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O Secretário Regional da Saúde consi-
derou ontem que o Tribunal de Contas e 
a Unidade de Saúde da Ilha Terceira fize-
ram uma interpretação diferente da legis-
lação, referindo-se à análise das contas de 
gerência da entidade em 2016.

“No fundo tem a ver com aquilo que 
se chama o período complementar de 
Janeiro, onde é possível fazer essas ope-
rações. 

Neste caso, em concreto, o Tribunal de 
Contas considerou que não estava a ser 
bem interpretada a legislação, enquanto 
da parte da Saudaçor se considerou que 
sim”, adiantou Rui Luís, em declarações 
aos jornalistas, à margem da inauguração 
do novo sistema de telemetria do Hospi-
tal da Ilha Terceira.

O Secretário Regional da Saúde rea-
gia a um relatório do Tribunal de Contas 
(TdC), em que é recusada a homologação 
das contas de gerência da Unidade de 
Saúde da Ilha Terceira, relativas a 2016, 
devido a “distorções materialmente re-
levantes” detectadas nos documentos 
contabilísticos.

“A relevância destes erros inviabiliza 
a realização da demonstração numérica, 
impossibilitando a homologação da con-
ta”, pode ler-se no relatório do TdC.

Segundo o Tribunal, a empresa públi-
ca Saudaçor efectuou uma transferência 
de cerca de 1,3 milhões de euros para a 
unidade de saúde a 19 de Janeiro de 2017, 
que “foi contabilizada como operação de 
tesouraria, por conta da gerência de 2016, 
mas utilizada no pagamento de despesas 
orçamentais desta gerência”.

Em sede de contraditório, o presidente 
do conselho de administração da Unidade 
de Saúde da Ilha Terceira disse que seguiu 
instruções da Saudaçor e que a operação 
foi considerada como “adiantamento por 
conta do orçamento de 2017”, tendo sido 
determinado que fosse registada com a 
data de 31 de Dezembro de 2016, apesar 
de ter sido efectuada a 19 de Janeiro de 
2017.

A Saudaçor terá reconhecido que essa 
operação iria “originar um saldo de ge-
rência de fundos próprios negativo”, ad-
mitindo que poderia “suscitar pedidos de 
esclarecimento”, mas não constituía uma 
“ilegalidade”.

O governante considerou que as en-
tidades fizeram uma interpretação di-
ferente da legislação, mas disse que, no 
próximo ano, a tutela terá “oportunidade 
de esclarecer e ver no encerramento das 
contas de 2018 quais os procedimentos 

corretos a adotar”.
Rui Luís adiantou que a Secretaria 

Regional da Saúde vai “acompanhar essa 
questão”, mas ressalvou que o período 
complementar “é utilizado em todas as 
administrações, quer sejam regionais ou 
nacionais”.

O relatório do TdC detecta ainda que 
“o mapa de descontos e retenções contém 
saldos negativos de fundos alheios, quer 
iniciais, quer finais, que influenciam os 

valores inscritos no mapa de fluxos de 
caixa”.

O Tribunal de Contas recomenda, por 
isso, que a Unidade de Saúde da Ilha Ter-
ceira contabilize como receita orçamental 
as receitas destinadas ao pagamento de 
despesas orçamentais e que regularize 
os saldos negativos das contas relativos 
a trabalho independente, ADSE, outras 
contribuições e devedores e credores di-
versos.

Tribunal de Contas detecta várias irregularidades 

Unidade de Saúde da Terceira diz que 
“engenharia” foi a mando da Saudaçor

Até 2028
Prevista construção de novo 
tribunal em Ponta Delgada

Um relatório do Ministério da Justiça 
aponta para a construção de 13 novos tri-
bunais, obras de ampliação em sete edifí-
cios e a requalificação de vários outros até 
2028, num investimento de 275 milhões 
de euros.

Num documento de trabalho do Mi-
nistério da Justiça é caracterizado o 
edificado dos tribunais de primeira ins-
tância e apresentado um pacote financei-
ro para 10 anos.

O plano propõe, até 2022, a construção 
de três novos tribunais em Vila Franca de 
Xira, no valor de 4,8 milhões de euros, Se-
simbra (1,95 ME) e em Beja (4 ME).

Até 2028, o relatório de trabalho avan-
ça com a possibilidade de construção de 
novos tribunais também em Felguei-
ras, Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra, 

Leiria, Oliveira do Bairro, Lisboa, Setúbal 
e Ponta Delgada.

O estudo aponta para a necessidade de 
obras de qualificação de vários tribunais 
em diversas zonas do país, no montante 
global de mais de 151 milhões de euros.

Na planificação a 10 anos apresentada 
pelo estudo do ministério de Francisca 
Van Dunem, entre construção de no-
vos tribunais, amplificação de edifícios e 
requalificação, o Governo pondera um in-
vestimento de pouco mais de 97 ME en-
tre este ano e 2022 e cerca de 178 ME de 
2023 a 2028.

O Plano Estratégico Plurianual de 
Requalificação e Modernização da Rede 
de Tribunais é um documento de trabalho 
que agora aguarda contributos dos diver-
sos operadores judiciários.

Fundação Oceano Azul 
dá a conhecer mar 
dos Açores a cientistas

O Oceanário de Lisboa anunciou que 
está a estudar um projecto de expan-
são para dar resposta ao crescimento 
constante do número de visitantes, que 
em 2017 atingiram 1,3 milhões, o que 
faz de uma das infraestruturas mais 
emblemáticas do Parque das Nações o 
segundo local mais visitado da capital a 
seguir ao Castelo de São Jorge.

“Estamos a ter grande sucesso, a 
crescer muito, mas isso coloca-nos um 
dilema, ou expandimos o Oceanário ou 
aumentamos os preços”, afirmou num 
encontro com jornalistas José Soares dos 
Santos, presidente da Fundação Oceano 
Azul (FOA), que anunciou ainda outras 
iniciativas no âmbito de uma nova cons-
ciência azul,  que passa, entre outros, 
pelo programa “Blue Azores” da Funda-
ção Oceano Azul, que vai organizar uma 
expedição em Junho com o objectivo de 
dar a conhecer às comunidades científi-
cas nacional e internacional o mar dos 
Açores e o valor ecológico do mar portu-
guês, porque só depois de se saber exac-
tamente o que existe se poderão proteger 
melhor as áreas marinhas.

Serão realizados estudos científicos, 
documentários, marcação de espécies 
e levantamento cartográfico dos fun-
dos marinhos, decorrendo a expedição 
a bordo do histórico navio Santa Maria 
Manuela, com o apoio do Almirante 
Gago Coutinho da Marinha Portugue-
sa, e do submarino de controlo remoto 
ROV LUSO da Estrutura de Missão para 

a Extensão da Plataforma Continental 
(EMEPC).

O mar dos Açores é já hoje visto 
pela comunidade científica como uma 
área marítima muito importante para 
a sustentabilidade do oceano, devido à 
biodiversidade dos seus ecossistemas. 

Mas há ainda um grande desconhe-
cimento dessa biodiversidade e das es-
pécies que o habitam. O programa “Blue 
Azores”, lançado em 2018, tem três anos 
de duração e o seu objectivo é promover 
e valorizar o capital natural dos Açores, 
em colaboração com o Governo Regio-
nal e outras entidades.
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Aberto de 2ª a Sáb. das 11h às 22h - Domingos e Feriados: encerrado

Publicidade

Delta “oferece ao mundo a beleza natural, 
o charme e a descoberta dos Açores” 

“Lançámos Ponta Delgada porque 
estamos muito empolgados com o que 
os Açores têm para oferecer”, afirmou 
ontem em Lisboa Corneel Koster, Vice-
presidente sénior da Delta Air Lines para 
Europa, Médio Oriente, África e Índia.

Questionado numa conferência de 
imprensa em Lisboa sobre o principal 
destino dos passageiros nos seus voos 
entre Nova Iorque JFK e Ponta Delgada, 
Corneel Koster afirmou que “a razão para 
o voo é o potencial real que acreditamos 
que o mercado tem para turistas residen-
tes nos Estados Unidos, particularmen-
te na área de Nova Iorque, mas também 
além disso”.

Os passageiros podem viajar em cone-
xão para outros destinos, “mas a principal 
razão da nova rota é oferecer ao mundo 
a beleza natural, o charme e a descoberta 
do que os Açores têm para oferecer”, su-
blinhou o executivo.

Sobre a possibilidade de tornar a rota 
dos Açores anual, o executivo afirmou 
que prefere “não especular”, mas subli-
nhou que “muitas vezes” a Delta cria rotas 
sazonais que, quando têm bom desempe-
nho, passa a anuais, como aconteceu com 
a rota Lisboa – Nova Iorque JFK, que 
passou de uma ligação de Verão em 2017 
a uma rota anual este ano.

A nova ligação entre Nova Iorque e 
Ponta Delgada começa amanhã e será 
operada cinco vezes por semana ao longo 
do Verão.

Corneel Koster acrescentou que a 
nova rota acaba por ser um regresso aos 
Açores, uma vez que como Pan Am, antes 
de existir a Delta, a transportadora ope-
rou voos entre Horta e Nova Iorque JFK, 
em 1939.

Os voos, em horas locais, partem de 
Ponta Delgada às 8h15 e chegam a Nova 
Iorque às 10h28, regressando às 21h 
para chegar aos Açores às 6h45 do dia 
seguinte. 

Aeroporto de Lisboa 
“muito saturado”

O Aeroporto de Lisboa está “muito 
saturado”, como “vários aeroportos” para 
onde a Delta Air Lines tem voos, mas 
ainda assim a companhia aérea obteve os 
slots de que precisava para crescer, afir-

mou Corneel Koster.
Questionado sobre eventuais dificul-

dades na obtenção de slots para as suas 
operações em Lisboa, o executivo da Del-
ta começou por dizer que “é um aeroporto 
muito saturado, como também são vários 
aeroportos para onde voamos”.

“A resposta está no facto de estarmos 
a crescer. Recebemos os slots que preci-
sávamos para fazer crescer a nossa opera-
ção”, salientou Corneel Koster.

Dados a que o PressTUR teve acesso 
indicam que o Aeroporto de Lisboa, ape-
sar de declarado lotado, manteve-se o que 
mais cresce em Portugal nos primeiros 
quatro meses deste ano.

Sobre a possibilidade de ter voos para 
o Porto, uma vez que já opera voos para 
Lisboa e Ponta Delgada, o executivo da 
Delta afirmou que “olhamos sempre 
cuidadosamente o desenvolvimento dos 
mercados e analisamos o potencial”, em-
bora actualmente não esteja “nas consi-
derações imediatas”.

Contudo, “vamos continuar a analisar 
o potencial de outros mercados europeus, 
incluindo o Porto”, que tem voos da TAP 
directos para Nova Iorque Newark. 

SATA: acesso ao Lounge da ANA

A partir de agora, a SATA proporcio-
na aos seus clientes SATA IMAGINE a 
oportunidade de acederem gratuitamen-
te ao Lounge ANA, no Terminal 1 do Ae-
roporto de Lisboa, um espaço premium 
que prima pela privacidade, conforto e 
tranquilidade dos passageiros, anunciou 
a companhia.

Em plena zona comercial do Termi-
nal 1 do Aeroporto de Lisboa, o Lounge 
ANA proporciona toda a comodidade 
valorizada pelos passageiros no período 
que antecede o voo, premiada com uma 
fantástica vista sobre a pista de aterra-
gem e descolagem. Os membros Gol-
dsky do programa SATA IMAGINE têm 
agora a possibilidade de aceder a todos 
os benefícios que o espaço coloca à dis-
posição.

“O bem-estar do cliente está sempre 
em primeiro lugar num Lounge que pri-
vilegia tanto os locais de trabalho – estão 
disponíveis computadores com ligação à 
internet grátis e exclusiva, áreas de car-
regamento de equipamentos eletrónicos, 
assim como televisões e jornais de todo 

o mundo – como os espaços de relaxe, 
com cabines privadas, sofás e luz de lei-
tura, sala de estar com cadeirões e até a 
possibilidade de se refrescar com um 
duche”, afirma uma nota da SATA en-
viada ao nosso jornal, acrescentando que  
“o Lounge ANA permite também o aces-
so a cafés, chás, sandes, frutas e bebidas 
variadas, incluindo alguns dos melhores 
vinhos portugueses”.

O acesso ao Lounge ANA está dispo-
nível para todos os membros Goldsky do 
programa SATA IMAGINE – clientes 
previamente Silversky que efectuem 60 
voos no Grupo SATA no período de 2 
anos ou que somem 40 mil milhas status 
no mesmo período de tempo.

Além deste upgrade, os passageiros 
Goldsky têm outros benefícios, como 
prioridade Goldsky em check-in de lista 
de espera, mais 10kg na franquia de ba-
gagem de porão nos voos regulares da 
SATA e um volume adicional em voos 
para os EUA (tarifas Smart, Discount, 
Prémio), assim como majoração em 30% 
das milhas bónus acumuladas pela reali-
zação de um voo na SATA (excepto tarifas 
discount).

Admitindo tornar a rota anual

Icelandair pediu prorrogação de prazo 
para decidir sobre a SATA

A Icelandair ainda não decidiu se vai entrar na segunda fase do processo de alienação de 
49% do capital social da Azores Airlines, tendo pedido uma prorrogação do prazo para tomar 
uma decisão e passar à segunda fase do processo da privatização - soube o Diário dos Açores 
através de fonte ligada ao processo.

O prazo para uma resposta nesta primeira fase terminou na passada Segunda-feira, mas os 
responsáveis da Icelandair continuam a estudar todo o processo relacionado com a privatização 
dos 49% da Azores Airlines, pedidno informações adicionais à companhia regional e mantendo 
reuniões com os responsáveis da SATA.

O nosso jornal sabe que estas conversações estarão numa fase final, devendo a companhia 
islandesa anunciar uma decisão nas próximas semanas.

A Icelandair foi a única empresa que se candidatou à privatização da Azores Airlines, tendo 
apresentado uma “declaração de interesse”. Se a empresa mantiver esse interesse, a fase final 
será caracterizada por reuniões finais entre ambas as partes, sendo que a SATA, depois, anun-
ciará a decisão final.

Delta inicia os voos 
para Ponta Delgada no 
próximo fim-de-semana, 
com cinco rotas semanais
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Carreira docente nos Açores é a “mais valorizada” 
do país, afirma Avelino Meneses 

O Secretário Regional da Educação 
e Cultura reafirmou ontem, em Ponta 
Delgada, que o Estatuto da Carreira 
Docente em vigor nos Açores desde 
2015 é o que mais valoriza o trabalho 
do professor no país.

Avelino Meneses, que falava aos 
jornalistas no final de uma audição 
na Comissão de Assuntos Sociais da 
Assembleia Legislativa sobre duas pe-
tições relativas ao reposicionamento 
da carreira docente, garantiu que na 
“transição” do Estatuto da Carreira 
Docente de 2007 para o de 2015 “não 
houve penalização”, mas sim “uma va-
lorização da carreira”.

“À luz do estatuto de 2007, o topo 
da carreira atingia-se com o índice 
340, ao fim de 35 anos de serviço. Ago-
ra, o índice 340 é alcançado ao fim de 
33 anos de serviço, ou seja, com uma 
poupança de dois anos”, frisou.

Para o Secretário Regional, existem 
nos Açores outras razões que, de acor-
do com o estatuto em vigor, levam à va-
lorização do trabalho dos professores, 
como o facto do topo da carreira já não 
ser o índice 340, mas sim o 370, o que 
significa “um acréscimo salarial de cer-

ca de 300 euros mensais”.
A estas razões acresce também a si-

tuação de que, nos Açores, a carreira 
“não conhece quotas” para efeitos de 
progressão, ao contrário do que sucede 

no continente e nas demais carreiras 
da Administração Pública, sublinhou 
Avelino Meneses.

Por outro lado, salientou que, no 
processo negocial então mantido com 

as estruturas representativas dos do-
centes nos Açores, houve a preocu-
pação de não existirem situações de 
desigualdade e financeiramente insus-
tentáveis.

PSD insta Governo a explicar atraso no descongelamento 
das carreiras da Administração Pública Regional 

Os deputados do PSD/Açores no parla-
mento açoriano instam o Governo açoria-
no a explicar e a justificar o atraso de cinco 
meses no descongelamento das carreiras 
da Administração Pública Regional e a re-
velar quanto arrecadou a Região Autóno-
ma dos Açores com o congelamento destas 
carreiras desde 2011. 

Bruno Belo, deputado do PSD/Açores, 
explica que “lamentavelmente, está quase 

tudo dito quando um governante conside-
ra ‘normal’ um atraso de cinco meses na 
reposição dos direitos dos trabalhadores”, 
atraso esse que “põe a nu a descoordenação 
dos serviços da Administração Pública Re-
gional”. 

O Orçamento do Estado para 2018 de-
termina que 25% da remuneração referen-
te ao descongelamento da carreira deveria 
ter sido pago em Janeiro; 50% em Setem-

bro; 75% em Maio de 2019 e os restantes 
25% em Dezembro de 2019. 

“O Vice-presidente do Governo Regio-
nal afirma, repetidas vezes, que todas as 
situações sobre os funcionários públicos 
da Região estão à distância de um clique. 
A verdade é que, neste momento, ainda há 
funcionários públicos a serem notificados 
das suas classificações para só depois po-
derem ter acesso ao descongelamento das 
carreiras”, denuncia o deputado social-
democrata. 

Bruno Belo exige também “seriedade” 
ao Governo Regional. Segundo o deputado, 
o executivo açoriano, que vai alinhar com 
o Governo da República no não aumento 
de salários na Função Pública em 2019, “já 
veio a correr dizer quanto vai custar à Re-
gião o descongelamento das carreiras, mas 
não disse quanto arrecadou a Região desde 
2011 com o congelamento das carreiras”.

“O Governo Regional tem de ser sério 
e honesto e revelar quanto arrecadou a 
Região com o congelamento das carreiras 
na Administração Pública Regional, me-
dida fixada em 2011 pelo então Primeiro-

ministro socialista José Sócrates, como 
consequência da sua governação irrespon-
sável, e que se traduziu em enormes sacrifí-
cios também para os açorianos”, lembrou.  

O deputado estranha que alguns de-
putados socialistas, que em outros tempos 
estavam ao lado dos trabalhadores, coor-
denando, inclusive, sindicatos na Região, 
estejam hoje na primeira linha da defe-
sa da governação de José Sócrates e da 
governação regional socialista, apenas e só 
porque estão no desempenho de funções 
parlamentares precisamente na bancada 
do PS. 

“Não se compreende como é que al-
guém que durante muitos anos se dizia 
defensora dos trabalhadores vem agora, 
com a mesma convicção que defendia os 
trabalhadores, defender alguém que não 
cumpre as suas obrigações e está em falta 
com esses mesmos trabalhadores, isto é, 
deve dinheiro aos funcionários públicos”, 
afirmou Bruno Belo, numa referência à 
intervenção em plenário da deputada so-
cialista Graça Silva, ex-coordenadora da 
CGTP-Açores.

Exposição de fotografia “Serralves em Festa” inaugurada 
a 8 de Junho em frente à Igreja Matriz de Ponta Delgada

A exposição de fotografia “Serralves 
em Festa”, organizada pela AFAA - Asso-
ciação de Fotógrafos Amadores dos Aço-
res, em parceria com a Câmara Municipal 
de Ponta Delgada e a Fundação de Ser-
ralves, vai ser inaugurada a 8 de Junho, 
pelas 18h30, em frente à Igreja Matriz de 
São Sebastião.

A mostra, que pode ser apreciada pelo 
público em geral entre 9 e 28 de Junho, 
é composta por 24 fotografias, da autoria 

de oito fotógrafos.
A cooperação desenvolvida, há já al-

guns anos, entre a maior Câmara dos 
Açores e a Fundação Serralves, tem sido 
um sucesso, com enorme vantagem para a 
mobilidade cultural e artística entre Pon-
ta Delgada e o Porto.

Aliás, segundo o Presidente José Ma-
nuel Bolieiro, “o cosmopolitismo cultural 
e talentoso que as exposições na Funda-
ção Serralves permite, ajuda à promo-

ção dos artistas e talentos residentes em 
Ponta Delgada e dá notoriedade à nossa 
cidade”.

De salientar que a mostra surge na 
sequência de uma visita de fotógrafos da 
AFAA ao “Serralves em Festa 2017”, pro-
movida como uma recolha fotográfica. O 
objectivo desta visita foi precisamente re-
colher imagens com vista à realização de 
uma exposição de rua em Ponta Delgada, 
que agora se concretiza.

Na recolha, participaram oito fotógra-
fos, tendo sido submetidas a apreciação 
de um júri criado para o efeito 40 ima-
gens, das quais 24 ficaram seleccionadas 
para a presente exposição.

Ana Bela Correia, Cecília Preto, Gabi 
Pontes, Jorge Kol de Carvalho, José Fran-
co, José Maria Sousa, Paulo Balreira e 
Pedro Mota Preto são os autores das fo-
tografias que vão estar patentes junto à 
Igreja Matriz já a partir de 9 de Junho.
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BE defende “consenso alargado” 
na Região para alterar lei do Mar

O Bloco de Esquerda (BE) saudou 
a intenção manifestada pelo Presi-
dente do Governo Regional de apre-
sentar uma proposta de alteração à lei 
do Mar, uma promessa eleitoral do PS 
que “tardava em ser cumprida, apesar 
dos sucessivos desafios lançados pelo 
BE”.

O partido “estranhou”, no entanto, 
que a iniciativa não tenha sido apre-

sentada pelo Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista. 

Segundo recorda, em comunicado, 
“há um mês atrás, no dia 24 de Abril, 
perante o silêncio e inércia do PS e do 
Governo Regional sobre esta matéria, 
o Bloco de Esquerda apresentou – e 
entregou na Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores – uma 
proposta de igual teor, com o objecti-

vo de alterar esta lei que é um atenta-
do à Autonomia e que retira qualquer 
poder à Região sobre o seu mar”.

“Dado o alcance destas propostas e 
o seu impacto no processo de aprofu-
damento da Autonomia dos Açores”, 
o Bloco de Esquerda solicitou a 24 de 
Abril uma audiência com o presiden-
te do Governo Regional dos Açores, 
para abordar estas matérias. “Um 
mês depois, continua sem resposta”, 
refere.

O BE alerta que a proposta de al-
teração à lei do Mar anunciada pelo 
presidente do Governo Regional de-
verá ser analisada pela Comissão 
Eventual para a Reforma da Autono-
mia (CEVERA), que, por proposta do 
PS, consensualizada com os restantes 
partidos, é a comissão indicada para 
este tipo de iniciativas.

O Bloco de Esquerda refere ainda 
manter “disponibilidade para traba-
lhar para um consenso alargado sobre 
a ‘Lei do Mar’, que é de primeira im-
portância para os Açores, e espera que 
o Governo e o PS, através da sua maio-
ria, não atropelem os compromissos 
assumidos na Assembleia Legislativa 
dos Açores”.

Para os bloquistas, “a alteração da 
lei do mar é independente da necessi-
dade de qualquer revisão do Estatuto 
Político-Administrativo, assim como 
da própria Constituição da Repúbli-
ca”.

ADSE avança com reembolso 
de despesas da saúde dos
funcionários públicos açorianos 

A ADSE vai avançar com o reem-
bolso imediato das despesas de saúde 
dos funcionários públicos da Região, 
revelou o Sindicato dos Trabalha-
dores da Administração Pública dos 
Açores (Sintap-Açores).

“Na sequência da publicação do 
Dec. – Lei n.º 33/2018, de 15 de Maio, 
que aprova as normas necessárias à 
execução do Orçamento de Estado 
para 2018, o SINTAP informa que 
ADSE vai finalmente avançar com o 
reembolso imediato das despesas de 
saúde dos trabalhadores da Adminis-
tração Regional dos Açores”, lê-se em 
comunicado.

O sindicato recorda que “até ao dia 
1 de Janeiro de 2018 os Açores reti-
nham, não entregando, os descontos 
dos seus funcionários públicos para 
a ADSE, privando-a dos meios fi-
nanceiros necessários ao aumento da 

cobertura da sua rede de serviços de 
saúde protocolados na Região, pena-
lizando assim aqueles seus trabalha-
dores”.

“Por força do acórdão do Tribunal 
de Contas, que considerou tal actua-
ção indevida e ilegal, o Governo Re-
gional passou a enviar a partir daquela 
data os descontos dos seus funcioná-
rios para a ADSE, deixando, simul-
taneamente e de forma unilateral, de 
proceder aos respectivos reembolsos 
como fazia até aí, sem aguardar pela 
publicação do decreto que visava re-
gularizar toda esta matéria”, aponta 
o Sintap, acrescentando que, por sua 
vez, a Madeira, “para não penalizar 
os seus trabalhadores, decidiu conti-
nuar a pagar os reembolsos dos seus 
funcionários até à publicação daque-
le diploma, procedendo ao posterior 
acerto de contas com a ADSE”. 

“Daí o termos pedido e esperado 
que os Açores seguissem uma actua-
ção socialmente correcta e legalmen-
te aceitável como esta”, sublinhou o 
sindicato. “Lamentando não termos 
sidos entendidos e a falta de sensibi-
lidade social revelada, o Sintap rei-
vindica agora que a ADSE aumente e 
reforce a sua rede de serviços de saú-
de protocolados de modo a prestar 
mais e melhores benefícios aos seus 
associados nos Açores, à semelhança 
do que acontece actualmente no con-
tinente”, conclui o Sintap- Açores.

Detido suspeito de atear fogo 
na casa onde vivia por vingança 
contra o proprietário  

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou 
ontem a detenção de um homem de 51 
anos de idade “fortemente indiciado 
pela presumível prática do crime de 
incêndio”.

Em causa está um incêndio que 
deflagrou, “na passada semana,  numa 
casa de habitação sita numa zona 
central da cidade de Ponta Delgada, 
onde o suspeito vivia num quarto ar-
rendado”, informa a PJ.

O suspeito “terá agido movido 
por sentimentos de vingança contra 
o proprietário da habitação, na se-
quência de um desentendimento por 
si provocado, em razão de ter recebi-
do ordem de saída daquele espaço”.

Num comunicado ontem emitido, 
a PJ explica que o indivíduo “inflamou 

a roupa da cama através de isqueiro, 
cujas chamas rapidamente se propa-
garam, provocando muitos danos e 
criado um sério risco de propagação 
às habitações contíguas”, numa situ-
ação que, segundo a polícia, colocou 
“em perigo não só bens patrimoniais 
de valor consideravelmente elevado 
como a vida de pessoas ali residen-
tes”, por se tratar de “uma zona de 
grande densidade urbana e com casas 
de traça antiga, o que só foi evitado 
pela pronta intervenção dos bombei-
ros”.

O detido, que já tinha antecedentes 
criminais noutro país, foi presente às 
competentes autoridades judiciárias, 
com vista à aplicação das medidas co-
activas “tidas por mais adequadas”.

O Arquipélago - Centro de Artes 
Contemporâneas promove amanhã, 25 
de Maio, a exibição do documentário 
“Vinho”, que tem ideia e argumento 
de João da Ponte e André Laranjinha, 
realização de André Laranjinha. 

O documentário, integralmente 
gravado na ilha do Pico, é coproduzido 
pela Alice’s House, Moby Dick, Agecta 
- Agência para a Coesão Territorial e 
Museu do Pico.

Na sinopse do trabalho, a ilha do 
Pico é descrita como “uma crosta de 
lava no meio do oceano Atlântico, 
onde os habitantes, à falta de terra 
boa, cravaram a vinha na pedra”. 

“Fustigada pelo rocio do mar e pelo 
frio do inverno que desce a monta-
nha, a vinha vinga na secura da pedra 
com a ajuda de homens, cuja vida gira 
em grande parte à volta da cultura da 
vinha e do vinho. Na ilha do Pico, as 
adegas, mais do que lugares onde se 
guarda o vinho, a água-ardente, os 
licores, são lugares de portas abertas 
ao encontro, à partilha, à discussão, à 
música, ou ao recato no final de um 
dia de trabalho”, lê-se.

Documentário 
“Vinho” exibido 
no Arquipélago



Filipa Fagundes, de 18 anos, da ilha Ter-
ceira, é a nova Miss Queen Açores, eleita 
no passado Sábado, no Gimnodesportivo 
da Povoação. A beldade, que arrecadou 
ainda o título de fotogenia, vai participar 
na final do concurso Miss Queen Portugal 
que acontece no mês Setembro em Viana 
do Castelo.

Carolina Aguiar, do Porto Formoso - 
ilha de São Miguel, e Cristina Carvalho, 
da ilha do Faial, foram coroadas 1º e 2º 
Damas, respectivamente.

Neste concurso, composto por 15 con-
correntes, foram ainda distinguidas com 
os títulos de Miss Simpatia, Mariana Pi-
mentel de Ponta Garça - São Miguel; Miss 
Popular, Isabella Silva, da ilha Terceira; 
Miss Zumba, Mariana Rodrigues, de São 
Miguel e Miss Facebook cujo título foi 
partilhado por Érica Rodrigues, de Santa 
Maria e Carolina Aguiar, de São Miguel 
que acumulou o título de 1ª Dama.   

As candidatas desfilaram em traje ca-
sual, gala e biquíni para a plateia e um 
júri composto por 5 elementos.

Os intervalos foram animados por alu-
nos da Academia de Música da Povoação. 

Este evento contou ainda com as pre-

senças da Miss Queen Portugal e Miss 
Açores 2017. 

O concurso Miss Queen Açores 2018 
foi, uma vez mais, organizado pelo Mira 
Mar Sport Clube e apoiado pela Câmara 
Municipal da Povoação.
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Órgão histórico do Museu Vivo 
do Franciscanismo volta a tocar 

O órgão histórico do Museu Vivo do 
Franciscanismo voltou a tocar no passado 
dia 18, por ocasião do Dia Internacional dos 
Museus, culminando assim um processo de 
recuperação e conservação levado a cabo pela 
Câmara da Ribeira Grande com o propósito 
de “preservar parte importante da histórica 
cultural e religiosa do concelho”, referiu Ale-
xandre Gaudêncio.

O Presidente da autarquia presidiu à 
cerimónia de inauguração das obras de 
restauro do órgão de tubos que não era uti-
lizado há sensivelmente um século. “A con-
clusão dos trabalhos de recuperação deste 
órgão histórico vinca a nossa preocupação de 
preservar este instrumento e é com enorme 
satisfação que podemos ouvi-lo tocar no-
vamente, praticamente após um século de 
inactividade”, realçou.

Após o restauro, acrescentou Alexan-
dre Gaudêncio, “é nosso desejo dinamizar 
o ensino do órgão e aproveitar as condições 
existentes para a realização regular de even-
tos musicais, aproveitando ao máximo o am-
biente e a excelente acústica do Museu Vivo 
do Franciscanismo.”

Alexandre Gaudêncio destacou, a propó-
sito que “o restauro dos instrumentos histó-
ricos açorianos permite recuperar uma tradi-

ção única no panorama nacional, revelando 
simultaneamente sensibilidade patrimonial 
e uma preocupação artística, legados im-
prescindíveis para as gerações vindouras.”

A conclusão dos trabalhos de recupe-
ração e conservação do órgão histórico do 
Museu Vivo do Franciscanismo foi assina-
lada com um concerto de música erudita 
barroca interpretado pela soprano Andreia 
Colaço, acompanhada por Carla Cordeiro 
(violoncelista) e Svetlana Pascoal (pianista/
organista).

Do concerto “Pérolas do Barroco” cons-
taram obras de grandes nomes da música 
como Vivaldi, Haendel, Bach e Pergolesi, in-
tegrando na sua concepção árias e excertos de 
peças sacras de alguns dos mais significativos 
compositores da época, as quais não são fre-
quentemente executadas nos Açores ou são, 
na sua maioria, desconhecidas do público.

O órgão do convento de Nossa Senhora 
da Guadalupe foi construído em 1863 e é 
quarto maior instrumento construído por 
João Nicolau Ferreira (1820-1878), de entre 
os nove por ele construídos. Natural de Pon-
ta Delgada, João Nicolau Ferreira era car-
pinteiro de profissão e foi instruído na arte 
da organaria pelo padre Joaquim Silvestre 
Serrão.

Venda de produtos para fora da Região 
e investimento externo aumentam nos Açores

O Vice-presidente do Governo desta-
cou a evolução positiva que se tem regis-
tado no saldo da balança comercial dos 
Açores, indicador que traduz a diferen-
ça entre exportações e importações de 
bens e serviços, devido ao aumento das 
vendas de produtos para fora da Região 
ocorrido em 2017, que registou uma 
nova subida no primeiro trimestre deste 
ano, assim como a subida de intenções 
de investimento externo no arquipélago.

“Nos Açores, depois de, em 2017, a 
nossa balança externa ter melhorado 
o seu saldo em 34%, no primeiro tri-
mestre deste ano houve um acréscimo 
de melhoria do nosso saldo da balança 
comercial de mais 45%”, comparativa-
mente ao mesmo período do ano pas-
sado, frisou Sérgio Ávila, que falava, em 
Ponta Delgada, num encontro com em-
presários das Canárias.

O titular da pasta da Competitividade 
Empresarial acrescentou que, se se asso-
ciar a esta significativa evolução o cres-
cimento de 22% registado no último 
ano por parte das empresas aderentes 
da Marca Açores e a subida de vendas 
dos principais sectores com capacidade 
exportadora, comprova-se que a Re-
gião está “a crescer muito em termos da 
melhoria da balança comercial”.

De acordo com os mais recentes in-
dicadores estatísticos, o comércio com o 
exterior registou no primeiro trimestre 
deste ano aumentos de 3,1% na venda de 
produtos lácteos, de 16,4% na venda de 
conservas, de 5,2% na venda de peixe e 
de 11,2% na venda de carne bovina, face 
aos primeiros três meses do ano passa-
do.

Para o governante, esta evolução re-
gistada não esgota a capacidade e o po-
tencial de crescimento exportador da Re-
gião, salientando, a propósito da missão 

empresarial Açores-Canárias que visita 
esta semana o arquipélago, promovida 
pelo Governo dos Açores, que há merca-
dos a conquistar.

“Conquista-se atraindo, [neste caso], 
empresas das Canárias, que são empre-
sas importadoras, como vamos fazer 
nestes três dias”, criando canais de con-
tactos, de distribuição e de venda, afir-
mou Sérgio Ávila.

Para potenciar este objectivo, o 
Vice-Presidente salientou ainda que, 
através do sistema de incentivos à 
internacionalização, foi criado um apoio 
de até 90 por cento dos custos com o en-
vio de produtos regionais até ao destino 
final.

Além de mais esta oportunidade para 
estabelecer novos negócios que represen-
ta a visita de empresários das Canárias 

aos Açores, Sérgio Ávila acrescentou que 
esta missão também apresenta a possibi-
lidade de captar ainda mais investimen-
to externo para a Região.

“Neste momento, o Governo dos Aço-
res, através da Sociedade para o Desen-
volvimento Empresarial dos Açores – 
SDEA, está a acompanhar 37 projectos 
de investimento externo na Região que 
poderão representar um potencial de 
mais de 135 milhões de euros de investi-
mento externo na Região”, frisou.

O governante salientou que a dinâ-
mica de aumento de novos negócios e 
projectos tem sido estimulada, entre ou-
tros factores, pela aposta na promoção e 
valorização nacional e internacional dos 
produtos e serviços regionais e pela cria-
ção de um sistema de incentivos à expor-
tação e investimento nos Açores mais fa-

vorável do que no resto do país e estados 
ou regiões da Europa.

A missão empresarial Açores-Caná-
rias, que se realiza até 26 de Maio, en-
volve uma dezena de empresários e sur-
ge no âmbito da estratégia de fomento 
à exportação promovida pelo Governo 
dos Açores e na sequência da visita, em 
Setembro de 2017, do Presidente do Go-
verno das Canárias, Fernando Clavijo 
Batlle, aos Açores.

Esta missão empresarial inclui visitas 
a empresas locais, visando conhecer ‘in 
loco’ a origem dos produtos e os seus mé-
todos de produção e fabrico, bem como a 
realização de reuniões B2B (business to 
business), ou seja, reuniões presenciais, 
com representantes de cerca de três de-
zenas de empresas de várias ilhas dos 
Açores.

A missão empresarial 
Açores-Canárias, que se rea-
liza até 26 de Maio, envolve 
uma dezena de empresários

Filipa Fagundes é a nova 
Miss Queen Açores 
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Acesso à Montanha do Pico limitado 
a 320 visitantes por dia a partir de Junho

A partir do próximo mês de Junho, 
o acesso à Montanha do Pico passará a 
ter um limite de 320 visitantes por dia e 
de 160 em simultâneo.

A medida consta da portaria da Se-
cretaria Regional da Energia, Ambiente 
e Turismo, ontem publicada em Jornal 
Oficial, que introduz alterações ao Re-
gulamento de Acesso à Reserva Natu-
ral da Montanha do Pico referentes às 
actividades lúdicas e de visitação que 
podem ser realizadas naquela área pro-
tegida.

O objectivo, segundo o Executivo 
regional, passa por estabelecer limites 
diários de subidas e de pernoitas na 
cratera, rever o valor das taxas das su-
bidas autónomas e do acesso ao Piqui-
nho, bem como incentivar as pernoitas 
na cratera acompanhados por Guias da 
Montanha através da criação de uma 
taxa para a pernoita aplicável ao visi-
tante autónomo.

O documento refere que o acesso à 
montanha deve ser efectuado pelo tri-
lho assinalado no terreno e, no que 
toca ao limite de 160 visitantes em si-
multâneo, este poderá ser reduzido ou 
aumentado, até 25%, “por decisão do 
Director do Parque Natural do Pico, 
tomada para um período específico, em 
função do estado do trilho e das condi-
ções meteorológicas”.

Quanto às pernoitas na cratera da 
Montanha do Pico, a partir do próxi-
mo mês passam a estar condicionadas 
a um máximo de 32 visitantes por dia e 
à realização de reserva prévia, devendo 
a escalada ser iniciada durante a tarde e 
terminada na manhã do dia seguinte.

A portaria prevê ainda ajustar as ta-
xas aplicáveis, introduzindo maior mo-

deração nos usos que podem ser mais 
impactantes, através da criação de uma 
taxa suplementar para a pernoita na 
cratera, do aumento do valor no acesso 
ao Piquinho, quer seja nas subidas au-
tónomas ou através das entidades que 
podem operar nesta Reserva Natural, 
bem como do aumento do valor cobra-
do pela escalada autónoma.

Está também previsto o alargamen-
to do período de funcionamento da 
Casa da Montanha, passando, durante 
todo o mês de Outubro, a estar aberta, 
ininterruptamente, das 08h00 de Sex-
ta-feira às 20h00 de Domingo e, nos 
restantes dias da semana, das 08h00 
às 20h00. O mesmo horário mantém-
se em vigor no mês de Maio, enquanto, 

de 1 de Junho a 30 de Setembro, está 
aberta durante todo o dia e, de 1 de No-
vembro a 30 de Abril, todos os dias das 
08h00 às 18h00.

O executivo refere que “a regula-
mentação destes aspectos resulta da ne-
cessidade de melhor promover, gerir e 
valorizar os recursos e valores naturais 
e culturais desta área protegida, orde-
nando e regulamentando as interven-
ções susceptíveis de os degradar, e de 
garantir o acesso em segurança dos vi-
sitantes, tendo em consideração as na-
turais dificuldades no acesso e os riscos 
indissociáveis à prática de montanhis-
mo numa área natural com as caracte-
rísticas da Montanha do Pico, sujeita a 
frequentes mudanças meteorológicas e 

a largos períodos de visibilidade redu-
zida”.

A portaria ontem publicada revoga a 
n.º 29/2016, de 22 de Março, com o ob-
jectivo “de intensificar os mecanismos 
de responsabilização individual aplicá-
veis aos visitantes e ajustar as taxas de 
acesso à Montanha do Pico, enquanto 
instrumentos de protecção ambiental 
da Reserva Natural e de estímulo ao 
desenvolvimento de actividades com 
recurso a operadores especializados e 
acompanhadas por Guias de Monta-
nha, devidamente habilitados e reco-
nhecidos, após auscultação do Conselho 
Regional do Ambiente e do Desenvol-
vimento Sustentável e a Associação de 
Guias de Montanha dos Açores.

Estudantes de Biologia 
promovem reflexão sobre
viabilidade da aquacultura

“Reflectindo sobre a Viabilidade 
da Aquacultura nos Açores” é como se 
intitula o encontro que decorre ama-
nhã, 25 de Maio, na Universidade dos 
Açores.

Organizado pelo Núcleo de Estudan-
tes de Biologia da academia açoriana, 
o debate tem por objectivo “informar 
e dar a conhecer qual a visão dos Aço-
res sobre a adopção da aquacultura nos 
seus mares e nos seus terrenos, tentan-
do assim compreender a sua viabilidade 
para os Açores, interligando as opiniões 
de diversas áreas de gestão e conheci-
mento”.

“A aquacultura é uma área de grande 
valor económico em expansão na Euro-
pa e no Mundo, estando Portugal ainda 
a dar os seus primeiros passos. Com o 
advento da Aquacultura, há a pretensão 
de reduzir a pesca intensiva e muitos 
outros males que a mesma continua a 
promover nos meios marinhos”, desta-
ca o núcleo de estudantes, em nota de 
imprensa.

O encontro, de entrada livre, a ter 
lugar no Anfiteatro I da Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da Universidade 
dos Açores, contará com a presença da 
empresa proponente no sector, a Aqua-
zor, da Direcção Regional para as Pes-
cas e da EDA Renováveis. 

Participação ainda no debate a As-
sociação de Produtores de Espécies De-
mersais dos Açores (APEDA) e o CIBIO 
Açores.

Alunas açorianas 
vencem da fase nacional
do concurso Euroscola 

Os secretários regionais adjun-
tos da Presidência para os Assun-
tos Parlamentares, Berto Messias, 
e para as Relações Externas, Rui 
Bettencourt, felicitaram as alunas 
da EB2,3/S de São Roque do Pico, 
Carlota Ávila e Inês Ponte, bem 
como o professor José Costa, pela 
vitória obtida na fase nacional do 
concurso Euroscola.

Os dois membros do Governo 
manifestaram satisfação pela con-
quista agora obtida, salientando 
que testemunharam a preparação e 
a determinação destas alunas, que 
davam garantias de uma excelente 
representação dos Açores na fase 
nacional, quando reuniram com 
elas e com os docentes da escola 
no âmbito da visita estatutária à 
ilha do Pico, realizada em abril.

Para o executivo, a vitória 
“reveste-se de particular impor-
tância” tendo em conta que a ses-
são nacional, que se realizou na 
Assembleia da República, envol-
veu a participação de equipas de 

20 escolas de todo o país.
Na sequência desta vitória, o 

prémio é uma visita a Estrasburgo 
para 30 alunos da EB2,3/S de São 
Roque do Pico, que terão oportu-
nidade de representar Portugal e 
conhecer ‘in loco’ as instalações do 
Parlamento Europeu.

O concurso Euroscola é organi-
zado, a nível nacional, pelo IPDJ 
e pelo Gabinete de Informação do 
Parlamento Europeu em Portugal, 
com a participação da Assembleia 
da República e, nos Açores, em 
parceria com o Parlamento Regio-
nal e com a Direcção Regional da 
Juventude.

Depois de vencerem o Con-
curso Euroscola na fase regional 
e nacional, Carlota Ávila e a Inês 
Ponte vão representar Portugal 
na sessão que terá lugar no Parla-
mento Europeu, em Estrasburgo, 
em que também participam cerca 
de 500 jovens de escolas dos vá-
rios Estados Membros da União 
Europeia.

Pernoitas na cratera limitadas 
a 32 pessoas e sujeitas a taxa 
suplementar. Aumenta o ainda 
valor no acesso ao Piquinho
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Toy e ‘Fala Quem Sabe’ actuam no Faial da Terra 
O Império da Santíssima Trindade 

do Faial da Terra, concelho da Povoa-
ção, realiza-se de 25 a 27 de Maio. Os 
destaques do programa das festas vão 
para a presença dos terceirenses “Fala 
Quem Sabe” e do artista português Toy.

O Império da Trindade está, desde 
2014, a cargo de um grupo de sete jo-
vens mordomos, naturais daquela fre-
guesia, que pretendem dinamizar “não 
só o próprio império, recuperando tra-
dições e criando novas, mas acima de 
tudo a freguesia e a sua população”, re-
ferem em nota de imprensa.

Sobre a programação das festas, pre-
vê-se amanhã, 25 de Maio, pelas 14 ho-
ras, na Casa do Povo do Faial da Terra, a 
realização de um convívio para os idosos 
do concelho da Povoação. O evento faz 
parte do Programa Integrado de Poli-
ciamento de Proximidade da Polícia de 
Segurança Pública de Ponta Delgada e 
conta com a colaboração da Junta de 
Freguesia de S. Sebastião (Matriz Ponta 
Delgada) e do Centro Intergeracional de 
São Sebastião.

Esta é já a quarta vez que este grupo 
se desloca ao Faial da Terra para pro-
porcionar às camadas séniores do con-
celho da Povoação uma tarde diferente 

e animada. 
No mesmo dia, às 19h30 a Coroa 

da Santíssima Trindade irá ser leva-
da, em procissão, da casa do mordomo 
para o Triato da Praça, onde será feita a 
abertura oficial das festas em honra da 
Santíssima Trindade. Às 20h30 serão 

servidas no mesmo local, as tradicionais 
Sopas do Espírito Santo desta fregue-
sia.

Pelas 21h30 terá início a animação 
prevista para essa noite com a actu-
ação dos “Fala Quem Sabe”. O grupo 
terceirense chegou ao público através de 

um programa divulgado pela RTP Aço-
res e tornou-se popular entre os açoria-
nos. Para encerrar a noite teremos o ar-
tista local Eduardo Simas às 23h00.

As actividades previstas para Sába-
do, 26 de Maio, terão início às 14 horas, 
na praça central da freguesia, com pula-
pulas e pinturas de um mural para todas 
as crianças. 

O programa musical deste dia co-
meça às 21h30 com a cantora popular 
micaelense Andreia Macário, seguindo-
se, às 22h30, o destaque da noite, com 
o cantor Toy, autor de êxitos como “Es-
tupidamente Apaixonado” e “Chama o 
António”. 

No dia 27, a organização das festas 
destaca a coroação que irá sair do Tria-
to para a Igreja de Nossa Senhora da 
Graça no Faial da Terra, por volta das 
12 horas, acompanhada pela Sociedade 
Musical Sagrado Coração de Jesus do 
Faial da Terra. A celebração eucarística 
será celebrada pelo Padre João da Pon-
te, pároco local, e cantada pelo grupo 
coral desta paróquia. A animação musi-
cal de domingo ficará a cargo da Socie-
dade Musical Sagrado Coração de Jesus 
do Faial da Terra, que dará um concerto 
pelas 21h30.

J. Chrys Chrystello*

Nova educação 

A ideia da nova educação é fazer com que os 
professores estejam cada vez menos preparados 
e criem alunos ignorantes. É a teoria do mínimo 
denominador comum. Não interessa a nenhum 
governo uma população culta, educada e lida...
depois era mais difícil regê-los. Segue-se uma nova 
versão da máxima salazarista “quanto mais igno-
rantes mais felizes...” ou no seu formato original: 
“Um povo culto é um povo infeliz.” Sejamos felizes, 
sejamos incultos. A razão de todas as infelicidades 
reside na Santa Cultura que tanta dor pariu. Depois 
criam-se artificialmente novas castas (este país 
sempre foi um país de castas). 

Primeiro, havia uma dicotomia entre professores 
primários, secundários e os universitários. Vasos 
não-comunicantes e estanques. Depois passaram 
os primários a professores do básico. Não os me-
lhoraram, nem deram mais instrumentos de cultu-
ra e de formação, promoveram-nos no nome, título 
e casta. Fizeram isso com os do secundário e apenas 
restava agora a dicotomia entre os do Politécnico e 
os das Universidades. Como não lhes deram mais 
formação, nem preparação nem educação, os pro-
fessores primários (e a minha mãe era-o) apesar 
de serem equivalentes aos antigos professores de 
Liceu continuavam com a mentalidade de profes-
sores primários, o que impedia o sistema de seguir 
em frente e evoluir (as honrosas exceções que ainda 
existem e estão no ativo que me perdoem este de-
sabafo) e se sentiam atacados quando os colegas 
que vêm de outros ramos do ensino e com outra 
formação académica os confrontam.

A ignorância e a falta de preparação de tantos 
professores até doem. Já basta haver programas que 

pouco ou nada ensinam (cada vez são mais curtos, 
inúteis e fúteis para contrapor a asserção vigente 
no meu tempo de que aprendiam coisas de que 
mais tarde não se iriam servir). Claro que a falta de 
preparação dos professores aplicada numa educação 
de massas, caraterizada pelo mínimo denominador 
comum, vai perpetuar o ciclo descendente de conhe-
cimentos, e cada vez haverá mais burros nas fileiras. 
Isso é altamente importante para os políticos no 
poder. Quanto mais iletrados os professores e seus 
alunos, melhor serão conduzidos os dez milhões 
de cordeiros do rebanho da nação portuguesa. A 
educação é uma fábrica de analfabetos para ensinar 
mais analfabetos futuros.

 Quanto a estruturas, o país tem demasiadas 
leis e incumprimentos a mais...para quê tantas se 
ninguém as cumpre? Quando as tentam impor, 
é sempre duma forma arbitrária, bruta e cega de 
aderência à letra da lei e não ao seu espírito, ou en-
tão limita-se a uma mera caça à multa. Uma coisa 
é ter regras e normas, outra é tentar impô-las a 
uma população impreparada e ignorante pela força 
bruta. Há ainda os lóbis fortíssimos dos médicos, 
farmacêuticos e advogados em quem ninguém toca 
e são corresponsáveis pela má saúde do país. O 
que é preciso é civilizar [leia-se DOMESTICAR] 
o povo primeiro para se poderem impor regras e 
normas...vive-se numa Ditadura republicana, de 
esgares monárquicos, disfarçada de democracia. 
Tal como no tempo do Hitler só quando chegar 
à nossa porta é que nos daremos conta por onde 
nos levaram... As democracias só podem funcio-
nar com gente culta e preparada e não com quase 
dez milhões de analfabetos como em Portugal.... 

Nos outros países (e na Austrália vi isso) fazem-se 
sacrifícios e o país avança e progride, aqui obrigam-
se a sacrifícios e o país fica na mesma. Aqui só se 
trabalhou para a estatística europeia e não para 
criar riqueza. É isso que acontece com os empre-
sários portugueses na sua maioria. Como escrevia 
Mendo Henriques (agosto 2008) “é altura de fazer 
uma revolução e dar o poder a quem tem cultura e não 
a quem tem dinheiro”.

É tudo uma questão de visão, os portugueses 
quando a têm, é tipo túnel. Outros veem mais longe 
e preocupam-se com o futuro. Aprendi imenso 
com os chineses, foi a lição mais importante. 
Nunca me esqueço também daquilo que mais me 
impressionara na aprendizagem com os aborígenes 
australianos: como sobreviver milhares de anos 
com uma cultura oral, sem escrita, sem posse de 
terras, sem matar (a não ser o que é necessário 
para uma alimentação frugal, para preservar o 
meio-ambiente). Assim foram capazes de manter 
um segredo durante séculos (como era o crioulo de 
português que uma tribo manteve durante mais de 
quatrocentos anos).

A maioria dos habitantes, desta Lusitânia sem 
alma, não quer saber de princípios. Abomina quem 
os tem. Se bem que poucos, ainda existem alguns, 
que os preservam e perseveram. Se não são mais 
ouvidos, quando ainda têm direito a tempo de 
antena nas rádios e televisões, é porque os seus 
programas só são transmitidos quando todos 
dormem e apenas os alcoólicos com insónia estão 
despertos. 

*Presidente da Associação Internacional
dos Colóquios da Lusofonia
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A chanceler alemã, Angela Merkel, 
vai efectuar uma visita oficial a Por-
tugal nos dias 30 e 31 deste mês a 
convite do Primeiro-ministro.

O anúncio foi revelado por António 
Costa, conforme se pode ler no comu-
nicado do gabinete do líder do execu-
tivo português.

Na mesma nota, adianta-se que 
Angela Merkel visitará no dia 30, em 
Braga, o novo Centro de Investigação 
e Desenvolvimento da empresa Bos-
ch, deslocando-se também ao Porto, 
designadamente ao Instituto de In-
vestigação e Inovação em Saúde, I3s.

O programa inclui também um 
debate sobre o projecto europeu com 
estudantes de doutoramento da Uni-
versidade do Porto, no âmbito da ini-
ciativa “Encontros com os cidadãos”.

A parte institucional do programa 
da chanceler alemã em Portugal terá 
lugar em Lisboa, no dia 31, sendo re-
cebida pelo Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Na capital portuguesa, Angela 
Merkel reunirá nesse mesmo dia com 
o Primeiro-ministro.

Um encontro em que os dois chefes 
de governo procurarão “reforçar as 
relações políticas e económicas bila-
terais e prosseguir o trabalho estrei-
to que vêm desenvolvendo em temas 
centrais para o futuro da Europa, em 
particular o roteiro para completar a 
União Económica e Monetária, a ges-
tão das migrações e o futuro Quadro 
Financeiro Plurianual”, refere-se na 
mesma nota.

Um estudo realizado pela UMAR 
Coimbra sobre a violência sexual em 
contexto académico revela que 94,1% 
das mulheres inquiridas já foram alvo de 
assédio sexual, 21,7% de coerção sexual e 
12,3% reportaram já terem sido violadas.

Cerca de um terço das mulheres que 
responderam ao inquérito da UMAR 
- União de Mulheres Alternativa e Res-
posta referiram que já foram vítimas de 
‘stalking’ (perseguição) e cerca de metade 
já tiveram contacto sexual não consenti-
do, revela a nota de imprensa da organi-
zação.

O estudo da UMAR Coimbra, que 
foi apresentado ontem, refere ainda que 
14,4% das mulheres inquiridas já sofre-
ram “pelo menos uma tentativa de viola-
ção”.

Questionadas sobre a percepção de 
segurança em espaço público, 53% das 
mulheres elegeram como principal receio 
para andarem sozinhas na rua o medo de 
sofrerem “um ataque sexual”, enquanto 
os homens que responderam identifica-
ram como “principais motivos o receio de 
sofrer um assalto”.

O estudo realizado pela UMAR 
Coimbra, no âmbito do projecto CAMI 
- Capacitar para Melhor Intervir Local-
mente, foi feito com dados obtidos entre 
Junho e Julho de 2017, através de um 
questionário “disseminado ‘online’”.

A amostra válida do estudo é constitu-

ída por 518 respondentes. 79% são mu-
lheres, 85,5% na faixa etária entre os 17 e 
os 34 anos e a grande maioria frequentou 
ou frequenta a Universidade de Coimbra 
(77,8%).

“Em todas as categorias de experi-
ências sexuais indesejadas analisadas, a 
grande maioria das mulheres inquiridas 

reportou ter sofrido estes comportamen-
tos por parte de indivíduos do género 
masculino, nomeadamente parceiros 
íntimos, ex-parceiros íntimos, docentes, 
conhecidos e superiores hierárquicos ou 
colegas”, refere a UMAR, na nota de im-
prensa.

A organização sublinha que, “nos úl-

timos anos, foram identificadas, formal 
e informalmente, várias situações de vio-
lência sexual e assédio sexual entre pa-
res no contexto académico”, sendo que 
“continua a não existir uma noção real 
da prevalência da violência sexual e do 
assédio sexual no meio académico em 
Coimbra”.

Estudo revela assédio sexual em grande escala 
no meio académico

UMAR Coimbra refere que 
14,4% das mulheres inquiri-
das já sofreram “pelo menos 
uma tentativa de violação”

O ano de 2017 foi marcado por uma 
expansão significativa dos instrumentos 
de contratação colectiva celebrados entre 
patrões e estruturas representativas dos 
trabalhadores, levando a um reforço sala-
rial médio de 2,6% para um universo de 
quase 633 mil empregados por conta de 
outrem. No entanto, nem toda a gente re-
cuperou poder de compra.

De acordo com o relatório anual sobre 
a evolução da negociação colectiva em 
2017, um estudo elaborado pelo Centro 
de Relações Laborais, que opera sob a 
tutela do Ministério do Trabalho, de José 
Vieira da Silva, há cinco sectores cujos 
acordos celebrados não lograram aumen-
tos remuneratórios superiores à inflação 
(que já de si é muito baixa). Os autores 
do estudo são António Nunes de Carva-
lho e Paula Agapito, que contaram com a 
colaboração técnica de várias pessoas do 
ministério.

Contas feitas, dos quase 633 mil traba-
lhadores potencialmente abrangidos pelas 
convenções (vertente salarial), quase 5% 

do total (cerca de 29 mil pessoas) perdeu 
poder de compra. O caso mais evidente é o 
do sector da água e resíduos, em que o au-
mento se ficou pelos 0,1%, conduzindo a 
uma perda real de 0,9% para 321 pessoas. 
As actividades administrativas também 
viram os seus salários desvalorizar em 
termos reais (quebra de 0,8% para qua-
se 26 mil trabalhadores). Idem para 838 
abrangidos do sector da Educação, cuja 
perda real rondou os 0,6% em 2017. Nas 
actividades financeiras e de seguros, cerca 
de 1247 pessoas perderam 0,1% de poder 
de compra. Igual quebra afectou poten-
cialmente 639 trabalhadores das artes, 
espectáculos e actividades desportivas.

Citando o relatório, o Ministério refere 
ainda que, a par do alojamento e restau-
ração, os maiores aumentos salariais reais 
verificaram-se na administração pública 
(2,4%) e nas indústrias transformadoras 
(2,4%).

A tutela de Vieira da Silva diz também 
que “a remuneração média dos vários 
sectores foi, no ano passado, de 664,25 

euros, com o valor médio mais elevado 
a verificar-se no sector da electricidade 
e gás (1933,1 euros) e o mais baixo na 
construção (598,6 euros) e outras activi-
dades de serviços (590,6)”.

A negociação colectiva não abrange só 
questões ligadas a salariais e suplemen-
tos de ordenado. Estes acordos regula-
mentam outras dimensões, como o valor 
do trabalho suplementar (horas extra), a 
duração da semana normal de trabalho, 
férias, etc.

Nesse sentido, o Ministério do Traba-
lho destaca que o número de trabalhado-
res abrangidos por novas convenções co-
lectivas em 2017 aumentou 9,5% face ao 
ano anterior. Em 2017, foram abrangidos 
por contratos colectivos de trabalho 820 
883 trabalhadores, “um número que está 
a crescer desde 2014”.

“No ano passado foram publicadas 
208 convenções (acordos colectivos de 
trabalho, acordos de empresa e contratos 
colectivos), contra 146 em 2016, tendo-se 
verificado um crescimento superior do 
número de acordos de empresa”.

Esta modalidade cresceu uns expressi-
vos 66% face a 2016 (96 acordos, o maior 
registo em nove anos). Pode dizer-se que 
este protagonismo está em linha com o 
que pedia o programa de ajustamento, 
que exigiu uma atomização da negociação 
laboral ao nível individual, das empresas, 
muito contra as reivindicações dos sindi-
catos.

Já o número de contratos colectivos, 
modalidade que dominou durante anos a 
fio mas que foi congelada no anos da troi-
ka, ficou-se pelos 91 casos.

Trabalhadores de cinco sectores perdem 
poder de compra 

Angela Merkel visita 
Portugal nos dias
30 e 31 deste mês
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CAMPO DE SÃO FRANCISCO, 12-13 R/C Dto - P. DELGADA

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

Tel. 296 099 368 / 916 158 245
E-mail: info@houseclose.pt | Web: www.houseclose.pt
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IMOBILIÁRIAS
destaques

Compra e venda de imóveis, serviços e soluções para sua casa!

PUBPUB PUB PUB

PUBPUBPUB

FAZEMOS 
ORÇAMENTOS

GRÁTIS SEM
COMPROMISSO MBILIÁRIASAqui encontra 

as melhores 
seleções em
imóveis, serviços 
e soluções para 
a sua casa!

DESTAQUES

PUB

Moradia T4, com piscina
e vista mar.

Moradia  T4 no centro da 
cidade, em zona calma.

Moradia T3, com vista sobre 
as Lagoas das Sete Cidades

Moradia T3 em zona de veraneio,
muito perto do mar.

Moradia T3, em zona calma e 
com vista mar.

Ponta Delgada

Candelária

Sete Cidades

Mosteiros

Pico - Lajes

preço sob-consulta

preço sob-consulta

PREÇO:  220.000€

PREÇO: 145.000€

PREÇO: 90.000€

  Refª C00168

Refª C00117

 Refª C00173

 Refª C00170

 Refª C00166

NORDESTE

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO)

FAJÃ DE BAIXO

MORADIA / 093180192

MORADIA / 093170430

MORADIA / 093180014

€120.000.00

€495.000.00

€690.000.00

ER A  PONT A DEL GA DA

t. 296 650 24 0
pontadelgada@e ra .p t era.pt/pontadelgada·

6 3 2 317 1352 

1 1 1 78 177

5 4 2 430 1563 

 Licença AMI 7727

A.  C.  SAMPAIO
Mediação Imobilária, Soc. Unipessoal, Lda.

Rua Dr. Gil Mont Alverne Sequeira nº18 A
9500-199 Ponta Delgada 

(ao lado do Srº Santo Cristo)

296 286 444  
966 265 628

www.acsampaio.com

REF 571 - Apartamento T3 
com garagem e arrecadação 
em São Pedro.

REF 828 - Loja com 150m2 no 
centro da cidade de P. Delgada 
para arrendamento

REF 884 - Prédio no centro da 
cidade para venda com rendi-
mento, NOVO PREÇO.

REF 914 - Moradia T3 na Fajã de 
Cima, a necessitar de obras.

REF 956 - Moradia  com  17000 
m2 de terreno com 8 estufas.
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Buscas pelo voo MH370 terminam na próxima semana, 
anuncia Governo da Malásia 

O novo Ministro dos Transportes 
da Malásia, Anthony Loke, anunciou 
ontem que as buscas pelo voo MH370 
da Malaysia Airlines, feitas por uma 
empresa privada dos EUA, terminam 
na próxima semana e não haverá mais 
extensões, refere o Expresso. A Ocean 
Infinity, com sede em Houston, tem 
procurado a aeronave-protagonista 
de um dos maiores mistérios da avia-
ção do mundo. O avião desapareceu 
a 8 de Março de 2014, com 239 pes-
soas a bordo, no trajecto entre Kuala 
Lumpur e Pequim.

“Esta manhã [ontem], levantei a 
questão na reunião ministerial e con-
cordei em estender até 29 de Maio”, 
disse o governante em conferência 
de imprensa, cita o Expresso. Ques-
tionado sobre se isso significava que 
não haveria mais extensões, o minis-
tro respondeu afirmativamente.

Já o Primeiro-ministro, Maha-
thir Mohamad, recentemente eleito, 
tinha anunciado que o seu Governo 
iria rever e possivelmente suspen-
der o acordo com a empresa norte-
americana. Em Janeiro, o Executivo 
anterior tinha acordado pagar até 
70 milhões de dólares (cerca de 59 
milhões de euros) se a Ocean Infini-
ty encontrasse o avião durante uma 
busca no sul do Oceano Índico que 
deveria terminar em Junho.

O anúncio foi feito no final da pri-
meira reunião do Conselho de Minis-
tros desde que Mohamad assumiu o 

cargo a 10 de Maio, e numa altura em 
que o Executivo se prepara para cortar 
nas despesas governamentais depois 
de rever os níveis de endividamento 
do país. O Voice 370, um grupo que 
representa os familiares das pessoas 
que seguiam a bordo do avião desa-
parecido, tinha pedido ao novo Go-
verno que revisse todos os assuntos 
relacionados com o MH370, incluin-
do “qualquer possível falsificação ou 
eliminação de registos” relativos ao 
voo e à sua “manutenção”.

Ainda esta Terça-feira, os investi-
gadores tinham excluído a possibili-
dade de o piloto ter provocado a que-

da do avião propositadamente. Após 
alguma especulação nos últimos dias, 
as autoridades australianas mantêm a 
tese de que o piloto estaria inconsis-
tente momentos antes do acidente.

Para os investigadores da Agência 
de Segurança de Transportes da Aus-
trália, o avião estava fora de controlo 
quando se despenhou no sul do Oce-
ano Índico. “Tomámos em conside-
ração, de forma imparcial, todas as 
provas que conseguimos na altura. 
Temos alguns dados que nos permi-
tem dizer que a aeronave estava sob 
controlo e que, nos últimos momen-
tos, já não estava a ser controlada de 

forma bem-sucedida”, disse Peter Fo-
ley, director de investigação da agên-
cia australiana, citado pela BBC.

A hipótese de a queda ter sido inten-
cional foi recentemente levantada por 
Larry Vance, investigador de acidentes 
de aviação, na edição australiana do 
programa de televisão “60 Minutos”. 

“O piloto estava a tentar matar-se, 
infelizmente estava a matar todos os 
outros que seguiam a bordo e fê-lo 
deliberadamente”, revelou o investi-
gador canadiano, que recentemente 
lançou um livro sobre o desastre aé-
reo em que acusa os investigadores 
de falhas e de conclusões erradas.

Onze oficiais presos por 
“traição à pátria” na Venezuela

Onze oficiais das forças armadas 
venezuelanas foram detidos e acusa-
dos de “traição à pátria”. A informa-
ção foi divulgada pela organização 
não-governamental (ONG) de defesa 
dos direitos humanos Foro Penal.

“Pelo menos 11 oficiais da Marinha 
e da Força Aérea foram acusados de se 
amotinarem, de incitação, de crimes 
contra a disciplina militar e de trai-
ção à pátria”, afirmou a advogada da 
ONG, Maria Torres, em declarações à 
agência de notícias France-Presse.

Os oficiais foram detidos entre 
quinta e Sexta-feira e presentes a um 
tribunal militar e a Foro Penal está 
a assegurar a defesa de dois dos acu-
sados.

O director da Foro Penal, Alfredo 

Romero, garantiu ainda que nos úl-
timos dias há a registar 25 detenções 
civis “por motivos políticos”.

Na Terça-feira, os Estados Unidos 
ameaçaram a Venezuela com repre-
sálias após o anúncio da expulsão dos 
dois mais altos representantes diplo-
máticos norte-americanos em Cara-
cas pelo Presidente venezuelano, Ni-
colás Maduro.

Recorde-se que Maduro venceu 
as eleições presidenciais antecipa-
das de domingo com 5.823.728 vo-
tos (67,7%), de acordo com o Con-
selho Nacional Eleitoral (CNE) da 
Venezuela. Contudo, diversos países 
declararam não reconhecer as elei-
ções venezuelanas como livres e in-
dependentes.

Pub.
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Mulheres grávidas ou lactantes devem aumentar 
a ingestão de água a um nível superior a 2 litros diários

Durante a gravidez e lactação, as 
mulheres têm diferentes necessida-
des de hidratação e devem aumentar a 
ingestão de água para lidar com as mu-
danças fisiológicas que ocorrem. 

Peritos reunidos no III Congres-
so Internacional e V Nacional de 
Hidratação, organizado pela Cátedra 
Internacional de Estudos Avançados 
em Hidratação (CIEAH) e que decor-
reu no Palácio Euskalduna em Bilbau, 
argumentam que a hidratação é funda-
mental para satisfazer as necessidades 
do líquido corporal da mãe e do bebé. 
Além disso, a gravidez é uma fase pro-
pícia para a promoção de hábitos de 
hidratação e alimentação saudável, o 
que irá incentivar a criança a crescer 
num ambiente e estilo de vida adequa-
dos.

No caso de mulheres grávidas, “a 
água é necessária para formar o líquido 
amniótico em torno do bebé, apoiar o 
aumento do volume de plasma sanguí-
neo e produção de leite materno. Além 
disso, nas primeiras etapas da gravi-
dez, os vómitos podem causar perdas 
de líquido”, sugere Adriana Ortiz An-
drellucchi, professora associada de 

Medicina Preventiva e Saúde Pública 
da Universidade de Las Palmas de Grã 
Canaria e investigadora da Cátedra In-
ternacional de Estudos Avançados em 
Hidratação (CIEAH).

A Autoridade Europeia para a Se-
gurança dos Alimentos (EFSA, na sigla 
em Inglês) aconselha que, devido ao 
aumento do peso corporal e consumo 
de energia durante a gravidez, deve-se 
acrescentar 300 ml na ingestão diária 
dos 2 litros recomendados em mulheres 
adultas. “Deve-se encorajar as mulhe-
res grávidas, a aumentar a sua ingestão 
de água e outros líquidos para satisfa-
zer as novas necessidades fisiológicas 
do seu corpo e do bebé”, acrescenta Or-
tiz Andrellucchi.

De acordo com a EFSA, entre 70% 
e 80% da hidratação diária deve provir 
de diferentes tipos de bebidas, prefe-
rencialmente água, enquanto os res-
tantes 20% a 30% são consumidos pela 
ingestão de alimentos.

A gravidez é geralmente acompa-
nhada por um aumento de peso entre 
10 e 15 quilos. O feto representa apro-
ximadamente 25%, correspondendo 
5% à placenta e 6% ao líquido amnióti-

co. A água geralmente representa cerca 
de dois terços do aumento do peso ma-
terno. No final do primeiro trimestre, a 
água representa 94% do peso do bebé.

Hidratação durante 
o período de lactação

As mães que estão em período 
de aleitamento perdem quantidades 
significativas de líquidos durante a 
amamentação. Estima-se que a quan-
tidade de leite ingerida pelos bebés seja 
de aproximadamente 700 ml/dia, o 
que varia de acordo com a exigência do 
bebé. “A composição do leite materno 
varia durante o consumo. No começo 
tem mais água para hidratar o bebé e 
no fim tem mais gordura, o que permite 
que o bebé fique saciado e é onde estão 
as gorduras adequadas para o desen-
volvimento neurológico das crianças”, 
diz Ortiz Andrelluchi.

Além disso, a professora ressalva, “a 
desidratação também pode levar à fa-
diga num momento que em si, pode ser 
bastante stressante”.

A este respeito, a EFSA conclui que 
a ingestão de água nas mães que ama-

mentam deve compensar a perda de 
água que ocorre e recomenda, portan-
to, a adição de uma quantidade adicio-
nal de 700 ml / dia ao consumo diário 
de referência para as mulheres.

O III Congresso Internacional e o V 
Nacional de Hidratação reúne investiga-
dores internacionais de diferentes disci-
plinas como endocrinologia e nutrição, 
saúde pública, tecnologia de alimentos, 
bioquímica e biologia molecular, nefro-
logia e fisiologia desportiva para anali-
sar as mais recentes evidências científi-
cas sobre hidratação, saúde e equilíbrio 
nutricional.

A Cátedra Internacional de Estudos 
Avançados em Hidratação, promovida 
pelo Instituto Universitário de Inves-
tigações Biomédicas e Sanitárias da 
Universidade de Las Palmas da Grã 
Canaria é uma entidade académica 
de investigação internacional, que é 
lançada com o objectivo de fornecer 
evidências científicas rigorosas e de re-
ferência a nível mundial, para entender 
melhor o papel da hidratação na saúde 
e, assim, apoiar estratégias e progra-
mas de saúde pública que incentivem a 
ingestão de água.

Resíduos da indústria de papel ajudam 
a descontaminar águas, revelam investigadores

Nos resíduos da indústria do papel 
pode estar a solução para remover das 
águas das aquaculturas os restos de 
fármacos utilizados pelos produtores. 
Na Universidade de Aveiro (UA), uma 
equipa de químicos conseguiu conver-
ter as lamas que resultam desses resí-
duos num biocarvão que, tal como um 
íman, é capaz de atrair e reter uma vas-
ta gama de substâncias tóxicas. 

Segundo é avançado em comuncia-
do, o trabalho realizado no Departa-
mento de Química da UA centrou-se 
na remoção da água de resíduos de 
analgésicos e os resultados são promis-
sores: os biocarvões resultantes das la-
mas, uma matéria prima barata que de 
outra forma iria para o aterro, conse-
guem competir com outros já existen-

tes no mercado. 
A equipa de investigadores 

centrou-se no desenvolvimento de um 
biocarvão adsorvente (material capaz 
de fixar na respectiva superfície molé-
culas presentes em fluídos) utilizando 
como matéria prima resíduos agríco-
las e industriais produzidos em gran-
de escala. “O propósito final consistiu 
na utilização dos adsorventes produ-
zidos para remoção de poluentes das 
águas dos sistemas de recirculação 
em aquacultura e foram escolhidos 
os anestésicos veterinários como os 
contaminantes a testar”, aponta a equi-
pa do Departamento de Química cons-
tituída por Catarina Ferreira, Marta 
Otero, Vânia Calisto, Helena Nadais e 
Valdemar Esteves. No que respeita aos 

adsorventes desenvolvidos, os inves-
tigadores concluíram que, de todos os 
resíduos testados, as lamas da indústria 
da pasta e do papel são os percursores 
mais promissores para produção de ad-
sorventes”, podendo competir com os 
materiais já existentes no mercado.

Vantagens ambientais

Na descontaminação das águas, o 
método de adsorção tem a vantagem de 
concentrar em poucas gramas de um 
sólido - o adsorvente - o contaminante 
que se encontra num grande volume 
de água, não havendo produção de 
subprodutos que podem ser tóxicos, o 
que é característico de outros processos 
avançados de tratamento de águas. 

O uso de um resíduo para a produção 
desses adsorventes, neste caso através 
da utilização das lamas, é uma vanta-
gem relativamente aos comerciais que 
são produzidos através de materiais de 
origem mineral, evitando a exploração 
destes recursos naturais e o custo asso-
ciado à sua extracção.

“Os biocarvões produzidos a partir 
dos resíduos industriais (lamas pri-
márias e biológicas resultantes do tra-
tamento de efluentes da indústria da 
pasta e do papel) mostraram ser adsor-
ventes bastante promissores, com per-
centagens de remoção dos anestésicos 
muito boas”, congratulam-se os inves-
tigadores.

Quanto à sua aplicação, concluiu-se 
que o tratamento de adsorção pode ser 
uma opção a implementar nos sistemas 
de recirculação em aquacultura. No en-
tanto, lembram, “mais trabalho deve 
ser feito no sentido de provar a viabili-
dade técnica e económica da aplicação 
deste tratamento”.

Para além dos anestésicos utiliza-
dos pelos aquicultores para reduzirem 
o stress dos peixes, os novos adsorvestes 
podem ser utilizados para remover ou-
tros contaminantes. Neste momento, o 
grupo de investigação está a estudar a 
activação dos carvões produzidos através 
dos resíduos da indústria da pasta e do 
papel e a sua funcionalização para remo-
ção seletiva de contaminantes da água. 

Estes adsorventes funcionalizados 
têm interesse, por exemplo, quando o 
contaminante a remover da água é de 
elevado valor e se pretende recuperá-
lo. Este trabalho está a ser realizado no 
âmbito do projeto RemPharm, finan-
ciado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia e Feder/Compete. 

Os investigadores responsáveis pelo estudo: Valdemar Coutinho, Catarina Ferreira e Helena Nadais



Bruxelas quer despesa contida e 
corte estrutural de 0,6% no défice 

CLASSIFICADOS 

24 de Maio 2018 . www.diariodosacores.pt ECONOMIA/CLASSIFICADOS 15

1 EUR em EUR
Argentine Peso 24.773929 0.040365
Australian Dollar 1.600396 0.624845
Bahraini Dinar 0.454079 2.202260
Botswana Pula 11.805083 0.084709
Brazilian Real 4.211164 0.237464
British Pound 0.877259 1.139915
Bruneian Dollar 1.599744 0.625100
Bulgarian Lev 1.955830 0.511292
Canadian Dollar 1.548169 0.645924
Chilean Peso 738.673723 0.001354
Chinese Yuan Renminbi 7.648556 0.130744
Colombian Peso 3388.579457 0.000295
Croatian Kuna 7.410013 0.134953
Czech Koruna 25.543826 0.039148
Danish Krone 7.451324 0.134204
Emirati Dirham 4.435120 0.225473
Hong Kong Dollar 9.477713 0.105511
Hungarian Forint 313.473104 0.003190
Icelandic Krona 122.211195 0.008183
Indian Rupee 80.273980 0.012457
Indonesian Rupiah 16791.007869 0.000060
Iranian Rial 50750.811270 0.000020
Israeli Shekel 4.344846 0.230158
Japanese Yen 132.103836 0.007570
Kazakhstani Tenge 395.365297 0.002529
Kuwaiti Dinar 0.364598 2.742746
Libyan Dinar 1.621166 0.616840
Malaysian Ringgit 4.749385 0.210554
Mauritian Rupee 41.662082 0.024003
Mexican Peso 22.645955 0.044158
Nepalese Rupee 129.040423 0.007750
New Zealand Dollar 1.714175 0.583371
Norwegian Krone 9.684628 0.103256
Omani Rial 0.464344 2.153576
Pakistani Rupee 139.594286 0.007164
Philippine Peso 62.409762 0.016023
Polish Zloty 4.231583 0.236318
Qatari Riyal 4.395871 0.227486
Romanian New Leu 4.659895 0.214597
Russian Ruble 75.971967 0.013163
Saudi Arabian Riyal 4.528713 0.220813
Singapore Dollar 1.599744 0.625100
South African Rand 15.041661 0.066482
South Korean Won 1291.527375 0.000774
Sri Lankan Rupee 190.936860 0.005237
Swedish Krona 10.574390 0.094568
Swiss Franc 1.196849 0.835528
Taiwan New Dollar 35.743491 0.027977
Thai Baht 38.126064 0.026229
Trinidadian Dollar 8.148193 0.122727
Turkish Lira 4.895471 0.204270
US Dollar 1.207657 0.828050
Venezuelan Bolivar 12.061473 0.082909

A Comissão Europeia repe-
te que Portugal deve reduzir o défice 
orçamental estrutural em 0,6% do PIB 
e conter o crescimento da despesa nomi-
nal. A exigência mantém-se, apesar de 
o corte estrutural conseguido em 2017 
ter sido superior ao previsto. As reco-
mendações foram ontem divulgadas, 
em Bruxelas.

“Assegurem que a taxa de crescimento 
da despesa pública primária não exceda 
os 0,7% em 2019, correspondendo a um 
ajustamento anual estrutural de 0,6% 
do PIB”, lê-se no relatório com as reco-
mendações específicas para Portugal, 
por parte dos comissários.

“Portugal está a crescer com robustez, 
as finanças públicas estão melhores”, 
reconheceu Pierre Moscovici, em con-
ferência de imprensa. “Já não tem 
desequilíbrios excessivos, mas ainda 
tem desequilíbrios”, sublinhou o comis-
sário para os Assuntos Económicos e 
Financeiros.

Para o conjunto da União Europeia, 
a Comissão recomenda que “as condi-
ções favoráveis actuais” sejam “usadas 
para tornar as economias e sociedades 
europeias mais fortes e mais resisten-
tes”, com destaque para os países da 
moeda única, tendo em conta a sua 
“interdependência”.

Em particular, a Comissão recomen-

da aos países que “prossigam reformas 
estruturais que melhorem o ambien-
te de negócios e as condições para o 
investimento, especialmente através de 
reformas nos mercados de produto e 
de serviços, do apoio à inovação, da 
melhoria do acesso das pequenas e 
médias empresas ao financiamento, e 
do combate à corrupção.”

Yves Rocher 
Quer ganhar dinheiro extra? Part time 
ou full time? Então contacte-me, estou a 
recrutar.
Vendedora? Ou Consumidora? Você 
escolhe. 
Margem lucros atractivas + programas de 
boas vindas
Aproveita o catálogo de Natal =)
TLM: 935218436

Moradia no Pico da Pedra, 
com quintal grande
Tel: 296628003     

Lote em Rabo de Peixe com projecto 

de construção para moradia aprovado
Tel: 296628001

Apartamento T1 bem localizado, perto 
P. Atlântico e escolas. Óptimo estado de 
conservação. 
Só particulares Tel. 915200237 

Smart Fortwo Passion cdi  
Combustível: Diesel 
Cilindrada: 799 
Cor da Carroçaria: Preto 
Ano: 2007  Km: 10490  
Ar Condicionado, Caixa  Automática 
e Vidros Eléctricos 
Tel: Júlio Reis - 967270315

Alugam-se 
Ao dia, quartos de luxo sitos à Estrada 
Regional da Ribeira Grande, Livramento     
Contactar: 910 038 400 / 296 703 773  

Massagens terapêuticas e relaxantes   
Faço massagens terapêuticas e 
relaxantes num espaço agradável no 
núcleo urbano de Ponta Delgada.  Sou 
massagista diplomado, com experiência, 
profissional, sério.  Atendimento por 
marcação prévia.   Para mais informa-
ções  visite o meu site da internet em 
www.ofinlandes.com, ou ligue-me, tlm 
969587307

BEPA - Bolsa Emprego Público dos Açores  
(M/F) As ofertas de emprego/mobilidade disponibilizadas pelos departamentos da Administração Pública Regional 

BEPA - Bolsa Emprego Público dos Açores  
(M/F) As ofertas de emprego/mobilidade disponibilizadas pelos departamentos da Administração Pública Regional 

BEPA - Bolsa Emprego Público dos Açores  
(M/F) As ofertas de emprego/mobilidade disponibilizadas pelos departamentos da Administração Pública Regional 

BEPA - Bolsa Emprego Público dos Açores  
(M/F) As ofertas de emprego/mobilidade disponibilizadas pelos departamentos da Administração Pública Regional 

Assistente Técnico Oferta nº 9560 - Contrato por tempo 
indeterminado com vista ao provimento de 1 lugar de Assistente 
Técnico do quadro de Ilha Graciosa afecto ao Matadouro da 
Graciosa para a área Manutenção do Instituto de Alimentação 
e Mercados Agrícolas da Secretaria Regional da Agricultura e 
Florestas, publicitada a 2018-05-23

Assistente Técnico Oferta nº 9559 - Contrato por tempo 
indeterminado com vista ao provimento de 1 lugar de Assistente 
Técnico do quadro de Ilha Graciosa afecto ao Matadouro da 
Graciosa para a área Manutenção do Instituto de Alimentação 
e Mercados Agrícolas da Secretaria Regional da Agricultura e 
Florestas, publicitada a 2018-05-23

Assistente Técnico Oferta nº 9558 - Contrato por tempo 
indeterminado com vista ao provimento de 2 lugares de Assis-
tente Técnico do quadro de Ilha de São Miguel afecto à Direcção 
Regional das Obras Públicas e Comunicações da Secretaria 
Regional dos Transportes e Obras Públicas, publicitada a 
2018-05-23

Arquitectura Oferta nº 9557 - Contrato por tempo 
indeterminado com vista ao provimento de 1 lugar de Técnico 
Superior do quadro de Ilha de São Miguel para a área Arqui-
tectura da Direcção Regional afecto à Direcção Regional das 
Obras Públicas e Comunicações da Secretaria Regional dos 
Transportes e Obras Públicas, publicitada a 2018-05-23

Ciências da Informação e Documentação Oferta nº 9556 
- Contrato a termo resolutivo certo com vista ao provimento 

de 1 lugar de Técnico Superior para a área Ciências da Infor-
mação e Documentação afecto ao Gabinete de Planeamento 
da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, publicitada 
a 2018-05-23

Direito Oferta nº 9555 - Contrato por tempo indeterminado 
com vista ao provimento de 1 lugar de Técnico Superior do 
quadro de Ilha de São Miguel para a área Direito  afecto à 
Direcção Regional das Obras Públicas e Comunicações da Se-
cretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, publicitada 
a 2018-05-23

Assistente Operacional Oferta nº 9554 - Contrato a termo 
resolutivo certo com vista ao provimento de 2 lugares de As-
sistente Operacional afecto à Escola Básica Integrada de Ponta 
Garça da Direcção Regional da Educação da Secretaria Regio-
nal da Educação e Cultura, publicitada a 2018-05-23

Economia Oferta nº 9553 - Contrato a termo resolutivo in-
certo com vista ao provimento de 1 lugar de Técnico Superior 
para a área Economia afecto ao Gabinete de Planeamento da 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas , publicitada a 
2018-05-23

Agronomia ou Engenharia Agroalimentar; Agronomia ou 
Engenharia Florestal e Recursos Naturais Oferta nº 9552 
- Contrato a termo resolutivo incerto com vista ao provimento 
de 2 lugares de Técnico Superior para a área Agronomia ou 
Engenharia Agroalimentar; Agronomia ou Engenharia Flo-
restal e Recursos Naturais afecto ao Gabinete de Planeamento 

da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, publicitada 
a 2018-05-23

Medicina Veterinária Oferta nº 9551 - Contrato a termo re-
solutivo incerto com vista ao provimento de 1 lugar de Técnico 
Superior para a área Medicina Veterinária afecto ao Gabinete do 
Secretário Regional da Agricultura e Florestas da Secretaria Re-
gional da Agricultura e Florestas, publicitada a 2018-05-23

Assistente Operacional Oferta nº 9550 - Contrato a termo 
resolutivo certo com vista ao provimento de 2 lugares de Assis-
tente Operacional afecto à Escola Secundária Vitorino Nemésio 
da Direcção Regional da Educação da Secretaria Regional 
da Educação e Cultura, publicitada a 2018-05-23 (Retifica a 
oferta nº9546)

Assistente Técnico Oferta nº 9549 - Contrato por tempo 
indeterminado com vista ao provimento de 1 lugar de Assistente 
Técnico do quadro de Ilha de São Jorge afecto ao Matadouro de 
S. Jorge para a área de manutenção do Instituto de Alimentação 
e Mercados Agrícolas da Secretaria Regional da Agricultura e 
Florestas, publicitada a 2018-05-23

Gestão/Economia Oferta nº 9548 - Contrato a termo resolu-
tivo incerto com vista ao provimento de 2 lugares de Técnico 
Superior para a área Gestão/Economia afecto à Direcção 
Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade da 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 
Empresarial, publicitada a 2018-05-22

Para mais informações www.bepa.azores.gov.pt
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

TABELA DAS MARÉS
Baixa-mar:

04:40 – 17:03
Preia-mar:

10:53 – 23:09

FARMÁCIAS

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

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

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

MUSEUS

MISSAS

SERVIÇOS CULTURAIS

Ponta Delgada 
Museu Carlos Machado

Inverno (de 1 de outubro a 31 de março)
Terça a domingo, das 9h30 às 17h

Verão (de 1 de abril a 30 de setembro)
Terça a domingo, das 10h às 17h30

Espaço Cultural e Museológico da Sinagoga 
de Ponta Delgada “Sahar Hassamain”

Dias úteis das 13h00 às 16h15
Museu Militar dos Açores
Dias úteis: 10h00  - 18h00

Fim-de-semana: 10h00 - 13h30 / 14h30 - 18h00
Encerra aos feriados

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

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

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

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

BOMBEIROS

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

ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS 
DE SÃO MIGUEL

(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30
296 20 50 50

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777

TÁXIS

JOGOS SANTA CASA

Ponta Delgada - Farmácia Associação de Socorros Mutuos
Rua Professor Machado Macedo
Telefone: 296 650 860

Ribeira Grande - Farmácia Central
Rua S. Francisco 19-23
Telefone: 296473135

Semana >>  08h00 – Santuário do San-
to Cristo 08h30 – Matriz de 2ª a 6ª feira 
09h30 – Fajã de Cima (3ª a 6ª) 12h30 
– Matriz  17h30 - Casa Saúde Nossa Se-
nhora da Conceição (excepto segunda e 
sexta-feira). 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 Cora-
ção Imaculado de Maria; Capela de São 
João de Deus -Fajã de Baixo; Casa Saú-
de Nossa Senhora da Conceição. 18h00 
– São José; Sete Cidades, Feteiras, Saúde 
- Arrifes. 18h30 – Matriz; Santa Clara; 
Fajã de Baixo. 19h00 - Igreja Nª Sra. de 
Fátima; Mosteiros, São Pedro; Relva; 
São Roque, Candelária; 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; Mi-
lagres – Arrifes 10h30 – Capela de São 
João de Deus - Fajã de Baixo; Covoada; 
Hospital Divino Espírito Santo; Várzea; 
Sete Cidades, Candelária, Milagres - 
Arrifes; Casa Saúde Nossa Senhora da 
Conceição. 11h00 – São José; São Pedro; 
Fajã de Cima 11h30 - Santa Clara; Fajã 
de Baixo; São Roque 12h00 – Santuário 
Santo Cristo; Matriz; Relva; Mosteiros; 
Ginetes, Feteiras; Saúde - Arrifes; Igreja 
Nª Sra. de Fátima Lajedo. 12h15 – Igreja 
de São Gonçalo - São Pedro 17h00 – Ma-
triz 18h00 – São José 18h30 – Fajã de 
Baixo 19h00 – São Pedro

COLISEU MICAELENSE

TEATRO MICAELENSE

JOGOS SANTA CASA

Contactos Biblioteca e Museu do Trigo da Povoação
Previsto
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

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

Sala 1
Vingadores: Guerra do Infinito 2D

15:10****, 21:30
Vingadores: Guerra do Infinito 3D

18:20
Peter Rabbit 2D (VP)

13:00**
Deadpool 2 2D

14:30***, 16:50***, 19:10, 21:30

Sala 2
Asas pelos Ares 2D (VP)

13:20**, 15:20****, 17:20, 19:20
Ruth 2D

21:20
Vingadores: Guerra do Infinito 2D

15:10***, 21:30, 23:45*
Vingadores: Guerra do Infinito 3D

18:20

Sala 3
Os Empatas 2D

12:40**, 17:10, 19:20, 21:30, 23:40*
Rampage - Fora de Controlo 2D

14:50

Sala 4
Os Super Heróis da Selva 2D (VP)

12:50
Um Lugar Silencioso 2D

19:40, 21:40, 23:50*
Asas pelos Ares 2D (VP)

17:20
Beirute: O Resgate 2D

15:00, 17:20(1)

* Sessão Válida Sex, Sáb e Vésperas de Feriado
** Sessão Valida Sabado, Domingo e Feriados

*** Sessão Não Válida Terça
**** Sessão Válida de Quinta a Terça
(1) Sessão Não Válida Terça e Quarta

S/ INFORMAÇÃO DISPONÍVEL

SALVADOR SOBRAL
26 DE MAIO - 21H30

Euromilhões
Próximo sorteio sexta-feira

€ 57.000.000
Último sorteio 22/05/2018

1 11 37 41 48 + 8 12

M1lhão
Próximo sorteio sexta-feira

€ 1.000.000
Último sorteio 18/05/2018

VKN 07709

Totoloto
Próximo sorteio quarta-feira

€ 3.000.000
Último sorteio 19/05/2018

29 32 35 38 40 + 3

Lotaria clássica
Próxima extração 21/05/2018

€ 600.000
Última extração 14/05/2018

1º PRÉMIO 03825

Lotaria popular
Próxima extração 24/05/2018

€ 75.000
Última extração 17/05/2018

1º PRÉMIO 23821

Totobola
Próximo concurso domingo

€ 28.000
Último concurso 20/05/2018

112 211 X11 2211 1

EFEMÉRIDES
1977 - O Presidente da URSS, Ni-

kolai Podgorny, é afastado do politburo 
soviético.

1980 - O Tribunal Internacional ordena 
ao Irão que liberte os reféns norte-america-
nos, ordem que é classificada como “sem 
sentido” pelos iranianos.

1981 - O Presidente equatoriano, Jaime 
Roldos Aguilera, morre quando o avião em 
que seguia se despenha nos Andes, perto da 
fronteira com o Perú.

1983 - A Câmara dos Representantes 
dos Estados Unidos aprova, com uma 
margem de 53 votos, a produção do missil 
mx.

1984 - Os países do pacto de Varsóvia 
rejeitam, em Viena (Áustria), uma nova pro-
posta da OTAN para a redução das forças 
convencionais na Europa Central, destinada 
a quebrar um impasse de 11 anos.

1990 - O Líder norte-coreano Kim IL 
Sung, aos 78 anos de idade, é reeleito, pela 

quinta vez consecutiva, para a presidência 
do país, cargo que ocupa desde 1972.

1992 - Thomas Klestil, candidato do 
Partido Populista Conservador, é eleito 
Presidente da República da Áustria.

1995 - O Ajax conquista a taça da Liga 
dos Campeões Europeus de Futebol, ao 
derrotar o Milão por 1-0.

2000 - Retirada unilateral das tropas 
israelitas da zona de segurança no Sul do 
Líbano.

Pensamento do dia: “Se a humanidade 
tivesse, realmente, desejado conseguir o 
que está, já há muito tempo o teria con-
seguido” - William Hazlitt (1778-1830) 
- ensaista britânico.

  Este é o centésimo quadragésimo 
quarto dia do ano. Faltam 221 dias para 
acabar 2018.

PASSAT – Na Praia da 
Vitória largando para 
Ponta Delgada
INSULAR – Em Lisboa 
S. JORGE – Em Ponta 

Delgada 
SDS WIND – Em Ponta Delgada 

LAURA S – Na Gracio-
sa largando para o Pico

FURNAS - Nas Velas, 
saindo às 19 horas para 
Vila do Porto
CORVO - Em Lisboa

BAÍA DOS ANJOS: 
Vila do Porto para Ponta 
Delgada

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA 

TRANSINSULAR

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

AZORES AIRLINES
Chegadas a Ponta Delgada de:
Boston: 06:00
Frankfurt: 17:00

Lisboa: 07:55, 14:30
Lisboa (Via Santa Maria): 19:30
Porto: 14:10
Toronto: 06:35

Partidas de Ponta Delgada para:
Frankfurt: 07:10
Lisboa: 07:30, 15:00, 20:20
Porto: 08:45
Toronto: 16:10

AIR AÇORES
Chegadas a Ponta Delgada de:
Horta: 18:05
Pico: 16:30, 19:00
Santa Maria: 20:05
Terceira: 07:30, 13:15, 13:30, 13:40, 18:10, 19:40

Partidas de Ponta Delgada para:
Horta: 13:40
Pico: 14:20, 16:50
Santa Maria: 18:45
Terceira: 07:30, 07:55, 09:00, 14:15, 14:25, 20:05

TAP
Chegadas a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h30 e 23h20
Porto: 14h45

Partidas de Ponta Delgada para:
Lisboa: 07h05, 13h20
Porto: 15h35

MOVIMENTO AÉREO
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Destination Red Bull irá promover saltos 
nos Açores com Orlando Duque

Quando o sonho é viajar o céu é mes-
mo o limite! Este é o lema do novo pro-
grama “Destination Red Bull”, que apre-
senta um conjunto de experiências únicas 
e exclusivas nunca antes imaginadas pe-
los fãs dos desportos de acção. Dos paco-
tes disponíveis, destaque para uma sessão 
de saltos para a água nos Açores, tendo 
como professor a maior lenda de todos 
os tempos do Cliff Diving: o colombiano 
Orlando Duque.

 Com cerca de 30 anos de carreira, Or-
lando Duque é de longe o mais conhecido 
e experiente atleta do circuito mundial 
de saltos para a água de grande altura – 
o Red Bull Cliff Diving World Series. No 
ano passado, o colombiano de 44 anos 
mostrou uma vez mais que a sua veterania 
é ainda compatível com a luta pelos luga-
res cimeiros desta competição. Provou-o 
da forma mais categórica ao vencer pela 
primeira vez a etapa disputada no ilhéu 
de Vila Franca do Campo.

Conhecer de perto esta lenda e viver 
na sua companhia (10 a 14 de Julho) uma 
experiência personalizada nos Açores é 
uma das mais tentadoras propostas do 
novo programa de viagens “Destination 
Red Bull”. Aproveitando o regresso da 
competição à ilha de São Miguel, esta 
exclusiva viagem está disponível para 
apenas quatro pessoas e inclui o acompa-
nhamento de toda a acção da etapa aço-
riana na melhor plateia disponível – um 

estável catamaran de 14 metros. Ao longo 
de cinco dias, haverá tempo de conhecer 
os melhores restaurantes da ilha, dormir 
num dos mais exóticos resorts – o Santa 
Bárbara Eco Beach Resort – e até visitar 
a impressionante plataforma de saltos 
montada a 27 metros de altura! O mais 
especial será sem dúvida o curso de saltos 
para a água dado pelo próprio Duque, um 

desafio que começa de uma altura mode-
rada, para ir subindo a fasquia progressi-
vamente e à medida das capacidades dos 
participantes.

Além da experiência de Cliff Diving 
nos Açores, o programa “Destination Red 
Bull” tem mais propostas para todos os 
gostos – sempre com um denominador 
comum: a aventura. São disso exemplo 

uma experiência de voo em Budapeste 
com uma das maiores lendas da Red Bull 
Air Race, o húngaro Péter Besenyei, um 
curso de vela em San Diego (E.U.A.) com 
a dupla de Campeões olímpicos Roman 
Hagara e Hans Peter Steinacher ou uma 
surf trip reservada ao público feminino 
em Mancora, no Peru, na companhia da 
surfista profissional Sofia Mulanovich.

Auditório da Câmara Municipal de Lagoa recebeu
I Gala de Ténis de Mesa

O auditório da Câmara Municipal 
de Lagoa foi palco, no passado Sába-
do, dia 19 de Maio, da I Gala de Ténis 
de Mesa, numa organização da Asso-
ciação de Ténis de Mesa da ilha de São 

Miguel. 
Este evento homenageou 29 perso-

nalidades, entre elas, atletas, dirigentes 
e treinadores e contou com a represen-
tação da Federação Portuguesa de Té-

nis de Mesa, do Governo Regional dos 
Açores e do apoio logístico da Câmara 
Municipal de Lagoa. 

Durante a cerimónia, Cristina Ca-
listo, Presidente da Câmara Municipal 
de Lagoa, referiu que apesar da Lagoa 
ainda não possuir esta modalidade, es-
tão a ser estudados locais para serem 
disponibilizadas algumas mesas de té-
nis, por forma a implementar este des-
porto no concelho. 

A I Gala de Ténis de Mesa contou 
com a participação de quatro clubes 
desportivos, nomeadamente: do Clube 
União Desportiva Porto Formoso; do 
Clube Escolar Desporto e Arrifes; do 
Clube Escolar Desportivo dos Ginetes 
e do Clube Escolar Desportivo da Po-
voação.

“O papel do município tem passado 
pelo âmbito da dinamização e promo-
ção da prática desportiva e, em certa 

medida, a realização desta gala na La-
goa também é uma forma de promover 
uma modalidade que ainda não existe 
no concelho, despertando a curiosi-
dade e, desse modo, potenciar a sua 
prática junto dos lagoenses”, afirmou 
Cristina Calisto, acreditando que este 
evento vem contribuir para a dinâmica 
desportiva, salientando a importância 
de apostar em novas modalidades para 
o enriquecimento do concelho.  

Conforme se pode ler na nota en-
viada pela autarquia, “a Lagoa está 
a crescer ao nível desportivo e isto é 
notório pelo número de modalidades 
desportivas existentes, nas quais clu-
bes, dirigentes e atletas têm um papel 
crucial para o seu desenvolvimento, 
mas é também um crescimento que 
se faz notar pelo número de eventos 
desportivos, cujas organizações esco-
lhem o concelho para as acolher”.

Clube Naval de Ponta Delgada no Campeonato Nacional 
de Águas Abertas  

Laura Fonseca e Rafael Borges, na-
dadores do Clube Naval de Ponta Del-
gada, estrearam-se em competições de 
Águas Abertas este último Domingo, 
(20 de Maio), no Campeonato Nacional 
de Águas Abertas.

A prova realizou-se na barragem de 
Castelo de Bode, tendo os jovens atletas 
participado na prova dos 5km.

Laura Fonseca foi 5.ª classificada no 
seu escalão e 12.ª absoluta, completan-
do a prova em 1:02:11.31.

Por sua vez o atleta Rafael Borges 
também foi 5.º no seu escalão e 18.º ab-
soluto com o tempo de 1:04:17.56.

 A acompanhá-los esteve a treina-
dora, Mónica Franco que se mostrou 
muito orgulhosa destes resultados, con-

siderando que “foi uma excelente parti-
cipação destes dois jovens, que mostra-
ram também talento para esta vertente 
da natação”.

De salientar que Laura Fonseca foi 
convocada pela Federação Portuguesa 
de Natação a participar nesta competi-
ção, para possível inclusão na selecção 
nacional de Águas Abertas.
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ESTATUTO  EDITORIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

TOURO
(21/04 a 20/05)

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

A Lua Nova nesta Constelação marca 
uma conjuntura propícia para iniciar 
novos projetos, durante este novo ciclo 
muito protegido profissionalmente.

São necessárias modificações que con-
tribuem para a estabilidade da carreira e 
poderá obter bons resultados financeiros, 
trabalhando com disciplina.

Neste período de definições no plano 
profissional desenvolva atitudes muito 
coerentes e decisivas, adotando procedi-
mentos adequados às exigências.

Eleve a autoconfiança, coloque de parte 
certas ideias negativas e adopte um com-
portamento eficiente, neste novo ciclo de 
crescimento generalizado.

É altura de demonstrar bem a sua 
personalidade e nalguns casos terá de 
marcar a sua autoridade. Através de 
posições firmes obterá bons resulta-
dos.

Bom momento para finalizar traba-
lhos e ultrapassar eventuais contra-
riedades mas, nada deve ser deixado 
ao acaso, faça tudo com muita cons-
ciência.

Saturno marca um novo ciclo de grande 
responsabilidade e calmamente desco-
brirá os recursos intrínsecos capazes de 
esclarecer o caminho a trilhar.

Sentirá uma maior disposição para tra-
tar dos assuntos quotidianos e surgirão 
novas oportunidades para estabelecer 
acordos com “figuras” coletivas.

Procure disponibilidade mental para me-
lhorar o seu nível de conhecimentos e, 
também, ajude as pessoas circundantes a 
entenderem o sentido da vida.

A vida amorosa evolui positivamente, 
estabelecendo relações harmoniosas e 
justas, de forma a poder naturalmente 
manifestar a sua riqueza interior. 

A nível profissional abrem-se novos ho-
rizontes que deve encarar com coragem 
e persistência. Os seus planos evoluem 
de forma muito bem organizada.

As relações mais antigas estão protegi-
das e quem está disponível pode encon-
trar o outro elemento do par, manifes-
tando sentimentos muito intensos.

signos

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

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas. Aguaceiros.
Vento fraco a bonançoso (05/20 km/h) do quadrante leste.   

ESTADO DO MAR
 Mar encrespado a de pequena vaga.

Ondas do quadrante norte de 1 metro.
Temperatura da água do mar: 18ºC

GRUPO OCIDENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas.
Vento nordeste fresco (30/40 km/h) com rajadas até 50 km/h, rodando 

para leste e enfraquecendo.   
ESTADO DO MAR

Mar cavado, tornando-se encrespado.
Ondas norte de 2 metros, temporariamente de nordeste.

Temperatura da água do mar: 18ºC 

GRUPO CENTRAL

Períodos de céu muito nublado com abertas.
Aguaceiros fracos em especial na madrugada e manhã.

Vento fraco a bonançoso (05/20 km/h) do quadrante norte.    
ESTADO DO MAR

Mar encrespado a de pequena vaga.
Ondas noroeste de 1 a 2 metros, passando a norte.

Temperatura da água do mar: 18ºC 

A Tarde É Sua - TVI

01:28 SMS - Ser Mais 
Sabedor

01:52 Euronews
03:58 Bem-Vindos A 

Beirais T2 - Ep. 5
04:47 Os Nossos Dias 

T1 - Ep. 57
05:32 Repórter África
06:00 Espaço Zig Zag
10:00 Euronews
10:30 Olá, Sou O 

David!
11:30 Biosfera T15 - 

Ep. 20
12:00 Uma Aldeia 

Francesa T7 - 
Ep. 6

13:00 Sociedade Civil 
T14 - Ep. 86

14:00 A Fé Dos Ho-
mens

14:30 Indochina Selva-
gem - Ep. 4

15:30 Medicinas Do 
Mundo T1 - Ep. 
12

16:01 Zig Zag
20:30 Jornal 2
21:12 A Fronteira T1 - 

Ep. 5
22:10 Olhar De Nise 

Na década de 
1950, a jovem 
psiquiatra Nise da 
Silveira, uma das 
primeiras mulhe-
res a formar-se 
em medicina, 
revolucionou 
os tratamentos 
psiquiátricos no 
Brasil ao utilizar a 
Terapia pela Arte 
em vez de méto-
dos agressivos 
como os choques 
eléctricos ou a 
lobotomia.

01:12 Super Quiz
02:35 Anjo Meu - Ep. 

136
02:58 Filha do Mar - 

Ep. 21
04:00 TV Shop
05:30 Diário Da Manhã
09:10 Você Na TV!
12:00 Jornal Da Uma
13:00 SOS 24
13:30 Secret Story 7 - 

Diário
14:15 Sedução - Ep. 

133
14:45 Espírito Indomá-

vel - Ep. 280
15:30 A Tarde É Sua 

Fátima Lopes 
faz-lhe compa-
nhia todas as 
tardes, com um 
programa muito 
especial onde a 
boa disposição 
da apresenta-
dora nunca irá 
faltar. Os temas 
centram-se em 
todas as áreas 
da sociedade: a 
saúde, a família, 
as finanças, 
os afectos, os 
famosos, a moda 
e as grandes 
polémicas da 
actualidade.

18:00 Apanha Se Pu-
deres - Ep. 302

18:58 Jornal Das 8
20:30 A Herdeira - Ep. 

208
21:45 Jogo Duplo - Ep. 

132
11:00 Secret Story 7 - 

Late Night

01:45 Poderosas - Ep. 
198

02:30 Televendas
05:00 Edição Da Ma-

nhã
08:30 Queridas Ma-

nhãs T5 - Ep. 64
12:00 Primeiro Jornal
13:30 Mar Salgado T1 

- Ep. 59
15:15 Sol De Inverno - 

Ep. 161 
 Salvador corta 

relações com 
Laura, depois 
de saber que 
ela mandou 
falsificar os 
exames médicos 
de Matilde para 
se reaproximar 
de Sofia. Manel 
conversa com 
Matilde e ela fica 
aliviada quando 
ele afirma que 
quando começar 
a dar as aulas 
na faculdade 
não vai deixar a 
livraria, pois vai 
poder conciliar 
as duas activida-
des.

17:00 Dr. Saúde - Ep. 
58

18:00 Linha Aberta T2 
- Ep. 49

19:00 Jornal Da Noite
20:30 Paixão - Ep. 212
21:45 Vidas Opostas - 

Ep. 40
22:45 O Outro Lado 

do Paraíso - Ep. 
128

01:33 Grande Entre-
vista: Carlos 
César

02:28 Brainstorm
03:17 Televendas
04:17 Palavra aos 

Diretores
04:47 Hora dos Portu-

gueses (Diário)
04:59 Manchetes 3
05:30 Bom Dia Portu-

gal
09:00 A Praça
11:15 As Receitas Lá 

de Casa
12:00 Jornal da Tarde
13:15 O Sábio - Ep. 

358
14:00 Agora Nós 
 As tardes estão 

cheias de surpre-
sas, jogos, dicas, 
alegria e muito 
humor. Tânia 
Ribas de Oliveira 
e Zé Pedro 
Vasconcelos vão 
estar consigo de 
segunda a sexta 
no ‘Agora Nós’. 
A eles juntam-
se Joana Teles 
e Tiago Goes 
Ferreira quer em 
estúdio, quer 
no exterior, em 
reportagem.

16:30 Portugal em 
Directo

17:50 Fatucra da Sorte
18:00 O Preço Certo
18:59 Telejornal
20:00 Linha da Frente: 

A Cidade Imagi-
nada

20:30 Brainstorm
21:30 5 Para a Meia-

Noite T15 - Ep. 
36

Sol De Inverno - SIC

01:00 Açores Hoje - T 
06

02:30 No Trilho dos 
Naturalistas

03:30 Ideias & Compa-
nhias

04:00 Telejornal Aço-
res

04:40 Casa do Tempo
04:45 Prova das 9
05:40 Jóias Para Que 

Vos Quero?
06:05 Brainstorm T1 - 

Ep. 156
06:50 Hora dos Portu-

gueses (Diário) 
T4 - Ep. 11

07:05 Os Nossos Dias 
T2 - Ep. 170

07:45 A Essência
08:00 Açores Hoje - T 

06
09:30 RTP3 / RTP 

Açores
13:00 Jornal da Tarde 

- Açores
13:20 RTP3 / RTP 

Açores
16:00 Noticias do 

Atlântico- Aço-
res

16:30 Todas as Pala-
vras T2 - Ep. 41

16:50 Fotobox
17:00 Açores Hoje - T 

06
18:30 Biosfera T16 - 

Ep. 16
19:00 Prova das 9
20:00 Telejornal Aço-

res
20:40 Casa do Tempo
20:45 Parlamento 

Açores
21:35 Consulta Exter-

na
21:55 Filhos da Nação 

T4 - Ep. 33
22:25 Brainstorm T1 - 

Ep. 157

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
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Governo promove “Ofícios 
da Terra” em Santa Maria

A Vice-Presidência do Governo, 
através do Centro Regional de Apoio ao 
Artesanato (CRAA), promove, entre 25 
e 27 de Maio, a realização, em Vila do 
Porto, na ilha de Santa Maria, da inicia-
tiva intitulada “Ofícios da Terra”.

Esta iniciativa é vocacionada para a 
promoção e divulgação das artes e ofí-
cios mais emblemáticos dos Açores, sen-
do que esta primeira edição é dedicada 
à lã.

Pretende-se sensibilizar o público 
para a importância do aproveitamento 
da lã de ovelha, não só como produ-
to de origem local, mas também como 
matéria-prima para produtos típicos de 
malha, como as camisolas e as barretas, 
e para a tecelagem, como produto certi-
ficado.

O certame inclui a realização de 
um mercado de produtos artesanais, 
gastronomia, música tradicional, 
insufláveis, workshops de tecelagem, 
fiação e outros processos artesanais liga-
dos à lã tradicionais e contemporâneos 
para diferentes públicos.

A exposição conta com trabalhos de 
11 artesãos marienses, abrangendo vá-
rias áreas artesanais, designadamente 

tecelagem, doçaria, vime, escama de 
peixe, osso e chifre, ‘patchwork’, borda-
dos, tricô, sabões naturais, brinquedos, 
artigos em madeira e ferro.

O programa inclui também a ‘Festa 
da Tosquia’, organizada pela ARCOA - 
Associação de Criadores de Ovinos e Ca-
prinos da ilha de Santa Maria, estando 
igualmente previstas actuações do Gru-
po Folclórico da Casa do Povo de Santo 
Espírito e do Grupo de Danças e Can-
tares de Almagre, além de concertos de 
Raquel Dutra, no dia 26, e de Sara Cruz, 
no dia seguinte.

Os workshops que se vão rea-
lizar contemplam diversas áreas, 
designadamente bijuteria têxtil, tintu-
raria vegetal e tecelagem em tear verti-
cal, para adultos, e tecelagem, cardação 
e fiação, para crianças, devendo os inte-
ressados inscrever-se através do e-mail 
craa@azores.gov.pt.

A iniciativa “Ofícios da Terra”, que 
conta com a parceria da Câmara Muni-
cipal de Vila do Porto e da ARCOA, tem 
entrada gratuita e estará aberta ao públi-
co no dia 25 de Maio, entre as 18h00 e às 
22h00, no dia 26, das 15h00 às 22h00, 
e no dia 27, das 15h00 às 21h00.

Jovens da ouvidoria de Vera Cruz 
chamados a uma mobilização activa 
para Congresso Diocesano

A equipa do Serviço da Pastoral Ju-
venil da Ouvidoria dos Fenais da Vera 
Cruz, na ilha de São Miguel,  reuniu-se 
no passado dia 22 de Maio na Lomba 
da Maia para delinear o Plano Pasto-
ral para o ano 2018-2019 e preparar a 
presença dos jovens da Ouvidoria no I 
Congresso Diocesano da Juventude a 
decorrer de 28 de Junho a 1 de Julho.

De acordo com uma nota enviada ao 
Igreja Açores, a juventude dos Fenais da 
Vera Cruz quer ser “pioneira” na cria-
ção de um “grupo de jovens solidários” 
que actue no âmbito da pastoral social, 
litúrgica e catequética.

Os jovens terão ao longo do próximo 
ano pastoral um protagonismo maior 
na planificação das diferentes activida-
des desta intervenção pastoral e são de-
safiados a organizar várias actividades 
pensadas sobretudo na juventude.

Esta iniciativa insere-se no caminho 
sinodal que a igreja açoriana acompa-
nha e que culminará com uma exorta-
ção pós sinodal por parte do Papa Fran-
cisco, depois da realização do sínodo 
dos bispos sobre a Juventude, a Fé e a 
Igreja que está agendado para Outubro, 
no Vaticano.

O Plano Pastoral 2018-2019 para 
esta ouvidoria em concreto tem uma 
especial atenção aos jovens propondo-
lhes a realização de retiros, momentos 
de oração, dia Juvenil da Ouvidoria, en-
tre outros.

A pastoral Juvenil da Ouvidoria, 
além de prometer renovar a sua ima-
gem, terá como lema a evangelização 
dos jovens pelos jovens centrando-se 
numa preocupação fundamental que é 
a de chamar mais jovens à participação 
na igreja.

 

Plantas e flores oferecem 
benefícios únicos a quem 
as acolhe. O maior deles, é 
gerar oxigénio e absorver 
dióxido de carbono, assu-
mindo um papel decisivo no 
processo de purificação do 
ar que respiramos. Noutro 
plano, minimizam os ruídos 
internos e externos, e pro-
piciam um efeito relaxante, 
para além de contribuírem 
para a manutenção de uma 
boa temperatura ambiente.

As plantas podem ainda 
reduzir a quantidade de bactérias existentes em determinado ambiente, e 
aumentar a quantidade de íons negativos, compensando os positivos (noci-
vos para a saúde), emitidos por electrodomésticos e aparelhos electrónicos. 

Mais vale prevenir que remediar!
Por Cristina Valverde

Estudante de Enfermagem

Minuto de Saúde   
Benefícios de plantas
e flores no lar

Primeiras jornadas de Estudos 
Clássicos assumem importância
na acção pedagógica 

A  vereadora Maria José Lemos 
Duarte, afirmou que as I Jornadas de 
Estudos Clássicos, que decorrem na 
Escola Secundária Domingos Rebelo, 
“assumem importância na acção peda-
gógica da escola e da sua comunidade 
docente e discente”.

Maria José Lemos Duarte, que fala-
va em representação do Presidente da 
Câmara de Ponta Delgada, José Manuel 
Bolieiro, adiantou que “é sabido que o 
estudo das culturas clássicas e suas ci-
vilizações está a voltar a ganhar impor-
tância nos currículos de ensino. Por isso, 
agrada-nos registar que escolas aço-
rianas, como a Secundária Domingos 
Rebelo, não só seguem esta tendência, 
mas realizam uma iniciativa que, sendo 
a primeira, toma a dianteira na Região, 
ao colocar esta matéria na formação dos 
seus activos”.

Ainda nesta iniciativa do Departa-
mento de Línguas Românicas e Línguas 
Clássicas da Escola Secundária Domin-
gos Rebelo, a vereadora da Educação 
referiu que as I Jornadas de Estudos 
Clássicos são relevantes para a Escola, 
dado o tema geral  - “Heróis, Deuses e 
Mitos da Antiguidade Clássica”, e pelo 
facto de trazer professores das univer-
sidades dos Açores, Coimbra e Nova de 
Lisboa, sublinhando a cultura clássica 

como matriz do pensamento ocidental.
“Os impactos do pensamento clássico 

são visíveis numa Europa moderna, e vão 
além das expressões artísticas e culturais 
quotidianas, que evoluíram de várias 
eras – do Classicismo, Renascentismo, 
Modernismo e Realismo, entre outros. 
Aliás, estas expressões, mais não são do 
que um reflexo numa parte do mundo 
que foi, e ainda se mantém, como o pi-
lar da civilização, da democracia e da 
liberdade, valores que guiam a ação das 
sociedades ocidentais.” - acentuou.

Para a vereadora, a realização deste 
tipo de eventos tem, também, impor-
tância na comunidade em geral, não 
só no concelho de Ponta Delgada, onde 
se insere o estabelecimento de ensino, 
como, também, no todo da sociedade 
açoriana. 
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Enfermeira agredida 
no Garcia da Horta

Uma enfermeira do Hospital 
Garcia de Orta, em Almada, foi 
agredida no parque de estaciona-
mento, com o hospital a anunciar 
ontem que vai ser criado um grupo 
de trabalho para avaliar o disposi-
tivo de segurança.

PCP condena 
Pyongyang se...

O Secretário-geral do PCP as-
sumiu ontem preocupação com a 
situação na península coreana, ad-
mitindo o voto favorável à conde-
nação das acções bélicas do regime 
de Pyongyang, desde que sejam re-
conhecidas provocações dos Esta-
dos Unidos da América na região.

Duas jovens 
desaparecidas

Duas jovens estão desaparecidas 
do Lar de Acolhimento Abrir Ca-
minhos, no Montijo, desde a ma-
nhã de Terça-feira.

A notícia é avançada pelo Jornal 
de Notícias, que acrescenta que 
Jéssica Pinto e Ana Lúcia terão 
cerca de 16 anos.

Semedo no Barcelona

 

José Manuel Coelho 
condenado a
um ano e meio de
prisão domiciliária

O deputado do PTP José Ma-
nuel Coelho foi ontem condenado 
a um ano e seis meses de prisão, no 
regime de permanência na habita-
ção, pela prática de vários crimes 
de difamação agravada continua-
da e de divulgação de fotografias 
ilícitas.

G R Á F I C A    A Ç O R E A N A

UM GRUPO EDITORIAL
AO SERVIÇO DOS AÇORES

GRÁFICA AÇOREANA, LDA 
 R. DR. JOÃO FRANCISCO DE SOUSA, 16

PONTA DELGADA 
 SÃO MIGUEL  AÇORES

PUB@CORREIODOSACORES.NET 
 296709887 
 296709888
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Vítimas de tráfico de 
seres humanos isentas 
de taxas moderadoras

As vítimas de tráfico de seres 
humanos vão ficar isentas do pa-
gamento de taxas moderadoras na 
saúde e de taxas e emolumentos no 
Serviço de Estrangeiros e Frontei-
ras, estando previsto mais de 32 
mil euros para a sua autonomiza-
ção. O anúncio foi ontem feito pela 
secretária de Estado da Cidadania e 
Igualdade, Rosa Monteiro.

Nos próximos dias...      

A Câmara Municipal, em parceria 
com a Confraria Gastrónomos dos 
Açores, vai assinalar o Dia Nacio-
nal da Gastronomia Portuguesa 
com duas iniciativas. A primeira 
iniciativa vai decorrer sábado, no 
Mercado da Graça, e a segunda, 
no domingo, a partir das 13h00, 
no Campo de São Francisco.

Os deputados do PSD/Açores 
eleitos por São Miguel iniciam 
hoje uma visita de dois dias ao 
concelho de Vila Franca do 
Campo, na sequência de um ro-
teiro que os parlamentares so-
cial-democratas açorianos estão 
a cumprir por todos os concelhos 
da maior ilha açoriana. 

Autarquia de Ponta Delgada assinala 
Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa

Deputados do PSD/Açores visitam 
concelho de Vila Franca do Campo Mais de um quinto dos 

trabalhadores em Portugal 
têm contrato a termo certo

Mais de um em cada cinco traba-
lhadores em Portugal (22,0%) tem 
contrato a termo certo, taxa que 
dispara para dois terços entre os 
jovens dos 15 aos 24 anos (65,9%), 
segundo dados de 2017 ontem di-
vulgados pelo Eurostat.

Aprovado projecto 
para travar despejos 
de pessoas idosas
e deficientes

Os deputados do grupo de traba-
lho da Habitação aprovaram on-
tem o projecto de lei do PS que visa 
travar o despejo de pessoas idosas 
ou com deficiência que sejam ar-
rendatários há mais de 15 anos.

Açores presentes em mais uma edição 
da Feira do Livro de Lisboa 

Os Açores participam na 88.ª Feira 
do Livro de Lisboa, uma iniciativa da 
Associação Portuguesa de Editores e 
Livreiros, que decorre de amanhã a 13 
de Junho, no Parque Eduardo VII.

Segundo o Executivo açoriano, que 
promove a presença da região noc er-
tame através da Direcção Regional 
da Cultura, a participação tem como 
principal objectivo divulgar obras de 
temática ou de autores açorianos, sen-
do vários os editores representados no 
Pavilhão “Cultura Açores”, para além 
da Direcção Regional da Cultura, no-
meadamente a Associação Ecológica 
Amigos dos Açores, Associação Os 
Montanheiros, câmaras municipais 
da Horta, Angra do Heroísmo, San-
ta Cruz da Graciosa, Velas e Lajes 
das Flores, Carla Lopes Gomes, Cen-
tro Regional de Apoio ao Artesanato, 
Companhia das Ilhas, Lda., Fernando 
António Pimentel e Geotrota Unipes-
soal, Lda.

Estão também presentes os insti-
tutos Açoriano de Cultura, Cultural 
de Ponta Delgada e Histórico da Ilha 
Terceira, além de João António Go-
mes Vieira, Jorge Barros – Produções  
Audiovisuais, Lda., Núcleo Cultural 
da Horta, OMA – Observatório do 
Mar dos Açores, Publiçor, Sociedade 
Afonso Chaves, Turiscom – Turismo 
e Comércio, Lda., Universidade dos 
Açores, Ver Açor Editores e Yolanda 
Corsépius.

 Os 775 títulos disponíveis este ano, 

ascendendo a 2.280 publicações, dos 
editores representados, bem como da 
Direcção Regional da Cultura, podem 
ser adquiridos, como habitualmente, 
com descontos de 20% e 30%, respec-
tivamente.

Para além desta diminuição signi-
ficativa no preço de venda ao público, 
o Pavilhão “Cultura Açores” seleccio-
nará quotidianamente um “Livro do 
Dia”, bem como um livro em promo-
ção, que estarão à venda com descon-
to de 50%.

O “Livro do Dia” e as promoções da 
Feira serão extensíveis às lojas da Di-
recção Regional da Cultura, Museus 
da Rede Regional de Museus dos Aço-
res, Bibliotecas Públicas e Arquivos 
Regionais de Ponta Delgada, Luís da 
Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, 
e João José da Graça, na Horta, e ain-
da ao Arquipélago – Centro de Artes 

Contemporâneas, bem como à livraria 
virtual.

A par da venda de obras com des-
contos significativos, o Pavilhão “Cul-
tura Açores” promove ainda, no âmbi-
to da programação cultural para este 
ano, a realização de lançamentos de 
livros e de sessões de autógrafos, des-
tacando-se, amanhã, pelas 19h00, no 
Auditório da APEL, a apresentação 
do livro “José Enes – Obra Poética”, 
de Fernanda Enes.

A 1 de Junho, no Pavilhão, terão 
lugar duas sessões de autógrafos, 
com Susana Rodrigues, autora do li-
vro “Madrugada”, com José L. Diniz, 
autor de “Santa Maria – Momentos 
na Ilha dos Fósseis”, e o lançamento 
da obra “Corpo Triplicado”, de Maria 
Brandão.

No dia seguinte, sábado, pelas 
15h00, no Pavilhão, acontecerá uma 
sessão de autógrafos com Maria João 
Ruivo, autora do livro “Um Punha-
do de Areia nas Mãos”, enquanto, no 
Auditório, será apresentado, pelas 
20h00, o livro “A Alma da Nossa Gen-
te”, de Augusto Gomes, e, uma hora 
mais tarde, “Álbum Micaelense”, de 
José de Almeida Mello.

 A 8 de Junho, pelas 17h00, no Pa-
vilhão, terá lugar uma sessão de au-
tógrafos com Jorge Rebêlo, autor de 
“Domingos Rebêlo - Pintura”, e, a 10 
de Junho, pelas 11h00, com Conceição 
Cabral, autora de “Saberes e Sabores 
dos Açores”.


