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O pedopsiquiatra Pedro Strecht, no-
meado pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa (CEP) para ser coordenador da 
Comissão Independente para o Estudo 
dos Abusos de Menores na Igreja, re-
feriu que é essencial que as vítimas de 
abusos sexuais “ousem falar”. O psiquia-
tra Daniel Sampaio e o juiz Laborinho 
Lúcio integram a comissão. “Apelamos 
desde já a todas e todos quantos possam 
ter sido vítimas destes crimes para que 
ousem falar. Que relatem finalmente e 
sem medo o que lhes aconteceu, mes-
mo perante naturais hesitações com-
pletamente aceitáveis diante situações 
pelas quais podem ter passado décadas, 
tocando agora em assuntos que não 
desejam fazer emergir”, afirmou. “Em 
Portugal, nos últimos tempos e tal como 
em diversos países, registou-se uma sau-
dável onda de indignação, movida pela 
procura de uma verdade histórica, sobre 
o que poderá ter acontecido a um nú-
mero incontável de menores no campo 
dos abusos sexuais em diversos contex-
tos da sociedade, em especial no seio da 
própria Igreja Católica”, disse o médico 
pedopsiquiatra.

Publicidade

Revista de moda ELLE 
proíbe peles de animais 
em todas as edições

Para “incentivar uma indústria 
da moda mais humana”, as peles de 
animais desaparecerão das páginas 
e meios digitais de todas as edições 
da ELLE, anunciou a revista nesta, 
somando-se a uma tendência cres-
cente no sector da moda de luxo.

Laborinho Lúcio e Daniel 
Sampaio integram 
comissão de estudo 
do abuso de menores

Detidos dois jovens na Lagoa 
por suspeita de tráfico de droga

Lusófona atribui Honoris Causa 
a Onésimo Almeida

A Universidade Lusófona de Humani-
dades e Tecnologias irá atribuir no próxi-
mo dia 13 de Dezembro, pelas 11 horas, o 
título de Doutor Honoris Causa ao Profes-
sor Onésimo Teotónio de Almeida, escri-
tor e pensador açoriano, natural do Pico 
da pedra e colaborador regular do nosso 
jornal.

A proposta de atribuição foi aprovada 
por unanimidade no Conselho Científico 
e Universitário da ULHT e teve como in-
trodução, o seguinte texto:

“Onésimo Teotónio de Almeida é uma 
das mais notáveis figuras intelectuais do 
mundo de expressão portuguesa. Propor 
que lhe seja outorgado o título de doutor 
honoris causa pela Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias é um acto 
de justiça e reconhecimento a quem tan-
to fez pela difusão da cultura portuguesa 
no mundo. Pode dizer-se que para uma 
Universidade que tem a lusofonia inscrita 
no seu nome e incluída no seu projecto es-
tratégico, homenagear Onésimo Teotónio 
de Almeida é parte integrante desse de-
sígnio cultural extensivo a todos os países 
de expressão portuguesa, sem esquecer as 
comunidades de expressão portuguesa es-

palhadas pelo mundo”, lê-se na nota.
Recorde-se que Onésimo Almeida em 

2013 foi agraciado com o mesmo título 
pela Universidade de Aveiro.

Os seus livros têm sido premiados por 
diversas instituições e reconhecidos em 
muitos países, pelo que é de toda a justiça 
aqui realçar mais esta distinção de uma 
Universidade Portuguesa ao Professor da 
Brown, escritor, conferencista e também 

e agora Presidente da Comissão de Hon-
ra da candidatura Azores 2027  -Ponta 
Delgada|Açores a Capital Europeia da 
Cultura, depois de ter sido também em 
2018, por nomeação do Presidente da 
República, Presidente das Comemora-
ções do Dia de Portugal, de Camões e 
das Cominidades Portuguesas que se 
realizou naquele ano em São Miguel e 
em Boston.

Uber utiliza gravação de 
áudio como segurança

A Uber anunciou que irá lançar 
um projecto piloto de gravação de 
áudio opcional em três cidades dos 
EUA. Esta iniciativa tem como in-
tuito aumentar a segurança de mo-
toristas e passageiros.

 A Divisão Policial de Ponta Delgada, 
através da Brigada de Investigação Crimi-
nal da Esquadra de Lagoa, deteve na fre-
guesia do Rosário, do Concelho de Lagoa, 
dois indivíduos, de ambos os géneros, de 
22 e 30 anos, pela presumível autoria de 
um crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu na sequência de 
uma investigação que dura há alguns 
meses, na qual os investigadores da PSP 
recolheram indícios, que apontavam para 
a prática deste ilícito criminal, por parte 
dos arguidos, cuja actividade criminosa 

se desenvolvia no Porto dos Carneiros, 
em Lagoa.

Para o efeito, foi montada uma ope-
ração de investigação criminal, que cul-
minou com a realização de uma busca e 
apreensão, emanados pela Autoridade Ju-
diciária competente, com a colaboração da 
Esquadra da Lagoa, tendo sido detectado 
e apreendido 336 doses de Liamba e 25 
doses de heroína.

Os detidos foram presentes à Autorida-
de Judiciária competente, tendo-lhes sido 
aplicado as medidas de coacção de Termos 

de Identidade e Residência.
O Comando Regional da PSP dos 

Açores reitera que a prevenção e o com-
bate ao tráfico de estupefacientes e 
criminalidade associada continuarão a 
ocupar um plano privilegiado na ação 
estratégica de intervenção policial, de 
forma a garantir não só a ordem, se-
gurança e tranquilidade pública, mas 
também enquanto contributo decisivo 
para a saúde e bem-estar da comunidade 
presente em toda Região Autónoma dos 
Açores.


