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D. Ximenes Belo preside hoje 
às XV Grandes Festas do Divino 
Espírito Santo de Ponta Delgada 

Conferência inaugural subordinada à “Espiritualidade Cristã”

As XV Grandes Festas do Divino Espírito Santo em 
Ponta Delgada começam esta Quinta-feira, 5 de Julho, e 
têm como convidado de honra o Prémio Nobel da Paz, 
Dom Ximenes Belo, Bispo Emérito de Díli.

Dom Ximenes Belo será responsável pela conferência 
inaugural, das festividades que decorrerá na Igreja da Ma-
triz, pelas 21h30.

Ao falar sobre a “Espiritualidade Cristã”, o tema da 
conferência, o Prémio Nobel da Paz acede ao convite feito 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada a 
Ximenes Belo, de dar testemunho e participar nas gran-
des festas de cariz cristão, conferindo reconhecimento e 
notoriedade a uma tradição secular e popular com grande 
enraizamento nos Açores.

Aliás, além da referida conferência inaugural, que 
será encerrada por um recital dos professores e alunos do 
Conservatório Regional de Ponta Delgada, Dom Ximenes 
Belo lançará um livro na Sexta-feira, 6 de Julho, igual-
mente na igreja Matriz de São Sebastião relativo a um es-
tudo sobre si feito sobre os “Missionários Açorianos em 
Timor-Leste”. 

O primeiro volume deste trabalho foi apresentado ao 
público em 2016, tendo o mesmo tido o nome de Um Mis-
sionário Açoriano em Timor-Leste, Padre Carlos da Ro-
cha Pereira. Entretanto, Dom Ximenes Belo sentiu a ne-
cessidade de continuar com este trabalho e por isso, agora, 
apresenta o seu segundo volume abordando vinte religio-
sos em Timor. Todos estes missionários açorianos foram 
“beneméritos na obra de missionação e de promoção hu-
mana em Timor-Leste, desde 1875 até 1994”, conforme 
se pode ler na nota introdutória do livro escrita pelo pró-
prio autor. Dom Ximenes Belo explica, ainda na mesma 
nota, que o ano de 1875 ficou registado como “o início do 
contacto dos membros do Clero Açoriano com as Missões 
católicas em Timor”. Naquele ano decorreu a nomeação 
para bispo de Macau, e consequentemente de Timor, do 
açoriano Dom Manuel de Sousa Enes, o qual é natural de 
São Jorge. Em 1994, falecia, em Díli, o reverendo Padre 
Carlos da Rocha Pereira, o último padre açoriano, mis-
sionário em Timor-Leste, marcando o fim da presença do 
Clero Açoriano em Timor. 

O livro tem três capítulos, sendo que “o primeiro pre-
tende sublinhar a importância da presença dos missioná-
rios açorianos em Timor-Leste, sobretudo no campo da 
missionação e da educação da juventude timorense; no 
segundo [são apresentadas] as biografias dos senhores 
Bispos; e no terceiro são delineadas as biografias dos sa-
cerdotes e de dois irmãos leigos”. 

O prefácio do livro tem assinatura do Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Bolieiro, no 
qual expressa a inspiração que sente na pessoa, vida e 
obra de Dom Ximenes Belo e o orgulho em colaborar com 
a edição deste livro, sendo que aquele município apoia a 
mesma. 

No documento em causa, Bolieiro adianta que “Dom 
Carlos Filipe Ximenes Belo é uma dessas raras pessoas, 
que, na sua família, no seu Timor-Leste, na Portugalidade 
e no Mundo, se afirmou e afirma com qualidades Humanas 
excepcionais, de excelentes referências e inspiradoras”.

A apresentação do livro contará com a presença do 
Presidente da AICL – Colóquios de Lusofonia, Chrys 
Chrystello, de José Andrade, do padre Nemésio Medeiros, 
do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e do 
próprio autor do livro, Dom Ximenes Belo. 

No final, o Prémio Nobel da Paz realizará uma sessão 
de autógrafos, com um momento musical assegurado por 
Ana Paula Andrade, em órgão de tubos.

No Domingo, Dom Ximenes Belo preside à Missa 
Campal da Coroação, no Largo da Matriz, às 9h30.

Entretanto, e quanto ao dia da abertura oficial das fes-
tas, esta Quinta-feira, serão inauguradas duas exposições 
de fotografia, a partir das 18h30, junto à igreja da Matriz.

Às 18h30, no lado Sul da Matriz, vai ser possível apre-
ciar a exposição “Divino em Objectiva 2017”, organizada 
pela AFAA com o apoio da Câmara Municipal, que irá 
dar a conhecer e reconhecer imagens representam esta for-
te manifestação popular e religiosa dos Açores. Já pelas 
19h00, no lado Norte da Matriz, é inaugurada a exposição 
de fotografia “Festas do Império do Divino Espírito Santo 
de Alenquer”, que será representativa das várias fases des-
tas festas naquele concelho, com quem Ponta Delgada tem 
um acordo de intercâmbio cultural relativo à festividade. 

O Vice-presidente de Alenquer estará em Ponta Delga-
da para as festividades. 

De referir ainda que estarão, também, a participar nas 
XV Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta 
Delgada, o Presidente da Casa dos Açores da Nova In-
glaterra, Estados Unidos da América, uma delegação da 
cidade de Mississauga, no Canadá, uma delegação de To-
mar, bem como, a Directora da Academia Catarinense de 
Letras, do Brasil.

Com estas Grandes Festas em honra do Divino Espíri-
to Santo, que decorrem de 5 a 8 de Julho, reúnem-se Im-
périos e as 24 freguesias do Concelho, ampliando, divul-
gando e perpetuando um sentimento colectivo, tradicional 
e religioso.
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Apreendidos 600 quilos de 
pescado capturado de forma
ilícita no Banco Condor

A Inspecção Regional das Pescas (IRP), em colaboração com a 
Polícia Marítima e com o apoio do navio patrulha ‘Tejo’, da Ma-
rinha Portuguesa, apreendeu na passada Terça-feira cerca de 600 
quilos de pescado capturado de forma ilícita no Banco Condor.

 O Banco Condor, situado a cerca de 17 quilómetros a oeste/
sudoeste da ilha do Faial, encontra-se protegido por legislação re-
gional, estando encerrado à actividade da pesca dirigida a espécies 
de fundo desde 2010.

 Ao longo dos últimos anos este banco submarino tem sido 
utilizado como área experimental para usos científicos com o ob-
jectivo, entre outros, de estudar o efeito da proibição da pesca na 
dinâmica de recuperação das populações de peixes, bem como os 
efeitos da protecção sobre o ecossistema em geral.

 De acordo com a legislação em vigor, o pescado apreendido 
cautelarmente foi leiloado em lota, ficando o produto da venda, 
que correspondeu a 6.700 euros, à guarda da Região Autónoma 
dos Açores, até decisão do processo.

 Esta missão conjunta decorreu no âmbito da cooperação regio-
nal existente entre as entidades do Sistema Integrado de Vigilân-
cia, Fiscalização e Controlo das Actividades da Pesca (SIFICAP) 
para garantir a exploração sustentável dos recursos pesqueiros e o 
rendimento futuro das comunidades piscatórias açorianas.

 Ainda no âmbito das missões conjuntas das entidades do SIFI-
CAP, durante o mês de Junho foram apreendidos na Região cerca 
de 500 quilos de goraz a embarcações que excederam os valores 
de quota permitidos para a pesca desta espécie.

Pescado foi leiloado em lota

CDS-PP promove jornadas 
parlamentares em São Jorge

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Açores vai realizar Jornadas 
Parlamentares, na ilha de São Jorge, durante três dias - 5, 6 e 7 de 
Julho -, subordinadas às políticas de transportes e de acessibilida-
des. 

Os deputados centristas têm agendadas visitas ao Porto da 
Calheta e ao Porto do Topo, que irão decorrer Sexta-feira, pelas 
15h00 e 16h30, respectivamente. 

 - 

Mais de 3.100 jovens açorianos 
no programa OTL Jovem 2018

O Programa de Ocupação dos Tempos Livres conta este ano 
com mais de três mil jovens integrados nos vários subprogramas, 
anunciou o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os As-
suntos Parlamentares. 

“Tendo em conta os jovens que frequentaram o subprograma 
Jovens Estudantes, que decorreu entre Janeiro e Maio, e os que 
iniciaram agora os subprogramas Ambiente e Turismo, Ocupação 
em Férias e Jovens Activos, o OTL Jovem 2018 conta com 3.180 
jovens colocados”, afirmou Berto Messias.

 O Secretário Regional salientou que “estes jovens estão envol-
vidos em mais de 1.000 projectos em toda a Região, o que demons-
tra bem a dinâmica das instituições e dos jovens envolvidos neste 
programa”.

 “No início da legislatura definimos como objectivos base das 
políticas de juventude na Região mais empregabilidade, mais qua-
lificação e mais participação cívica. Este programa materializa 
bem esses objectivos, já que permite que os jovens trabalhem du-
rante o verão, enriquecendo as suas competências e capacidade de 
empregabilidade no futuro, sendo um bom contributo para a sua 
responsabilização na construção do futuro das suas comunidades”, 
frisou Berto Messias.

 O titular da pasta da Juventude evidenciou ainda as inovações 
do programa deste ano, salientando “o aumento da bolsa dos jovens 
que frequentam o programa e a nova estrutura em que o OTL-J 
passou a dividir-se em quatro subprogramas”.

 O OTL-J 2018 está dividido nos subprogramas Ocupação em 
Férias, Jovens Estudantes, Jovens Activos e um novo, que é a ino-
vação deste ano, o subprograma Ambiente e Turismo, que envolve, 
segundo Berto Messias, “uma parceria com os parques naturais dos 
Açores e com as organizações e estruturas da área do turismo”.

 




