
BRUXELAS PUBLICA HOJE NOVAS
OBRIGAÇÕES DE TRANSPORTE AÉREO

Entra em vigor a liberalização nas rotas entre Portugal
e os aeroportos de Ponta Delgada e Terceira

pág. 17

 Director: Américo Natalino Viveiros   -   Director-Adjunto: Santos Narciso  Terça-feira, 27 de Janeiro de 2015

www.correiodosacores.info
 Diário fundado em 1920 por José Bruno Carreiro e Francisco Luís Tavares Ano 93 n.º 30542 - Preço: 0,70 EurosDirector: Américo Natalino Viveiros - Director-Adjunto: Santos NarcisoTerça-feira 27 de Janeiro de 2015

www.correiodosacores.info
Diário fundado em 1920 por José Bruno Carreiro e Francisco Luís Tavares Ano 93 n º 30542 - Preço: 0 70 Euros

Correio dos Açores

1914-1918

pág. 16

pág. 3

Professores lutam pela igualdade na escola
Mais de 500 docentes reúnem em São Miguel e São Jorge

As novas Obrigações de Serviço Público do Transporte 
Aéreo entre os Açores e o Continente e Madeira e ligações 
inter-ilhas são publicadas hoje no jornal oficial da União 
Europeia, garantiu ontem ao ‘Correio dos Açores’ o Director 
Geral da Mobilidade e Transportes da Comissão Europeia, João 

Aguiar Machado. A Comissão Europeia aceitou a liberalização 
do transporte aéreo nas ligações entre o Continente português 
e os aeroportos de Ponta Delgada e Terceira nos moldes pro-
postos pelas entidades governamentais portuguesas e açoria-
nas. Entretanto, O PS/A propôs uma resolução ao Parlamento 

dos Açores para ser criado um grupo de trabalho no âmbito da 
Comissão Parlamentar de Economia para analisar os impactos 
e desafios colocados pelas novas Obrigações de Serviço Pú-
blico do Transporte Aéreo no sector turístico açoriano.

Guerra trouxe
fome e peste
aos açorianos

Jardins devem trazer turistas aos Açores
Raimundo Quintal, investigador e especialista em flora

Entre 2012 e 2014

Vendidas mais
465 viaturas
nos Açores

28 presos por
roubo e álcool
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Mais de 500 professores  
exigem justiça e respeito
nos horários e carreiras

Mais de 500 professores juntaram-se 
em São Miguel, e em São Jorge, para de-
bater e analisar o processo de revisão do 
Estatuto da Carreira Docente na Região 
Açores. A iniciativa do Sindicato dos 
Professores da Região Açores repete-se 
nos próximos dias, em diferentes ilhas, 
para definir posicionamentos e formas de 
luta face às propostas do Governo Regio-
nal dos Açores.

No final do dia, António Dutra desta-
cou os “horários de trabalho e a estrutura 
da carreira” como os dois pontos mais 
“fracturantes” para a classe docentes nos 
Açores. O presidente do Sindicato dos 
Professores da Região Açores lembrou 
que o processo começou em 2007 e que, 
depois disso, “houve várias alterações na 
carreira”. 

O problema, diz o sindicalista, é que 
“sempre que é feita uma alteração na 
carreira, a carreira alonga-se”. Com as 
sucessivas alterações, e os “períodos de 
congelamento”, António Dutra garante 
que “ninguém chega ao topo da carrei-
ra, a não ser que estejam muito perto do 
fim”. 

Outro dos problemas, “uma antiga 
reivindicação do sindicato”, diz respei-
to aos horários de trabalho, que não es-
tão uniformizados. O representante dos 
professores nos Açores realça que “os 
professores do primeiro ciclo e do pré-
escolar, a este nível, estão claramente em 
inferioridade relativamente aos outros ci-
clos de ensino”.

 Depois do plenário, por volta das 
17h30, alguns dos professores acompa-
nharam uma delegação do sindicato que 
foi recebida no Palácio de Santana, por 

um representante do Presidente do Go-
verno Regional dos Açores, que estava 
em Lisboa para a reunião do Conselho de 
Estado.

Moção foi entregue em Santana

Na moção entregue ontem ao represen-
tante do Presidente do Governo Regional 
dos Açores os professores explicam que a 
proposta do executivo não “elimina as in-
justiças resultantes da aplicação do regi-
me transitório” e que, bem pelo contrário, 
“aprofunda” essas injustiças. 

“Essas injustiças consubstanciam-se 
na existência de docentes que podem vir 
a atingir o topo da carreira aos 34 anos, 
em oposição a outros que poderão demo-
rar 39 anos para o atingir”. 

O documento também aponta a falta 
de qualquer tentativa de uniformização 
de horários: “horários de vinte e duas ho-

ras lectivas, para todos os sectores e ní-
veis de ensino”. Querem igualdade tam-
bém na componente lectiva: “reduções 
da componente lectiva, por idade e tempo 
de serviço, iguais para todos os sectores e 
níveis de ensino”. 

Sobre a “contagem integral do tempo 
de serviço” dos docentes, os subscritores 
da moção querem garantias de que não 
haverá “ultrapassagens de docentes com 
mais tempo de serviço, por docentes com 
menos tempo de serviço”.

Os docentes reunidos, ontem, na 
aula magna da Universidade dos Açores 
“reivindicam” que o Governo elabore 
“normas transitórias que, de facto, ope-
racionalizem a proposta apresentada pela 
Secretaria Regional da Educação e Cul-
tura”.

Greve é a “última” forma de luta 

“Temos várias formas de luta”, lembra 
António Dutra. Para já estão a elaborar 
moções, depois podem optar por petições 
e “por último, temos sempre a greve mas 
esperamos não chegar lá”. Para já querem 
encontrar formas de “chegar a acordo” e 
a “consenso nestas matérias”.

O Presidente do SPRA lembra que os 
professores sentem que o governo está “a 
brincar com os funcionários” e que até “é 
uma falta de respeito”, tendo em conta “o 
roubo dos vencimentos, os congelamen-
tos e o desvirtuamento das carreiras”. 
Quanto ao anúncio das 97 vagas, reage: 
“vem ao encontro do que esperávamos” 
tal como tinha sido prometido pelo Go-
verno Regional dos Açores.

       Bárbara Almeida

Mais de 500 professores juntaram-se para debater e analisar o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente na Região Açores

Avelino Meneses

Abertas 97 vagas
no 2º concurso
interno e externo
de professores

O Secretário da Educação e Cultura anunciou ontem, 
na Lagoa, a abertura de 97 vagas no segundo concurso 
interno e externo extraordinário de provimento de pro-
fessores, cujo procedimento administrativo arrancará 
em finais deste mês de Janeiro.

Entre as 97 vagas agora a concurso, 51 destinam-se a 
S. Miguel, 17 à Terceira, 9 ao Pico, 4 ao Faial, 3 para S. 
Maria, 3 para S. Jorge, 3 para as Flores, 3 para o Corvo, 
2 para a Graciosa e 2 para Educação Moral e Religiosa 
Católica.

Estas 97 vagas colocadas a concurso, segundo Ave-
lino Meneses, “correspondem a uma parte do total das 
necessidades permanentes entretanto apuradas, que são, 
obviamente, as mais prioritárias, já que as demais serão 
abertas no próximo ano lectivo”.

 Avelino Meneses, que visitou ontem as escolas bási-
cas integradas e secundária do concelho da Lagoa, afir-
mou que a abertura de vagas “vai privilegiar, em defesa 
da promoção do sucesso escolar, as áreas curriculares do 
Português e da Matemática”.

 O governante acrescentou que este concurso vai 
também privilegiar a área da educação especial, com 29 
lugares, “o que é importante na construção de uma esco-
la verdadeiramente inclusiva, de todos para todos”.

 Nesse sentido, frisou que, a par do que já sucede no 
pré-escolar e no primeiro ciclo, “todas as escolas com 
segundo e terceiro ciclos do básico e com secundário se-
rão dotadas de docentes de educação especial”.

 Ao ensino artístico e ao ensino vocacional de músi-
ca, cujas vagas não foram preenchidas no ano transacto 
“por falta de candidatos”, foi também conferida “priori-
dade” , acrescentou.

 “À excepção do ensino artístico, do ensino vocacional 
de música e do ensino especial, todas as demais vagas 
poderão ser, possivelmente, preenchidas com docentes 
profissionalizados com mais de 1.075 dias de serviço em 
escolas da rede pública regional nos últimos três anos, 
que podem candidatar-se em primeira prioridade e que 
são os principais destinatários pela directiva europeia so-
bre a integração de contratados nos quadros”, frisou.

 Avelino Meneses manifestou a expectativa de que, 
em 2016, no termo dos três concursos extraordinários, 
fique concluída “a integração nos quadros dos profes-
sores contratados que suprem necessidades permanentes 
do serviço educativo regional”.

 O Secretário Regional salientou, no entanto, que 
“na Região, a maioria dos professores contratados não 
suprem necessidades permanentes do sistema educativo 
regional, suprindo sim necessidades transitórias resul-
tantes da substituição temporária dos membros dos con-
selhos executivos, dos que se encontram no exercício de 
funções públicas e sindicais e dos que se encontram no 
desempenho de diversas comissões de serviço”.

 Por estas razões, em Maio ou Junho, como ocorre 
anualmente, conforme calendarização já disponível no 
Portal da Educação, serão abertos os concursos para 
contratação a termo resolutivo e interno de afectação 
para colmatar as necessidades transitórias do sistema 
educativo regional.

Os professores entregaram uma moção 
ao Presidente do Governo dos Açores

António Dutra, presidente do Sindicato
dos Professores da Região Açores
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Fome, miséria e doenças 
atingiram em cheio os Açores 
na primeira grande guerra

“Portugal, os Açores e a Grande Guerra”, com 
moderação de Carlos Cordeiro, esteve em análise na 
Universidade dos Açores, tendo os palestrantes - Carlos 
Lobão, Salgado Martins, Sandra Monteiro e Sérgio 
Rezendes – abordado várias perspectivas da temática 
mas incidido as suas prelecções para os problemas e 
consequências da participação portuguesa na guerra 
para a nossa região (1914-1918), anos em que se viveu 
no país um período politicamente conturbado e com 
grande estoicismo dos soldados.

O evento que decorreu no Anfiteatro B da Universi-
dade dos Açores, promovido por Carlos Amaral, do De-
partamento de História e Ciência Sociais, no âmbito da 
Cátedra Jean Monnet da Universidade dos Açores, em 
parceria com o Governo Regional dos Açores, teve liga-
ção às cidades de Angra e Horta por videoconferência.

Salgado Martins, Coronel e Historiador, falou do 
“Sofrimento: denominador comum da participação por-
tuguesa na Grande Guerra”, tendo destacados os feitos 
de alguns portugueses participantes nesta guerra, que 
devastou mais de duas mil vidas e milhares de feridos, 
tendo destacado o facto de Portugal não ter condições para participar num 
conflito desta envergadura. A entrada de Portugal na guerra deveu-se a um 
colossal erro do partido republicano, que nos custou caro em vidas humanas 
e material e, por vezes, até em humilhações. Em Angola e Moçambique – re-
cordou o historiador – tivemos o dobro das perdas que aconteceram na frente 
europeia. “Foi esta desastrada participação que leva ao fim da 1ª República 
e ao 28 de Maio”, disse.

Salgado Martins referiu ainda que ao medo natural de os nossos soldados 
estarem na guerra soma-se ainda a fome e a sede, frio e exaustão em territó-
rios hostis. Por exemplo, em Moçambique os nossos soldados sofreram um 
ataque pelos leões, que andavam a cheirar a carne podre, e os soldados ti-
veram que defender-se à baioneta. “Também morreram milhares de pessoas 
com fome e outros milhares morreram nos territórios ultramarinos”. 

Os historiadores são unânimes de que no contexto da guerra houve 
consequências gravosas para a sociedade portuguesa e açoriana. Havia ca-
restia de vida. “Deu-se um aumento de preços dos bens essenciais, como 
destacaram Salgado Martins e Sérgio Rezendes, para acrescentar que as 
classes mais desfavorecidas eram também as mais atingidas, pois os “portu-
gueses tiveram um estranho destino além-fronteiras em vez de construírem 
o seu próprio país”.

Nos palcos de guerra, os portugueses viveram dias difíceis e houve si-
tuações desumanas. Há casos em que os soldados percorreram milhares  de 
quilómetros a pé ou em vagões de gado, numa aventura, até desembarcarem 
em Lisboa, há outros casos em que se queriam render aos alemães mas ti-
nham medo de ser abatidos e outros há que no percurso a pé apenas “co-
miam, água quente com casas de bata”. Estas histórias estão documentadas 
em livros, com a certeza de que houve portugueses 
que foram presas fáceis para os alemães, porque os 
seus destacamentos distavam cerca de 200km uns 
dos outros. Salgado Martins contou, entre outros, o 
caso do alferes Teixeira Jacinto que fez uma traves-
sia no teatro de guerra, desde Moçambique até ficar a 
treinar a Polícia Militar do Niassa, tendo sido conde-
corado com a Cruz de Guerra de Segunda Classe mas 
que esta distinção não correspondia ao que fez e só o 
soube quando foi atribuída uma condecoração a ou-
tro militar com o percurso que tinha feito, reclamou 
e reclamou, mas só em 1931 é que lhe foi atribuída 
a Condecoração da Ordem Militar, cujas insígnias 
não lhe foram entregues porque não havia dinheiro. 
Morreu em 1945 e só depois é que as insígnias foram 

entregues à viúva. Um exemplo das dificuldades e da falta de verbas.
Sérgio Rezendes dividiu o período da Guerra Mundial entre o antes e de-

pois da guerra naquilo a que chama “o efeito em cadeia” alargando o período 
da Guerra até 1919, altura em que os prisioneiros alemães deixaram o campo 
de prisioneiros em Angra, chegando mesmo a haver apedrejamentos, após as 
humilhações sofridas pela Alemanha no fim da guerra.

Contudo, no cenário bélico distante as vivências nos Açores eram muitas. 
A instabilidade da primeira república também aparece nos quartéis açoria-
nos, lembra Sérgio Rezendes, numa altura em que os camponeses tornaram-
se soldados, mas sem fardamento porque não havia dinheiro, e nesta fase 
havia uma grande diferença com os alemães.

O historiador refere ainda que recebemos algum material ao longo da 
guerra, material dos finais do século XIX sem capacidade de fazer frente 
quer ao material alemão quer ao material americano. Os nossos quartéis da-
tam do século XVI-XVII, cheios de ratos, e havia muitas preocupações no 
que concerne à defesa uma vez que tínhamos muitos portos e praias. 

A nível social não está nada bem e na saúde também há muitos problemas 
que afectam os açorianos como a peste, a varíola e a gripe pneumónica. 

Carlos Lobão, falou sobre “A hora dos cabos submarinos – Um intervalo 
de tempo – a Primeira Guerra”, tendo destacado o primeiro ponto de amar-
ração dos EUA na Horta até ao contrato assinado com uma empresa inglesa 
para a ligação entre Carcavelos – Horta, via Ponta Delgada. A assinatura 
dos direitos de passagem foi assinada em 1895, sendo que em 1993 houve 
a amarração histórica que asseguravam realmente a participação dos Açores 
na ligação mundial de cabos submarinos numa altura em que havia um pro-
cesso atribulado ao nível político, entre o domínio inglês e francês. 

                                                                                             Nélia Câmara

Camponeses açorianos viraram soldados deixando as famílias 
sem o seu ganha-pão. O material militar existente datava 
do século XIX e os quartéis dos séculos XVI-XVII também 
não tinham condições para acolher os novos militares...

Camponeses tornaram-se soldados sem fardamento Não há “má 
prática” nos 
cuidados 
intensivos da 
ilha Terceira

 A Ordem dos Médicos salientou ontem, em 
comunicado, que não detectou “má prática” de 
medicina na unidade de cuidados intensivos do 
hospital da ilha Terceira, nos Açores, alegando 
que a população pode estar tranquila.

“O Conselho Regional do Sul está em 
condições de informar a população da ilha 
Terceira, e de outras ilhas cujas populações re-
correm a este hospital, que os doentes tratados 
na unidade de cuidados intensivos não correm 
quaisquer riscos relacionados com má prática, 
falta de empenho ou má organização e que a 
medicina evolui à velocidade própria dos nos-
sos tempos e que essa nova medicina favorece 
os doentes”, pode ler-se num comunicado de 
imprensa.

A posição da Ordem dos Médicos surge na 
sequência de um abaixo-assinado dos enfermei-
ros daquela unidade de cuidados intensivos en-
tregue, em Fevereiro de 2014, à administração 
do hospital, e divulgado pela comunicação 
social local no início de Outubro, em que era 
denunciada “falta de rigor técnico-científico” e 
de “princípios éticos e deontológicos” e “redu-
ção do investimento terapêutico”, entre outras 
queixas.

O abaixo-assinado dos enfermeiros deu ori-
gem a um inquérito interno, que alegadamente 
terá provocado a demissão em bloco do con-
selho de administração do hospital, e a um in-
quérito do Ministério Público, que ainda está 
a decorrer.

Também a Ordem dos Enfermeiros e a Or-
dem dos Médicos iniciaram processos de ave-
riguação.

Segundo o comunicado agora divulgado, 
uma comissão da Ordem dos Médicos, forma-
da por membros do Conselho Regional do Sul, 
liderada pelo seu presidente, Jaime Teixeira 
Mendes, e por dois representantes do Colégio 
da Especialidade de Medicina Intensiva, visi-
tou o hospital no dia 24 de Janeiro e concluiu 
que a unidade de cuidados intensivos funciona 
com “tranquilidade”.

“Após ouvir individualmente vários mé-
dicos e responsáveis de serviço, o Conselho 
Regional do Sul confirmou que a UCI pres-
ta cuidados de acordo com as técnicas mais 
avançadas desta especialidade e funciona nes-
te momento com a tranquilidade desejável e 
o empenho total da equipa médica, que subli-
nhou a esta comissão a forma profissional e de 
crescente adaptação a novos métodos que tem 
revelado também a equipa de enfermagem”, 
refere o comunicado.

A Ordem dos Médicos disponibiliza-se 
ainda a acompanhar todas as diligências no 
âmbito do inquérito que decorre no Ministé-
rio Público, mas reitera que as acusações do 
abaixo-assinado não têm fundamento.

“As alegações de má prática são comple-
tamente destituídas de conteúdo e eventuais 
polémicas em torno do funcionamento deste 
ou de outros serviços acontecem em todos os 
hospitais e são normalmente resolvidas pelos 
seus profissionais, no quadro das suas compe-
tências técnicas e da sua articulação no traba-
lho”, pode ler-se no comunicado.

O colóquio mesa-redonda teve ligação por vídeoconferência a Angra do Heroísmo e Horta

Foto: Pedro Monteiro

Opinião é da 
Ordem dos Médicos
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Jardins de São Miguel deviam ter 
associação para se promoverem

O especialista Raimundo Quintal entende 
que deveria ser criada em São Miguel uma 
associação de jardins para que se pudesse 
fazer a divulgação e promoção dos vários 
jardins emblemáticos da ilha. Neste sentido, 
também o aproveitamento do novo Quadro 
Comunitário de Apoio poderia ajudar a que 
se avançasse com projectos de recuperação 
dos mesmos jardins “no sentido de voltarem 
estes jardins a ter o esplendor que tinham no 
século XIX”.

O geógrafo e investigador madeirense 
deu ontem uma palestra sobre os jardins de 
São Miguel que são “um nicho turístico por 
explorar” e explicou que a necessidade de as-
sociação dos jardins para se poderem promo-
ver tem a ver com o facto dos visitantes não 
irem a um local apenas para ver um jardim. 
“Ninguém pense que se conseguem atrair tu-
ristas para vir só ver o Parque Terra Nostra, 
ou um único jardim. Os visitantes de jardins, 
especialmente os que são conhecedores, os 
que viajam em organizações especializadas, 
querem ver sempre 5 ou 6 jardins”, explica.

Antes de abordar propriamente a quali-
dade paisagística dos vários jardins de São 
Miguel, Raimundo Quintal explicou que em 
várias regiões do muno o turismo de jardins 
já é “um grande sucesso”. Concretamente nos 
Estados Unidos onde “o número de pessoas 
que viaja para visitar jardins nos Estados 
Unidos é superior ao somatório dos visitan-
tes da Disneyworld e da Disneyland”, no Ca-
nadá onde na ilha de Vancouver, o Butchart 
Gardens “é uma das 10 mais-valias turísticas 
do Canadá” e na África do Sul, na região do 
Cabo, onde as visitas a jardins associadas aos 

passeios na natureza “cons-
tituem um grande nicho de 
turismo”. Raimundo Quintal 
deu ainda o exemplo de In-
glaterra onde, na Cornualha, 
“uma região que nos anos 
80 viveu um período de de-
pressão económica muito 
grande, o investimento do 
governo inglês com dinhei-
ros da lotaria nacional, mas 
também do FEDER, na cria-
ção do Eden Project mas 
também no apoio à recupera-
ção de jardins, fez com que 
hoje os jardins constituam a 
âncora de desenvolvimento 
da Cornualha”. Mesmo no 
arquipélago da Madeira os 
três jardins mais visitados no 
Funchal, um público e dois 
privados, em 2013 recebe-
ram cerca de 550 mil turis-
tas que pagaram cerca de 4,1 
milhões de euros. “Isto é muito 
bom”, refere ao acrescentar que 
no site Tripadvisor, um site que 
à escala mundial mais influencia as visitas de 
turistas e que reflecte o parecer dos turistas, 
“dos 25 hotéis portugueses colocados à fren-
te, há um grupo de 8 ou 9 que são da Madeira 
e todos têm jardins”. 

Ou seja, alerta o especialista “se isso é 
possível pelo mundo todo, também julgo que 
em São Miguel há um conjunto de jardins 
que têm capacidade para atrair turistas”. Um 
conjunto de jardins que foram criados, espe-

cialmente no século XIX, “por homens que 
eram amantes das plantas e grandes conhe-
cedores”. E dá o exemplo em Ponta Delgada 
do Jardim Botânico José do Canto, o Jardim 
de Santana e o Jardim António Borges. Nas 
Furnas, aponta o Parque Terra Nostra “que é 
o mais conhecido mas se dermos um pouco 
de atenção, a maior parte das pessoas não vai 
ver o jardim, vai para a piscina”. Depois des-
taca também o Parque Beatriz do Canto, em 
plena freguesia das Furnas, e à beira da Lagoa 

das Furnas a Mata-Jardim José 
do Canto. Fora de Ponta Delga-
da destaca também o Parque da 
Lagoa do Canário e o Parque da 
Lagoa das Empadadas “que têm 
condições muito interessantes 
para atrair visitantes”, tal como 
a Mata-Jardim da Lagoa do Con-
gro, “que tem condições fabulo-
sas mas que precisa urgentemen-
te de investimento e de vontade 
política para recuperá-la”. 

Micaelenses visitam pouco 
A colaborar no processo de 

recuperação e requalificação 
do Jardim José do Canto, Rai-
mundo Quintal refere que os 
micaelenses “visitam pouco os 
jardins”. Daí que haja uma pre-
ocupação em levar ali alunos 
das escolas para transmitirem 
aos familiares e poderem, cada 
vez mais, visitarem os jardins. 

“A experiência que tenho é que os 
turistas são quem mais visita, são 
na maior parte estrangeiros, e há 

dois tipos de visitantes: há o que olha para a 
árvore grande e impressiona-se e há o outro 
que não visita o jardim apenas por razões de 
lazer mas é motivado pelo saber. Por isso, o 
jardim também tem de ser apresentado como 
espaço de lazer e de saber”, refere. Mesmo 
com a pouca promoção que tem sido feita já 
estão agendadas algumas visitas de grupos de 
especialistas aos jardins de São Miguel em 
Fevereiro e outro em Abril.     Carla Dias

Especialista defende mais promoção

Raimundo Quintal refere que os micaelenses visitam pouco os seus 
próprios jardins mas especialistas já vêm aos Açores para explorá-los

Raimundo Quintal diz que por todo o mundo o turismo relacionado com jardins é já uma grande fatia em 
termos de receitas económicas. Em São Miguel, apesar da pouca promoção que ainda existe, o especia-
lista acredita que tal também pode vir a acontecer se os jardins se juntarem e trabalharem em associação 
para se promoverem por todo o mundo.

Jardim José do Canto 
está a ser requalificado

Raimundo Quintal está a coordenar na 
recuperação e requalificação do Jardim Bo-
tânico José do Canto, em Ponta Delgada, e 
a colaborar nas mesmas operações na Mata-
Jardim José do Canto, nas Furnas. 

No jardim de Ponta Delgada estão a ser 
identificadas as espécies que devido ao aban-
dono do jardim se tornaram invasoras, já que 
esteve ao abandono mas que se pretende re-
cuperar, “a valorizar e a expor melhor as ár-
vores monumentais, estamos a identificá-las, 
estamos a fazer o roteiro das árvores notórias 
do Jardim José do Canto”. Além disso já foi 
criado um sítio na internet sobre o Jardim 
Botânico José do Canto onde já estão 202 
espécies devidamente descritas juntamente 
com uma pequena história do jardim. Está a 
ser também criado um espaço de plantas da 
flora dos Açores, onde se pretende criar um 
núcleo de vegetação semelhante ao que exis-
tia antes em Ponta Delgada. É esse trabalho 

que tem vindo a ser transmitido aos alunos 
das várias escolas que visitam o Jardim.

O investigador que já tem um largo co-
nhecimento dos Açores e da sua flora, admi-
te que o Jardim Botânico José do Canto é o 
jardim que mais gosta em São Miguel mas 
revela que também “gosto muito muito” do 
Parque Terra Nostra e diz-se agora “apaixo-
nado” pela Mata-Jardim José do Canto nas 
Furnas. 

Além disso descreve o Parque Beatriz do 
Canto, também nas Furnas, como “um mimo” 
apenas alertando que “é uma pena só estar 
aberto uma vez no ano, é uma pena aquela 
lagoa não estar aberta todo o ano, deixa-me 
triste”. Além disso, o Jardim do Palácio de 
Santana “é interessantíssimo” e apesar de es-
tar mesmo ao lado do Jardim José do Canto, 
“são jardins com paisagens e perfis muito di-
ferentes” e cujas visitas se complementam.

C.D. Jardim Botânico José do Canto está a ser requalificado e recuperado
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Detido no Faial mais um abusador sexual de criança

Foram detidos, no passado fim-de-semana mais de 20 in-
divíduos, em diversas ilhas por condução sob o efeito de ál-
cool. Um destes foi também detido por desobediência, com 
44 anos de idade, após ter sido interceptado a conduzir um 
veículo automóvel, encontrando-se a cumprir uma sentença 
judicial de inibição de conduzir pelo período de 9 meses. O 
indivíduo resistiu e coagiu o Agente Detentor. 

Na Lagoa uma equipa das Brigadas de Investigação 
Criminal, apreendeu 15,4 doses de haxixe e em Angra do 
Heroísmo, no decorrer de uma operação de combate ao trá-
fico e consumo de estupefacientes, foi interceptado um in-
divíduo do sexo masculino de 16 anos de idade, na posse de 
uma dose de haxixe e de mistura de tabaco com haxixe. 

Foi detido ainda um indivíduo, de 39 anos de idade, por 
condução de um veículo automóvel, sob a influência de ál-
cool, com uma TAS de 2,69 g/l, a mais alta registada pela 
PSP no fim-de-semana.

Na Horta no âmbito de uma acção de fiscalização 
direccionada ao transporte de explosivos, foi elaborado 
um auto de contraordenação por transporte de explosivos e 
detonadores fora das condições legais exigíveis. 

Entre os dias 23 a 25 ocorreram 17 acidentes de via-
ção, dos quais resultaram um morto (um indivíduo do sexo 
masculino de 20 anos de idade, que no dia 23 conduzia um 
veículo ligeiro de passageiro, que se despistou e colidiu com 
uma árvore, na Rua Carlos Dabeny na Madalena do Pico) e 
ainda três feridos ligeiros e danos materiais. 

Identificados indivíduos pela prática 
de crimes de furto qualificado e receptação 

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Angra 
procedeu à identificação de 5 indivíduos, 3 deles do sexo 
masculino, com idades entre os 48 e os 56 anos, indiciados 
na autoria de um furto qualificado em interior de residên-
cia, de onde foram subtraídos objectos de ourivesaria que 
ascendem a 12 mil euros. Foram igualmente identificados 
e constituídos arguidos no processo, 2 indivíduos do sexo 
feminino com idades de 21 e 32 anos, indiciados por crimes 
de receptação. 

Elementos policiais da esquadra de Angra procede-
ram também, em outro processo, à apreensão de 
31 quilogramas de metais não preciosos, ten-
do sido constituídos arguidos três indiví-
duos do sexo masculino com idades 
compreendidas entre os 19 e os 
54 anos de idade. 

Após denúncia de furto de caixilharias de alumínio, os 
elementos policiais vieram a interceptar os suspeitos mo-
mentos depois de terem efectuado a venda do material furta-
do num estabelecimento desta urbe. De imediato o material 
foi apreendido e os indivíduos conduzidos à Esquadra. 

Um dos suspeitos tinha na sua posse uma 
arma branca, tendo esta sido apreendida 
cautelarmente, bem como foi apreendida 
a viatura onde se faziam circular, por 
ser utilizada na prática da activi-
dade criminosa. 

Os indivíduos em 
questão eram já 
referenciados 

pela prática de diversos ilícitos criminais, nomeadamen-
te furto a residências e a explorações agrícolas. 

Detido no Faial mais um abusador sexual de criança

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Inves-
tigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um 
homem, de 48 anos de idade, pela presumível prática de di-
versos crimes de abuso sexual de criança, de que foi vítima 
uma menina com 13 anos de idade.

Os abusos foram cometidos de forma regular, desde 
há cerca de  seis meses, na ilha do Faial, num contexto de 
proximidade familiar e coabitação, que o presumível autor 
aproveitou  para manipular a criança e dela  abusar 
sexualmente.

 O detido, sem ocupação laboral, foi  pre-
sente a  primeiro interrogatório judicial, 
tendo-lhe sido aplicada a medida 
coactiva de prisão preventiva.

Polícia fez 28 detenções por roubos e álcool



O PSD/Açores defen-
deu uma atenção especial 
aos institutos culturais aço-
rianos no âmbito dos apoios 
atribuídos pelo governo 
regional à generalidade dos 
agentes culturais da Região.

Em requerimento ao 
governo regional entregue 
no parlamento, os sociais-
democratas consideram 
que “os institutos culturais, 
com diferentes localizações e 
percursos mas semelhante vocação e valor, desem-
penham uma importante função de dignificação e 
valorização da cultura açoriana”.

O documento, subscrito pelo deputado José 
Andrade, refere e caracteriza os cinco institutos 
culturais existentes na Região Autónoma dos Aço-
res, nomeadamente o Instituto Histórico da Ilha 
Terceira (fundado em 1942), o Instituto Cultural de 
Ponta Delgada (1943), o Núcleo Cultural da Horta 
(1955) e o Instituto Açoriano de Cultura (1955), 
sem esquecer o Instituto Cultural Padre João José 
Tavares, constituído já em 2008 na cidade da La-
goa. “Pelas suas características formais, pelos seus 
objectivos estatutários e pela sua actividade perma-
nente, estes cinco institutos culturais assumem 
e desenvolvem uma missão determinante 
na preservação e dinamização da 
cultura açoriana, seja nos 
planos concelhio, de 
ilha ou regional”, 
considerou 

o deputado do PSD/Açores.
Por isso, segundo José Andra-

de, “este contributo institucional 
não pode ser desconsiderado e 
merece mesmo uma discrimina-
ção positiva no âmbito geral dos 
apoios governamentais aos agen-
tes culturais da Região Autóno-
ma dos Açores”.

O documento destaca, espe-
cialmente, a actividade desenvol-
vida pelos institutos culturais na 

edição de inúmeras publicações 
de interesse histórico e etnográfico, desde logo 
através dos seus boletins oficiais, como sejam as 
revistas “Insulana” e “Atlântida”, para além da 
realização de estudos e conferências de temática 
açoriana. O requerimento formalizado pelo PSD/
Açores visa conhecer quais os apoios que 
o governo regional concedeu e prevê 
atribuir aos cinco institutos cul-
turais sedeados nas ilhas de 
São Miguel, Terceira 
e Faial.
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Filme é do realizador Ingmar Bergman

No âmbito do ciclo “O Filme da Minha 
Vida”, Eduardo Paz Ferreira apresentará 
no Teatro Micaelense, no próximo sábado, 
31 de Janeiro, “Morangos Silvestres”, do 
realizador sueco Ingmar Bergman.

Em “Morangos Silvestres” (Suécia, 
1951), o cineasta Victor Sjöström dá vida 
ao Dr. Isak Borg, que evoca o seu passado 
enquanto viaja de automóvel para receber o 
doutoramento Honoris Causa na Universi-
dade de Lund. Bergman filma-o exemplar-
mente, transportando o espectador por uma 
meditação sobre a infância e a velhice.

Eduardo Paz Ferreira terá começado a 
ver cinema aos três anos, mas só se lembra 
do Circo de Chaplin, quando tinha cinco. 
Daí para a frente não parou. Ao Teatro 
Micaelense prende-o a recordação da bela 
sala e dos ainda mais belos filmes que por 
aqui viu, nas matinés para estudantes, aos 
sábados, e nas soirées plenas de glamour, 
na tela e fora dela. Fora das salas de cine-
ma, concluiu o ensino secundário no Liceu 
Antero de Quental e formou-se e douto-
rou-se em Direito pela Faculdade de 
Direito de Lisboa, por onde foi 
ficando e onde é professor 
catedrático, Decano do 
Grupo de Ciências 
Jurídico Eco-
nómicas, 

Presidente do Instituto Europeu e do 
Instituto de Direito Económico Financeiro 
e Fiscal (IDEFF). É membro do Conselho 
Geral da Universidade de Lisboa e dirige 
a Revista de Finanças Públicas e Direito 
Fiscal. Orientou dezenas de dissertações 
de mestrado e doutoramento e tem cola-
borado com diversas universidades estran-
geiras. Escreve livros e artigos, organiza 
conferências. Os efeitos das políticas de 
austeridade e a crise da União Europeia 
têm sido os assuntos privilegiados, nos úl-
timos tempos. O seu último livro “Da Eu-
ropa de Schuman à Não Europa de Merkel” 
foi publicado há poucos meses.

O bilhete tem um preço de €3,5 e 
pode ser adquirido na bilhetei-
ra do Teatro Micaelense 
ou em Bilheteira 
Online.

Eduardo Paz Ferreira apresenta 
“Morangos Silvestres”

Favorecer institutos culturais
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Cuidados Continuados Integrados

Rede Regional abrangerá este 
ano todas as ilhas dos Açores

A Secretária Regional da Solidariedade Social e o Secretá-
rio Regional da Saúde apresentaram em Angra do Heroísmo, 
as linhas mestras para o funcionamento da Rede Regional de 
Cuidados Continuados Integrados (RRCCI) que abrangerá 
este ano todas as ilhas dos Açores e funcionará todos os dias 
do ano.

“A rede passará a estar presente em todas as ilhas, de 
Santa Maria ao Corvo, terá 15 unidades de internamento de 
cuidados continuados, num total de 210 camas, e três uni-
dades de internamento hospitalar, com mais 20 camas para 
internamento em cuidados paliativos”, afirmou Andreia Car-
doso, numa conferência de imprensa conjunta.

Serão ainda constituídas 17 equipas de apoio domiciliário 
integrado, a funcionar em todas as ilhas, todos os dias do ano, 
e 17 equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, 
que também funcionarão todos os dias do ano.

“Ao longo do primeiro trimestre de 2015 teremos a cons-
tituição das equipas, mas também a formação destas equipas 
para que possam desenvolver o seu trabalho a nível de ilha”, 
frisou Luís Cabral.

 As verbas previstas no Orçamento da Região para o fun-
cionamento desta rede em 2015 foram reforçadas em 56% 
face ao ano anterior, ascendendo o investimento público nesta 
área a cerca de 2,3 milhões de euros, um reforço que Andreia 
Cardoso considerou ser “muito substancial” e ilustrativo do 
empenho do Executivo.

 A Secretária Regional da Solidariedade Social salientou 
que uma das grandes prioridades definida para 2015 é o re-
forço das equipas de apoio domiciliário, não só como uma 
resposta de proximidade, mas também como forma de garan-
tir a equidade no acesso aos cuidados médicos na Região.

 As Instituições Particulares de Solidariedade Social, par-
ceiras da rede, têm um “papel chave” na operacionalização 
da RRCCI, especialmente ao nível da articulação com as uni-
dades de saúde, da disponibilização de equipas de apoio ao 
domicílio e de camas para internamento em cuidados continu-
ados integrados.

Luís Cabral salientou que a rede de cuidados continuados 
integrados visa promover “a autonomia dos utentes através 
da prestação integrada de cuidados de saúde e apoio social, 
mediante um conjunto de respostas que, articulando diferen-
tes linhas e modalidades de intervenção, contribuem para a 
melhoria do acesso das pessoas com perda de funcionalidades 
a cuidados técnica e humanamente adequados”.

No final da conferência de imprensa conjunta, foram as-
sinados protocolos de cooperação com as Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social que integrarão a rede na ilha 
Terceira. 

A Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo e o 
Lar D. Pedro V disponibilizarão, respectivamente, 36 e 10 ca-
mas para internamento em cuidados continuados integrados.

Por seu lado, o Hospital de Santo Espírito disponibilizará 
seis camas para internamento em cuidados paliativos.

O Jornal Oficial publicou o despacho conjunto que, na se-
quência do trabalho desenvolvido pela Estrutura de Missão da 
Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados no levan-
tamento das necessidades da Região em matéria de cuidados 
continuados, fixa as linhas mestras do funcionamento da RRC-
CI.

Em Dezembro de 2010, a Assembleia Legislativa d o s 
Açores aprovou, pela primeira vez, uma anteproposta de 
lei que visava a criação do referendo regional, iniciativa 
que caducou com o termo da legislatura em 2012, mas 
entretanto aprovada na Assembleia da República e pro-
mulgada pelo Presidente da República.

Os Açores são, assim, a primeira região do país a in-
troduzir esta forma de participação dos cidadãos, pressu-
ponde-se que possa ser convocado com 3.000 assinaturas. 
Esta proposta foi apresentada pelo PCP/Açores, argumen-
tando que, ao contrário do que acontece com os referen-
dos nacionais e de carácter local, estava ainda por elabo-
rar a lei orgânica que permitisse tornar uma realidade este 
tipo de consultas ao nível regional, aberta pela revisão 
constitucional de 1997.

Foi o Deputado Aníbal Pires, do Partido Comunista 
quem assegurou na discussão da anteproposta que não es-
tava subjacente à iniciativa a propositura de nenhum re-
ferendo regional, mas apenas o empenho em “contribuir 
para que o Estatuto Político Administrativo da Região 
fosse regulamentado, para que os cidadãos e as forças po-
líticas da Região, se o quisessem, poderem dispor deste 
instrumento democrático.

A partir de agora existe a possibilidade da Assembleia 
Legislativa apresentar propostas de referendo regionais, 
através do qual os eleitores recenseados podem pronun-
ciar-se acerca de questões de relevante interesse específico 
regional. Assim, os açorianos poderão utilizar, em termos 
vinculativos, este direito de pronúncia direta, introduzido 
no Estatuto Político-Administrativo dos Açores.

A iniciativa poderá ser tomada pelos deputados, pe-
los grupos ou representações parlamentares, pelo governo 
regional ou por grupos de pelo menos três mil cidadãos 
recenseados, ficando sujeita, tal como os referendos na-
cional e local, à fiscalização do Tribunal Constitucional 
que, se considerar inconstitucional ou ilegal, a devolve à 
Assembleia Legislativa para eventual reformulação. Caso 
contrário, esta deve ser de imediato enviada ao Presidente 
da República, a quem cabe, nos termos constitucionais, a 
decisão final sobre a convocação do referendo.

Entretanto, o Presidente da República promulgou o re-
gime do referendo, mas sugere contudo a reponderação da 
imposição de um prazo para o chefe de Estado comunicar 
a decisão do Tribunal Constitucional sobre a consulta po-
pular, tendo em vista eliminando as dúvidas ou equívocos 
interpretativos que possam subsistir nesta matéria.

Por outro lado, importa referir uma outra iniciativa do 
Parlamento dos Açores, em julho de 2013, desta feita de 
autoria do Deputado Paulo Estevão, do PPM, e igualmente 
por unanimidade, foi aprovado o texto final relativo à pro-
posta para limitar a 57 o número de eleitos na Assembleia 
Legislativa dos Açores. 

Até agora, o número de deputados na ALRAA, en-
tre 1976 e 2012, datas das primeiras e últimas eleições 
legislativas regionais, passou de 43 para 52. Assim, a 
cláusula da limitação de deputados entrará em vigor a 
tempo das eleições de 2016 nos Açores, apesar do nú-
mero de inscritos nos cadernos eleitorais ter um grande 
incremento nos últimos anos, devido ao recenseamento 
eleitoral automático, depois dos cartões de cidadão. 

Por: António Pedro Costa

Familiares de vítima de acidente em São Roque 
do Pico pedem conclusões do inquérito

Familiares e amigos do homem que morreu em Novembro 
na ilha do Pico a bordo de um barco de transporte de passagei-
ros queixam-se da demora na conclusão do inquérito ao acidente 
anunciado na altura pela empresa pública Transmaçor. A queixa foi 
divulgada numa carta enviada à comunicação social por familia-
res e amigos do passageiro da Transmaçor que a 14 de Novembro 
morreu depois de ter sido atingido por um cabeço de amarração. O 
cabeço rebentou no porto de São Roque do Pico quando o barco 
em que seguia a vítima tentava atracar. 

Também o Bloco de Esquerda (BE) solicitou ao Governo dos 
Açores, através de um requerimento entregue no parlamento re-
gional, a divulgação das conclusões do inquérito a este caso, que 
ocorreu, como lembram o partido e a família e os amigos da vítima, 
dois dias depois de no porto da Madalena, também no Pico, outros 
dois cabeços de amarração terem rebentado.

“Dois meses após o acidente, a família e os amigos nada sabem 
acerca de todo este processo. À boa-fé, a família enlutada esperou 
que alguma informação fosse dada, o que não aconteceu até agora”, 
pode ler-se na carta enviada à comunicação social. Segundo o mes-
mo texto, a única coisa que família e amigos conhecem “é o relatório 
médico” que indica que a morte ocorreu no Centro de Saúde de São 
Roque do Pico, para onde a vítima foi transportada ainda com sinais 
vitais. Os subscritores da carta questionam a demora no socorro à 
vítima, que teve de aguardar cerca de uma hora, dentro do barco, à 
espera que este voltasse a atracar, porque na mesma altura um navio 
de mercadorias ocupava quase todo o cais comercial.

Por outro lado, consideram que os cabeços que tinham rebentado 

na Madalena dois dias antes faziam antever que “havia algum pro-
blema” e falam em “negligência”. “Há negligência em vários proce-
dimentos: tanto na manutenção dos cabeços, como nas dimensões 
e até na fixação destes, para um serviço público que a Portos dos 
Açores vende; como por parte da Transmaçor, pela avaliação que fez 
ao nível da segurança e de procedimentos”, lê-se no texto. A agência 
Lusa procurou obter reacções dos responsáveis da Portos dos Açores 
e da Transmaçor, mas não obteve resposta. “Que espécie de inquéri-
tos e averiguações são estas que demoram todo este tempo?! Ainda 
não concluíram nada?! Ou será que faltou tinta na impressora?!”, 
questiona a mesma carta.

Já o BE, no requerimento que enviou ao executivo açoriano lem-
bra que “esta situação foi objecto de dois processos de inquérito ins-
taurados pela autoridade marítima e pela empresa pública regional, 
Portos do Açores”, desconhecendo-se as conclusões dos dois.

Referendo 
e limitação 
do número 
de deputados
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Para uma rede privada de amigos da diáspora açoriana, a seguinte 
nota foi enviada por um dos signatários deste artigo [O.A]:

Os jornais têm badalado e alguns protestado contra a decisão final do 
Governo dos EUA sobre a redução da presença americana nas Lajes. A 
oposição tem criticado o Governo português por não ter agido a tempo 
nem com a acuidade exigida pela situação. Creio, todavia, que os Gover-
nos dos Açores e de Lisboa não poderiam fazer muito mais e explicarei 
porquê. Além disso, o Governo dos Açores, ao contrário do que por aí se 
diz, não enganou ninguém ao anunciar em tempos que poderia haver boas 
notícias.

Apresso-me a prevenir que diria aqui o contrário com o mesmo à von-
tade se fosse caso disso. O que se segue é o breve abrir de um véu de 
bastidores.

Em Maio de 2013, levantei o caso da Base das Lajes numa reunião 
mensal da PALCUS, Portuguese American Leadership Council of the 
United States, de cuja direcção faço parte. Alertei o Board sobre a neces-
sidade de se intervir antes da anunciada decisão do Governo Americano 
sobre a redução da presença norte-americana nas Lajes. Mobilizar os po-
deres políticos luso-americanos e lusófilos nas estruturas  políticas ameri-
canas seria a única maneira de intervir em Washington. Para o fazermos, 
necessitávamos de ser mandatados. Não nos competia intervir sem ter um 
pedido expresso, pelo menos da parte do Governo dos Açores. 

Esse importante pormenor legal foi resolvido e, a partir da solicitação 
de apoio da parte do Governo dos Açores, a PALCUS passou a actuar nos 
devidos canais e tudo avançou com rapidez. O resultado, quase impos-
sível de ser imaginado poucos meses antes, foi a moratória do Governo 
americano e consequente adiamento da decisão final, que ficou pendente 
de uma revisão da proposta oriunda do Pentágono. Back to the drawing 
board por ordem do Executivo. O plano estratégico foi submetido a uma 
revisão. Como não seria possível provocar tão sério atraso apenas por cau-
sa dos Açores visto isso significar, entre outras interpretações possíveis, 
a submissõa do Governo Americano à pressão de um lobby, houve que 
reavaliar toda a situação das bases americanas na Europa.

Porque evidentemente o Pentágono está de posse de dados a que ne-
nhum político americano tem acesso, muito menos os portugueses, man-
teve-se firme na decisão anterior (ao que parece, houve até mais cortes 
na segunda volta). O plano de redução da presença americana na Europa 
foi reenviado para a Presidência. O Executivo americano conseguira sus-
pender a proposta inicial, mas da segunda vez nada podia fazer contra 
os dados do State Department. É como no caso das propostas de leis do 
Congresso: o Presidente tem direito a veto e, quando usa esse direito, a 
proposta volta ao Congresso, no entanto pode regressar de lá reenviada 
com os votos de uma maioria de ¾. E o Presidente tem de aceitar.

Portanto, as culpas não recaem sobre o Governo português. Não sou 
perito nestas questões; tenho apenas alguma noção de como se pode inter-
vir no processo político americano de modo legal. O resto transcende-me. 
Sei, no entanto, que a força que Portugal pode ter neste tipo de questões 
tem de ser veiculada pelas bases, neste caso a comunidade luso-america-
na, mais ponderosa a esse nível que o Governo português. O slogan de Tip 
O’Neill “todo o poder é local” tem uma forte dose de verdade. A não ser 
que surgisse um novo Senador Pell com influência pessoal em Washington 
para poder mexer os cordelinhos nos bastidores. Não sendo o caso, fez-se 
o que se pôde fazer.

Não é exagerada a metáfora do Embaixador dos EUA em Lisboa: hoje, 
graças às novas tecnologias, a Base das Lajes é uma bomba de gasolina 
para aviões. Faltou dizer que está lá só para uma eventual e longínqua 
hipótese de no futuro algo mudar. Quer dizer: importa apenas não fechá-
la. A estação fica simplesmente no activo, como quando no banco deixa-
mos dez euros para que uma conta possa permanecer aberta para qualquer 
eventualidade. Esperar lealdades e gestos amigos na política ou nos altos 
poderes é sonhar acordado.

Fecho com a resposta que o referido Embaixador dos EUA em Lisboa 
deu a uma pergunta da imprensa: 

Como é possível que passados três anos sobre o primeiro anún-
cio da decisão americana de reduzir os efetivos nas Lajes, depois das 
negociações havidas e das preocupações transmitidas pelo Governo 
português, nada tenha mudado e seja precisamente a mesma decisão 

que é agora anunciada? 
É importante perceber o contexto. Isto não foi uma negociação com 

o Governo português, mas uma decisão militar americana de alinhar as 
forças militares segundo as necessidades operacionais. O que o Governo 
português fez foi expressar a sua preocupação sobre os efeitos desta deci-
são nos Açores, levantar questões sobre se os EUA queriam reduzir o seu 
compromisso estratégico com Portugal. O Governo americano fez uma 
reavaliação da decisão tomada em 2012, mas como parte da revisão da 
EIC (Comissão Europeia de Infraestruturas) em termos de todas as nossas 
forças. Demorou mais tempo porque o Governo americano levou a sério 
as preocupações portuguesas, mas sempre tendo em conta que o principal 
era encontrar o equilíbrio certo entre as nossas forças, atendendo tanto 
à segurança americana como à capacidade dos EUA de responderem às 
crises no mundo. E chegou à conclusão que a decisão original estava cer-
ta, segundo as nossas necessidades. Nos últimos quatro anos houve menos 
de dois voos por dia, em média, nas Lajes. E ter aproximadamente 650 
militares e 1000 civis a apoiar dois voos por dia não faz nenhum sentido.

O cronista politólogo António da Silva Cordeiro, atentísismo obser-
vador e comentador da política americana, reagiu do sul de New Jersey a 
esta minha nota com o seguinte comentário que autorizou fosse publicado 
em aditamento:

O “fechar” de bases militares americanas, tanto dentro como fora dos 
EUA, tinha chegado ao Congresso, a etapa final do processo de decisão. 
Chegou-se a um ponto em que, com cada qual tentando puxar a brasa à 
sua sardinha, nada se conseguia fazer.  Houve que criar uma comissão 
especializada e bi-partidária para averiguar quais as bases militares que 
deviam ser reduzidas, acumuladas com outras, ou mesmo fechadas.  Essa 
comissão apresentaria a sua decisão que, por sua vez, seria votada (não 
debatida) pelo Congresso.  Ou se aceitava tudo ou não se aceitava nada.  
Isto para se compreender que a decisão anunciada há cerca de três anos, já 
estava em estudo desde três ou 4 anos antes disso.

A intervenção da PALCUS mobilizando as forças políticas vivas luso-
americanas conseguiu (o que é, em si, algo de extraordinário) junto dos 
congressistas americanos, principalmente os de origem portuguesa, prote-
lar a decisão final agora anunciada.

A decisão americana é económica: valerá a pena manter uma base que 
foi, não há duvida, importantíssima durante a Segunda Guerra Mundial, 
durante a guerra fria e mesmo depois disso, mas que se tornou quase ob-
soleta devido aos avanços tecnológicos e às mudanças geopolíticas que 
foram acontecendo nas últimas décadas?

Os governantes açorianos parece terem feito, desde há anos a esta 
parte, tudo e mais do que lhes era possível. Não faz sentido culpá-los, a 
não ser para estar de acordo com o hábito tão luso de culpar sempre os 
outros. 

Agora, depois de se ter de aceitar a realidade, é natural que o Governo 
Português entre em negociações com os americanos à procura de algum 
melhoramento ou compensação para enfrentar as consequências econó-
micas, principalmente na Terceira. Negociar com cara de zangado ou em 
atitude de vítima não levará ninguém a lado nenhum. Carrancas e caras 
feias não assustam ninguém. A resposta dada pelo Embaixador americano 
de Lisboa é muito realista e verdadeira.  Ajuda a conhecer como o Depar-
tamento da Defesa chega a estas decisões.

O autor da primeira parte fecha este escrito com o seguinte corolário: a 
decisão dos EUA foi uma decisão económica com base em estudos de es-
tratégia. A Portugal caberá agora abordar os EUA de uma outra perspecti-
va: se aos EUA ainda interessa permanecer nos Açores, que contrapartidas 
oferecem?

A dificuldade jaz porém aí:  que poder de negociação terá o nosso país 
sabendo-se que os EUA perderam muito do seu interesse nos Açores? 

Os EUA e o seu desinteresse pela 
Base das Lajes – um comentário a dois

Onésimo Teotónio
de  Almeida

António Silva 
Cordeiro

Joaquim Machado alerta
que desemprego dispara

TSD apelam 
a “concertação” 
entre governos 
sobre as Lajes

O Conselho Nacional dos TSD apelou 
ontem a um “diálogo concertado” entre 
os governos Regional e da República para 
que sejam encontradas soluções para as 
consequências sociais e económicas da re-
dução do efectivo militar norte-americano na 
Base das Lajes.

“Em face das consequências sociais e 
económicas que esta situação previsivelmen-
te irá gerar, os TSD apelam ao Governo da 
República e ao Governo Regional dos Açores 
para que promovam, em diálogo concertado, 
a definição de estratégias e medidas com 
vista a mitigar este problema”, afirmou, em 
comunicado, o Conselho Nacional dos TSD, 
que reuniu sábado em Vimeiro, Lourinhã.

A organização autónoma social-demo-
crata defendeu também que as câmaras mu-
nicipais da ilha Terceira e a comissão repre-
sentativa dos trabalhadores da Base das Lajes 
“devem igualmente ser parte integrante neste 
processo de construção de soluções”.

O Conselho Nacional dos TSD referiu 
que a organização acompanha “com especial 
preocupação a situação laboral dos trabalha-
dores civis portugueses da Base das Lajes, 
na sequência da decisão do governo norte-
americano de reduzir o seu efectivo militar 
naquela base”.

“Em causa estão 500 postos de trabalho 
directos e muitas centenas de empregos indi-
rectos e um impacto muito relevante na eco-
nomia da ilha Terceira, correspondendo entre 
oito e 12 por cento do seu PIB”, referiram 
os TSD.

O presidente dos TSD/Açores, Joaquim 
Machado, que também esteve presente na 
reunião do Conselho Nacional, alertou para 
o facto de que o desemprego “vai disparar” 
com a perda de postos de trabalho na Base 
das Lajes, “agravando a crise social que se 
vive nos Açores, dado que a Região tem já a 
maior taxa de desemprego do país e a maior 
incidência do Rendimento Social de Inser-
ção”.

Joaquim Machado acrescentou que os in-
teresses dos trabalhadores e da economia da 
Terceira “recomendam diálogo, cooperação 
e bom senso”, frisando que “as tentações de 
guerrilha política devem ser afastadas deste 
processo”.

Joaquim Machado, líder dos TSD/A
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AO SEU DISPOR:

IMPRESSÃO DE TESES . ENCADERNAÇÃO LEGAL DAS TESES
TODO O TIPO DE ENCADERNAÇÃO À ESCOLHA DO CLIENTE
PLASTIFICAÇÕES DE TODOS OS FORMATOS
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Passagem de cassetes antigas VHS ou outros modelos, 
assim como Bobines para CD ou DVD
Passagem de Slides para DVD (conforme quantidade)
Impressão de projectos e organização de processos – preços especiais 
para empresas de construção civil
Cartões de visita, brochuras, flyers e publicidades. 
Muita informação e alguns passatempos para casamentos, baptizados, 
festas particulares e oficiais.
Organização | microfilmagem e digitalização de documentos 
Carimbos auto-tintados NA HORA ou Carimbos datadores
E como sempre apoio directo aos estudantes e casas de solidariedade.

    
A maior e a mais bem equipada Sala de Cópias e impressão dos Açores.
A terceira a nível do país.

C.V. Carlos Vieira, Lda 

ESTAMOS A EQUIPAR AINDA MELHOR 

IMPRESSÃO 

DE FOTOS 

COM UMA RESOLUÇÃO 

FINAL FANTÁSTICA, COM 

MELHORAMENTO 

DE IMAGEM! 

A NOSSA SALA DE CÓPIAS E IMPRESSÃO!

Sala de Cópias
e Impressão



O Secretário Regional da Educação e Cultu-
ra defendeu ontem, em Santa Cruz da Graciosa, 
que a sociedade dos nossos dias tem “uma grande 
missão pela frente”, que é a de preservar, recolher 
e estudar aquilo que existe, que considerou ser 
“significativo”. “Nós temos acervos muito im-
portantes e temos a obrigação de, em cada dia, os 
disponibilizar à comunidade dos investigadores 
e aos visitantes”, afirmou Avelino Meneses, em 
declarações à margem de uma visita ao Museu da 
Graciosa, no âmbito de uma deslocação oficial de 
dois dias a esta ilha dos Açores. Para Avelino Me-
neses, “é importante que estes museus, para além 
desta tarefa de recolha, tratamento e exposição de 

artefactos, desenvolvam também campanhas de 
sensibilização junto das populações, de  modo a 
atraí-las”. O Secretário Regional defendeu que 
“isto faz-se através da organização de programas 
de extensão cultural, os quais têm apenas um li-
mite: não transformar os museus propriamente 
em instituições programadoras de eventos que 
não têm, eventualmente, muito a ver com a sua 
missão”.

Avelino Meneses salientou que os museus, 
que são simultaneamente “repositório do pas-
sado e albergue do futuro”, possibilitam saber 
como foi “a vivência dos nossos antepassados ao 
longo dos tempos”.

“Repositório do passado porque é aqui que 
recolhemos os objectos que, de certa forma, tes-
temunham a vivência dos nossos antepassados. E 
são albergues do futuro porque, no presente, é o 
conhecimento do passado que nos ajuda verda-
deiramente a construir a sociedade do amanhã”, 
frisou. Na visita de dois dias que realizou à ilha 
Graciosa, o Secretário Regional da Educação e 
Cultura visitou também a Escola Básica e Secun-
dária, onde manteve um encontro com professores 
sobre a promoção do sucesso escolar nos Açores, 
tendo ainda visitado os Serviços do Desporto.
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As recentes ações terroristas em França 
e na Bélgica expuseram a fragilidade da se-
gurança e da defesa na Europa. Colocaram 
igualmente em causa princípios essenciais 
como a liberdade de imprensa e a liberdade 
de circulação. O debate dispersou-se sobre os 
porquês e as soluções para estes problemas 
globais e bastante complexos.  

Os ataques terroristas trouxeram mais 
uma vez à luz do dia a questão da integração 
dos imigrantes, principalmente árabes e ou 
muçulmanos. As tensões crescem silencio-
samente e as ideologias extremistas ganham 
terreno, dos dois lados.

O fenómeno da imigração na Europa é 
bem mais amplo e diverso do que aquele a 
que assistimos nos Açores. Segundo dados 
oficias, os imigrantes nos Açores representam 
cerca de 3% da população total do arquipéla-
go. Contamos com mais de meia centena de 
nacionalidades diferentes, mas a maioria dos 
imigrantes é oriunda de países de língua por-
tuguesa como Cabo Verde, Brasil e Angola. 

A liberdade de circulação é, sem dúvida, 
uma vantagem no desenvolvimento econó-
mico europeu, dando a necessária dinâmica 
à economia. Torna também a Europa mais 
rica culturalmente. No entanto, há um lado 
negro que esta facilidade permite: a aparen-
te liberdade de movimentações de células 
operacionais terroristas que encontram na Eu-
ropa condições ideais para perpetrarem ata-
ques e angariarem membros para a sua causa. 
Vimos mesmo, em muitos jornais, o relato de 
diversos portugueses que se juntaram aos jhia-
distas. Este fenómeno só nos vem alertar que 
não estamos imunes ao perigo de ataques.

Estes novos terroristas, que não são imi-
grantes mas nacionais dos países da UE, são 
cavalos de Tróia que dificultam o trabalho das 
autoridades e contribuem para o medo e des-
confiança entre as pessoas. Estes são cidadãos 
com passaporte Schengen,  que receberam 
treino militar e foram formatados para morrer 
e matar. Estas pessoas constituem uma amea-
ça pública iminente, que é declarada de forma 
aberta através de vídeos no YouTube, páginas 
de internet e redes sociais. Na Bélgica, por 
exemplo, contabilizam-se já cerca de 350 
combatentes radicais que tiveram treino na 
Síria e noutros locais no Médio Oriente e que 
agora estão de volta ao país. No caso da Fran-
ça, esse número ascende a 1200. É a perceção 
de insegurança dada por estes números que 
leva a sociedade francesa, belga e europeia 
em geral a exigir ações por parte dos governos 
e a simpatizar com soluções fáceis “vendidas” 
pelos líderes de ideologias extremistas.

O medo sentido pelos euro-
peus, agravado ainda mais pela 
crise financeira que se vive, foi 
o cenário perfeito para fazer 
germinar ideologias extremis-
tas, de direita e esquerda - res-
postas populistas e irrealistas e 
armadilhas que minam a própria 
cultura europeia de liberdade, 
tolerância e paz. 

Na europa, a radicalização ideológica 
encontra-se, grande parte das vezes, contex-
tualizada num ambiente legalizado e político, 
permitindo assim que os seus atores tenham 
palcos democráticos para venderem a sua cul-
tura de ódio e de intolerância. Temos partidos 
como a Frente Nacional de Le Pen, na França, 
que até já tem representação no Parlamento 
Europeu. O mesmo acontece com o partido 
holandês liderado por Geert Wilders, o Par-
tido da Liberdade. Na mesma linha de extre-
mismo temos também o Partido Democrático 
Nacional na Alemanha, que ultimamente tem 
recebido duras críticas da própria Chanceler 
alemã pelas manifestações (nas cidades de 
Colónia e Dresden) contra aquilo a que cha-
mam de “Islamização da Europa”. Recente-
mente, pudemos também ver um exemplo 
destas políticas extremistas na Grécia, com 
Nikos Samanidis o líder regional do Syriza. 
Este é um partido de extrema-esquerda que 
ameaça a permanência da Grécia no Euro e 
mesmo na União Europeia, ao recusar-se a 
cumprir o plano da Troika. 

O extremismo, em todas as suas formas, 
ameaça a democracia e os valores europeus, 
conquistados tantas vezes em resposta a go-
vernos de princípios extremistas e ditaduras 
castradoras dos princípios da liberdade, da 
paz e da democracia. Lições que se esquecem 
e armadilhas fáceis nas quais podemos voltar 
a cair...

O crescimento das políticas extremistas 
na Europa, de tendência centralista, consti-
tui também uma ameaça às regiões menos 
favorecidas da UE, como é o caso dos Açores. 
Esta tendência centralista ficou bem expressa 
quando Le Pen defendeu a extinção do Comi-
té das Regiões, numa proposta de resolução 
no Parlamento Europeu. Este ato é uma men-
sagem clara de que as regiões não contam e 
que são um problema menor no contexto dos 
Estados. A proposta de extinção de uma insti-
tuição como o Comité das Regiões (CR), que 
é um dos organismos europeus que mais têm 
feito pelas Regiões, expressa o quão sinuosas 
e perigosas podem ser as ideologias extremis-
tas. O CR é um pilar essencial da salvaguarda 
do princípio de subsidiariedade no que toca a 
assuntos como coesão económica, territorial 
e social, emprego, formação profissional, re-
des transeuropeias e outros setores que repre-
sentam no total cerca de dois terços da pro-
dução legislativa na UE. Deve, por isso, ser 
preservado para nosso interesse e para defesa 
do poder regional e local na Europa.

Há que combater as ameaças à seguran-
ça interna externa da União Europeia. No 
entanto, há que ter cautela e afastarmo-nos 
do canto da sereia dos extremistas e dos seus 
discursos populistas e soluções radicais. A 
Europa precisa de estabilidade social para 
poder ter condições para ultrapassar a crise 
financeira e ganhar a confiança dos merca-
dos internacionais.  Afastar, desmascarar e 
rejeitar as tendências políticas radicais é o 
primeiro passo para encontrarmos soluções 
sustentáveis e enquadradas no modelo de so-
ciedade europeia que pretendemos ter hoje e 
no futuro.

Lina Silveira
Politóloga

Extremismos colocam 
em causa a Europa

Sofia Ribeiro defende aposta 
no mercado da Macaronésia

A eurodeputada Sofia Ribeiro reuniu, a seu 
pedido, com o Sindicato dos Trabalhadores da 
Aviação e de Aeroportos (SITAVA) e com a Ad-
ministração do Grupo SATA por forma a contri-
buir com informação relativamente a apoios pú-
blicos que possam ser utilizados pelos serviços 
de companhia aérea e que carecem de análise das 
instituições europeias.

Sofia Ribeiro considera “importante estabele-
cer diálogos entre entidades regionais, nacionais e 
europeias” sendo que “uma atitude de aproxima-
ção é uma mais-valia para os interesses dos aço-
rianos das nove ilhas”.

Adiantou ainda “julgo que é responsabilida-
de de todos os intervenientes políticos, sociais e 
económicos, contribuir na dimensão das suas com-
petências, para o maior apoio e sucesso possível 
para a nossa companhia aérea, que desempenha 
um papel fundamental na promoção dos Açores 
nos destinos para os quais voa, como também na 
ligação entre todos os Açorianos, quer estejam 
dispersos pelas nove ilhas dos Açores, quer na 
Diáspora, com especial relevância para os Estados 
Unidos e Canadá”. 

Para além dos Auxílios de Estado a companhias 
aéreas em dificuldade, cuja regulamentação e linhas 
gerais a eurodeputada entregou e analisou, também 
apresentou outros Auxílios de Estado possíveis, 
que carecem de análise pelas instâncias europeias, 
nomeadamente auxílios ao investimento ou funcio-
namento para aeroportos, auxílio ao arranque para 
companhias aéreas nos quais se inserem lançamen-
tos de novas rotas e auxílios de natureza social.

A este respeito, a eurodeputada informou que 
está a acompanhar uma intervenção conjunta dos 

Governos de Portugal, Espanha e França junto da 
Comissão Europeia, a requerer que as RUP possam 
ter uma majoração nas ajudas de Estado em vários 
domínios nos quais se incluem os transportes. So-
fia Ribeiro analisou ainda a possibilidade da SATA 
poder recorrer a uma Ajuda de Estado no âmbito 
do seu plano de reestruturação na área dos serviços 
aeroportuários e a outras companhias de aviação. 

A finalizar, Sofia Ribeiro expôs também o in-
teresse para a economia regional na aposta do 
mercado da Macaronésia, não apenas nas rotas de 
passageiros, mas também de bens e mercadorias, 
tendo referido “proponho-me a interceder junto dos 
eurodeputados das RUP e da Comissão Europeia 
para que se consiga criar a rota do mercado da 
Macaronésia que permita o escoamento de produ-
tos dos Açores que são deficitários na Madeira, nas 
Canárias e em Cabo Verde, que muitas vezes recor-
rem a mercados mais longínquos e não europeus”, 
considerando que “esta podia ser uma boa hipótese 
de manter a maior parte da verba atribuída pela Eu-
ropa dentro da Europa gerando mais riqueza entre 
estas três regiões”.

Avelino Meneses defende que sociedade 
tem hoje “grande missão pela frente”

A Câmara Municipal da Povoação deliberou, 
na sua reunião de 9 de Janeiro, continuar a atri-
buir bolsas de estudo para os jovens do concelho 
da Povoação que estão a frequentar o Ensino Su-
perior neste ano de 2015. 

O concurso vai decorrer entre os dias 12 e 30 
do mês de Janeiro e abrange uma bolsa concedi-
da entre os meses de Janeiro e Junho do corrente 
ano.

De ressalvar que não serão atribuídas bolsas 
de estudo a estudantes que tenham rendimento de 
trabalho a tempo inteiro e que tenham mais de 
cinco anos de frequência no Ensino Superior.

Recorde-se que no ano passado foram in-
vestidos mais de 48 mil euros para a atribuição 
de 80 bolsas de estudo a jovens do município 
povoacense.

Povoação abre concurso para bolsas universitárias



regional/publicidade12 Correio dos Açores, 27 de Janeiro de 2015

Protocolos já foram assinados

Lagoa apoia 13 instituições 
locais com 150 mil euros

O Presidente da Câmara Municipal 
de Lagoa, João Ponte, assinou mais treze 
contratos-programa com nove instituições 
sociais e quatro instituições recreativas e 
culturais, numa cerimónia que teve lugar 
no salão nobre do edifício dos Paços do 
Concelho.

Para o edil lagoense, estas assinaturas 
representam o compromisso da autarquia 
para com estas instituições sendo uma res-
ponsabilidade que a autarquia tem perante 
estas, “no sentido que estamos a valorizar 
o trabalho que tem sido feito pelas mesmas 
e também um apoio para concretizarem os 
seus planos de actividade”.

Segundo o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Lagoa, o município da Lagoa tem 
conseguido, com muito esforço, ao longo 
desses anos, manter os apoios para as ins-
tituições, que esse ano será atribuído uma 
verba global de 750 mil euros para todas 
as instituições e juntas de freguesia, “sendo 
um valor muito expressivo”.

Nos últimos 10 anos a Câmara Munici-
pal de Lagoa já transferiu para todas a ins-
tituições e juntas de freguesia um total de 
9,4 milhões de euros, que, segundo o pre-
sidente da autarquia “expressa a importân-

cia dessas verbas, que ao longo 
desses anos fomos atribuindo às 
instituições e o que representam 
para o município. Não estamos 
arrependidos do trabalho que 
fizemos nessa matéria ao longo 
desses anos porque estou certo 
se não fossem estas verbas, mui-
to dificilmente as instituições 
tinham concretizado o trabalho 
que foi desenvolvido no Con-
celho, sendo esta uma política 
para continuar”.

Envolvendo um montan-
te global de cerca de 150.000 
euros, a autarquia lagoense as-

sinou protocolos com a Casa do Povo de 
Água de Pau – CDIJ Trevo; Casa do Povo do 
Cabouco; Centro Social e Cultural da Ata-
lhada ; Centro Social e Cultural do Cabou-
co; Centro Social e Paroquial do Cabouco 
– Creche e Jardim de Infância “O Ninho”; 
Centro Social Nossa Senhora do Rosário; 
Centro Sócio-Cultural de S. Pedro; Santa 
Casa da Misericórdia de Santo António de 
Lagoa – Açores; Paróquia de Nossa Senho-
ra do Rosário; Associação Centro Cultural 
da Caloura; Associação Cultural e Recrea-
tiva dos Funcionários da Câmara Municipal 
de Lagoa; Associação Musical de Lagoa e 
Observatório Vulcanológico e Geotérmico 
dos Açores.

Na ocasião João Ponte deixou uma pa-
lavra de agradecimento a todas as institui-
ções, pelo trabalho que têm desenvolvido 
no concelho, deixando um apelo: “não es-
quecer a economia local, na medida do pos-
sível, não esquecer, igualmente, a acção so-
cial, sobretudo da empregabilidade local da 
mesma forma que o município tem adopta-
do, as instituições devem-no fazer também 
no sentido de minimizar e contribuir para o 
flagelo do desemprego”.

Chef  Sandro Meireles no Anfiteatro apoia APCOI 
com “Jantar à Francesa” no Dia do Pai

O Ministério Francês dos Negócios Estran-
geiros e do Desenvolvimento Internacional em 
colaboração com chefs mundialmente conheci-
dos, propõem  um “menu solidário” para cele-
brar a gastronomia francesa no Dia do Pai, 19 
de Março de 2015.

Em Portugal, parte da venda dos “Jantares 
à Francesa” vão reverter a favor da ONG por-
tuguesa APCOI que desenvolve projectos sem 
fins lucrativos para melhorar a saúde das crian-
ças. Sandro Meireles, no Anfiteatro, nas Por-
tas do Mar, com cozinha contemporânea, José 
Avillez no “Belcanto”, Justa Nobre no “No-
bre”, Dieter Koschina no “Vila Joya”, Vincent 
Farges na “Fortaleza do Guincho” e Joachim 
Koerper no “Eleven”, são alguns dos chefs dos 

17 restaurantes, que em Portugal foram 
seleccionados para participar no evento 
gastronómico mundial “Goût de France 
/ Good France”, que propõe um “Menu 
Francês” com menos gordura, menos 
açúcar e menos sal e ainda o compromis-
so de entregar 5% das vendas deste jantar 
à APCOI - Associação Portuguesa Contra 
a Obesidade Infantil, que desde 2010 de-
senvolve projectos com vista à melhoria 
da nutrição e da saúde das crianças.

 “Goût de France/Good France” é 
uma iniciativa do Ministério Francês dos 
Negócios Estrangeiros e do Desenvolvi-

mento Internacional e uma das primeiras 
ilustrações concretas da inscrição da gastronomia 
francesa no património mundial da UNESCO e 
da sua influência através do mundo.

Este evento reunirá, a 19 de Março de 2015, 
mais de 1000 chefs mundialmente conhecidos, 
da alta cozinha ao “bistrot” de qualidade que, 
nos cinco continentes, irão servir nos seus res-
pectivos restaurantes um “Menu Francês” para 
celebrar a gastronomia francesa que desde há 
muito transporta uma mensagem de excelência, 
de vitalidade e de respeito pela saúde e pelo am-
biente, associando uma dimensão calorosa dos 
prazeres da mesa a uma confecção com produ-
tos frescos, da época e provenientes de produ-
tores locais.
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LAGOA (ROSÁRIO)
Armazém c/ 339 m2. 
Junto a Serviços e Comércio. 
Acesso Privado.
PD093150007 

LIVRAMENTO
Moradia V4 Isolada. 
Bons Acabamentos. 
Próximo da Praia.
PD093150039 

SANTA CRUZ
Moradia de 3 Quartos. 
Entrada Lateral. 
Vista Mar. Bons Acessos.
PD093150040  Preço: € 180.000,00

SÃO ROQUE
Ruina c/ Projeto Aprovado. 
Próximo da Praia. 
Bom Investimento.
PD093150008 

FENAIS DA LUZ
Moradia V3. 
Rústica. Bom Estado. 
Zona Calma.
PD093150033 

SÃO SEBASTIÃO
Apartamento T1. 
Lugar de Estacionamento e Arrecadação. 
Excelente Zona. 
PD093150037 

LAGOA (ROSÁRIO)
Apartamento T3. 
Excelente Estado. 
Zona Sossegada.
PD093150013 

AJUDA DA BRETANHA
Vivenda c/ 2 Quartos. 
Implantada em Terreno c/ 2.694 m2. 
Vista Mar.
PD093150034 

SÃO PEDRO
Apartamento T3. 
Bom Estado. 
Vista Priveligiada sob a Cidade.
PD093150041 

ARRIFES
Moradia V2 p/ Restaurar. 
Quintal c/ 300 m2.

PD093150046 

R.GRANDE (MATRIZ)
Apartamento T2 Duplex. 
Varanda e Terraço. 
Lugar de Estacionamento.
PD093150028

ÁGUA D´ALTO
Terreno c/ 2.300 m2. 
Excelente Localização.

PD093150043 

PICO DA PEDRA
Moradia V4. 
Isolada. 
Implantada num Terreno c/ 3.950m2. 
PD093140238 

SÃO ROQUE
Moradia p/ Reconstruir. 
Centro da Freguesia. 
Oportunidade de Investimento.
PD093150012 

RIBEIRINHA
Moradia V5. 
Boas Áreas. 
Quintal c/ 80 m2. 
PD093150045 Preço: € 230.000,00 Preço: € 107.000,00 Preço: € 80.000,00 Preço: € 100.000,00

Preço: € 50.000,00Preço: € 95.000,00Preço: € 180.000,00Preço: € 170.000,00Preço: € 250.000,00

Preço: € 75.000,00 Preço: € 119.000,00 Preço: € 25.000,00 Preço: € 58.000,00 Preço: € 330.000,00
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Os quatro ranchos de romeiros da cidade de 
Ponta Delgada- ranchos de São Pedro, São José, 
São Sebastião e Santa Clara- vão organizar con-
juntamente o Dia do Romeiro, que se realizará a 
26 de Abril. A iniciativa anual dos Romeiros é o 
grande convívio entre romeiros e famílias a se-
guir à Quaresma e uma oportunidade para teste-
munharem vivências das romarias.

Luís Bettencourt, do Rancho de São José, 
sublinhou a importância desta “unidade” dos ro-
meiros da maior cidade do arquipélago e pediu 
aos ranchos que sigam este exemplo que também 
poderá servir de alavanca “à verdadeira união e 
sentido de comunhão entre os vários irmãos ro-
meiros”. O Dia do Romeiro é comemorado no 
terceiro domingo a seguir à Pascoa, Mas, 
neste momento há uma proposta para a al-
teração desta data que por ser móvel nem 
sempre facilita a participação da maioria 
dos romeiros, desde logo porque a se-
guir à Páscoa começam a surgir as festas 
do Divino Espírito Santo e de algumas 
comunidades paroquiais, o que aumen-
ta as dificuldades. A proposta, que está 
neste momento em cima da mesa e que 
consta de um conjunto de alterações ao 
regulamento das Romarias Quaresmais 
de São Miguel, que estão aprovadas mas 
em fase de redacção final, cuja conclusão 

foi remetida para o principio do verão, é deslocar 
este dia para o início do ano pastoral.

Os responsáveis pelos 54 ranchos de Romei-
ros de São Miguel estiveram reunidos este do-
mingo em retiro, na Escola Secundária da Ribeira 
Grande. Na hora do acolhimento falaram, para 
além do assistente espiritual, Pe Nuno Maiato, 
dois elementos do Grupo Coordenador.

João Carlos Leite, coordenador, lembrou a 
ida do Movimento a Roma e as palavras do Papa 
Francisco- “Que o Espírito Santo aplane os vos-
sos caminhos”- para renovar o sentido de com-
promisso e de responsabilidade dos romeiros não 
só no tempo da Quaresma mas durante todos os 
dias do ano.                                            CR/IA

Dia do Romeiro organizado pelos quatro 
ranchos de Ponta Delgada

Religiosas emocionam responsáveis 
pelas romarias de São Miguel

As religiosas Tânia Encarnação e Maria do Ro-
sário, das Irmãs de  São José de Cluny e Clarissas, 
respectivamente, deram este domingo um testemu-
nho vivo de “alegria” sobre o que é a vida religiosa 
consagrada, no retiro de Romeiros de São Miguel, 
que se realizou na Ribeira Grande.

Ambas falaram do “primeiro chamamento” , de 
como se sentiram “tocadas por Jesus” e da forma 
“amorosa como responderam a essa vocação”, em-
bora qualquer uma tivesse admitido que essa não era 
a primeira escolha.

“Por causa da minha família e porque queria ga-
nhar algum dinheiro pensava ser professora ou enfer-
meira” disse a Irmã Rosário, Clarissa nas Calhetas 
em Rabo de Peixe, que recusa a afirmação de que 
uma freira de clausura esteja encerrada entre quatro 
paredes.

“Sou muito livre, se calhar até mais livre que mui-
tos, não saio é do convento e não tenho a felicidade 
que vocês romeiros têm de percorrer todos os sacrá-
rios da ilha de São Miguel, mas eu também gosto de 
adorar Jesus”, disse no seu pouco mais de metro e 
meio mas com um sorriso do tamanho do mundo. Ali-
ás, sorri porque Jesus não gosta de gente “chorona”. 
“O Senhor Bispo há de fazer o favor de dar licença 
que se construam imagens de Jesus alegre. Ele quer 
que nós rezemos e possamos agradecer mas não quer 

lágrimas, porque Jesus é 
amor e o amor é felicidade”, 
conclui a religiosa que há 37 
anos vive num convento de 
clausura, para onde entrou 
aos 18 anos depois de um 
choro ininterrupto da mãe e 
da confusão do pai “que só 
coçava na cabeça”. E, nem 
mesmo, as tentativas de 
dissuasão do Dr. Sampaio, 
médico da Ribeira Grande 
que teve de passar um ates-
tado de robustez física para a 
congregação,” me afastaram 
do meu caminho” que era 
“procurar em primeiro lugar 

o reino de Deus e o resto seria dado por acréscimo”. 
Mais nova, mas igualmente determinada, Tânia da 
Encarnação, madeirense e sempre apoiada pela fa-
mília, optou pela vida consagrada depois de várias 
“experiências de encontro e de entrega que trazia de 
casa”, mesmo quando “o meu irmão me disse: e ago-
ra também vais usar aquelas roupas? Se passar por ti 
na rua, atravessarei logo o passeio”.

“Deus dá as suas luzes gota a gota” e procura-nos 
“quando não estamos bem”; é , sobretudo, “nessa 
altura que ele nos bate à porta porque gosta de nós 
pequenos, simples e frágeis”.

Num testemunho muito vivo e sentido, a Irmã de 
São José de Cluny, responsável pelo berçário e pela 
creche do colégio de São Francisco Xavier, em Pon-
ta Delgada, que completa no dia 17 de Fevereiro um 
ano, deixou a  sua definição do que é ser religiosa con-
sagrada: “é aceitar-me com todos os meus defeitos e 
limitações, crente de que Deus estará sempre pronto 
para me dar um abraço e eu estarei sempre disponível 
para O servir”, conclui a  religiosa que está há pouco 
mais de dois anos em Ponta Delgada.

As religiosas participaram no retiro de romeiros 
testemunhando a Alegria da vida religiosa consagra-
da, uma de acção e outra de contemplação. 

  Carmo Rodeia/Igreja Açores

Encontro decorreu no passado fim-de-semana

Certamente a questão proposta no título 
deste artigo já foi amplamente discutida e 
abordada por inúmeros confrades espíritas, 
todavia, gostaria de trazer à baila as refle-
xões do próprio codificador, Allan Kardec, 
sobre o assunto em pauta.

Na Revista Espírita de dezembro 
de 1868, Allan Kardec inicia o artigo 
enaltecendo a importância das assembleias 
religiosas, das reuniões coletivas nos tem-
plos religiosos, porque estão de confor-
midade com a proposta do Cristo: “Onde 
quer que se encontrem duas ou três pesso-
as reunidas em meu nome, aí estarei com 
eles” (Mateus, XVIII, 20).   

São inquestionáveis os resultados que 
se produzem quando há a comunhão de 
pensamentos, sobretudo quando alicerça-
dos num ideal comum, que é de estudar, 
refletir, aprofundar-se sobre as propostas 
morais de Jesus.

Quando estamos no templo religioso, 
obviamente o nosso real objetivo deve 
ser de busca do sentido da vida, de forta-
lecimento moral, de reflexão em torno das 
questões espirituais ali tratadas, para que 
possamos nos transformar intimamente 
para melhor, tendo o amor vivido e prega-
do por Jesus como meta maior.

Em grupo de pessoas esse objetivo se 
torna mais factível, porque notamos que há 
inúmeros indivíduos com as mesmas lutas 
morais que nós, buscando a superação dos 
vícios, da ignorância e dos próprios limites 
morais, e saímos dos templos religiosos 
motivados por essa energia coletiva e pela 
comunhão de pensamentos.

Nesse sentido, Allan Kardec afirma 
que: “Sendo a vontade uma força ativa, 
esta força é multiplicada pelo número de 
vontades idênticas, como a força muscular 
é multiplicada pelo número de braços”.

Joanna de Ângelis assevera que muitos 
buscam a religião mais por formalidade, 
pressão social ou exigência familiar, por-
tanto, nota-se que estes, porque desconec-
tados do ambiente religioso, terão dificul-
dades em atingir os efeitos benéficos acima 
descritos.

O Codificador ainda descreve outro 
ponto positivo das reuniões religiosas sé-
rias: “... se o pensamento coletivo adquire 
força pelo número, um conjunto de pensa-
mentos idênticos, tendo o bem por objeti-
vo, terá mais força para neutralizar a ação 
dos maus Espíritos; assim, vemos que a tá-
tica destes últimos é impelir para a divisão 
e para o isolamento. Sozinho, o homem 
pode sucumbir, ao passo que, se sua von-
tade for corroborada por outras vontades, 
poderá resistir, segundo o axioma: A união 
faz a força, axioma verdadeiro no moral 
quanto no físico”.

Acrescenta, ainda, o nobre Codifica-
dor: “Por outro lado, se a ação dos Espíri-
tos malévolos pode ser paralisada por um 
pensamento comum, é evidente que a dos 
bons Espíritos será secundada. Sua influ-
ência salutar não encontrará obstáculos; 
não sendo os seus eflúvios fluídicos deti-
dos por correntes contrárias, espalhar-se-
ão sobre todos os assistentes, precisamente 
porque todos os terão atraído pelo pensa-
mento, não cada um em proveito pessoal, 
mas em proveito de todos, conforme a lei 

da caridade”.
Na atualidade, lamentavelmente, ve-

mos muitas famílias e pessoas afastadas 
dos templos religiosos, porque sintoniza-
das com as correrias e comodidades da 
vida moderna, preocupadas apenas com o 
usufruir, lembrando-se de Deus somente 
nos momentos de dor, de forma que per-
dem os inúmeros benefícios espirituais e 
morais que a religião pode ofertar.

Allan Kardec ao lançar a questão: “O 
Espiritismo é uma religião?” afirma que o 
conceito correto de religião, na sua aceção 
nata e verdadeira, “é um laço que religa 
os homens numa comunidade de senti-
mentos, de princípios e crenças... O efeito 
desse laço moral é o de estabelecer entre 
os que ele une, como consequência da 
comunidade de vistas e de sentimentos, a 
fraternidade e a solidariedade, a indulgên-
cia e a benevolência mútuas”.

Também se conceitua religião, com 
veracidade, como sendo a oportunida-
de de conexão da criatura com o Criador 
Celestial.

Entretanto, conforme nos orienta o 
Codificador, o conceito de religião foi 
sendo comprometido, distorcido ao longo 
do tempo, em razão dos ritos e formalis-
mos criados pelo homem, de forma que, 
”na opinião geral, a palavra religião é 
inseparável da de culto”.

Dessa forma, Allan Kardec diz que: 
“Não tendo o Espiritismo nenhum dos ca-
racteres de uma religião, na aceção usual 
do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-
se com um título sobre cujo valor inevita-
velmente se teria equivocado. Eis por que 
simplesmente se diz: doutrina filosófica e 
moral”.

Que notável a explicação do Codifi-
cador! O Espiritismo, de fato, é destituído 
de ritos, imagens, adorações e cultos, de 
forma que as pessoas, que trazem na inti-
midade o conceito distorcido de religião, 
têm dificuldade de entender o Espiritismo 
como religião.

Quando chegam à Casa Espírita pela 
primeira vez, são tomadas de espanto, dada 
a simplicidade do ambiente, que não tem 
imagens, santos, velas, ritualismos e auto-
ridades religiosas.    

Allan Kardec ainda aborda os laços 
que deve unir os espíritas. Deve ser um 
“sentimento todo moral, todo espiritual, 
todo humanitário: o da caridade para todos, 
ou, por outras palavras: o amor ao próxi-
mo, que compreende os vivos e os mortos, 
desde que sabemos que os mortos sempre 
fazem parte da humanidade”.

Conclui o Codificador: “A caridade é a 
alma do Espiritismo”.

Assim sendo, na aceção correta da pa-
lavra religião, que é de conectar o homem 
a Deus e a si mesmo numa comunidade de 
sentimentos, de princípios e de crenças que 
o ajudarão a se tornar criaturas mais mora-
lizadas, amorosas e nobres, certamente que 
o Espiritismo é uma religião, mas, repita-
se, não uma religião comprometida com 
cultos, aparências exteriores, formalismos 
desnecessários e ritos repetitivos.

 Alessandro Viana Vieira de Paula

O Espiritismo 
é uma religião?

Associação Espírita de São Miguel



Um pouco por todos os concelhos dos Açores, a época 
do Carnaval é comemorada de forma intensa com bailes 
e desfiles em várias associações e espaços de diversão.
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Carlos Gonçalves, CEO do Ávila Busi-
ness Center, e director da Global Workspace 
Association participa dia 30 de Janeiro, pelas 
15h00, na Conferência “O Escritório do Futuro 
e o seu papel no apoio ao empreendedorismo” 
que vai decorrer em Ponta Delgada.

Destinado a todos os empreendedores e a 
empresas de todas as dimensões, serão aborda-
das nesta conferência - organizada pelo UnO-
ffice – temáticas que vão desde como os no-
vos modelos de trabalho (Escritórios Virtuais, 
Coworking/Teletrabalho) podem potenciar o 
empreendedorismo no Arquipélago, as suas 

características e como, em conjunto com a 
tecnologia, estão a revolucionar o conceito de 
escritório tradicional em todo o mundo com 
impacto na vida de milhões de pessoas.        

“Os novos modelos de trabalho - em par-
ticular os escritórios virtuais - podem por si 
só ser um forte catalizador e de fomento do 
empreendedorismo no arquipélago ao pro-
porcionarem soluções simples e profissionais 
para o início ou desenvolvimento de uma ac-
tividade. Por outro lado, dadas as suas carac-
terísticas poderão afirmar-se como uma forma 
complementar de captação de investimento 
estrangeiro, nomeadamente de açoreanos na 
diáspora que queiram desenvolver activida-
des na sua terra natal” explica Carlos Gonçal-
ves, CEO do Ávila Business Center.      

 Na apresentação serão ainda destacados 
casos nacionais e internacionais de como em-
presas de todas as dimensões – da start up 
às multinacionais como Google, Startbucks, 
Accenture, Facebook - estão a adoptar ou in-
tegraram os novos modelos de trabalho nas 
suas organizações por questões de eficiência 
e eficácia e pelas suas características únicas: 
flexibilidade, parcerias, custo reduzido e pos-
sibilidade de upgrade/downgrade rápido. 

Bailes, Batalha das Limas, malassadas e dias 
dos amigos, amigas, compadres e comadres são 
tradições do Carnaval dos Açores retratadas num 
livro de quatro professoras que é um projecto 
também com carácter pedagógico direccionado 
para crianças com dificuldades de aprendizagem.

Ana Isabel Ferreira, uma das autoras do livro 
“É Carnaval e Ninguém Leva a mal Pá!”, que vai 
ser lançado no dia 31 em Ponta Delgada, disse 
à Lusa que o projecto tem “duas vertentes, uma 
versão em formato papel, comercializável, e a ou-
tra digital”, disponível através da internet, onde 
poderão ser descarregados jogos interactivos e 
didácticos.

“Há uma inovação neste projecto: os jogos, 
acompanhados por músicas, terão o propósito de 
promover a aprendizagem da leitura e da escri-
ta, de forma lúdica, tendo em conta que existem 
crianças com dificuldade de leitura, essencial-
mente aquelas com dislexia”, disse Ana Isabel 
Ferreira, professora do 1.º ciclo na ilha de São 
Miguel. O objectivo é, acrescentou, elucidar o 
público infantil sobre as tradições e culturas dos 
Açores, neste caso, o Carnaval.

“É uma história que se passa no âmbito esco-

lar e todas as vivências das crianças por 
altura do Carnaval. Por exemplo, as expe-
riências na culinária, com a confecção de 
malassadas, a criação de rimas, os bailes 
do Coliseu, em Ponta Delgada, o material 
para confeccionar as limas [usadas numa 
batalha de água que decorre na marginal 
de Ponta Delgada]. Aborda também as 
vivências do Carnaval nas escolas: as fan-
tasias que trazem na quinta-feira de Ami-
gos ou Amigas. São vivências que ocor-
rem em São Miguel, na família e escola, 
nesta época”, explicou.

Um pouco por todos os concelhos dos 
Açores, a época do Carnaval é comemo-
rada de forma intensa com bailes e des-
files em várias associações e espaços de 
diversão. As comemorações carnavales-
cas iniciam-se com as quintas-feiras que 

antecedem o Dia de Entrudo e que juntam 
centenas de pessoas, primeiro na celebração do 
Dia de Amigos, seguindo-se o das Amigas, de-
pois os Compadres e por último as Comadres, 
uma tradição peculiar.

“Na realidade, nesta altura do ano exis-
tem muitas tradições, muitas peculiares,”, disse 
Ana Isabel Ferreira, considerando que há um 
exteriorizar de sentimentos antes de um período 
de “recolhimento”, a Páscoa.

O livro “É Carnaval e Ninguém Leva a mal, 
Pá!” vai ser lançado no dia 31 em duas sessões, 
uma delas num colégio, destinada a crianças, e a 
segunda no Centro de Estudos Natália Correia, 
na Fajã de Baixo, em Ponta Delgada.

Da autoria de Ana Isabel Ferreira, Isabel 
Almeida, ambas professoras do 1.º ciclo, Rita 
Simas Bonança, educadora, e Maria da Graça 
Castanho, professora universitária, o livro faz 
parte de uma colecção sobre as culturas e tradi-
ções dos Açores, que começou pelo tema do Car-
naval, mas que as autoras pretendem também es-
tender a outras vivências, como o Santo Cristo ou 
o Espírito Santo, e alargar também ao continente, 
com edições focando tradições do país.

Quatro professoras retratam 
tradições peculiares do Carnaval

Conferência sobre “O escritório do futuro” dia 30

1 – COLONIALISMO EM ESTA-
DO PURO:- O actual Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros enquanto Presidente 
da FLAD, Fundação Luso Americana 
para o Desenvolvimento durante cerca 
de duas décadas, para mais que não para 
menos, viveu à custa daquela Fundação 
que foi criada no chamado Acordo Luso-
Americano para a Base das Lajes, o qual, 
como todos sabemos, permitia facilida-
des na utilização da Região Autónoma 
dos Açores, no seu todo, e naquela Base 
em especial, pelas Forças Armadas dos 
E.U.A.. 

Durante o seu longo mandato, pouco 
caso fez desta Região que, afinal, era a 
fonte geradora dos milhões e milhões de 
dollars atribuídas àquela Fundação e que 
aquele senhor administrava. 

Pelo que veio a público durante o seu 
mandato, aquele senhor utilizou os fun-
dos ao seu dispor em apoios a diversas 
iniciativas e projectos no rectângulo por-
tuguês, deixando os Açores praticamente 
de fora.

Agora e de conluio com os restantes 
membros do Governo da República, ele 
veio mostrar a sua veia colonialista, ao 
não propôr a inclusão de um representan-
te da Região nas últimas renegociações 
do tal Acordo, como aliás está previsto 
na Constituição da República e no Esta-
tuto Político-Administrativo desta Re-
gião Autónoma.

Assim, e ao que consta, o apoio 
norte-americano acordado com o actual 
Governo da República parece ter sido 
canalizado, novamente, para o apoio 
de interesses gerais do país, ficando a 
especificidade dos Açores novamente de 
fora.

Ou seja, o Ministério das Relações 
Exteriores de Portugal negoceia, sem 
“dar cavaco” ao Governo dos Açores, 
o futuro de milhares de açorianos, neste 
caso terceirenses, sem respeito pelo pes-
soal que trabalha para as Forças Armadas 
Norte Americanas naquela base aérea. 

Para aquele Ministério, as desastro-
sas consequências económicas que a 
ilha Terceira em particular e a Região 
em geral vão ter, devido aos inevitáveis 
despedimentos que se irão efectivar, são 
matérias de somenos importância. Para 
eles o importante é, por exemplo, que os 
E.U.A. formem quadros das forças arma-
das portuguesas; que os E.U.A. apoiem 
o reconhecimento nas Nações Unidas do 
alargamento da zona marítima exclusiva; 
que os E.U.A. apoiem o reconhecimento 
das Ilhas Selvagens como ilhas portu-
guesas.

Ora digam-me lá se este procedimen-
to é, ou não é, um procedimento colonia-
lista no seu melhor!

Diria até que, este procedimento, 
poderia fazer com que o Governo dos 
Açores pudesse invocar a legislação in-
ternacional, nomeadamente os Conflitos 
Regionais, previstos na Carta das Nações 
Unidas.

Mas não temos gente para isso. Falta-
lhes o principal…!

2 – FIM DAS QUOTAS LEITEI-
RAS: – A lavoura está em “polvorosa” 
com o fim, nos próximos meses, das 
quotas leiteiras. Sinceramente, eu não 
enxergo razão para tal alvoroço, aten-
dendo a que este fim de quotas, estava 
anunciado há “BUÉ”, como dizem os 
nossos jovens.

Mais uma vez, deixaram tudo para a 
última hora. Agora, estão todos de “cal-
ças na mão”, sem saber que fazer com os 
excedentes de leite (ou de vacas leiteiras) 
com que irão ficar, devido à hipotética 
entrada de leite, a melhores preços, vin-
do de outros países da União Europeia.

Porém, uma coisa é certa. Por aquilo 
que já provei, o nosso leite, bem como os 
produtos dele derivados, são de superior 
qualidade. Por mim, podem ficar descan-
sados que, esteja onde estiver, continu-
arei a beber leite dos Açores e a comer 
queijo dos Açores, a menos que não 
haja no mercado nem, obviamente, nas 
tão publicitadas lojas, inauguradas com 
pompa e circunstância pelo Governo Re-
gional, mas que estão encerradas, como é 
o caso daquela na Av. Elias Garcia. 

Não fora o esforço de industriais pri-
vados, nomeadamente da Unileite que, 
em Vila Franca de Xira, tem um armazém 
de distribuição e venda dos seus produtos 
para as grandes superfícies comerciais, e 
do Empresário Eduardo Ferreira que, na 
“Capital do Império Reduzido” tem por-
ta aberta, eu não mataria o desconsolo de 
vários dos nossos produtos.

3 – A FOME:- No passado domingo 
este Jornal publicou um trabalho sobre a 
fome que grassa por esta ilha. 

Sobre esta matéria, sou da opinião 
de que o desempregado de longa dura-
ção, com especial relevância para os 
desempregados da construção civil, de-
veriam ser encaminhados para peque-
nos trabalhos da sua área profissional, 
nomeadamente a pintura, a reabilitação 
de edifícios, a reparação de caminhos, a 
conservação de espaços verdes. Enfim, 
uma série de tarefas que eles poderiam 
executar, em edifícios e espaços públi-
cos que estão a degradar-se por falta de 
manutenção, nem que para tal houvesse 
que se fazer um esforço financeiro adi-
cional ao que já se faz, para pagamento 
do subsídio de desemprego. 

Por outro lado, os terrenos perten-
centes ao domínio público que pudessem 
ser trabalhados para cultura de primores 
hortícolas, deveriam ser trabalhados pes-
soas que soubessem (se não soubessem 
ser-lhes-ia facultada formação profissio-
nal específica) de modo a que pudessem 
de lá colher couves, batatas, cebolas, 
alhos, feijão, etc. etc..

Evidentemente que a aquisição das 
“ferramentas” e sementes para a primei-
ra cultura, seria da responsabilidade do 
organismo contratante.

Julgo que, deste modo, talvez se 
pudesse matar a fome a muita gente, 
retirando-as da “malandrice” e do viver 
à custa do erário público sem nada pro-
duzir. 

Em boa verdade nunca se falou tanto, 
como agora, da fome em S. Miguel – jul-
go que nas outras ilhas o caso não se põe 
com tanta acuidade.

Relembro que já houve tempo em que 
nós éramos auto-suficientes na alimenta-
ção base. O que não tínhamos, era “certos 
apetites” que agora são corriqueiros, mas 
que todos se julgam no direito de pos-
suir, mesmo que não ganhem para tal.

Que se ensine a pescar! Não se dê o 
peixe!

Temas ao Acaso (III)

Carlos Rezendes Cabral
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PS/A propõe grupo para 
estudar impactos da 
liberalização do transporte 
aéreo no turismo açoriano

 O Grupo Parlamentar do PS/
Açores apresentou à Assembleia 
Legislativa dos Açores um projecto de 
resolução para que o Parlamento man-
de a Comissão Permanente de Econo-
mia, presidida pelo socialista Francis-
co César, para “proceder ao estudo e 
avaliação dos impactos do novo mo-
delo de Obrigações de Serviço Público 
nas ligações aéreas entre os Açores e o 
Continente e os Açores e a Madeira no 
sector turístico regional”.

A resolução, que vai a plenário do 
dia 10 de Fevereiro, com pedido de 
urgência e dispensa de descida a co-
missão, propõe que “esta missão deve 
ser assegurada através da constituição 
de um grupo de trabalho para o efeito, 
que, num prazo de nove meses, deve 
produzir um relatório final, a ser apre-
sentado em sessão plenária”.

A proposta de alteração das Obri-
gações de Serviço Público de Trans-
porte Aéreo prevê a liberalização das 
rotas entre Portugal continental e Pon-
ta Delgada e Terceira. Foi elaborada 
em conversações entre os governos da 
República e dos Açores. Foi já apre-
sentada e está em apreciação pela Di-
recção Geral da Mobilidade e Transpor-
tes da Comissão Europeia. O Director 
Geral acusou a recepção da notificação 
das autoridades portuguesas no dia 7 de 
Janeiro e os documentos estão há 20 dias 
em apreciação na Comissão Europeia.

Comissão Europeia recebeu
notificação portuguesa
a 7 de Janeiro

Em declarações ao ‘Correio dos Aço-
res’, o Director Geral da Mobilidade e 
Transportes da Comissão Europeia, João 
Aguiar Machado, garantiu que  os ser-
viços que dirige “tratam sem demora as 
notificações respeitantes a Obrigações 
de Serviço Público. No caso das rotas 
continente-ilhas de acesso irrestrito mas 
sujeitas a OSP, estas mantêm-se até se-
rem modificadas ou revogadas. A modi-
ficação ou revogação de OSP é objecto 
de uma comunicação, publicada no Jor-
nal Oficial da União Europeia”.

Portanto, a resolução do Partido So-
cialista sobre o estudo de impacto da 
alteração às Obrigações de Serviço Pú-
blico de Transporte Aéreo no turismo 
açoriano, com liberalização das rotas 

entre Portugal continental e Ponta Del-
gada e Terceira foi tornada público pela 
Parlamento 19 dias depois da Comissão 
Europeia ser notificada pelas autorida-
des portuguesas.

Na base da proposta de resolução so-
cialista estão vários considerandos, entre 
os quais, o de que este novo modelo de 
acessibilidades – “que nos coloca, nesta 
matéria, em igualdade de circunstâncias 
com outros destinos concorrentes – irá 
exigir de todos os agentes do sector 
turístico, público e privados, uma res-
posta ao nível da qualidade do serviço 
prestado como também ao nível da sua 
competitividade relativa, que carece, da 
parte dos representantes do Povo Aço-
riano, um acompanhamento próximo e 
estudo aprofundado”.

Os novos desafios colocados
ao mercado turístico

 No entender dos socialistas açoria-
nos, a entrada em vigor do novo modelo 
das Obrigações de serviço Público nas 
ligações aéreas entre os Açores e o Con-
tinente e os Açores e a Madeira, a partir 

de Março próximo, “dará uma relevante 
melhoria das condições de acessibilida-
des aérea à Região, com um correspon-
dente aumento da oferta de voos, bem 
como, uma perspectiva melhoria da 
conectividade com a Europa”.

Salientam que “além de garantir uma 
protecção diferenciada dos residentes e 
dos estudantes açorianos, o novo mode-
lo prevê a liberalização das rotas prefe-
renciais de encaminhamento de turistas 
para a Região”.

Realçam o facto de que, nas rotas não 
liberalizadas, está previsto um reforço 
das ligações aéreas com o Continente.

Sublinham que, apesar de ainda não 
ter entrado em vigor, o novo modelo de 
OSP’s já motivou o interesse de novas 
operadoras aéreas, nomeadamente as 
ditas companhias aéreas de baixo custo, 
com a consequente e previsível diminui-
ção das tarifas médias”.

Salientam que, perante este cenário, 
“é de prever que o mercado turístico re-
gional, e todos os sectores de actividade 
com ele relacionados, seja confrontado 
com novos desafios e com uma pressão 
acrescida do lado da procura”.

Vai ser estudado o impacto da liberalização do transporte aéreo no sector turístico

Aníbal Pires

PCP/A alerta para 
eventual privatização 
da SATA em 2017 

O PCP/Açores manifestou ontem a sua preocu-
pação com uma eventual intenção do Governo dos 
Açores privatizar a SATA, considerando, por outro 
lado, que o plano estratégico até 2020 da transpor-
tadora aérea não resolve os seus problemas. 

“O PCP alerta para o significado de ‘diversifi-
cação de capital’ da SATA, previsto para 2017 [no 
plano estratégico apresentado a 09 de Janeiro], que 
é o eufemismo escolhido pelo Governo Regional 
para disfarçar uma eventual intenção de privatizar 
a companhia, alienando este património colectivo 
dos açorianos”, declarou o líder do PCP/Açores, 
Aníbal Pires.

 O dirigente comunista falava em conferência 
de Imprensa em Ponta Delgada para apresentar os 
resultados da reunião que a direcção regional do 
partido realizou no sábado e domingo.

Aníbal Pires considerou que o plano estratégico 
apresentado pela SATA, que tem como único ac-
cionista o Governo Regional dos Açores, “não dá 
resposta aos problemas centrais da empresa”.

“Antes pelo contrário, promete agravá-los e põe 
em perigo o futuro da transportadora regional”, de-
clarou.

Uma das medidas preconizadas no plano es-
tratégico da SATA aponta para a redução da frota 
de médio curso, o que, na leitura de Aníbal Pires, 
vai contribuir para o desemprego e a retracção 
operacional.

“Não é aceitável que a estratégia política do 
Governo Regional insista em ‘estender o tapete’ 
às companhias privadas de baixo custo, enviando 
dezenas de trabalhadores contratados para o desem-
prego e colocando em causa uma das empresas do 
grupo SATA”, considerou.

Aníbal Pires declarou, por outro lado, que o 
apuramento da dívida do grupo SATA revela que 
as dívidas dos governos da República e dos Açores, 
a par da redução operacional e da conflitualidade 
social em 2013 e 2014, estão na origem da “degra-
dação financeira” da transportadora regional.

“O Governo Regional é, assim, o principal res-
ponsável pelas dificuldades que, no presente, se co-
locam à SATA”, acusou.

Estudo da Comissão de Economia abrange 
as alterações às Obrigações de Serviço 
Público do Transporte Aéreo para os Açores
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Mais 465 viaturas novas 
vendidas em dois anos 
de crise nos Açores

 As empresas concessionárias aço-
rianas de automóveis venderam, o ano 
passado, mais 318 viaturas do que em 
2013. Em 2014 venderam 2.431 via-
turas quando, no ano anterior, haviam 
vendido 2.113. No total, segundo estes 
dados do Serviço Regional de Estatís-
tica, venderam-se à volta de seis viatu-
ras novas por dia nos Açores durante o 
ano passado.

Do total de viaturas vendidas, 235 
foram automóveis ligeiros num valor 
estimado de 4.700 mil euros partindo 
do pressuposto de um valor médio por 
automóvel de 20 mil euros.

Durante 2014 os concecionários 
venderam mais 83 viaturas comer-
ciais do que no ano anterior. De 345 
viaturas comerciais vendidas em 2013, 
passaram, o ano passado, para 428 ve-
ículos comerciais. Do total de veículos 
comerciais, 77 são veículos comerciais 
ligeiros e os outros cinco são viaturas 
comerciais pesadas.

É significativo que os meses em 
que se vendeu mais viaturas em 2014 
foram Junho (mês em que os funcioná-
rios públicos recebem o subsídio de fé-
rias) com 371 viaturas vendidas, prati-
camente 12 viaturas por dia. O segundo 
mês em que se vendeu mais viaturas foi 
Julho, com 266 viaturas vendidas (prati-
camente oito viaturas vendidas por dia). 
E o terceiro mês em que se vendeu mais 
viaturas foi Dezembro, com 256 viaturas 
vendidas, também à volta de oito viaturas 
vendidas por dia.

 Mercado a crescer há dois anos

O comércio de automóveis tem vindo 
a crescer nos Açores desde há dois anos. 
De facto, no espaço dos últimos dois 
anos, entre 2012 e 2014, os concessio-
nários venderam mais 465 viaturas. Em 
2012 haviam vendido 1.967 viaturas e, o 
ano passado, foram vendidas 2.431 via-
turas.

Deste total de viaturas vendidas, no 
espaço destes dois anos, 389 foram veícu-
los ligeiros de passageiros, o equivalente 
a um aumento do negócio em cerca de 
7.700 mil euros, partindo do pressuposto 
de que o preço médio por automóvel é de 
20 mil euros.

Entre 2012 (353 comerciais vendidos) 

e o ano passado (428 comerciais vendi-
dos), registou-se um aumento de 75 via-
turas comerciais vendidas, das quais seis 
foram veículos comerciais pesados.

Quem compra viaturas novas

O perfil do comprador de viaturas li-
geiras de passageiros nos Açores é quadro 
médio ou superior das grandes empresas 
e da administração pública regional e ga-
nha à volta de dois mil euros por mês. A 
maioria incidência ocorre em casais que 
têm, cada qual, um rendimento médio 
acima de quatro mil euros. Uma parte 
substancial destes compradores reside 
nos Açores mas é de origem continental.

Sobretudo no último ano, alguns dos 
compradores de viaturas novas na Re-
gião foram assediados por algumas ins-
tituições de créditos que endereçaram a 
muitos dos seus clientes a oportunidade 
de crédito pessoal para aquisição de au-
tomóvel. Neste quadro de consumidores 
estão alguns casais com rendimentos in-
feriores a três mil euros mensais. 

A esmagadora maioria dos trabalha-
dores por conta de outrem em empresas 
privadas, na Região, com ordenados a 

baixar, a subsídios de férias e de Natal a 
conta-gotas, não tem possibilidades eco-
nómicas para comprarem viaturas novas. 
Pelo contrário, atravessam sérias dificul-
dades com os ordenados a não chegarem 
ao fim do mês. Isto para já não falar dos 
milhares de famílias micaelenses e aço-
rianas que, depois de pagarem casa, água 
e luz, têm de se socorrer dos apoios soli-
dários de instituições particulares e gru-
pos de pessoas para terem a alimentação 
ao longo do mês. Muitas destas famílias 
vivem uma pobreza envergonhada e os 
bens alimentares vão parar-lhes à porta 
para não passarem fome.

E, também, sem ter o foco, nas cen-
tenas e centenas de famílias que se en-
contram numa miséria total, sem dinhei-
ro para pagar as despesas essenciais do 
mês e alimentação devido à situação de 
desemprego em que se encontram ou não 
conseguem rendimentos suficientes da 
sua actividade. Muitas destas famílias 
têm vindo a ser identificadas por jornalis-
tas do ‘Correio dos Açores’, algumas de-
las a protestar junto das juntas de fregue-
sia, casas de povo e outros organismos, 
vivendo da caridade para sobreviverem.

                                          João Paz

Continuam a ser descarregadas viaturas novas em Ponta Delgada

Conferência em P. Delgada

Empresas açorianas
podem entrar 
na área da Defesa

A Secretária de Estado Adjunta e da Defesa nacio-
nal, Berta Cabral, vai intervir no dia 2 de Fevereiro no 
Hotel Marina, em Ponta Delgada, na abertura do ciclo 
de Conferência de IDS – Plataformas das Indústrias de 
Defesa Nacionais, que têm por objectivo apresentar um 
conjunto de oportunidades de negócios para as empre-
sas na área da Defesa.

A sessão de boas-vindas aos participantes na con-
ferência, pelas 14h15 do dia 2 de Fevereiro, será dada 
pelo presidente da Câmara de Ponta Delgada, José Ma-
nuel Bolieiro.

O presidente da Eurodefense, António Figueiredo; 
e o presidente da AED, José Cordeiro, vão fazer uma 
caracterização do Mercado da Defesa.

Ao longo da conferência, com várias intervenções 
ao longo da tarde, vão ser expostas algumas oportunida-
des que se colocam às empresas açorianas no domínio 
da Defesa em Portugal.

Neste domínio vai intervir o presidente do conselho 
de administração da idD, Eduardo Neto Filipe.

No Painel Empresarial, vão intervir João Araújo, da 
‘Edisoft – Defense & Aerospace Technologies; Paulo 
Moniz, da Globaleda – Telecomunicações e Sistemas 
Informáticos; o vice-presidente da AED, José Cordeiro; 
o vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa, 
Jorge Pais; e o administrador executivo idD, Miguel 
Botelho de Sousa.

Pretende-se proporcionar às empresas locais a opor-
tunidade de conhecerem e partilharem as melhores 
práticas no sector da Defesa, bem como estabelecerem 
contactos e esclarecerem dúvidas sobre o funcionamen-
to deste mercado a nível nacional, europeu e mundial.

Segundo a organização, esta é uma oportunidade 
para as empresas locais “consolidarem os seus negócios 
nesta área e/ou entrarem numa nova área, que apresenta 
significativo potencial”.

Os compradores são, essencialmente, quadros 
médios e superiores das grandes empresas 
e da administração pública regional 
que residem nos Açores e têm registo 
de nascimento em Portugal

De 8 a 14 de Maio

Feira Lar
Campo e Mar

 A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta 
Delgada vai organizar, de 8 a 14 de Maio, mais uma 
edição da habitual Feira Lar Campo e Mar, que ocu-
pará a área da Alameda e do Pavilhão do Mar, em 
Ponta Delgada. Esta feira multissectorial, o maior 
evento do género que se realiza nos Açores, está 
direccionada para todos os sectores económicos.

Realizando-se em simultâneo com as maiores 
festas religiosas dos Açores, a Feira Lar Campo e 
Mar é visitada pela população local e pelo elevado 
número de forasteiros que demandam a ilha durante 
estas festividades, tendo nas últimas edições ultra-
passado os 50 000  visitantes.

A maioria dos expositores são empresas sedia-
das em S. Miguel, sendo as restantes oriundas do 
continente português, das restantes ilhas açorianas 
e do estrangeiro.
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Marmelo

Os marmelos, que eram conhecidos pelos gregos 
pelo menos desde o século VII a. C., foram conside-
rados como um dos frutos mais úteis, sendo utiliza-
dos na medicina popular devido à sua adstringência.

Em 1884, António Borges do Couto Moniz numa 
descrição que faz da ilha Graciosa menciona que na-
quela ilha existem muita abundância de marmeleiros, 
“que se exportam milhares de marmelos para as ilhas 
de S. Miguel e Terceira”.

Família- Rosaceae

Nome científico- Cydonia oblonga Mill.

Outras designações – Marmelo

Distribuição Geográfica – Originário do Sudo-
este e Centro da Ásia, o marmeleiro é cultivado em 
quase todo o mundo, especialmente em regiões de 
clima mediterrânico.

Identificação- É uma planta de porte médio, de 
folhas caducas e ovais e flores brancas ou ligeiramen-
te cor-de-rosa. Os frutos são em forma de pêra e ama-
relos quando maduros.

Utilização- É cultivado para a produção de frutos 
que são utilizados na preparação de compotas e em 
fitoterapia. 

Entre outras utilizações, o Dr. Oliveira Feijão 
(1986) menciona o uso da “geleia de marmelo” como 
“alimento tónico e reconstituinte de crianças, conva-
lescentes, doentes de peito, etc.”

Marmeleiro
Plantas maravilhosas (70)

Por: Teó�ilo Braga

No âmbito dos 10 anos de reabertura do Coliseu Micaelense

Gala de Beneficência de Ponta 
Delgada esta sexta-feira

É já esta sexta-feira, 30 de Janeiro, 
pelas 21h30, que o Coliseu Micaelense 
acolhe a Gala de Beneficência 2015 e a co-
memoração do 10º aniversário da reaber-
tura desta grande casa , com o espectáculo 
“Ópera – os mais famosos temas”.

Esta é uma iniciativa proposta pela Câ-
mara Municipal de Ponta Delgada e pelo 
Coliseu Micaelense, que conta com a pa-
trocínio exclusivo da Açoreana Seguros, e 
cuja missão é apoiar pessoas socialmente 
desfavorecidas, ao mesmo tempo que re-
força uma estratégia de promoção cultural. 
Neste sentido, os bilhetes para a 3ª Gala 

de Beneficência da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada terão um custo de 10 euros 
por pessoa, uma disponibilidade de 1.000 
lugares e as receitas revertem para ajudar 
na aquisição tanto de mantimentos para a 
confecção das refeições, como também na 
compra de material descartável para servir 
condignamente e com a devida higiene 
aqueles que procuram a casa dos Manaias 
para ali receberem o seu jantar - para mui-
tos a única refeição do dia.

Todos os interessados poderão não só 
contribuir para esta causa como também 
assistir a um  grandioso espectáculo de 

ópera que conta com a pre-
sença de Ian Amdur (tenor), 
Robin Green (tenor) e Victor 
Sgardi (Barítono Alto) da “The 
New London Opera” acom-
panhados pela Sifonnieta de 
Ponta Delgada, com a direcção 
musical de Amâncio Cabral, e 
pelo Coro Sinfónico do Coral 
de São José, cuja direcção mu-
sical e artística é de Luís Car-
reiro.

Nesta noite, todos os pre-
sentes poderão desfrutar dos 
mais belos temas de Ópera 
registados na história das me-

lhores e mais mediáticas óperas do Mundo, 
tais como: La Traviatta, Carmen, Madame 
Butterfly, O Barbeiro de Sevilha, West 
Side Story, entre outros. Este espectáculo, 
que marca o 10º aniversário da reabertura 
da maior casa de espectáculos dos Açores 
e preenche a 3ª Gala de Beneficência de 
Ponta Delgada, terá uma duração de 90 
minutos, com 15 minutos de intervalo e 
irá dispor de uma tômbola à entrada do 
Coliseu Micaelense para todos os que qui-
serem doar um pouco mais para esta nobre 
causa social.

Câmara da Ribeira Grande volta 
a aumentar apoio às filarmónicas

As oito filarmónicas do concelho da Ribeira Grande vão 
receber, em 2015, mais vinte e cinco por cento do montan-
te atribuído pela autarquia em 2014, ou seja, o valor sobe de 
2000 para 2500 euros por cada instituição, anunciou o pre-
sidente, Alexandre Gaudêncio, no encerramento da segunda 
edição das matinés entre filarmónicas.

Comparativamente com o montante que era atribuído em 
2013, a transferência de verbas para as bandas de música au-
mentou significativamente no mandato de Alexandre Gaudên-
cio, pois há dois anos o anterior executivo camarário atribuía 
apenas 1000 euros a cada uma.

“O sucesso que foi a segunda edição das matinés entre fi-
larmónicas deixa-nos perceber que estamos no caminho certo. 
A adesão das pessoas foi superior à primeira e isso significa 
que se começam a criar novos hábitos culturais no concelho”, 
disse o edil.

Alexandre Gaudêncio não escondeu a satisfação por ver 
“um crescente número de munícipes que procuram as actividades 
culturais desenvolvidas pela Câmara da Ribeira Grande como 
forma de ocuparem os tempos livres, principalmente ao fim de 
semana.” A recuperação das matinés entre filarmónicas “não é 

apenas o retomar de uma tradição mas, também, é uma oportuni-
dade para as bandas mostrarem o trabalho que realizam ao longo 
do ano. Valorizando este trabalho também estamos a valorizar o 
que é nosso e o reconhecimento é um incentivo para o futuro”, 
referiu Alexandre Gaudêncio.

Aumento de 25 por cento no montante atribuído em 2014

EBI da Ribeira Grande participa 
na III Feira de Segurança Infantil

A Escola Básica Integrada (EBI) da Ribeira Grande partici-
pa, em parceria com outras entidades, na III Feira de Segurança 
Infantil, que vai decorrer de 2 a 6 de Fevereiro neste concelho da 
ilha de S. Miguel. A iniciativa, na sequência do sucesso alcan-
çado nas edições anteriores, visa dotar as crianças de informa-
ção que permita salvaguardar o seu bem-estar e contribuir para 

a melhoria das condições de segurança em casa e nos espaços 
públicos. A Feira de Segurança Infantil é promovida pela Esqua-
dra da Polícia de Segurança Pública da Ribeira Grande, através 
do Programa Escola Segura, e conta com a participação de várias 
entidades, entre as quais a EBI e a Escola Profissional da Ribeira 
Grande.
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Impostos agravaram combustíveis 
em quase 5 cêntimos no novo ano

As contas são feitas pelo organismo público que diariamente publica os preços de referência dos combustíveis.

Os combustíveis aumentaram quase cin-
co cêntimos a partir de 1 de Janeiro, por via da 
fiscalidade e da incorporação de biocombustíveis, 
segundo as contas da Entidade Nacional do Mer-
cado de Combustíveis (ENMC).

As contas definitivas do aumento dos com-
bustíveis em 2015, realizadas pelo organismo 
público que diariamente publica os preços de re-
ferência, revelam um acréscimo de 4,63 cêntimos 
por litro de gasóleo e de 4,99 cêntimos por litro 
de gasolina, resultante do agravamento da contri-
buição de serviço rodoviário, previsto no Orça-
mento do Estado, da taxa de carbono, contempla-
da na reforma da Fiscalidade Verde, e ainda da 
incorporação de biocombustíveis.

A evolução do preço dos combustíveis em 
2015 motivou uma discussão acesa entre as pe-
trolíferas e o Governo, com as contas dos dois 
lados a divergir no que se refere ao valor relativo 
ao aumento da incorporação de biocombustíveis.

As contas da Galp apontavam um aumento 
de cinco cêntimos por litro no gasóleo e de 6,5 
cêntimos na gasolina no próximo ano, valores 

que o Governo veio, por várias vezes, rejeitar, o 
que levou a Apetro - Associação Portuguesa de 
Empresas Petrolíferas a refazer as contas e a cor-
roborar uma subida de cinco e 6,5 cêntimos no 
gasóleo e na gasolina, respectivamente.

Segundo as contas da ENMC, a nova taxa 
de carbono foi responsável por um aumento do 
preço em 1,156 e 1,260 cêntimos por litro, para 
gasolina e gasóleo, enquanto a contribuição do 
serviço rodoviário aumentou dois cêntimos por 
litro (excluindo IVA).

Já a nova meta de incorporação de biocom-
bustível encareceu em 0,9 cêntimos por litro, sem 
IVA, o preço de gasolina, e 0,5 cêntimos por li-
tro, sem IVA, o do gasóleo.

“O diferente impacto da incorporação de bio-
combustível na gasolina e gasóleo deve-se aos 
volumes e preços do biocombustível a utilizar”, 
explica o organismo liderado por Paulo Carmo-
na.

Mais gasóleo, menos gasolina

O consumo de gasóleo em Portugal disparou 
10% em Dezembro de 2014 em relação ao mes-
mo período do ano anterior, para 430 mil tonela-
das, o consumo mensal mais elevado dos últimos 
três anos.

De acordo com os dados da ENMC, o consu-
mo de gasóleo superou as 430 mil toneladas em 
Dezembro, o valor mais alto desde 2012, o que 
coincidiu com a descida do preço dos combus-
tíveis e antecedeu o aumento da carga fiscal que 
entrou em vigor a 1 de Janeiro.

Também o consumo de gasolina aumentou 
3,8% em Dezembro face ao período homólogo, 
mas ao longo de 2014 o consumo continuou em 
queda, com uma descida de 1,5% em relação ao 
ano anterior.

Em contrapartida, as vendas de gasóleo fe-
charam 2014 em alta face ao ano anterior, com 
um acréscimo de 1%, para 4,6 milhões de tone-
ladas, valor ainda assim inferior ao registado em 
2012.

Apesar deste agravamento dos preços 
por via da fiscalidade e da incorporação de 
biocombustíveis, o preço dos combustíveis está 
em queda desde meados de 2014, acompanhando 
a evolução das cotações dos produtos petrolíferos 
nos mercados internacionais, que recuou para os 
valores de 2009.

Portugueses valorizam mais o equilíbrio pessoal 
do que um aumento salarial

António Costa evita comentar 
derrota dos socialistas do PASOK 

Passos espera que Grécia cumpra 
regras europeias 

Os portugueses, na sua maioria, estão mais 
dispostos a abdicar de aumentos salariais em prol 
de adquirir mais conhecimento e, principalmente, 
de melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e a 
profissional, avançou ontem o Diário Económico.

O estudo Kelly Global Workforce Index, da 
Kelly Services, revelou que 60% dos portugueses 

valoriza mais o equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional do que um aumento de salário. Este 
valor é muito superior à média europeia (48%) e à 
média global (52%).

No que se refere a horários mais flexíveis, 
36% dos portugueses prefere um horário de traba-
lho menos pesado a melhorias salariais, o mesmo 

valor que a média global.
Os portugueses destacam-se ainda noutro pon-

to: 72% diz que prefere a oportunidade de aprender 
novas competências à possibilidade de progressão 
na carreira ou melhorias salariais - a nível global 
esta percentagem situa-se nos 57%.

 “Torna-se notório nestes resultados que as or-

ganizações mais atractivas são aqueles que ofere-
cem mais que salários e benefícios competitivos: 
são as que oferecem a oportunidade para desen-
volver competências para o profissional evoluir no 
desempenho das suas funções”, afirmou Afonso 
Carvalho, director-geral da Kelly Services Portu-
gal, ao Diário Económico.

O primeiro-ministro português con-
siderou ontem que o programa do Syriza 
é dificilmente conciliável com as regras 
europeias, mas disse esperar que o novo Go-
verno grego as cumpra e possa manter-se na 
zona euro e na União Europeia. 

Em declarações aos jornalistas, na Uni-
versidade Católica Portuguesa, em Lisboa, 
Pedro Passos Coelho apelidou de “conto de 
crianças” a ideia de que “é possível um que 
um país, por exemplo, não queira assumir 
os seus compromissos, não pagar as suas 
dívidas, querer aumentar os salários, baixar 

os impostos e ainda ter a obrigação de, nos 
seus parceiros, garantir o financiamento sem 
contrapartidas”. 

“É sabido que o programa do partido que 
ganhou as eleições é difícil de ser concilia-
do com aquilo que são as regras europeias. 
O meu desejo é que seja possível conciliar, 
porque nós reconhecemos o enorme esfor-
ço que os gregos fizeram e esperamos que 
a Grécia se possa manter como um parcei-
ro europeu da mesma moeda e da União 
Europeia. É esse o meu voto sincero”, acres-
centou o chefe do executivo PSD/CDS-PP.

O líder do PS, António Costa, reafirmou que 
a vitória do Syriza na Grécia “é mais um sinal 
da mudança” na Europa, mas recusou comen-
tar o resultado dos socialistas do PASOK, com 
apenas 4,68% dos votos.

“Sobre as eleições na Grécia eu já falei on-
tem [domingo], mas acho que é mais um sinal 
da mudança que está em curso na Europa”, 
disse António Costa aos jornalistas, no final de 
uma visita a Oliveira do Hospital, no distrito de 
Coimbra.

O secretário-geral do PS foi três vezes ques-
tionado pelos jornalistas sobre a reduzida vo-
tação do PASOK, partido histórico, que esteve 
várias vezes no Governo de Atenas, e parceiro 
do PS português na Internacional Socialista.

“Hoje estamos aqui para falar daquilo que 
é uma prioridade para o desenvolvimento do 
país”, disse, frisando que, nesta visita a Oliveira 
do Hospital, deu “prioridade ao crescimento de 
Portugal” e à “aposta na valorização do terri-
tório”.

O partido Syriza, liderado por Alexis Tsi-
pras, obteve no domingo uma vitória clara, com 
36,34% dos votos, elegendo 149 deputados, 
menos dois do que os 151 necessários para a 
maioria absoluta, quando estavam contados 
99,8% dos votos.

Os conservadores da Nova Democracia, 
actualmente no poder, contavam com 27,81%, 
percentagem que corresponde a 76 assentos.

Já o terceiro partido mais votado foi o 
neonazi Aurora Dourada, seguido do To Pota-
mi, com 6,28% e 6,05%, ambos com 17 depu-
tados.

Seguiam-se os comunistas do KKE, com 
5,47% (15 deputados), os Gregos Independen-
tes do ANEL e os socialistas do PASOK, com 
4,75% e 4,68% dos votos, respectivamente, am-
bos com 13 deputados
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Piratas informáticos atacam 
portal da Malaysia Airlines 
em apoio ao Estado Islâmico

Colombiana Paulina Vega 
eleita Miss Universo

Esquerda e direita, unidos. Partido anti-austeridade Syriza vai coligar-se com os 
Gregos Independentes.

Já há solução de Governo na Grécia. O 
Syriza, que venceu as eleições legislativas sem 
maioria absoluta, chegou ontem de manhã a 
acordo com os Gregos Independentes (ANEL) 
para formarem uma coligação.

O Syriza, partido da chamada esquerda radi-
cal, liderado por Alexis Tsipras, conseguiu 149 
deputados nas legislativas de domingo - ficou a 
dois a maioria absoluta.

Nas reuniões de ontem, chegou a acordo de 
coligação com os Gregos Independentes, de di-
reita. O partido liderado por Panos Kammenos 
conquistou 13 lugares no Parlamento de Ate-
nas.

O anúncio do acordo foi feito por Panos 
Kammenos, à saída da sede do Syriza. O novo 
Governo definido como “patriótico” vai juntar a 
esquerda e a direita.

Os Gregos Independentes aceitam entrar 
num Governo de esquerda porque dizem que há 
uma conspiração internacional contra a Grécia, 
que é personificada pela troika e pelas regras 
impostas pelo estrangeiro.

O líder do Syriza, Alexis Tsipras, deslocou-
se ontem ao palácio presidencial, para apresen-

tar a solução de Governo ao Presidente, Karolos 
Papoulias.

Ao final da tarde, início de noite, Alexis 
Tsipras deverá ter feito o juramento como novo 
primeiro-ministro da Grécia, sucedendo a Anto-
nis Samaras, da Nova Democracia.

A cerimónia do juramento poderá ser reli-
giosa ou não. A decisão cabe ao líder do Syriza 
e futuro chefe do Governo.

O novo Governo da Grécia deverá tomar 
possa hoje.

Um grupo de piratas informáticos, que 
clama apoiar os jihadistas do Estado Islâmico 
(EI), lançou ontem vários ataques ao portal na 
Internet da companhia aérea Malaysia Airli-
nes.

Num dos ataques, foi colocado como ca-
beçalho da página a frase “404 - avião não 
encontrado”, numa aparente referência ao 
desaparecimento, desde 8 de Março de 2014, 
de uma aeronave da transportadora Malaysia 
Airlines, com 239 pessoas a bordo.

Informações veiculadas pelos media lo-
cais indicam ainda que, em algumas regiões, 
era possível visualizar no site da companhia 
aérea de bandeira da Malásia a expressão: “O 
Estado Islâmico prevalecerá”. Esta frase teria 
como música de fundo uma sonoridade rap.

A colombiana Paulina Vega é a nova Miss 
Universo. A jovem de 22 anos foi coroada na 
madrugada de ontem em Miami, nos Estados 
Unidos, batendo a concorrente da casa que fi-
cou em segundo lugar, a norte-americana Nia 
Sánchez.

Em terceiro lugar ficou classificada a 
ucraniana Diana Harkhusa, à frente da holan-
desa Yasmin Verkheijen. A jamaicana Kaci 
Fennell completou o top 5 das mais belas do 
mundo.

Esta é a segunda vez na história do con-
curso de beleza que uma representante da 
Colômbia conquista a coroa, após a vitória 
obtida em 1958.

Sete soldados mortos 
e 24 feridos em confrontos 
no leste da Ucrânia

Sete soldados ucranianos morreram e 24 
outros ficaram feridos em confrontos com re-
beldes nas últimas 24 horas no leste do país, 
informou ontem o porta-voz militar Vladislav 
Seleznev.

Segundo o exército ucraniano, os rebeldes 
dispararam 115 vezes nas últimas 24 horas 
contra posições suas em localidades nas re-
giões separatistas de Donetsk e Lougansk, no 
leste do país. 

O conflito iniciado há nove meses no leste 
da Ucrânia, que já fez 5.000 mortos, sofreu 
na semana passada uma nova viragem com 
intensos combates em Donetsk.  

Pelo menos 30 mortos 
em confrontos 
no sul das Filipinas

Pelo menos 30 pessoas morreram durante 
confrontos entre as forças de segurança filipi-
nas e os rebeldes da Frente Moro de Liberta-
ção Islâmica no sul do país, informou ontem a 
imprensa local. 

As duas partes selaram, em Março de 
2014, um acordo de paz após 45 anos de con-
flito, o qual poderá sair afectado pelo violento 
incidente. 

Os combates tiveram início na manhã de 
domingo perto da remota cidade de Mamasa-
pano, na ilha de Mindanao, quando um grupo 
especial da polícia realizava uma operação de 
busca e captura contra um alegado terrorista 
malaio acusado de vários atentados bombistas 
ocorridos recentemente naquela região das 
Filipinas.

Foto: Ta Nea.gr

Turquia bloqueia imagens online de Maomé 
Um tribunal de Ancara decidiu ontem bloque-

ar as páginas do Facebook que mostrem “conteú-
do ofensivo para o profeta Maomé” ou, se isso não 
for possível, impedir o acesso a toda a rede social, 
noticia esta segunda-feira o diário Cumhuriyet. 

De acordo com a agência de notícias espanho-
la Efe, a decisão resulta de uma investigação das 
autoridades turcas e já foi comunicada à autorida-
de das Telecomunicações e aos fornecedores de 
internet. 

Até ao momento, a decisão não é ainda efec-
tiva, dado que ainda se pode aceder a numerosas 
páginas de utilizadores do Facebook que mostram 
a última capa do semanário Charlie Hebdo, com a 
caricatura do profeta Maomé, acrescenta a Efe.

Demis Roussos morreu aos 68 anos
O cantor grego Demis Roussos morreu aos 68 anos 

em Atenas, na madrugada de sábado para domingo, 
anunciou a agência Proto Thema sem referir a causa.

Artemios "Demis" Ventouris Roussos nasceu a 15 
de Julho de 1946 em Alexandria, Egioto, e tornou-se 
conhecido graças a canções como "Goodbye My Love, 

Goodbye", "My Only Fascination", "From Souvenirs to 
Souvenirs", "Quand je t'aime" ou "Forever And Ever".

O cantor distinguiu-se por uma carreira a solo nos 
anos 1970 depois de ter integrado os Aphrodite's Child, 
banda de rock progressivo pela qual também passou 
Vangelis.

OMS reconhece que foi lenta a responder 
à epidemia de Ébola

Na abertura da reunião de emergência con-
sagrada à reestruturação do combate contra a 
doença, a directora da OMS, Margaret Chan, 

estimou que apesar de uma pausa na evolução 
da epidemia não há “espaço para complacência”, 
sublinhando que o progresso contra a doença 

pode ser rapidamente perdido.
Reconheceu que a OMS foi lenta a respon-

der à epidemia do Ébola e apelou a uma maior 
mobilização da organização.

“A África Ocidental foi confrontada com a 
sua primeira experiência do vírus... O mundo, 
incluindo a OMS, têm sido demasiado lentos 
para ver o que estava a acontecer à nossa fren-
te”, acrescentou Margaret Chan perante os dele-
gados da organização, que se encontraram para a 
terceira reunião urgente da história da entidade.

“A tragédia do Ébola ensinou o mundo in-
teiro, incluindo a OMS, a prevenir-se contra esta 
situação no futuro”, sublinhou, afirmando que 
“o mundo imprevisível dos micróbios reserva 
surpresas”.

Por isso, “o mundo não deverá ser apanhado 
de surpresa”, apontou Chan, que apelou a uma 
maior vigilância mundial em relação à doença e 
mais recursos financeiros para comentar o Ébo-
la.

Depois de ter sido detectado, em Dezembro 
de 2013, mais de 9.000 pessoas sucumbiram ao 
vírus, na sua maioria em apenas três países de 
África: Libéria, Guiné e Serra Leoa.
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Os bebés prematuros 
têm efeito positivo na relação dos pais

Sem palavras...

Carro do Ano 2015: estão 
escolhidos os seis finalistas

Facebook cria app mais leve 
para Android

As uniões dos casais que tiveram bebés prematuros permanecem passados cinco 
anos após o nascimento dos filhos, o que sugere que a prematuridade tem efeito de 
coesão e não de ruptura, conclui um estudo desenvolvido no norte de Portugal.

Pirate Bay 
promete regresso 
a 1 de Fevereiro

Já são conhecidos os seis finalistas a 
Carro do Ano 2015 em Portugal. Os seis 
modelos que passam à fase final, entre os 
quais será escolhido o vencedor, são: Ci-
troën C4 Cactus, Opel Adam Rocks, Nissan 
Qashqai, Peugeot 308 SW, Renault Twingo 
e Volkswagen Passat.

O sucessor do Seat Leon, Carro do Ano 
2014 (na imagem), será conhecido no pró-
ximo dia 9 de Fevereiro.

O prémio “Carro do Ano”, que visa dis-
tinguir o automóvel que melhor se adequa à 
realidade do mercado nacional, é atribuído 
por um conjunto de 21 jurados em repre-
sentação de vários órgãos de comunicação 
social.

De fora ficaram o Renault Twingo, Audi 
TT, Honda Civic Tourer, Kia Carens, Nis-
san Juke, X-Trail e e-NV200, Hyundai i10, 
Seat Leon X-Perience e Volkswagen e-Up. 
Apena 15 modelos estiveram a votação.

Para além da categoria geral, serão esco-
lhidos também o Citadino do Ano, Familiar 
do Ano, a Carrinha do Ano, o Executivo do 
Ano, o Crossover do Ano, o Desportivo ao 
Ano e o Ecológico do Ano.

Os seis finalistas a “Carro do Ano 2015” 
(clique nos links para saber mais): Citroën 
C4 Cactus; Opel Adam Rocks; Nissan 
Qashqai; Peugeot 308 SW; Renault Twin-
go; Volkswagen Passat.

O lançamento do Fa-
cebook Lite ainda não 
foi oficializado e o Tech 
Crunch adianta que a app 
ainda não ultrapassou os 
50 mil downloads na Goo-
gle Play, estando disponí-
vel em países como Ban-
gladesh, Nepal, Nigéria, 
África do Sul, Sudão, Sri Lanka, Vietname e 
Zimbabué.

A app implica um download de 252 KB e pre-
tende oferecer velocidades elevadas no carrega-

mento da página da rede 
social, incluindo também 
as funcionalidades relati-
vas a mensagens.

Esta não é a primeira 
iniciativa do Facebook 
dirigida aos mercados 
emergentes, já que a app 
Internet.org da empresa 

foi concebida para permitir que utilizadores do 
Gana, Colômbia, Quénia, Tanzânia e Zâmbia te-
nham acesso gratuito a conteúdo da Internet e à 
rede social criada por Mark Zuckerberg.

Dos casais estudados (20), todos do norte de 
Portugal, progenitores pela primeira vez e com ida-
des compreendidas entre os 20 e os 40 anos, 65% 
continuavam casados ou em união de facto volvidos 
cinco anos, disse à Lusa Elisa Veiga, autora do es-
tudo “A transição para a parentalidade – o caso da 
prematuridade” e professora da Universidade Cató-
lica no Porto.

A investigação demonstrou que as relações de 
homens e mulheres com filhos prematuros têm um 
“movimento contrário” às elevadas taxas de divór-
cio registadas em Portugal, “porque há uma situa-
ção que torna a relação mais forte e tem um efeito de 
coesão e não de ruptura”, explica a psicóloga.

Apenas dois dos casais entrevistados, que fo-
ram pais de gémeos prematuros, revelavam “mui-
ta tensão e algum desencontro na relação, estando 
estas dificuldades relacionadas com a “ansiedade 
materna”, conta Elisa Veiga, sublinhando, todavia, 
que “nenhum dos casais estava em situação de rup-
tura”.

No caso de gémeos prematuros, 
relação tende a complicar-se

No caso de gémeos prematuros, por representa-
rem uma maior sobrecarga, os pais estão mais ten-
sos, com as mães mais ansiosas e exaustas e os pais 
tendem a ser mais intolerantes com as mulheres, 

apesar de entenderem o desgaste delas face a uma 
rotina muito exigente, acrescenta a especialista.

“A experiência [de ter um bebé prematuro] é 
muito mobilizadora”, conta a investigadora e tam-
bém professora de Psicologia na Universidade Ca-
tólica do Porto, referindo, por exemplo, que o pai 
está muitíssimo presente na educação do filho e 
muito “apetrechado” para prestar cuidados às crian-

ças em todas as tarefas diárias.
A maioria dos casais optou por não colocar o 

seu bebé em creches pelo menos até aos dois anos 
de idade, e as soluções passaram pelas mães deixa-
rem de trabalhar para ficar a tomar conta do bebé, 
ou então deixá-los com avós ou amas “muito espe-
ciais”, que em ambos os casos se deslocam a casa 
do bebé.

Quem irá suceder ao Seat Leon?

É já no próximo domingo que o Pirate 
Bay promete voltar ao activo. Depois de 
ter sido colocado offline em dezembro, o 
site conta agora com a imagem de uma fé-
nix e com um temporizador em contagem 
decrescente.

A metáfora é óbvia e o Pirate Bay 
prepara-se para renascer das cinzas no dia 
1 do próximo mês. Contudo, o barco dos 
piratas, o tradicional símbolo deste site 
de torrents, não desapareceu da página: 
na parte de baixo vê-se uma animação do 
barco a dirigir-se à ilha de “Bem-Vindo a 
Casa”.

Ainda não houve nenhuma confirmação 
oficial deste regresso por parte do colecti-
vo de 30 a 50 pessoas que, aparentemente, 
dirigem o Pirate Bay, mas o The Guardian 
recorda que o logo da fénix já tinha utili-
zado em 2006 nesta página, pouco tempo 
depois do site ter sido encerrado por forças 
de autoridade suecas.

Renault Twingo entre os finalistas
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Correio Desportivo
Quatro reforços para o Santa Clara 

Desp. Rabo de Peixe nos melhores

Estreia com o Sporting “B”

A duas jornadas do fim da Liga MEO

Apesar de a administração do clube continuar a não confirmar 
qualquer entrada, tem sido noticiado que estão praticamente certos 
4 jogadores.

Rafael Batatinha, de 24 anos de idade, é um avançado que joga 
nas alas. Chegou domingo do Brasil, onde estava desde que rescin-
diu com o Tondela. Em Portugal representou o Tondela, Anadia e 
Beira-Mar. Esta época começou na equipa de Tondela, chegando a 
jogar em Ponta Delgada contra o Santa Clara para a Taça da Liga 
e para a Liga2. Actuou em 9 jogos, mas na época passada efectuou 
38 jogos entre o Beira-Mar e o Tondela, com 5 tentos apontados.

Reginaldo é um moçambicano, de 24 anos de idade, que pode 
jogar a médio e nas alas do ataque. Está no Nacional da Madeira 
desde a época passada. Fez 9 jogos esta época e 12 na anterior, com 
3 golos apontados.

É 12 vezes internacional por Moçambique. Naquele país, jogou 
no Maxaquene, Liga de Maputo e Costa do Sol.

Ludovic Ribeiro, de 24 anos de idade, médio ofensivo, com 

formação no F.C.Porto e com 8 anos no Feirense, tem estado em 
França, no Créteil-Lusitanos, equipa da Liga2. Esta época estava 
a ser pouco utilizado, após na temporada de 2013/14 ter jogado 20 
vezes e marcado 2 golos. Na última época no Feirense fez 38 jogos. 
É internacional sub-21 anos.

Finalmente o caboverdiano Jimmy, vem por empréstimo da 
Académica de Coimbra, isto se as lesões surgidas no jogo com 
o Sporting não forem graves. Tem 20 anos de idade, actua como 
médio defensivo. Fez 3 jogos pela Académica, onde realizou a rec-
ta final da formação. Na época passada foi cedido em Janeiro ao 
União da Madeira, jogando em 15 ocasiões.

Pode ainda chegar um lateral esquerdo da formação do Benfica, 
precavendo a eventual saída de Paulo Henrique.

Patas Moreno pode ser cedido ao Benfica de Castelo Branco.
Encerrando as inscrições para o futebol profissional a 2 de Fe-

vereiro, esta será uma semana de todas as decisões neste segundo e 
último período de transferências da época.

O Desportivo de Rabo de Peixe está qualificado para o grupo 
da promoção da segunda edição da Liga MEO Açores de futebol, 
quando faltam duas jornadas para o final da primeira fase.

Ao ganhar, por 1-0, ao Prainha, golo de Ganeira, aos 57m, o 
Rabo de Peixe ficou com 29 pontos, não podendo ser alcançado 
pelas três equipas que irão lutar pela 4.º lugar, o último para o 
grupo da subida.

Marítimo, Sporting de Guadalupe e Vale Formoso estão com 
20 pontos e têm dois jogos para se imporem e fixarem-se no 4.º 
lugar. O Marítimo recebe o Flamengos e vai ao Pico defrontar o 
Prainha; o Sporting de Guadalupe joga na Ribeira Grande, com 
o Sporting Ideal e recebe o Vale Formoso, equipa que recebe o 
Desportivo de Rabo de Peixe. Em teoria é a equipa das Furnas 

com o pior calendário e o Marítimo com hipotéticos adversários 
mais acessíveis.

O Vale Formoso perdeu, nas Furnas, por 3-1, com a forte 
equipa do Sporting Ideal. Esteve em vantagem com um golo de 
Mestre, aos 54 minutos, mas a equipa da Ribeira Grande marcou 
por Mário Jorge, aos 57m, por Amaral, aos 73m, e por São Pedro, 
aos 83m.

O Lusitânia ultrapassou, na Graciosa, o Sporting de Guadalu-
pe, adiantando-se no marcador aos 4m, por Spencer, que elevou 
para 2-0, pelo mesmo jogador, aos 50m. A equipa de Angra ainda 
fez o 3-0, reduzindo o Guadalupe, aos 90+4m, de penalidade, por 
Jorge Picanço. Reforçou o 2º lugar.

O Barreiro ao vencer no Faial o Flamengos, continua a recu-
perar bem e o Marítimo acabou por beneficiar das derrotas dos 
adversários directos com o ponto ganho no campo do Boavista, a 
jogar com menos um elemento grande parte do jogo.

Resultados da 16.ª jornada: Vale Formoso-Sp. Ideal, 1-3; 
Desp. Rabo de Peixe-Prainha, 1-0; Sp. Guadalupe-Lusitânia, 1-3; 
Flamengos-Barreiro, 2-3 e Boavista-Marítimo, 2-2.

Classificação: 1.º Sporting Ideal (34-13 em golos), 39 pts; 2.º 
Lusitânia (30-9), 35; 3.º Desp. Rabo de Peixe (36-16), 29; 4.º 
Marítimo (19-26), 20; 5.º Sporting de Guadalupe (19-21), 20; 6.º 
Vale Formoso (25-21), 20; 7.º Barreiro (18-22), 16; 8.º Prainha 
(18-23), 16: 9.º Boavista Ribeirinha (26-48), 13 e 10.º Flamengos 
(14-40), 11 pts.

Como noticiamos na edição de domingo, o Santa Clara está a reajustar o grupo de trabalho,
no sentido de melhorá-lo tendo em vista a recuperação classificativa.

Rafael Batatinha Ludovic Ribeiro Reginaldo Jimmy
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“A coisa está a ficar preta”

Torneio regularidade

Norte Crescente 
em segundo

Santa Clara volta a perder na Liga 2

Judo

Campeonato dos Açores de futsal

O Norte Crescente, ao vencer, na Terceira, 
a Academia dos Biscoitos, ficou, isolada, no 
segundo lugar do campeonato dos Açores de 
futsal.

A equipa de Santo António tem uma vitória 
e um empate, estando a 2 pontos do líder isola-
do Casa da Ribeira.

Resultados da 2.ª jornada: Academia dos 
Biscoitos-Norte Crescente, 3-4; C.E.Vila Fran-
ca-Atl. Ginetes, 3-0; Barbarense-Atalhada, 1-0 
e Boavista do Pico-Casa da Ribeira, 2-4.

Classificação: 1.º Casa da Ribeira, 6 pts; 
2.º Norte Crescente, 4; 3.ºs Clube Escolar Vila 
Franca, Atlético dos Ginetes, Barbarense e 
Atalhada, 3; 7.º Boavista do Pico, 1 e 8.º Aca-
demia dos Biscoitos, 0 pts.

P. Delgada venceu 
Angra em Sub 17

A selecção de sub 17 de futsal da Associa-
ção de Futebol de Ponta Delgada terminou a 
participação no torneio nacional inter Associa-
ções, em Beja, com um triunfo.

Aconteceu na manhã de domingo, por 5-4, 
com a selecção da Associação de Angra do 
Heroísmo.

Na fase de grupos, recorde-se que a selec-
ção da AFPD ganhou, por 7-4, a equipa repre-
sentativa da Associação de Évora, perdendo, 
por 5-0, com Setúbal e, por 5-3, com a Ma-
deira.

A selecção de Angra do Heroísmo venceu, 
por 3-2, o Algarve e, por 5-2, Santarém, so-
frendo uma derrota, por 6-2, com Portalegre.

Remédios Venceu
A equipa da Associação Nossa Senhora dos 

Remédios, da Povoação, ganhou, nos Ginetes, 
por 6-2, a formação “B” do Juventude da Can-
delária.

A partida foi da 3.ª jornada, coincidindo 
com o final da primeira volta. O Juventude 
Candelária “A” soma 6 pontos; Associação 
Nossa Senhora dos Remédios, soma 3 pontos e 
a equipa “B” da Candelária, não tem qualquer 
ponto.

Série “E”
da 2.ª divisão

A 13.ª jornada da série “F” da 2.ª divisão 
nacional de futsal cumpriu-se no sábado. As 
equipas do Operário e do Desportivo de Rabo 
de Peixe já o haviam feito, a 11 de Janeiro. O 
Operário derrotou, por 8-2, o União de Mon-
temor, e o Rabo de Peixe ganhou, por 4-3 os 
Sonâmbulos.

Restantes resultados: Quinta dos Lombos-
Indefectíveis, 6-4; Fonsecas e Calçada-Al-
bufeira Futsal, 7-10 e Bairro Laranjal-Fabril, 
1-3.

Classificação: 1.º Quinta dos Lombos, 33 
pts; 2.º Fabril Barreiro, 32; 3.º Fonsecas e Cal-
çada, 26; 4.º Operário, 22; 5.º Desportivo de 
Rabo de Peixe, 20; 6.º Albufeira Futsal, 15; 7.º 
Sonâmbulos de Luz, Tavira, 14; 8.º Indefectí-
veis de Alhos Vedros, 14; 9.º União de Monte-
mor, 10 e 10.º Bairro Laranjal, de Alcácer do 
Sal, 3 pts.

Mais uma derrota do Santa Clara no campe-
onato da Liga 2 de futebol, a décima na prova e 
a sétima fora de casa, não vencendo há 5 jogos e 
só obtendo duas vitórias nos últimos 19 jogos, ou 
seja há 50 dias que não ganha.

Com a segunda volta a arrancar, continuando 
em zona de despromoção, já com o grosso da co-
luna a 6 pontos, a apreensão reina e faz sentido a 
frase popular de que “a coisa está a ficar preta”.

O Santa Clara tem de realizar entre 50 a 53 
pontos para evitar a descida, apesar de a média ser 
nova porque é a primeira vez que o campeonato 
tem o inusitado número de 24 clubes. Isto signi-
fica que nos 23 jogos em falta, o Santa Clara tem 
de ganhar 10.

A Liga2 com o estatuto de profissional e com 
o actual modelo competitivo tem os dias conta-
dos, porque tem sido um inferno para os clubes 
concorrentes, perspectivando-se alterações já no 
início da nova época. Mas quem descer terá de 
passar para o purgatório do Campeonato Nacio-
nal de Seniores, também em mudança para os 
clubes dos Açores (criação de uma série própria), 
revertendo num acentuado decréscimo de condi-
ções e de acessibilidades, principalmente para as 
equipas açorianas, face aos contratos programa de 
promoção. Agora, há sempre a possibilidade de 
surgir um clube sem condições para se inscrever e 
a lista é grande: Beira-Mar, Olhanense, Trofense, 
etc. Não se fiem nisso...

Domínio sem resultados 

Na partida de Marvila, o treinador Filipe Gou-
veia colocou Amoreirinha a “trinco” e aplicou 
um sistema de 4x4x2, com pressão junto à área 
do Oriental. A equipa do Oriental ficou manieta-
da, ao ponto de não ter registado uma jogada de 
perigo em toda a primeira parte. Nem um remate 
digno daquele nome.

A equipa açoriana teve o domínio da parti-
da, desenhou alguns bons lances, mas os remates 
nunca atingiram o alvo e os que foram feitos não 
levaram grande perigo.

Um remate genial de Leonel, que em 2009/10 
jogou no Operário, proporcionou o golo do Orien-
tal, aos 49 minutos. A partir daí jogou-se pouco. 
Houve muitas interrupções por simulações de le-
sões, dando, por isso, o árbitro 6 minutos de com-

Realizou-se no passado sábado no pavi-
lhão da Escola Básica e Integrada dos Arrifes, 
o primeiro Torneio Associativo de 2015 pro-
movido pela Associação de Judo do Arquipé-
lago dos Açores (AJAA),  destinado aos es-
calões de formação. Estes torneios têm como 
objectivos promover o salutar convívio entre 
os mais novos, criando desde tenra idade o 
gosto pela competição. Para os escalões mais 
velhos, Cadetes e Juniores, esta foi mais uma 
oportunidade de competirem e ganhar roda-
gem para as competições mais importantes. 
Marcaram presença nos Arrifes cerca de 80 
atletas dos diversos clubes da Ilha de São 
Miguel.

Campeonato Nacional de Cadetes

A Federação Portuguesa de Judo leva a 
efeito no próximo dia 1 de Fevereiro (domin-
go), no Pavilhão Municipal de Odivelas, o  

Campeonato Nacional de Cadetes.
A AJAA vai deslocar a esta prova nacio-

nal 21 atletas, que serão acompanhados de 3 

treinadores, 2 árbitros e 1 dirigente. 
Atendendo ao bom nível que estes atletas 

apresentaram nos campeonatos regionais re-

João Pedro está na Alemanha

Estágio no Estugarda
João Pedro Silva (JP), avança-

do ainda com idade júnior (18 anos) 
do Santa Clara, está em estágio de 
observação no Estugarda, clube da 
Alemanha.

O jovem jogador, que esta época 
efectuou 13 jogos pela equipa prin-
cipal do clube, fez, domingo, uma 
maratona de viagens. Após a parti-
cipação na qualificação do campeão 
dos Açores, terminada no sábado, deslocou-se 
da Horta para Ponta Delgada, partindo, pouco 

tempo depois, para Lisboa. Da capi-
tal portuguesa viajou para Frankfurt 
e dali até Estugarda.

A deslocação é patrocinada por 
Fernando Meira, representante do 
atleta através da empresa MNM 
Sports.

João Pedro Silva tem uma boa 
oportunidade para apresentar os re-
cursos e fazer parte de um clube de 

referência da Alemanha, naturalmente inserido 
na equipa júnior.

pensação. O ritmo e a intensidade baixaram.
A entrada do estreante Vouho deu mais for-

ça atacante, a pressão do Santa Clara aumentou, 
com o Oriental preocupado em apenas segurar 
os 3 pontos preciosos, que o coloca numa posi-
ção tranquila.

Apesar de muito ataque, através de um fute-
bol directo, e de muitos calafrios junto da baliza 
contrária, o Santa Clara não teve grandes situa-
ções de golo.

Há uma jogada em que Ely se isolou, sen-
do agarrado. O árbitro Hugo Miguel, em vez de 
expulsar o lateral João Pedro, mostrou apenas o 
cartão amarelo. Árbitro, que já em período de 
compensação, não usou o critério de outros ár-
bitros ao não marcar uma penalidade quando a 
bola embateu na mão de um defesa do Oriental.

Em suma, mais uma derrota do Santa Clara, 
mantendo a tradição de não ganhar naquele re-
cinto situado na azinhaga do Alfinetes, em pleno 
bairro de Marvila.

Resultados da 24.ª jornada
Oliveirense 1-0 FC Porto B; Marítimo B 0-2 

Aves; Trofense 0-2 Benfica B;
Sporting B 5-3 Farense; Atlético 1-1 Frea-

munde; Oriental 1-0 Santa Clara;

SC Braga B 1-2 Tondela; Académico 1-1 
Chaves; Feirense 1-2 V. Guimarães B;

Covilhã 4-0 Portimonense; União 0-0 Beira-
Mar; Leixões 2-1Olhanense.

Classificação 
1.º Tondela 43 pontos; 2.º Oliveirense 43; 3.º 

Freamunde 42; 4.º Benfica B 41; 5.º
Chaves 38; 6.º Portimonense 38; 7.º Feirense 

36; 8.º FC Porto B 35M; 9.º Covilhã
35; 10.º União 35; 11.º V. Guimarães B 34; 

12.º Sporting B 33; 13.º Beira-Mar
32; 14.º Oriental 32; 15.º Leixões 31; 16.º 

Académico 30; 17.º Farense 30; 18.º
Atlético 27; 19.º Olhanense 27; 20.º Aves 

27; 21.º SC Braga B 24; 22.º Santa Clara
21; 23.º Marítimo B 21; 24.º Trofense 17.

Próxima jornada 25.ª 31/01-02
Aves - SC Braga B; FC Porto B – Covilhã; 

Freamunde – Académico;
Olhanense – Feirense; Santa Clara - Sporting 

B; Farense – União; Chaves
- Atlético; Portimonense - Marítimo B; Ton-

dela – Trofense; V. Guimarães B - 
Oliveirense; Beira-Mar – Oriental; Benfica 

B - Leixões
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Marítimo regressou às vitórias
Hóquei em Patins

A equipa do Marítimo regressou às vitó-
rias na zona Sul da 2.ª divisão nacional de hó-
quei em patins, mas mantém o último lugar, 
agora a 6 pontos da zona da manutenção.

O triunfo foi por 4-3, sobre a forte equipa 
do Oeiras, 5.ª classificada, o que reflecte a 
melhoria da equipa do Marítimo.

O marcador na funcionou na 1.ª parte. Foi 
a equipa de Oeiras a primeira a marcar, mas 
Tiago Botelho empatou. A turma continen-
tal chegou ao 3-1. Contudo, num assomo de 
galhardia, a equipa de Ponta Delgada deu a 
volta ao resultado, com dois golos de Carlos 
Guimarães e outro de Bruno Botelho. Os dois 
golos finais aconteceram no último minuto.

Resultados da 16.ª jornada: Marítimo-
Oeiras, 4-3; Hóquei de Sintra-Grândola, 
3-5; Vasco da Gama-Alcobacense, 4-4; Sp. 
Tomar-Entroncamento, 7-1; Salesiana-Fi-
sica, 0-6; Nafarros-Sesimbra, 3-3 e Biblio-
teca-Benfica “B”, 5-3. Folgou o Alenquer e 
Benfica.

Classificação: 1.º Física de Torres Vedras, 
37 pts; 2.ºs Sp. Tomar e Hóquei de Grândola, 
33; 4.º Benfica “B”, 30; 5.º Oeiras, 25; 6.ºs 
Juv. Salesiana e Hóquei de Sintra, 22; 8.º Na-
farros, 21; 9.º Sesimbra, 20; 10.º Entronca-
mento, 19; 11.ºs Alenquer e Benfica e Vasco 
da Gama de Sines, 15; 13.ºs Alcobacense e 
Biblioteca Instrução e Recreio, de Valado de 
Frades, 12 e 15.º Marítimo, 9 pts.

Hóquei de Ponta Delgada perde 

Em Ponta Delgada, para a 12.ª jornada da 
zona Centro da 3ª divisão de hóquei em pa-
tins, o Hóquei de Ponta Delgada perdeu, por 
5-2, com o Vila Boa do Bispo. Bruno Ponte 
e Sandro Melo foram os autores dos golos da 

equipa de S. Miguel.
Resultados da 12.ª jornada: Hóquei P. 

Delgada-Vila Boa do Bispo, 2-5; Beira Mar-
Juv. Ouriense, 8-2; Santa Cita-Pesseguei-
ro do Vouga, 1-2; Académica-Hóquei de 
Santarém, 10-4; Paço do Rei-Ac. da Feira, 
2-2 e Sp. Marinhense-Oliveira do Hospital, 
13-5.

Classificação: 1.º Académica de Coimbra, 
31 pts; 2.º Vila Boa do Bispo, 27; 3.º 
Académico da Feira, 26; 4.º Sporting Mari-
nhense, 25; 5.º Pessegueiro do Vouga, 23; 
6.ºs Paço do Rei e Beira Mar, 15; 8.ºs Hó-
quei de Ponta Delgada e Santa Cita, 13; 10.º 
Hóquei de Santarém, 8 e 11.ºs Oliveira do 
Hospital e Juventude Ouriense, 5 pts.  

A.P.P.D. em Assembleia Geral

A Associação de Patinagem de Ponta Del-
gada (APPD) leva a efeito, a 9 de Fevereiro 
(2.ª feira), pelas 21h00, no hotel Vila Nova, 
duas Assembleias Gerais: uma ordinária e 
outra extraordinária.

- Discussão e Votação do Relatório e 
Contas Referente ao Exercício 2014;

- Validar a deliberação electiva do delega-
do efectivo e suplente às Assembleias Gerais 
de FPP para a época 2015: Delegado Efecti-
vo – José Francisco Ventura Raimundo; De-
legado Suplente – Vicente Correia Alves;

- Outros Assuntos de interesse.
Os clubes com direito a voto podem fa-

zer-se representar com dois representantes, 
mas só um deles tem direito a voto.

Se à hora mencionada para o início da 
Assembleia não houver quórum, reunirá trin-
ta minutos depois, com qualquer número de 
presenças.
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Santiago goleia Capelense (3-0) Vitória normal do U. Sportiva

Sporting e FC Porto definem 
qualificação para as meias-finais

U. Micaelense 
perdeu à tangente

Taça de S. Miguel (1.ª mão dos quartos-de-final) Basquetebol

Taça da Liga Arranque do Nacional de juvenis

Por: José Luis 
Tavares

Nos jogos da 1.ª mão 
dos quartos-de-final da 
Taça de São Miguel de 
futebol, destaque para 
a goleada infligida pelo 
Santiago na receção ao 
Capelense por expres-
sivos 3-0, naquele que 
foi o único jogo com 
um resultado tanto de 
surpreendente como de 

desnivelado.
Igualdade a duas bolas no acolhimento do 

Marítimo ao D. São Roque, ficando a decisão da 
passagem à fase seguinte adiada para o embate 
da 2.ª mão.

Triunfos tangenciais das equipas visitadas 
nos restantes dois desafios. Do Águia sobre o 
U. Micaelense por 1-0 e do M. Mar diante do U. 
Nordeste por 3-2.

Na partida da Povoação onde o guarda-redes 
do U. Nordeste Jorge Lopes esteve em evidên-
cia ao fazer uma boa exibição, Luís Pimentel, 
Américo Achadinha e Berto Carreiro apontaram 
os golos do M. Mar, enquanto por banda dos 
nordestenses marcaram Luís Ferreira (grande 

penalidade) e Hugo. Ao cabo dos primeiros 45’ 
os “azuis” comandados por José Moniz venciam 
por 1-0.

Resultados da 1.ª mão:
Águia, 1 – U. Micaelense, 0
Marítimo, 2 – D. São Roque, 2
Santiago, 3 –Capelense, 0
M. Mar, 3 – U. Nordeste, 2

Campeonato de S. Miguel (II Divisão)
Líder VC Pico Pedra perde em casa

O comandante VC Pico da Pedra, sob o co-
mando de Nelson Pereira, sofreu a primeira der-
rota no campeonato ao cabo da 4.ª jornada e logo 
em casa e diante do GD Casa Povo Arrifes. Os 
pupilos de António Medeiros venceram por 0-2 e 
assim subiram ao 3.º lugar. Apesar do desaire, os 
vitorianos continuam no comando, mas agora na 
companhia do CD Rabo Peixe B, equipa que no 
seu reduto goleou o FCD Santa Bárbara por 4-0.

O GD São Roque B acolheu e perdeu com a 
Casa Povo Maia por claros 1-4.

Resultados da 4.ª jornada:
VC Pico Pedra, 0 – GD Casa Povo Arrifes, 2
GD São Roque B, 1 – Casa Povo Maia, 4
CD Rabo Peixe, 4 – FCD Santa Bárbara, 0
Comandam VC Pico Pedra e CD Rabo Pei-

xe B com 9pts, 3.º GD Casa Povo Arrifes, 7; 4.º 
Casa Povo Maia, 6; 5.º GD São Roque B, 3; 6.º 
FCD Santa Bárbara, 1pt.

Próxima ronda (5.ª) a 1/2:
GD Casa Povo Arrifes – GD São Roque B
Casa Povo Maia – CD Rabo Peixe B
FCD Santa Bárbara – VC Pico Pedra

A equipa masculina de basquetebol do União 
Sportiva venceu, sem problemas, a equipa do 
Núcleo de Basquetebol do Instituto Superior 
Técnico (NBIST), para a 12.ª jornada da zona 
Sul-Grupo Sul “A” da 1ª divisão masculina.

A vitória cifrou-se nos 71-55. O União Spor-
tiva ocupa o 4.º lugar, a mesma pontuação do 
Angra Basket.

Resultados da 12.ª jornada: NBIST-União 
Sportiva, 55-71; Escola Alberta Menéres-Angra 
Basket, 53-91; Belenenses-Basket Queluz, 61-
65; Basket Almada-Atl. Moscavide, 50-45 e 
AEFCT-Salesianos de Lisboa, 60-65.

Classificação: 1.º Belenenses (12v1d), 25 pts; 
2.º Atlético de Moscavide (9v4d), 22; 3.º Basket 
Almada (9v4d), 22; 4.º União Sportiva (8v6d), 
22; 5.º Angra Basket (8v6d), 22; 6.º Basket de 
Queluz (8v3d), 19; 7.º Núlceo Basquetebol do 
Instituto Superior Técnico (NBIST) (4v8d), 16; 
8.º Associação de Estudantes da Faculdade Ci-
ências e Tecnologia (AEFCT) (2v11d), 15; 9.º 
Salesianos de Lisboa, (3v10d), 15 e 10.º Escola 
Alberta Menéres (0v11d), 11 pts.

FEMININOS
A equipa feminina do União Sportiva não 

jogou neste fim-de-semana, porque antecipou 
para 18 de Janeiro o jogo em Algés, vencendo 
por 83-42.

Mesmo sem jogar, o União Sportiva man-
teve o 3.º lugar. O Boa Viagem só apontou 35 
pontos na deslocação ao recinto da Quinta dos 
Lombos, porque não apresentou as três norte 
americanas. O mesmo se passou com os norte 
americanos da equipa masculina do Lusitânia, 
devido a problemas burocráticos, segundo foi 
comunicado.

Resultados da 14.ª jornada: CAB Madeira-
Torres Novas, 84-62; Ass. Vagos-Lousada, 
82-67; Olivais de Coimbra-Ac. Porto, 75-54 e 
Algés-U. Sportiva. 42-83 (a 18 de Janeiro). O 
jogo Benfica-Santo André foi adiado para 4 de 
Março.

Classificação: 1.º CAB Madeira (14v0d), 
28 pts; 2.º Quinta dos Lombos (13v1d), 27; 
3.º União Sportiva (9v5d), 23; 4.º Boa Viagem 
(8v6d), 22; 5º Associação de Vagos (8v6d), 
22; 6.º Santo André do Barreiro (8v5d), 21; 
7º Benfica (7v6d), 20; 8.º Olivais de Coimbra 
(5v9d), 19; 9º Algés (3v11d), 17; 10.º Lousada 
(3v11d), 17; 11.º Académico do Porto (3v11d), 
17 e 12.º Torres Novas (2v12d), 16 pts.

O União Micaelense perdeu, por 2-1, com o Real Massamá, na 
1ª jornada da série Sul da 2ª fase do campeonato nacional de juniores 
“B”.

A partida, realizada em Ponta Delgada, começou bem para os 
jovens campeões dos Açores. Aos 3 minutos Freitas inaugurou o 
marcador. Porém, no espaço de 2 minutos, o Real Massamá marcou 
dois golos e colocou-se em vantagem.

O União Micaelense bateu-se bem e só não alcançou um resultado 
melhor porque sentiu o que todas as equipas açorianas chegadas a 
este patamar sentem: faltas de ritmo e de intensidade de jogo. O Real 
controlou o jogo, segurando o resultado, mas o União nunca foi domi-
nado, terminando o jogo com boas ocasiões para empatar.

Nas outras duas partidas da 1ª jornada, o Benfica venceu, por 2-0, 
o Belenenses e o União de Leiria foi a Setúbal ganhar, por 3-0.

Domingo o União Micaelense joga, em Lisboa, com o Belenen-
ses.

ANGRENSE CAMPEÃO JÚNIOR

O Angrense foi o campeão dos Açores de futebol, escalão de jú-
niores, repetindo o triunfo da época passada.

Depois de ter ganho, no sábado, por 1-0, ao Santa Clara, goleou, 
no domingo, por 6-0, o frágil Fayal Sport, que já havia perdido, na 
sexta feira, por 3-1, com o Santa Clara.

A equipa “encarnada” de Ponta Delgada, que apostava forte no 
título e na presença na segunda fase do campeonato da 2ª divisão, 
voltou a baquear na hora decisiva.

Tudo indica que a aberração do apuramento da melhor equipa da 
Região dos três escalões em três dias ficou encerrada, porque as Asso-
ciações já entenderam que esta fórmula é anti natura.

O Angrense vai ficar integrada na série Sul de promoção, defron-
tando Portimonense, Barreirense, Marinhense, Loures e Tondela.

Na época passada, na série Norte, o Angrense foi 5º classificado, 
com 5 pontos em 10 jogos (1v2e7d, 8-35 em golos).

Os ‘grandes’ Sporting e FC Porto procuram esta quarta-feira 
juntar-se a Marítimo e Benfica nas meias-finais da Taça da Liga 
de futebol, nas recepções a Vitória de Setúbal e Académica, 
respectivamente.

Antes da quarta jornada da terceira fase, ambos lideram os 
seus grupos e a ambos as vitórias são suficientes para assegura-
rem a passagem à próxima fase da competição e marcarem en-
contro com Benfica, no caso do Sporting, e Marítimo, no caso 
do FC Porto.

Apesar de liderarem o Grupo C com seis pontos, os ‘le-
ões’ necessitam de vencer o Vitória de Setúbal, na quarta-feira, 
para defraudar as expectativas dos sadinos, que somam quatro 
pontos, mas contam menos um jogo, e Belenenses, que folga 
nesta jornada e ainda pode atingir oito pontos, caso vença em 
Guimarães na última ronda.

A formação agora comandada por Bruno Ribeiro, além de 
jogar em Alvalade, ainda vai receber o Boavista, que tem um 

ponto e necessitaria de uma conjugação improvável de 
resultados para chegar às ‘meias’, enquanto o Vitória 
de Guimarães já está eliminado, uma vez que ainda não 
pontuou.

Vindo de um triunfo curto sobre a Académica no 
campeonato (1-0), o Sporting procura marcar encontro 
com o Benfica na Luz, que acontece na semana imediata 
ao dérbi que opõe os rivais lisboetas na 20.ª jornada da 
I Liga, em Alvalade.

No Grupo D, o FC Porto lidera mais folgadamente, 
com sete pontos, e, se vencer a Académica esta quarta-
feira, assegura um lugar entre os candidatos à presença 
na final da Taça da Liga, cabendo-lhe então defrontar o 
Marítimo, no Funchal, onde foi derrotado no domingo 
(1-0), na 18.ª jornada da I Liga.

O Sporting de Braga, que soma quatro pontos, ape-
nas joga na próxima semana, no terreno do Rio Ave, que 

antes ainda visita o União da Madeira e ainda não pontuou, en-
quanto a Académica tem a possibilidade de chegar aos 10 pon-
tos, mas, para isso, necessita de vencer no Estádio do Dragão 
e na receção aos madeirenses, que até podem chegar aos nove 
pontos se derrotar as formações de Vila do Conde e Coimbra.

Benfica e Marítimo qualificaram-se para as meias-finais da 
prova, ao vencerem respectivamente as ‘poule’ A e B, que fo-
ram disputadas por quatro equipas, menos uma do que os agru-
pamentos C e D, ainda com duas jornadas por disputar.

Programa da 4.ª jornada da 3.ª fase da Taça da Liga para 
amanhã:

- Quarta-feira, 28 Jan:
Sporting -- Vitória de Setúbal, 18h45.
Boavista -- Vitória de Guimarães, 18h45.
FC Porto -- Académica, 19h45.
União da Madeira -- Rio Ave, 19h45.
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autodestaques
Sugestões em automóveis, motos, oficinas e serviços auto!

MECÂNICA GERAL
MECÂNICA COMPUTORIZADA
BOSCH DIESEL SERVICE

SERVIÇOS DE: RELVA 296 30 20 30
PINTURA/BATE CHAPA
PNEUS AOS 
MELHORES PREÇOS

PUB PUB PUB PUBPUB

PUB PUBPUB

Fazemos a inspecção da sua viatura

mecânica, pintura e bate chapa 

lavagem manual personalizada 

mudanças de óleo desde 15,00€
Venda de pneus novos e semi-novos

levantamento e entrega de viatura ao domicílio
NOVIDADE

   Fajã de Baixo | Tel. 296 385 024

SEAT IBIZA 1.2I PROMOÇ‹O
64CV; 04/2011; 2 ANOS DE GARANTIA; 54.755KMS; 
AIRBAG CONDUTOR, LATERAIS E PASSAGEIRO, LUZES NEVO-
EIRO, BARRAS PROTEÇ‹O, ABS, DIREÇ‹O ASSISTIDA, VIDROS 
ELÉTRICOS, RETROVISOR ELÉTRICO, JANTES DE LIGA LEVE, 
FECHO CENTRAL, AR CONDICIONADO E R˘DIO LEITOR DE CD.

MITSUBISHI ASX 1.6 I
05/2011; 110CV; 43080KMS; 2 ANOS DE GARANTIA; 
AIRBAG CONDUTOR, LATERAIS E PASSAGEIRO, LUZES NEVO-
EIRO, BARRAS PROTEÇ‹O, ABS, DIREÇ‹O ASSISTIDA, VIDROS 
ELÉTRICOS, RETROVISOR ELÉTRICO, JANTES DE LIGA LEVE, 
FECHO CENTRAL, AR CONDICIONADO E R˘DIO LEITOR DE CD.

PEUGEOT 307 1.6HDI
110CV; 06/2006; 2 ANOS DE GARANTIA; 117466KMS; 
AIRBAG CONDUTOR , LATERAIS E PASSAGEIRO; LUZES DE 
NEVOEIRO; BARRAS PROTEÇ‹O, ABS, DIREÇ‹O ASSISTIDA, 
VIDROS ELÉTRICOS, RETROVISOR ELÉTRICO, JANTES DE LIGA 
LEVE, FECHO CENTRAL, AR CONDICIONADO, COMPUTADOR 
DE BORDO E R˘DIO LEITOR DE CD.

MITSUBISHI COLT 1.3 I SEMI-NOVO
95CV; 05/2011; 47.187KMS; 2 ANOS DE GARANTIA; 
AIRBAG CONDUTOR E PASSAGEIRO; LUZES DE NEVOEIRO; 
ABS; DIREÇ‹O ASSISTIDA; , VIDROS ELÉTRICOS, RETROVISOR 
ELÉTRICO, JANTES DE LIGA LEVE, FECHO CENTRAL, AR CONDI-
CIONADO E R˘DIO LEITOR DE CD.

Preços sujeitos a alterações ou salvo erro tipográfico. Preços sem retoma Preços sujeitos a alterações ou salvo erro tipográfico. Preços sem retoma

NISSAN X-TRAIL 2.2DCI
08/2003; 188379 KMS; 2 ANOS DE GARANTIA; AIRBAG 
CONDUTOR E PASSAGEIRO; LUZES DE NEVOEIRO; BARRAS 
PROTEÇ‹O, ABS, DIREÇ‹O ASSISTIDA, VIDROS ELÉTRICOS, 
RETROVISOR ELÉTRICO, JANTES DE LIGA LEVE, FECHO 
CENTRAL, AR CONDICIONADO E R˘DIO LEITOR DE CD.

Preços sujeitos a alterações ou salvo erro tipográfico. Preços sem retoma

17.500€

10.650€

9.950€

7.500€

9.500€
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SUDOKU SUDOKU

Grau de dificuldade 
fácil

Grau de dificuldade 
difícil

Complete Diferenças
Encontre as 7 diferenças existentes

O agente da funerária atendeu o telefone:- 
Bom dia, em que posso ser útil?- É da funerária? 
Perguntou um homem do outro lado da linha.

- É sim, faça favor de dizer...- A minha sogra 
faleceu.

PARA RIR...

A um homem bom não é possível que 
ocorra nenhum mal, nem em vida nem 
em morte.
A sabedoria começa na reflexão.

COMPLETE

A um homem bom não é possível que ocorra ne-
nhum_________, nem em vida nem em morte.
A sabedoria começa na_________.

Complete o desenho

- Meus sinceros pêsames, senhor - observou 
educadamente o agente.- Que serviço prefere? 
Cremar, embalsamar ou simplesmente enterrar a 
senhora sua sogra?

- Vamos fazer as três coisas! É melhor não 
correr riscos!
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Como anunciar: 1 - Escreva o anúncio no quadriculado cada letra em cada espaço. 2- Deixe um espaço entre cada palavra. 3 - O preço mínimo é de 7,00€+IVA. 4 - O 
anúncio é publicado 24h depois. 6 - O cupão deve ser enviado para a morada acima indicado, bem como o seu valor. 7 - No caso de querer obter as respostas na sua 
residência, deverá enviar os valores selados correspondentes. 8 - Este jornal não sai às 2ª feiras.

7,00€

8,00€

9,00€

10,00€

11,00€

12,00€

13,00€

Nome:

Morada:

Código Postal:                               Telefone:

Data de Publicação:
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Ganhos da Galp
e Renováveis levam PSI-20 
a somar mais de 1%

Precisa-se
Enfermeiros (as) e Fisiotera-

peutas c/ CAP
Para formação
CV para martabalula.tma@

gmail.com

Arrenda-se
A casal sem filhos, junto aos qua-

tro cantos dos Arrifes, casa mobilada e 
equipada, com um quarto de cama, co-
zinha/sala de jantar e wc. A casa pos-
sui quintal e parque de estacionamento 
privativo para dois carros.

Contactar: 918189075/296682681

Precisa-se
(M/F)

Gerente de restauração.
Guarda-se sigilo.
Resposta/currículo apartado 129.
Remuneração acima da média.

O principal índice da praça de Lisboa encerrou a 
sessão desta segunda-feira em terreno positivo, avan-
çando mais de 1%. No resto da Europa, a sessão está a 
ser sobretudo de ganhos. A praça grega é a excepção, 
ao recuar mais de 3%. A Galp e a EDP Renováveis 
subiram mais de 3% e animaram a bolsa nacional. 

A bolsa nacional encerrou, pela quarta sessão con-
secutiva, em alta. O PSI-20 encerrou a somar 1,12% 
para os 5.360,03 pontos, o valor mais elevado desde 
Outubro do ano passado. Das 18 empresas que com-
põem o índice, 15 encerraram em alta, duas em queda 
e uma inalterada.

Entre as restantes congéneres europeias, o senti-
mento é igualmente de ganhos. A praça germânica li-
dera as valorizações ao somar mais de 1,30%, seguida 
do índice nacional e da bolsa espanhola. A excepção 
a este sentimento positivo é a praça grega, que recuou 
mais de 5%. A evolução positiva das praças do Velho 
Continente têm lugar numa altura em que o Syriza, 
o partido mais votado nas eleições deste domingo, já 
chegou a acordo com o partido Gregos Independentes 
para formar uma coligação governamental. Alexis Tsi-
pras, líder do Syriza, já tomou posse como primeiro-
ministro, no entanto, ainda não é conhecida a equipa 
governativa. Ainda assim, o economista Yanis Varou-
fakis é o nome apontado para a pasta das finanças.

Jornal de Negócios
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Missa do 1º Aniversário

João Bruno Silva Raposo
 
A família participa que manda celebrar uma missa dia 28 na igreja de Santa Cla-

ra, Ponta Delgada, pelas 19:00 horas, sufragando a alma do saudoso extinto.
Agradecendo desde já a todos quantos possam participar neste acto litúrgico.

Missa do 30º Dia

Luzia de Resendes Aguiar
 
A família participa que será celebrada missa sufragando a alma daquele seu 

ente querido, amanhã pelas 18 horas e 30 minutos, na Igreja de São José, Ponta 
Delgada.    

Agradecendo desde já a todas as pessoas que participarem neste acto religioso. 

Falecimento 

Octávio Salvador
Cabral de Melo

Faleceu ontem na sua residência  nas Capelas, 
Octávio Salvador Cabral de Melo, de 52 anos de 
idade, filho de José de Melo Baptista e de Alice 
Lopes Cabral Baptista. Deixa uma filha. Os seus 
restos mortais encontram-se na sua residência 
sendo a missa de corpo presente hoje pelas 08h30 
na Igreja Paroquial de Capelas, seguindo o seu fu-
neral para o cemitério local.

CONVOCATÓRIA

O Presidente da mesa da Assembleia Geral, nos termos do n° 2 do artigo 29° dos Estatutos, convoca todos os as-
sociados para uma Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 7 de Fevereiro, pelas 09H30, na sede da Associação, 
sita no edifício sede da Junta de Freguesia de S. Pedro (Bairro das Laranjeiras), com a seguinte ordem de trabalhos.

1- Apreciação e aprovação da Ata da última reunião da Assembleia Geral;
2- Aprovação do Relatório e Contas de Gerência do Ano de 2014;
3- Votação do orçamento e programa de acção para 2015
4- Outros assuntos de interesse da colectividade;
A assembleia reunirá à hora marcada na convocatória se estiver presente mais de metade dos associados, ou 

uma hora depois, com qualquer número de presentes, conforme o disposto no número 1 do art ° 31 dos Estatutos da 
Associação.

Ponta Delgada, 23 de Janeiro de 2015

O Presidente da Assembleia Geral
Gustavo Manuel Soares Moura
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Qualquer alteração à programação que publicamos é da responsabilidade das respectivas emissoras 

signos
CARNEIRO

(21/03 a 20/04)

TOURO
(21/04 a 20/05)

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

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

Apesar da Quadratura entre o Sol e a 
Lua ser um aspecto de tensão, este trânsi-
to pode fazer com que terminem todos os 
seus conflitos pessoais.

Se não tiver plena consciência das suas 
atitudes, poderá ?abafar? e restringir a li-
berdade de um amigo por insegurança e 
excesso de possessividade. 

Com a Lua em conflito com o Sol poderá 
sentir tendência para a depressão e ansieda-
de em relação ao trabalho e aos seus assun-
tos financeiros. 

A Lua em Sextil a Vénus cria um am-
biente muito agradável no seu lar o que 
faz com que sinta uma maior necessida-
de de estar com os seus amigos.

Este trânsito usualmente indica um maior 
envolvimento em actividades lúdicas ou so-
ciais. Aproveite para participar com elementos 
da sua família.

Os assuntos familiares estarão na ordem do 
dia. Se for mulher, é provável que o seu instinto 
maternal esteja mais marcado. 

É provável que sinta uma maior exposição 
pública em termos profissionais. Se a Lua es-
tiver em tensão poderá ser alvo de publicidade 
desfavorável.

Sentirá maior disposição para tratar dos 
assuntos do dia-a-dia. Passe a escrito as 
ideias e planos que nos últimos tempos tem 
vindo a amadurecer.

Este trânsito entre Lua e Vénus traz in-
tensidade aos seus sentimentos de amor 
e faz com que deseje ter intimidade com 
aquele alguém muito especial.

Acima de tudo, deseja alargar os seus 
horizontes. Como tal, poderá conhecer pes-
soas estrangeiras ou que vivam num am-
biente muito diferente do seu.

A Lua traz necessidade de contacto emo-
cional e a Casa VI necessidade de discrição. 
São energias antagónicas, o que poderá dar 
azo a conflito.

É um momento em que a sua intuição, 
o seu lado poético, sensível e idealista 
tomam conta de si. Tal pode provocar-
lhe algumas variações de humor.

2 m

1-2 m

1-1.5 m

15.º

15.º
11º
16º13º

17º

14.º
18.º 05/10 Km/h

GRUPO CENTRAL

Períodos de céu muito nublado com 

boas abertas.

Vento fraco (05/10 km/h).

ESTADO DO MAR

Mar encrespado.

Ondas noroeste de 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 16ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS 

E MÁXIMAS PREVISTAS:

Horta: 13 / 17ºC

Angra do Heroísmo: 13 / 17ºC

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com 

abertas.

Vento do quadrante leste fraco a 

bonançoso (05/20 km/h).

ESTADO DO MAR

Mar encrespado a de pequena vaga.

Ondas oeste de 1 a 1,5 metros, 

passando a noroeste.

Temperatura da água do mar: 16ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS

 E MÁXIMAS PREVISTAS:

Ponta Delgada: 11 / 16ºC

GRUPO OCIDENTAL

Períodos de céu muito nublado 

com boas abertas.

Vento sul bonançoso (10/20 

km/h), rodando para sudoeste.

ESTADO DO MAR

Mar de pequena vaga.

Ondas oeste de 2 metros.

Temperatura da água do mar: 

16ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS 

E MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz das Flores: 14 / 18ºC

05/20 Km/h

13º
17º

10/20 Km/h

Quem Quer Ser Milionário - RTP1

05:30  Bom Dia Portugal
09:00  Agora Nós
12:00  Jornal Da Tarde
13:18  Os Nossos Dias - 

Ep. 341
13:47  Há Tarde
17:00  Portugal Em 

Directo
18:09  O Preço Certo
19:00  Telejornal
20:05  Bem-vindos A 

Beirais T4 - Ep. 16
No minimercado, 
Nazaré aproveita 
para praticar es-
panhol e explica a 
Alzira que decidiu 
fazer um curso por 
correspondência. 
Carlos fica muito or-
gulhoso da mulher. 
Alzira pergunta-lhe 
porque é que ela 
decidiu fazer o cur-
so e Nazaré diz que 
precisa de fazer al-
guma coisa por ela. 
Diogo e Luís ven-
cem Manel e Tozé 
no snooker.

21:02  Água De Mar - Ep. 
138

21:35  Quem Quer Ser 
Milionário

22:34  A Noite Cairá
23:15  Portugueses Pelo 

Mundo T6 - Ep. 5
00:00  A Ferreirinha - Ep. 

12
01:00  Correspondentes
01:30  Inesquecível
03:00  Televendas

05:32  Repórter África
06:00  Zig Zag
09:47  Euronews
12:08  Bear Sanctuary
12:32  Bombordo - Ep. 13
13:00  Sociedade Civil T9 - 

Ep. 224
14:33  A Fé dos Homens
15:05  FFF - Fashion Film 

Factory
15:32  Surf
15:56  Zig Zag
19:00  Depois da 

Escuridão
20:00  Jornal 2
20:42  Página 2
21:00  Borgen T2 - Ep. 7
22:00  Literatura Agora - 

Ep. 4
22:30  Cosmos: A 

Odisseia No 
Espaço
A série de televisão 
que transformou a 
divulgação da ciên-
cia em 1980, com a 
mão inconfundível 
de Carl Sagan, tem 
agora uma segunda 
versão mais actua-
lizada pelo famoso 
astrofísico norte-
americano Neil de-
Grasse Tyson que 
é o responsável por 
este novo projeto.

23:30  Detesto a Escola
00:00  Sociedade Civil T9 - 

Ep. 224
01:30  Euronews

05:00  SIC Notícias
06:00  Edição Da Manhã
07:45  A Vida Nas Cartas: 

O Dilema T3 - Ep. 
164

09:00  Queridas Manhãs 
T1 - Ep. 214

12:00  Primeiro Jornal
13:30  Duas Caras - Ep. 

49
14:30  Grande Tarde T2 - 

Ep. 18
18:00  Alto Astral - Ep. 37
19:00  Jornal Da Noite
20:45  Mar Salgado - Ep. 

114
Carlota deixa-se 
levar pelas emo-
ções e aceita 
participar numa 
festa de praia 
com desconhe-
cidos. Quando 
está prestes a 
ser violada por 
um deles, Leonor 
salva-a ficando à 
mercê de Mário e 
dos seus amigos, 
para proteger a 
filha.

21:45  Império - Ep. 72
22:45  Lado A Lado - Ep. 

117
Constância tenta 
convencer Esther 
a reatar o noivado 
com o seu filho. 
Albertinho procu-
ra Gilda e confes-
sa o seu interesse 
por ela. Zé Maria 
avisa Jurema que 
os capoeiras cer-
caram a sua casa 
para protegê-la.

23:45  Investigação 
Criminal T11 - Ep. 
7

00:45  O Contra-Ataque 
T3 - Ep. 5

01:30  Jura - Ep. 77
02:15  Televendas

05:30  Diário da Manhã
09:10  Você na TV!
12:00  Jornal da Uma
13:30  Flor Do Mar - Ep. 

151
15:00  A Tarde é Sua
17:30  Feitiço de Amor - 

Ep. 148
Casada com 
Afonso, Alice 
apaixona-se por 
Henrique. Quem 
irá Alice esco-
lher? Será fiel ao 
marido e suporta-
rá os seus ciúmes 
doentios ou pelo 
contrário agar-
rar-se-á ao seu 
grande amor? 
Seja qual for, a 
sua escolha terá 
consequências 
para todos.

18:15  Diário da 
Tarde - Casa 
dos Segredos: 
Desafio Final 3

19:00  Jornal das 8
20:45  Nomeações 

- Casa dos 
Segredos: 
Desafio Final 3

21:30  Jardins Proibidos 
- Ep. 109
Simão vai ao Boa 
Esperança ver 
Teresa, que o 
repreende por ter 
saído do hospital 
de livre vontade. 
Simão fala-lhe 
sobre a tentativa 
de assassinato, 
deixando a sobri-
nha em pânico. 
A tensão escala 
quando ele dá a 
entender que os 
dois conhecem o 
autor.

22:30  Mulheres - Ep. 
183

23:30  Extra - Casa 
dos Segredos: 
Desafio Final 3

00:45  Ora Acerta
02:00  A Ilha do Tesouro 

- Ep. 2
03:00  Olhos De Água - 

Ep. 15
04:00  TV Shop

Mar Salgado - Ep. 114 - SIC

09:00  Açores Hoje
10:30  Corpo Clínico
11:00  Notícias
12:00  Estação De 

Serviço
12:45  Mundo Automóvel
13:00  Notícias
13:15  Antena Aberta
14:00  Troféu
14:30  Documentário
15:15  Bem-Vindos A 

Beirais
16:00  Espaço Infantil - 

RTP Açores
17:00  Informação 

Açores
17:15  Meteorologia 

Açores
17:20  Açores Hoje
18:45  City Folk - Gente 

Da Cidade
19:00  Estação De 

Serviço
19:50  Mundo Automóvel
19:55  Meteorologia 

Açores
20:00  Telejornal Açores
20:30  Meteorologia 

Açores
20:40  Parlamento
21:25  Consulta Externa

Ao longo de 30 
minutos, semanal-
mente, Consulta 
Externa aborda 
as mais diversas 
temáticas na área 
da saúde. Preven-
ção, diagnóstico, 
tratamentos e gru-
pos de apoio se-
rão abordados de 
forma simples e 
directa.

22:00  Documentário
22:45  Mad Men
23:25  Meteorologia 

Açores
23:30  Telejornal Açores
00:00  Simultâneo - RTP 

Açores/RTP 
Informação
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

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

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

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

POLÍCIA

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

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA

Ponta Delgada - Farmácia Pacheco de Medeiros
Rua Açoreano Oriental
Telefone: 296306450

Ribeira Grande - Farmácia Ribeirinha
Rua Direita
Telefone: 296479202

BIBLIOTECAS

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

TABELA DAS MARÉS

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

ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS 
DE SÃO MIGUEL

(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30
296 20 50 50  

JOGOS SANTA CASA

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777

COLISEU MICAELENSE

Baixa-mar:
00:31 – 13:17
Preia-mar:

06:48 – 19:32

GRANDES BAILES 
DE CARNAVAL

13 DE FEVEREIRO - 23H00

MORANGOS SILVESTRES
31 DE JANEIRO - 21H30

EUROMILHÕES
Sorteio de 23 de Janeiro de 2015

Sexta-feira
6-29-30-38-45 + 1    8

JOKER
Sorteio de 25 de Janeiro de 2015

Domingo
3502407

TOTOLOTO
Sorteio de 24 de Janeiro de 2015

Sábado
2-4-9-13-43 + 11

TOTOBOLA
Resultado de 25 de Janeiro de 2015

X1X 1X1 212 2111 10

LOTARIA CLÁSSICA
Segunda-feira - 19 de Janeiro de 

2015
1º Prémio: 25568

LOTARIA POPULAR
Quinta-feira - 22 de Janeiro de 2015

1º Prémio: 89856

TEATRO MICAELENSE

MUSEUS

MISSAS

SERVIÇOS CULTURAIS

Ponta Delgada 

Museu Carlos Machado
3ª a 6ª das 10:00 às 13:00 e das 14:00 

às 18:00
Sábados e Domingos das 14:00 às 18:00

Encerra segundas e feriados

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

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

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

Sábado >> 12h30 - Matriz  17h – Clínica 
do Bom Jesus 17h30 – Igreja do Coração 
Imaculado de Maria; Capela de São João 
de Deus -Fajã de Baixo 18h00 – São José; 
Sete Cidades, Feteiras, Saúde - Arrifes. 
18h30 – Matriz; Santa Clara; Fajã de Bai-
xo. 19h00 - Igreja Nª Sra. de Fátima; Mos-
teiros, São Pedro; Relva; São Roque, Can-
delária; Ginetes 19h30 - Fajã de Cima; 
Milagres - Arrifes. 20h00 - Covoada.

Domingo >> 08h00 – Santuário Santo 
Cristo; Saúde – Arrifes, Mosteiros 09h00 
– Igreja Senhora das Mercês; Clínica 
do Bom Jesus; Fajã de Baixo; Piedade - 
Arrifes. 09h30 - Piedade – Arrifes; 10h00 
– Matriz; Igreja Coração Imaculado de 
Maria – São Pedro; Santa Clara; Mila-
gres – Arrifes 10h30 – Capela de São João 
de Deus - Fajã de Baixo; Covoada; Hos-
pital Divino Espírito Santo; Várzea; Sete 
Cidades, Candelária, Milagres - Arrifes. 
11h00 – São José; São Pedro; Fajã de 
Cima 11h30 - Santa Clara; Fajã de Baixo; 
São Roque 12h00 – Santuário Santo Cris-
to; Matriz; Relva; Mosteiros; Ginetes, Fe-
teiras; Saúde - Arrifes. 12h15 – Igreja de 
São Gonçalo - São Pedro 12h30 – Igreja 
Nª Sra. de Fátima Lajedo 17h00 – Matriz 
18h00 – São José 18h30 – Fajã de Baixo 
19h00 – São Pedro

Ponta Delgada

Centro municipal de cultura
Horário das Exposições

2.ª feira - das 09h00 às 17h00
3.ª à 6.ª feira das 9h00 às 19h00 
Ao Sábado das 10h00 às 17h00 

Aos Domingos e Feriados abertura 
condicionada à programação 

Ribeira Grande

Centro Comunitário e de Juventude
de Rabo de Peixe

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

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

CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

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

SALA 1
Taken 3 2D - 14:30,16:50,19:10,21:30,23:50*

  SALA 2
Os pinguins de Madagáscar 3D - 14:40

O Hobbit: A batalha dos cinco exércitos 3D - 
18:50 

Big Hero: Os novos heróis 3D- 16:40
O sétimo filho 3D - 21:40,23:55*

SALA 3
Blackhat: Ameaça na Rede 2D - 13:20**,16:00,

18:40,21:20,00:05*

 SALA 4 
  Sniper Americano 2D - 13:10**,15:50,18:30,

21:10,23:50*

Contactos Biblioteca e Museu do Trigo da Povoação
Biblioteca Municipal da Povoação
Dr. Tito Pires Coelho, nº 62 – 9650 – Povoação 
296 559 070
Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta das 09h00 às 17h00

Museu do Trigo – Povoação – São Miguel 
Junto à Ribeira dos Bispos, entre as Lombas do 
Loução e Alcaide
Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta das 09h00 às 17h00
Sábados, domingos e feriados 11h00 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 - 09.00/17.00H

FARMÁCIAS

BOMBEIROS
TÁXIS

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

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

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

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

Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal

De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

EFEMÉRIDES

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA 

TRANSINSULAR

MADEIRENSE 3 
- Em Ponta Delga-

da com saída para a Praia da Vitória

CORVO – Em Pon-
ta Delgada, saindo 
às 17 horas para a 
Horta

FURNAS – Em Lisboa

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

BAÍA DOS ANJOS: 
Ponta Delgada para 
Vila do Porto

MONTE DA GUIA 
– Em viagem de 
Lisboa para Leixões 
chegando amanhã

SETE CIDADES – Na Praia da Vitória 
largando para Flores e Pico
PONTA DO SOL – Em Lisboa 
CHEM DAISY – Em Ponta Delgada

MOVIMENTO AÉREO

1731 - Morre, em Florença (Itá-
lia), Bartolomeu Cristofori, a quem 
se atribui a invenção do piano.

1859 - Nasce Wilhelm II da Ale-
manha, último imperador alemão  
(Kaiser) e o último rei da Prússia.

1888 - Funda-se a National Ge-
ographic Society nos Estados Uni-
dos, com o propósito de incrementar 
e difundir os conhecimentos geo-
gráficos.

1938 - Franco, com a ajuda do 
exército italiano, conquista Barcelo-
na  (Espanha).

1985- O vaivém espacial norte-
americano “Discover” termina com 
sucessoa sua missão militar secreta, 
que incluiu o lançamento de um sa-
télite espião sobre a URSS.

1997 - Descobre-se que museus 
franceses continham aproximada-
mente 2.000 peças de arte roubadas 
dos nazistas.

2005 - Habitantes da capital ar-
gelina são surpreendidos com queda 
de neves,  fenómeno que não acon-
tecia há 50 anos, devido à vaga de 
frio que assolou o Norte do país. 

2008 - Morre Dadji Moha-
med Suharto, ex-presidente da 
Indonésia.

2013 - No Brazil ,  mais de du-
zentas pessoas morrem numa dis-
coteca na cidade  universitaria de 
Santa Maria do Sul, vitimas de in-
cendio,  na sequencia de um espec-
táculo com fogos de artificio.

Pensamento do dia: “Política é 
a arte de governar com o máximo 
de promessas e o mínimo de reali-
zações.” - Júlio Camargo

Este é o vigésimo sétimo dia do 
ano. Faltam 338 dias para acabar 
2015.

INTERNACIONAL
Chegadas a Ponta 
Delgada de:
Boston: 07:00
Lisboa: 13:45, 20:15
L a s  P a l m a s  ( v i a 

funchal): 18:10

Partidas de Ponta Delgada para:
Boston: 15:00
Las Palmas (via Funchal): 09:35
Lisboa: 21:05

AIR AÇORES
Chegadas a Ponta Delgada de:
Horta: 12:20
Santa Maria: 20:20
Terceira: 08:45, 14:00, 18:35, 20:15

Partidas de Ponta Delgada para:
Horta: 07:50
Santa Maria: 19:00
Terceira: 07:00, 09:20, 12:50, 18:25



Se não quiser vender os seus 
valores pode recuperar! 

Nós sabemos como...

Empréstimos sobre 
OURO - PRATA - JÓIAS
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www.sayonara.pt
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Bispo pede aos romeiros uma
verdadeira “mudança de vida”

 O Bispo de Angra elegeu as romarias como “o tempo favo-
rável” para uma “conversão, isto é, mudança de vida” e apelou 
aos Romeiros de São Miguel que aproveitem a peregrinação da 
Quaresma para isso.

Na homilia da Eucaristia do retiro anual dos Romeiros, que 
se realizou este domingo, no auditório da Escola Secundária da 
Ribeira Grande, D. António de Sousa Braga, partindo das leituras, 
pediu um compromisso aos Romeiros.

“A Romaria é uma peregrinação de penitência e de oração, que 
nos deve levar à conversão, isto é, à mudança de vida” e “a Qua-
resma é um momento especial de graça: o tempo por excelência 
da conversão, da mudança de vida”, porque implica “retirar-se da 
vida ordinária do dia-a-dia”.

O prelado diocesano lem-
brou o significado da palavra pe-
regrinar – andar pelos campos- e 
isso significa uma momento de 
“deserto em que nos retiramos 
para nos encontrarmos com 
Deus, connosco próprios e com 
os irmãos”.

Portanto, conclui D. António 
“este é o tempo favorável”. Ain-
da mais, acrescenta o responsá-
vel pela igreja católica açoriana, 
as Romarias Quaresmais de São 
Miguel “implicam uma visita às 
Casas de Nossa Senhora, sem a 
qual não há romaria”.

O Bispo de Angra aprovei-
tou ainda este “espaço” para 
lembrar o sentido de grupo 
inerente à romaria, “que se fa-
zem em grupo, ajudando-nos 
e apoiando-nos uns aos outros, 
como irmãos”.

Depois, saudou o grupo 
coordenador por ter escolhido 
“oportunamente” o tema do re-
tiro A Alegria de Ser Cristão, 
no Ano da Vida Consagrada, 
permitindo a partilha do teste-
munho de religiosos, sacerdotes 
e leigos.

“É muito oportuno que, nes-
te Ano da Vida Consagrada, 
haja, neste Retiro, o testemunho 
de um, religioso e de algumas 
religiosas. Teria sido interessan-
te se esse testemunho, para além 
da Vida Religiosa, se tivesse 
estendido também a outras for-
mas da Vida Consagrada, que 
incluem vários estados de vida 
(casados, solteiros, celibatários, 
sacerdotes, diáconos). Aqui, em 
S. Miguel, temos, por exem-

plo: as Auxiliares do Apostolado, a Comunidade Obra de Maria 
e as Comunidades Neo-Catecumenais”, sublinhou D. António de 
Sousa Braga.

O Bispo de Angra pediu, também, aos romeiros que fizessem 
uma oração pela unidade dos cristãos neste último dia do Oitavário 
pela Unidade dos Cristãos.

Durante o encontro, o prelado diocesano sublinhou a impor-
tância destes retiros como forma de preparação para as romarias 
quaresmais, que têm “um profundo significado” e constituem “um 
momento alto de expressão da fé, da igreja e das comunidades”, 
sobretudo porque elas revelam a importância de “estarmos abertos 
ao projecto de Jesus na terra”.

Retiro anual juntou 54 ranchos de São Miguel


