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Luxuoso veleiro de cruzeiros Star Flyer 
escala hoje Ponta Delgada 

O terminal de cruzeiros das Portas 
do Mar recebe hoje a escala do luxuoso 
veleiro de cruzeiros Star Flyer, um dos 
navios à vela da famosa operadora Star 
Clippers.

Proveniente das Caraíbas, mais con-
cretamente de Philipsburg, capital do 
território holandês da ilha de St. Ma-
arten, este luxuoso navio está a realizar 
uma viagem transatlântica de 20 noites 
com destino a Málaga.

Construído nos estaleiros Scheep-
swerf van Langerbrugge, em Gent, na 
Bélgica, o Star Flyer foi inaugurado no 
mês de Julho de 1991, sendo idêntico ao 
Star Clipper, que foi concluído no ano 
seguinte. 

Tem como principais características 
técnicas 112 metros de comprimento, 15 
metros de largura, 5,6 metros de cala-
do, desloca 2,298 toneladas de arque-
ação bruta e capacidade máxima para 
170 passageiros e 74 tripulantes. 

Possui 4 Decks de passageiros com 
um total de 85 cabines.  

Neste itinerário encontram-se a bor-
do 17 passageiros e 74 tripulantes. 

Em quase todos os aspetos é diferen-

te dos grandes transatlânticos que pas-
sam por Ponta Delgada. 

Este veleiro evoca a verdadeira ex-
periência de navegação, utilizando para 
tal os seus 4 imponentes mastros (63 m 

de altura) e respetivas velas, numa clara 
tentativa de recuperar o estilo dos gran-
des veleiros do século XIX. 

Aliás, o Star Flyer foi o primeiro do 
género construído ao fim de 140 anos e 
acabou por ser também o primeiro “cli-
pper” comercial, em 90 anos, a atraves-
sar o nosso Oceano Atlântico. 

Mais intimista, personalizado e com 
cariz vincadamente direcionado para a 
arte de navegar, realizar uma viagem 
neste navio é uma experiência verdadei-
ramente enriquecedora para os aman-
tes do mar.

Segundo as informações da Albano 
Oliveira Suc Lda, agentes da Star Cli-
ppers nos Açores, este veleiro tem a 
chegada agendada para as 09H00 com 
partida pelas 18H00. 
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Concurso para porto espacial 
em Sta. Maria novamente adiado

A ausência de estudos económico-
financeiros e de impacto ambiental vai 
obrigar o Governo dos Açores a adiar 
o lançamento do novo concurso para a 
construção do porto espacial de Santa 
Maria.

Em conferência de imprensa, a se-
cretária Regional da Cultura, da Ciên-
cia e Transição Digital, Susete Amaro, 
explicou que, apesar do lançamento do 
concurso publicado esta quarta-feira em 
Jornal Oficial, com base numa Resolu-
ção do Conselho do Governo aprovada 
a 21 de março, só recentemente o gabi-
nete de juristas que acompanha o pro-
cesso fez saber de exigências legais que 
impedem de avançar imediatamente.

“Esperamos que o lançamento do 
concurso possa ocorrer até ao final do 
ano, mas isso vai depender do tempo 
que os estudos levarem a serem feitos”, 
frisou Susete Amaro, referindo-se a 
avaliações de impacto ambiental e eco-
nómico-financeiras que, disse, deviam 
ter sido também acautelados no pri-
meiro concurso, lançado pelo anterior 
executivo socialista, num procedimen-

to que acabou com a exclusão das duas 
propostas concorrentes.

“Este concurso consubstancia uma 
parceria público-privada, mas não foi 
considerada como tal” pelo anterior go-
verno socialista, explicou, na cidade da 
Horta, Susete Amaro.

Segundo a governante, o facto de o 
concurso público internacional incluir 
a conceção, projeto, construção, finan-
ciamento, operação, exploração e con-
servação de um porto espacial, de lan-
çamento de pequenos satélites, obriga, 
por lei, a realizar, previamente, os estu-
dos de impacto ambiental e económico-
financeiro.

“Mesmo que tivesse adjudicado este 
concurso a algum dos concorrentes [do 
primeiro procedimento], dificilmente 
teria passado no Tribunal de Contas. O 
mais certo é que tivesse sido chumbado, 
exatamente pela ausência desses estu-
dos, que eram obrigatórios”, justificou a 
titular da pasta da Ciência nos Açores.

Susete Amaro referia-se ao primei-
ro concurso para a construção do por-
to espacial de Santa Maria, lançado em 

março de 2019 pelo anterior Executivo 
do PS na Região, que acabou anulado, 
pelo facto de os dois concorrentes que 
chegaram à fase final do concurso não 
cumprirem com todas as exigências do 
caderno de encargos.

“O novo caderno de encargos está 
ainda a ser feito, mas será menos exi-
gente”, admitiu a Secretária Regional.

Susete Amaro notou que o Governo 
de coligação (PSD, CDS e PPM) não 
quer lançar a concurso esta obra, sem 
antes cumprir com “todos os procedi-
mentos legais” a que a Região está obri-
gada.

O Executivo liderado pelo social-
democrata José Manuel Bolieiro, pu-
blicou anteontem, em Jornal Oficial, 
uma resolução do Conselho de Governo 
que autoriza a abertura de um “procedi-
mento de concurso limitado, por prévia 
qualificação, com vista ao estabeleci-
mento de um contrato de concessão” do 
porto espacial de Santa Maria.

A responsável recusou a ideia de que 
o Executivo esteja “refém” de determi-
nadas agendas, ou que este processo te-
nha sido “esquecido” pelo Governo.

Quanto à localização do futuro 
“space port”, que inicialmente aponta-
va para a zona de Malbusca (na zona 
sul da ilha), o Governo admite agora 
“estudar” outra alternativa, que pode-
rá passar por uma zona mais próxima 
do Aeroporto de Santa Maria, conhe-
cida como Polígano.

“O que temos, é um estudo que foi 
encomendado pelo Ministro da Ci-
ência à Universidade do Texas, em 
Austin, que indicava Malbusca como 
melhor local para a instalação do spa-
ce port”, recordou a Secretária da Ci-
ência.

O Governo dos Açores vai aprovei-
tar “esta fase de estudos para estudar 
a melhor localização”, acrescentou.

Governo lança 
concurso para 
apoio ao 
pagamento de 
propinas de 
doutoramento

A Secretaria Regional da Cultura, da 
Ciência e Transição Digital, através da 
Direção Regional da Ciência e Transi-
ção Digital, lançou o concurso para o 
“Apoio ao pagamento de propinas de 
doutoramento”, ao abrigo do sistema 
de incentivos PROSCIENTIA.

Destinada a apoiar a alunos matri-
culados na Universidade dos Açores em 
Ciclo de Estudos conducente à obtenção 
do grau académico de Doutor e integra-
dos no mercado de trabalho, esta é uma 
medida que visa, sobretudo, estimular a 
formação avançada. Com início a 6 de 
Abril e conclusão prevista para 13 de 
Maio do presente ano, o concurso em 
apreço representa um investimento no 
valor 60 mil euros por parte do Gover-
no dos Açores, para o período compre-
endido entre 2022 e 2025, sendo que 
o valor máximo por aluno é de três mil 
euros por ano lectivo.

Os interessados podem obter mais 
informações sobre o aviso de abertura 
deste concurso, bem como sobre o re-
gulamento de atribuição, os critérios 
de avaliação e seriação, e a constituição 
do júri no endereço eletrónico: https://
idia.azores.gov.pt/.


