altura daquele que
hoje em dia ali vejo. Como podemos mudar a visão de uma mesma
palavra, volvidos tantos anos!

considerações tinham na nossa vida outrora e que têm agora.

A ilusão da vida morre-nos quando nos deparamos com situações incontornáveis, com problemas mais fortes do que a nossa
capacidade de mudar o destino; e o entendimento que hoje em
dia revejo no primeiro livro é mesmo o de saber-me vencida na
ilusão do mundo criado naquele texto, como se uma parte de
mim ali tivesse ficado, naquele livro e naquela frase do Professor
Machado Pires.
Aprender a comunicar e a escrever não é só estudar metodicamente, é também conhecer pessoas no nosso caminho que nos
inspiram e que mostram confiança em nós.
Obrigada, Professor Machado Pires, por tudo o que me ensinou e por ter sido parte integrante do projeto da minha vida:
escrever.
É por isso que tenho orgulho em ser dos Açores, é por isso que
me regozijo ao dizer que estudei na Universidade dos Açores, onde
pessoas como o Professor Machado Pires ensinavam, e ensinam,
diariamente o que é sermos ilhéus aventureiros e confiantes na
verdadeira aceção da palavra.
Continue a iluminar-nos, Professor, esteja onde estiver!
Até sempre,

E a magia da palavra do Professor Machado Pires era, e é,
mesmo esta: a de nos deixar a pensar no enquadramento que tais

* Diretora da Livraria Letras Lavadas
Editora da 9idazoresnews.com

Açores recebe segunda sessão do Roteiro INCoDe.2030
dedicada ao tema do Mar
No próximo dia 21 de Julho,
a ilha de São Miguel, nos Açores,
irá receber a segunda sessão do Roteiro INCoDe.2030 – Capacitação
Digital, entre as 9h00 e as 13h00,
no Nonagon - Parque de Ciência
e Tecnologia, que contará com a
presença do Secretário de Estado
do Mar, José Maria Costa, do Director Regional de Políticas Marítimas, Mário Rilhó de Pinho, e da
Presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, Cristina Calisto.
A segunda sessão do Roteiro
será dedicada ao tema do Mar, e
dará voz a várias iniciativas locais,
mas também a muitos dos projectos emblemáticos que promovem
a capacitação digital em Portugal,
e que contam com o apoio do INCoDe.2030.
O Roteiro INCoDe.2030 tem
como principal objectivo con-

tribuir, a nível nacional, para a
promoção e capacitação das competências digitais da população
portuguesa em toda a sua diversidade, e, entre outras actividades,
inclui um roadshow que percorrerá 25 locais de todo o país, focado
uma multiplicidade de temas, que
vão desde a segurança, a economia
digital, à igualdade de género ou à
inovação.
De forma a assegurar que ninguém fica para trás no acesso às
tecnologias, Luisa Ribeiro Lopes,
Coordenadora-geral do INCoDe.2030, sublinha que “para conseguirmos posicionar Portugal,
não esquecendo nunca as regiões
autónomas, ao nível dos países europeus mais avançados no digital,
é fundamental trabalhar os três
pilares da digitalização: as pessoas, as empresas e a administração

pública. A própria tecnologia está a
criar novas áreas profissionais com
destaque para a cibersegurança,
dados, inteligência artificial, blockchain, computação avançada,
entre outras, o que implica uma
aposta na qualificação avançada
e na requalificação do mercado de
trabalho. É este um dos eixos do
INCoDe.2030, que envolve acções
muito concretas de atracção de novos talentos, tão necessários às empresas e à Administração Pública,

e também a requalificação dos actuais profissionais, garantindo que
contamos com todos neste processo de transformação digital”.
O evento conta com o apoio da
Câmara Municipal de Lagoa e terá
lugar no Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel,
no dia 21 de Julho, entre as 9h00 e
as 13h00, com transmissão online
e em directo no site do INCoDe.2030 em: www.incode2030.
gov.pt
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Empresários podem apresentar intenções
de investimento para o próximo sistema
de incentivos Construir 2030
O Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e
Administração Pública, encerrou
em Ponta Delgada, um ciclo de 10
eventos presenciais da iniciativa
Construir 2030 pelas nove ilhas
do arquipélago.
O objectivo da iniciativa consistiu em aproximar os cidadãos,
empresas, instituições e entidades na construção do próximo
sistema de incentivos financeiros
às empresas, onde todos podiam
participar e dar o seu contributo,
culminando num total de mais de
500 participantes e 50 convidados presenciais para os debates,
além de transmissão nas plataformas digitais.
No evento realizado, no auditório Luís de Camões em Ponta
Delgada, o Secretário Regional
das Finanças, Planeamento e
Administração Pública anunciou
que “é possível aos empresários
apresentarem intenções de can-

didatura que permitem iniciar os
investimentos antes da abertura
do sistema de incentivos Construir 2030 inserido no Programa
Operacional Açores 2030”.
Duarte Freitas reforçou ainda a importância de simplificar
o sistema, com base num novo
paradigma e que seja mais próximo dos empresários, facilitando
deste modo todos os que queiram
investir no arquipélago.

A apresentação do ponto de
situação do PO 2020 e do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR), bem como a divulgação
das linhas gerais do Programa
Açores 2030 foram também alguns dos pontos debatidos nos
eventos.
Através da sua plataforma
digital https://construir2030.
azores.gov.pt, esta iniciativa possibilita a participação dos cidadãos através da recolha dos seus
contributos para a definição do
próximo Sistema de Incentivos
do Programa Açores 2030.
Para a realização das sessões
presenciais, o Executivo contou
com a Associação de Municípios
da Região Autónoma dos Açores,
com as associações comerciais
das várias ilhas, com a Ordem dos
Contabilistas Certificados, a Ordem dos Economistas, bem como
a divulgação nas redes sociais e
nos vários órgãos de comunicação social regionais e locais.

CDS-Açores lamenta decisão do TC
O Grupo Parlamentar do CDSPP Açores lamenta a decisão do
Tribunal Constitucional acerca da
Lei do Mar, por considerar que
a mesma é contrária ao interesse
autonómico e por evidenciar um
posicionamento centralista sobre
uma matéria essencial para os Açores.
As referidas normas aumentavam os poderes de pronúncia das
regiões autónomas no que respeita
à gestão do espaço marítimo, facto que o TC vem agora considerar
como inconstitucional.
A deputada regional Catarina
Cabeceiras recorda que o CDS-PP
Açores alertou por duas vezes, em
2016 e 2017, para a necessidade
de se operacionalizar legalmente a
gestão partilhada do mar. Por duas
Publicidade

vezes a iniciativa foi chumbada. A
primeira foi chumbada pela maioria socialista e a segunda pelo PS e
BE.
Carácter assumidamente
centralista e burocrático
“Em matéria de Autonomia, o
CDS sempre entendeu que eram
necessários consensos entre os
partidos para que as propostas a
implementar fossem as mais representativas possível, dando uma voz
coesa à Região. Infelizmente, neste
percurso de afirmação do interesse
dos Açores sobre a gestão do mar,
demasiados entraves políticos e jurídicos, com caráter assumidamente
centralista e burocrático, foram sendo colocados por parte de diversas

entidades e individualidades nacionais”, afirma o CDS.
No entendimento deste Grupo
Parlamentar, “a Autonomia tem de
ser respeitada na íntegra e não parcialmente, não podendo ser, como
por vezes tem sido, um joguete nas
mãos de quem desconhece a realidade dos Açores e de quem continua a acreditar num modelo de
país pouco convicto da relevância
das autonomias regionais.
Para o CDS/Açores, a Autonomia tem de servir os açorianos e
o país não pode desconsiderar o
princípio da subsidiariedade, consagrado como está no Artigo 10º do
Estatuto Político-Administrativo da
Região Autónoma dos Açores”, lêse em comunicado do CDS enviado
aos jornais.

Bill Gates quer
“sair” da lista dos
mais ricos
do mundo
O quarto homem mais
rico do mundo, o bilionário
norte-americano Bill Gates,
comprometeu-se (mais uma
vez) a doar a sua riqueza,
acrescentando que pretende
“deixar” a lista dos mais ricos
do mundo.
Esta notícia chega numa
altura em que o co-fundador
da Microsoft doou 20 mil
milhões de dólares à sua
fundação para que esta possa aumentar a despesa anual,
afirmando que tinha a “obrigação” de devolver os seus
recursos à sociedade.

Realizado o 1º
baptizado gay
da Igreja Ortodoxa
Grega
O designer Peter Dundas e
o seu marido, o actor Evangelo Bousis, fizeram história na
Igreja Ortodoxa Grega, depois
de terem celebrado o baptismo dos seus dois filhos, ambos
nascidos através do processo de
barriga de aluguer. Segundo o
El Mundo, a cerimónia onde as
crianças foram molhadas com
água benta, reuniu dezenas de
pessoas da alta sociedade grega, naquele que foi “o primeiro baptismo de filhos de um
casal homossexual”. Tal foi o
evento que o próprio arcebispo
Elpidophoros da América oficiou a cerimónia, que incluiu
quatro padrinhos para cada
criança. Dundas, que é um
dos designers mais talentosos,
costurou as roupas usadas
por algumas das madrinhas,
incluindo Bianca Brandolini,
modelo e aristocrata italiana,
ou Eugenia Niarchos, designer
de jóias e membro da família de
armadores gregos.

