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   Onésimo Teotónio Almeida, professor 
da Brown University em Providence, 
escritor e autor de diversas obras 
literárias, algumas das quais premiadas 
em Portugal, é uma das personagens 
distinguidas na celebração anual do 
Rhode Island Council for the Humanities, 
organização independente, afiliada 
com a National Endowment for the 
Humanities, criada para apoiar, cultivar 
e fortalecer a história pública, herança 
cultural, educação cívica e envolvimento 
comunitário para todos os cidadãos de 
Rhode Island. 

Parcerias humanitárias 
e donativos

   A National Endowment for the 
Humanities cataliza parcerias e 
iniciativas públicas humanitárias tendo 
angariado mais de 8 milhões de dólares 
em donativos para apoiar mais de 650 
organizações, bem como pesquisadores 
e cineastas independentes em todo 
o estado de Rhode Island desde a sua 
fundação em 1973.
    Onésimo T. Almeida, colaborador da 

imprensa em Portugal, nomeadamente 
do Diário dos Açores, e da diáspora, 
nomeadamente do Portuguese Times, 
receberá o prémio “Lifetime Achievement 

Award”,  pelas suas “conquistas 
profissionais que demonstram a 
excelência em humanidades, que 
refletem a missão e os valores centrais 

do Conselho e enriquecem a vida 
pública em Rhode Island”, pode ler-se 
no comunicado do RICH.

Cerimónia de entrega do prémio 
a 7 de Outubro

   Onésimo Teotónio Almeida é uma das 
personalidades distinguidas, juntamente 
com Becci Davis, artista e investigadora, 
a Mixed Magic Theatre, uma companhia 
com um enorme legado em apresentar 
histórias diversas aos palcos.
A cerimónia de entrega dos prémios 
decorre a 7 de outubro.
   De referir que Márcia Sousa da 
Ponte, antiga vice--cônsul de Portugal 
em Providence, é uma das voluntárias 
do Rhode Island Council for the 
Humanities.
   Onésimo Almeida, recorde-se, é o 
Presidente da Comissão de Honra da 
candidatura de Ponta Delgada a Cidade 
Europeia da Cultura.
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Ainda longe dos números da pré-pandemia
359 mil dormidas em Agosto nas unidades 
de turismo dos Açores

Segundo o Indicador de Turismo-Açores, divulgado 
pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), as 
dormidas na Hotelaria Tradicional, no Turismo no Espaço 
Rural e no Alojamento Local durante o mês de Agosto de 
2021 terão sido cerca de 359 mil.

Trata-se de um aumento em relação ao mês anterior e ao 
mesmo mês do ano passado, mas muito longe do número de 
dormidas do mês de Agosto antes da pandemia. 

O Indicador de Turismo tem por objectivo a estimação 
antecipada do andamento económico do sector do turis-
mo.

O número total de dormidas em alojamentos turísticos 
nos Açores é estimado e divulgado cerca de três semanas 
antes da publicação do destaque das Estatísticas do Turis-
mo.

Mais compras e mais levantamentos no multibanco

As compras, em Agosto, com recurso a TPA (Terminais de 
Pagamento Automático) atingiram o valor global de 135,3 
milhões de euros, registando um acréscimo homólogo de 
28,4%. 

Os levantamentos em CA (Caixas Automáticas) atingiram 
o montante total de 52,2 milhões de euros, verificando-se 
um aumento homólogo de 9,1%.

Segundo o SREA, as compras realizadas por intermédio de cartões bancá-
rios em TPA atingiram em agosto de 2021, nos Açores, um montante de 135,3 
milhões de euros, a que corresponde um acréscimo homólogo de 28,4%. 

Destes, cerca de 116,8 milhões de euros são de compras efetuadas com car-
tões de bancos nacionais (um acréscimo homólogo de 17,5%) e cerca de 18,5 
milhões de euros dizem respeito a compras efetuadas com cartões de bancos 
internacionais, o que representa uma variação homóloga positiva de 211,1%.

Os pagamentos de serviços realizados neste mês por intermédio de cartões 
bancários em TPA, nos Açores, totalizaram cerca de 1,3 milhões de euros, 
representando um acréscimo homólogo de 10,2%.

 Os levantamentos em CA atingiram em Agosto de 2021, nos Açores, um 
montante total de 52,2 milhões de euros, a que corresponde um acréscimo 
homólogo de 9,1%. Destes, cerca de 47,9 milhões de euros são de levantamen-
tos nacionais, o que representa uma variação homóloga positiva de 4,5% e 
perto de 4,4 milhões de euros dizem respeito a levantamentos internacionais, 
o que representa uma variação homóloga positiva de 112,4%. Os pagamentos 
de serviços em CA realizados neste mês totalizaram cerca de 8,9 milhões de 
euros, apresentando um acréscimo homólogo de 13,3%. 

A informação relativa a terminais de caixa automático passou a abranger 
toda a rede SIBS, e não apenas na rede MULTIBANCO.

O volume de compras e levantamentos nacionais representou 95,1% do 
total de compras e levantamentos nos últimos 12 meses.

A foto documenta aspeto de um convívio do Rhode Island Council for the 
Humanities, na residência do casal Daniel da Ponte e Márcia Sousa da Ponte, em 
East Providence, ladeados pelo senador Sheldon Whitehouse, o congressista David 
Ciciline, Elizabeth Francis (Directora executiva da RICH), Onésimo T. Almeida e 
Julie Nora (Presidente do Conselho de Administração).


