
Secretário da saúde ignorou
parecer jurídico que recomendava 
abertura de inquérito

Diário   Açores

PUB

dos
O quotidiano mais antigo dos Açores

Ano

149º

0,70 €  Fundado em 1870 por M. A. Tavares de Resende
Director Paulo Hugo Viveiros | Director Executivo Osvaldo Cabral  

Quarta-feira, 5 de Setembro de 2018 | Ano 149 | N.º 41.661

4 4 3

PONTA DELGADA

PORTAS DA CIDADE

24 11 N/DN/D 10867 72.8180 200927505

 opinião|Pág. 7

Osvaldo Cabral

crónica epistolar do fim 
da época canícula

PUB PUB PUB

prisão preventiva 
para homem suspeito 
do homicídio na bretanha
regional|Pág. 2

Chrys Chrystello

ode a s. miguel 
nos moinhos de porto 
formoso  opinião|Pág. 8

regional|Pág. 2

Fagundes Duarte, 
ex-secretário 
regional da educação,
arrasa sata 
e governo regional

regional|Pág. 4

ugt-açores defende actualização 
da remuneração complementar

regional|Pág. 2

30 lendas mundiais do surf querem os Açores 
como o Havai da Europa

desporto|Pág. 17

Ainda a investigação ao caso do helicóptero  “desviado”

regional|Pág. 3



Comumente conhecido como uma nação de emi-
grantes, e com uma necessidade imperiosa de resolu-
ção do saldo migratório negativo que entrava o futuro 
coletivo, Portugal tem assistido nos últimos anos a um 
fluxo de “imigração dourada” que tem tornado o país 
um destino de refúgio de celebridades. 

Atraídas pela segurança, tranquilidade, 
gastronomia, cultura, natureza e praias, assim como 
pela fiscalidade, existência de boas escolas internacio-
nais e hospitais, são várias as personalidades além-
fronteiras que têm decidido na última década viver 
em Portugal.

A mais conhecida por estes tempos é a cantora pop 
Madona, que se mudou para Lisboa em agosto do ano 
passado, quiçá a mais famosa habitante da capital 
portuguesa, e que tem partilhado assiduamente foto-

grafias e vídeos por onde passa no território nacional 
nas redes sociais.

Numa dessas várias publicações nas redes sociais a 
sexagenária cantora norte-americana comentou assim 
a sua mudança para a ponta ocidental do continente eu-
ropeu: “A energia de Portugal é tão inspiradora. Sinto-
me muito criativa e viva aqui, onde espero trabalhar no 
meu filme ‘Loved’ e em fazer música nova. Este vai ser o 
próximo capítulo do meu livro. É altura de conquistar o 
mundo de um ponto vantajoso diferente”.

Na lista de celebridades internacionais a viverem 
atualmente em Portugal encontramos ainda, entre 
outras, nomes como o do ator irlandês Michael Fas-
sbender, o designer francês de sapatos Christian Lou-
boutin, o antigo futebolista gaulês Éric Cantona, ou a 
atriz italiana Monica Bellucci que se mudou para Lis-

boa em 2016 e que durante o passado mês de agosto 
foi a convidada do Museu de Arte Antiga, onde traçou 
um roteiro através de 12 peças que escolheu.

A capacidade de atração que Portugal tem conse-
guido exercer sobre várias celebridades que se estão a 
mudar para o território nacional, tem naturalmente 
um impacto positivo na atividade económica, em par-
ticular no mercado imobiliário, e na promoção turísti-
ca internacional do país. 

No entanto, para que esta atração perdure gera-
dora de um impacto positivo na sociedade portugue-
sa, é indispensável regrar a especulação imobiliária 
advinda desse fluxo, e procurar aliar a essa dinâmica 
uma promoção transversal das potencialidades do 
território nacional que vão para além do eixo Lisboa, 
Sintra, Cascais e Comporta.
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J. Chrys Chrystello*

Levantei-me cedo, como é usual. O dia estava 
radioso como, aliás, foi apanágio neste verão na 
Ilha do Arcanjo. Como já escrevi muitas vezes, exis-
te um pequeno recanto nesta costa norte, da ilha do 
Arcanjo (os Moinhos de Porto Formoso), onde en-
contro sempre uma versão muito minha do Éden, 
a praia quase deserta com dez pessoas apenas, 
maioria turistas, e uma esplanada toda para mim, 
para bebericar a minha “italiana” (café supercurto, 
também designado como “Ristretto” na Austrália e 
EUA) e a garrafa de água sem gás, sempre muito 
gelada. São estes os companheiros fiéis das minhas 
leituras, gasto tanto de água gelada como de oxigé-
nio. Quanto a leituras a escolha deste ano recaiu e 
foi dedicada a José Martins Garcia, prolífico autor, 
infelizmente liberto de penar no mundo dos vivos. 
Apesar de ser notável a sua obra, hoje serve apenas 
para deleite dos curiosos e estudiosos, grupo no 
qual ainda me incluo.

Ouço as ondas aqui onde o mar é Rei e senhor de 
todas as horas.

fui ao lado outro da ilha
lá onde nunca ninguém vai 
e vi que era verdade
só há mar, nada mais
por todos os lados menos por um
A terra é um mero escolho lançada como um 

grão de poeira no deserto, no meio deste Grande 
Mar Oceano para colorir o mar em tons de verde, 
cor desta ilha. A terra é finita e bem mais nova que 
o mar, saída das entranhas do fogo, em eflúvios de 
magma, a mágica lava que encanta e seduz quem a 
vê brotar à distância segura de um qualquer abrigo. 
O mar, condescendente, acedeu a envolver a ilha 
no seu manto de espuma, fez dela o seu brinquedo, 
entretendo-se a burilar as suas abruptas escarpas, 

nalgumas baías acedendo mesmo a depositar uns 
grãos de areias fina e enegrecidas, sem jamais dei-
xar de as lavar, pondo e tirando a seu bel-prazer, 
mas sempre lavando, lavando, lavando, sem nunca 
as deixar brancas. Para preservar o seu brinquedo 
evitou dotar a ilha de angras ou portos naturais 
com fáceis acessos a forasteiros, assim evitando 
que a viessem perturbar com seus botes.

A ilha quer-se sozinha, sem invasores, e as-
sim, ao longo dos tempos, sempre se repeliram as 
investidas desde os fenícios, aos mouros, corsá-
rios ingleses e outros, repetidamente remetidos à 
proveniência sem mais danos do que raziarem as 
terras, tomarem cativos os habitantes, para vende-
rem como escravos, e usarem as mulheres para ou-
tros fins soezes como era hábito naqueles tempos. 
Os que foram ficando, tementes a deus, tornaram 
a cultivar a terra, arando os solos que a fúria dos 
fogos e tremores das entranhas da terra ia vomi-
tando, tentando aplacar essa fúria e castigo divino 
com preces, procissões e romarias. Nesta ilha, de 
costas voltadas ao mar, como a maioria das suas 
igrejas, todos passam o ano a olhar para o próprio 
umbigo, seja ele de vacas leiteiras raçadas de al-
pinistas que poluem montes, lagoas e ribeiras, se-
jam campos de milho, batatas, beterraba, inhame 
ou outros frutos da terra, que as generosas chuvas 
insistem em regar de forma copiosa, até consegui-
rem mais do que uma colheita ao ano. Enquan-
to no Faial e Pico e outras ilhas do Triângulo, as 
pessoas vivem do mar e para o mar, nesta Ilha de 
São Miguel Arcanjo, sempre tão de costas voltadas 
para o mar, ignoram-no, esquecendo já que era o 
único passaporte de saída para a alforria do feuda-
lismo que imperava nas ilhas e as agrilhoava. 

Na pequena baía dos Moinhos de Porto Formo-

so, sem baleias, nem golfinhos ou tubarões à vista, 
as ondas vão cumprindo o ritual lunar, e eu aqui, 
parado, a vê-las, a ouvi-las deixando-me encantar 
com o ritmo, a cadência incerta que as leva para 
longe, lá, onde só o pensamento conta e a vontade 
dos homens não domina. Hoje, não me sinto náu-
frago nem perdido, apenas marinhante de águas 
profundas embalados pelos ténues ventos que me 
levam à deriva. Ah! Como gostava de perpetuar 
momentos destes e torná-los permanentes, liber-
tar-me da escravatura que nos impõem como pre-
ço de vivermos. Aqui, neste paraíso, que o inverno 
torna bem agreste, as palavras fluem como ondas 
e vêm desaguar sempre numa qualquer folha de 
papel. A mente liberta-se das peias do quotidiano 
e voga ao sabor do mar, como se viver fosse útil 
ou até necessário. Por vezes, é preciso sair de den-
tro das ameias do meu “castelo” e vir sentir-me li-
berto, nesta prisão sem grades que as ilhas todas 
tendem a ser. Podemos ser livres dentro da prisão 
e não precisamos de voar como os pássaros, nem 
nadar como os peixes, basta uma dose de mar e 
sol, e deixar a mente vaguear, vogando no salgado 
das ondas … a ilha é linda, mas digo-vos do outro 
lado dela só há mar….

Ouço as ondas aqui onde o mar é Rei e senhor de 
todas as horas.

fui ao lado outro da ilha
lá onde nunca ninguém vai 
e vi que era verdade
só há mar, nada mais
por todos os lados menos por um
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