
1 de Julho 2018 . www.diariodosacores.pt  REGIONAL 7

Bispo Ximenes Belo preside às festas do 
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada

O bispo católico timorense Ximenes 
Belo vai marcar presença nas XV Gran-
des Festas do Divino Espírito Santo de 
Ponta Delgada, uma celebração, disse o 
autarca local, em que “o protagonista é 
o povo”.

“O protagonista destas festas é o 
povo”, que entre 5 e 8 de Julho fará de 
Ponta Delgada uma cidade de “saudade e 
cultura”, que terá em Ximenes Belo uma 
personalidade para “melhor compre-
ender a mensagem do Espírito Santo”, 
sublinhou em conferência de imprensa 
o Presidente da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro.

As festas arrancam em 5 de Julho, 
Quinta-feira, com uma conferência 
inaugural proferida por Ximenes Belo, 
Prémio Nobel da Paz em 1996.

As cerimónias, sublinha Bolieiro, são 
centrais para os açorianos, em concreto 
os micaelenses, mas são também uma 
“referência para os não residentes”, para 
“a açorianidade” espalhada mundo fora, 
nomeadamente no Brasil, Estados Uni-
dos e Canadá, com uma grande rede de 
açorianos e descendentes de cidadãos da 
região.

Concertos, lançamento de livros, um 
concurso de massa sovada, a típica par-
tilha de sopas do Espírito Santo e uma 
missa de coroação, presidida por Xime-
nes Belo e a decorrer no Domingo, dia 
08 de Julho, são outros dos destaques da 
programação das festas.

Festas transmitidas em directo
para todo o mundo 

As XV Grandes Festas do Divino Es-
pírito Santo de Ponta Delgada vão ser 
transmitidas em directo para todo o 
mundo, através das redes sociais e dos 
órgãos de comunicação social.

A Câmara Municipal de Ponta Del-

gada entende, como referiu esta semana 
José Manuel Bolieiro, que estas festas 
“são do povo e de quem transporta no 
coração a açorianidade”, onde se inclui, 
é certo, a devoção ao Divino Espírito 
Santo. 

Daí, a aposta na comunicação deste 
evento, com ênfase para as transmissões 
em directo através das redes sociais para 
o mundo inteiro. 

Assim, a PDL TV  vai assegurar a 
transmissão em directo nas redes sociais 
Facebook (https://www.facebook.com/
cmpontadelgada),Instagram(https://
www.instagram.com/cmpdl/) e Youtu-
be (https://www.youtube.com/channel/
UCQj2sylB-ydpISZbvp9PoRQ) dos se-
guintes eventos (hora local): Conferên-
cia Inaugural “Espiritualidade Cristã”, 
proferida por D. Ximenes Belo a 5 de Ju-

lho, às 21h30; cerimónia de lançamen-
to do livro “Missionários Açorianos em 
Timor”, de D. Ximenes Belo, Nobel da 
Paz, a 6 de Julho, às 18h30; Mudança da 
Bandeira do Divino Espírito Santo, do 
Centro Municipal de Cultura até aos Pa-
ços do Concelho, num percurso acompa-
nhado pela Banda Filarmónica Minerva, 
pelas 20h00 do dia 6 de Julho; Partilha 
das Sopas e Cortejo Etnográfico das 24 
freguesias do concelho, dia 7 de Julho, 
às 12h00 e as 16h00, respectivamente; 
Missa da Coroação e Grande Coroação 
dos Impérios do Espírito Santo, no Do-
mingo, 8 de Julho, às 09h30 e às 16h00, 
respectivamente.

Também será efectuado um Especial 
das festas pela PDL TV a transmitir na 
Sexta-feira, 13 de Julho, pelas 20h30, 
no Meo Kanal 158828, no site da SMTV 

(www.smtvacores.com) e nos meios da 
Câmara Municipal.

A transmissão destas grandes festas 
será, igualmente, assegurada por via dos 
meios de comunicação convencionais, 
como a televisão e a rádio.

Assim, o Cortejo Etnográfico será 
transmitido em emissão especial do 
programa Atlântida na RTP Açores, 
RTP Madeira e RTP Internacional, no 
sábado, 7 de Julho, entre as 15h30 e as 
18h30. 

No Domingo, 8 de Julho, a RTP 
Açores, RTP 1 e RTP Internacional vão 
transmitir a Missa da Coroação, entre as 
09h30 e as 11h00. 

No que concerne à rádio, haverá 
transmissões especiais da Antena 1 Aço-
res, TSF Açores e Rádio Atlântida, espe-
cialmente durante a tarde de Sábado.

O Grupo Parlamentar do PS/Aço-
res entregou, Sexta-feira, um Reque-
rimento para Audição Parlamentar 
da Directora do Centro Regional dos 
Açores da RTP, S. A., no âmbito das 
recentes informações tornadas públi-
cas sobre o futuro próximo da empre-

sa na Região.
Conforme se pode ler na nota en-

viada pelo PS, “na sequência da reu-
nião ocorrida entre a Subcomissão 
de Trabalhadores da RTP-Açores e 
a Direcção do canal público, foram 
divulgadas notícias preocupantes 

para o futuro do centro regional, que 
devem ser esclarecidas”.

Por isso, os deputados do PS/Aço-
res querem confirmar algumas das 
informações noticiadas, nomeada-
mente em relação à situação da Dele-
gação no Faial e à existência de uma 
“derrapagem orçamental”, associada 
à “falta de planeamento interno” e à 
“realização de programas não orça-
mentados”.

Para o Grupo Parlamentar do PS/
Açores é necessário garantir-se o 
cumprimento da missão de serviço 
público da Rádio e Televisão na Re-
gião.

O requerimento entregue na 
Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores tem carácter 
de urgência e pretende promover 
uma audição extraordinária, não es-
tando relacionado com a audição 
que ocorre anualmente, em sede de 
Comissão Permanente de Assuntos 
Parlamentares, Ambiente e Trabalho, 
conforme previsto no Estatuto Políti-
co Administrativo da Região.

Deputados do PS querem ouvir no Parlamento 
Directora da Rádio e Televisão de Portugal 

A Polícia Judiciária, através do De-
partamento de Investigação Criminal 
de Ponta Delgada, no âmbito de inves-
tigação em curso, identificou e deteve 
um homem, de 37 anos, por suspeitas 
de prática do crime de tráfico de estu-
pefacientes.

A detenção ocorreu no concelho de 
Ponta Delgada, tendo sido encontrado 
na posse do suspeito pólen de haxixe 
suficiente para cerca de quarenta doses 
individuais.

O detido, foi presente à autoridade 
judiciária competente para efeitos de 
interrogatório e aplicação das medidas 
coactivas tidas por adequadas.

PJ detém indivíduo 
por tráfico de droga 
em Ponta Delgada




