
Mário Jorge Costa shared Olhar Povoacense's post. 
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Sobre a noticia do Correio dos Açores do dia 12/12/ 2017 
A 1ª Pergunta ao dito grupo que foi visitar a estrutura Arcaica que numa hora fizeram uma análise científica de uma 
leviandade que não faz jus aos cursos que tiraram! Sabem porquê? Passaram por cima da ÁPIA que é um grupo de 
cientistas de investigação do melhor que há Portugal. Para provar seja o que for é necessário uma analise isotópica, 
carbono 14, termoluminescência e outras e a conclusão leva meses ou anos.  
O Jornal Correio dos Açores que só tentou boicotar as evidências. Quem quiser ler o conteúdo da página nº 5 do livro 
IV Saudades da Terra está escrito isso "" Deixando aparte o que tenho atrás dito dos cartagineses, que conjeturei 
haverem sido os primeiros e antigos descobridores de todas as ilhas dos Açores”. Adiante escreve na mesma página 
"antes de ser achada pelos portugueses, setenta anos atrás descoberta por um grego”. Para quem tiver dúvidas deve 
ler no dito livro 

 
 

  
 
Olhar Povoacense added 5 new photos.Like Page 
16 hrs · Vila Franca do Campo ·  
VESTÍGIOS DE FENÍCIOS NA RIBEIRA DOS BISPOS, FREGUESIA DE N. ª SR.ª DOS REMÉDIOS. SERÁ? 
A 1ª imagem (foto) foi captada em Ħal Saflieni Hypogeum necrópole de Malta 
A 2ª imagem (foto) foi captada na Capadócia, Turquia 
A 3ª imagem (foto) foi captada na Ilha Terceira 
E as 2 últimas imagens (fotos) 4 e 5, foram captadas na Ribeira dos Bispos, Concelho de Povoação, Ilha de São Miguel. 
Conseguem visualizar algum padrão comum entre elas? 
O jornal Correio dos Açores saiu com reportagem hoje sobre o badalado assunto da semana passada "necrópole púnico-fenícia" 
encontrada na Ribeira dos Bispos, noticiado aqui pelo meu blog "Um Olhar Povoacense" após declarações proferidas em vídeo pelo 
investigador micaelense Mário Jorge Costa. Ora, uma equipa multidisciplinar, três arqueólogos e um historiador da arte e património, 
acompanharam o jornalista João Paz do jornal Correio dos Açores e o Presidente da Junta de Freguesia de N. ª Sr.ª dos Remédios António 
Medeiros no passado domingo, 10 de dezembro, à estrutura redescoberta, sendo em opinião desta equipa que a estrutura que já há 
muito é conhecida pelos locais é claramente um pombal escavado naquela rocha. Mas ficam várias questões no ar colocadas pelos 
populares. Quem se daria ao trabalho de tão árdua escavação naquela rocha para conceber um mero pombal? 
Com tanta madeira circundante naquela ribeira dar-se-iam ao trabalho de escavar na rocha para as pombas pousar? 
São apenas questões que "moem" a cabeça das pessoas. Feitas várias pesquisas na internet, Google, facilmente encontramos outros 
locais do mundo com algo muito idêntico ao que está na Ribeira dos Bispos. Será coincidência? Ou será que são pombais da época? 
Feitos por quem? Todos tiveram o mesmo pensamento e projeto? São muitas questões envoltas em muitos mistérios por desvendar! 
Pessoalmente custa-me a acreditar/aceitar que naquele tempo se dessem ao trabalho de trabalhar arduamente a rocha para conceber 
simples pombais. Mistério!  Povoação, quarta-feira, 13 de dezembro de 2017. 
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