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Binter lança promoção com passagens mais 
baratas entre Ponta Delgada e Canárias

A Binter lançou uma nova pro-
moção que permite aos seus clientes 
adquirir passagens para voar de 1 de 
Abril a 15 de Junho de 2023 a preços 
mais reduzidos entre Ponta Delgada e 
as Ilhas Canárias. 

A nova promoção aplica-se às pas-
sagens adquiridas até 23 de Janeiro.

Durante estes dias, os passagei-
ros podem comprar as passagens 
desde 98,35 euros para voar às ilhas 
Canárias. 

Estes preços são válidos por percur-
so em caso de adquirir uma passagem 
de ida e volta.

A companhia canária Binter opera 
voos directos todos os Sábados entre 
Ponta Delgada e as ilhas Canárias, 
com voo de Ponta Delgada às 10h30, 
com aterragem no aeroporto de Gran 
Canaria (LPA) às 13h40.

 A partida das Canárias é às 8h20 e 

aterra em Ponta Delgada às 9h45.
Os bilhetes podem ser adquiridos 

através dos canais de venda habituais 
da companhia: www.binter.pt , aten-
dimento no telefone 291 290 129 ou 

através das agências de viagens, onde 
poderá consultar as condições e os 
preços, anuncia a companhia em nota 
enviada ao nosso jornal. 

A Binter iniciou a sua nova rota en-

tre Las Palmas e Ponta Delgada em 
Julho do ano passado.

Fundada há 33 anos, a Binter está 
a atingir um período histórico da sua 
existência, não só em dimensão de fro-
ta, como também em número de voos 
programados e de oferta de lugares.

 A Binter tem uma frota compos-
ta por 20 aviões turboélice ATR 72-
600. 

No ano passado a companhia rece-
beu o segundo ATR 72-600 de uma 
nova encomenda de seis aeronaves 
deste tipo, feita em novembro de 2021, 
que se juntam à frota existente de 18 
aparelhos semelhantes.

 No total dentro de pouco tempo 
serão 24 aviões. 

Para as rotas de médio curso, com 
destino ao continente europeu, a em-
presa utiliza uma frota de cinco aviões 
a jacto Embraer E195-E2.

Governo anuncia concurso para 23 habitações 
nos “Foros do Solmar” em Vila Franca

O Governo dos Açores lança, nas 
“próximas semanas”, o concurso para 
a empreitada do empreendimento 
‘Foros do Solmar’, em Vila Franca do 
Campo, permitindo “disponibilizar 23 
habitações” em São Miguel para ar-
rendamento com opção de compra.

A informação foi revelada pelo 
Vice-presidente do Governo Regio-
nal, Artur Lima, à margem da toma-
da de posse dos novos corpos sociais 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila Franca do Campo para o triénio 
2023/2026.

“Apesar da conjuntura adversa que 
tem influenciado a execução do PRR 
[Plano de Recuperação e Resiliência] 
nos Açores, posso transmitir-vos que, 
nas próximas semanas, iremos lançar 
o concurso para a empreitada do em-
preendimento dos Foros do Solmar, o 
que representa uma boa notícia para 
este concelho e para a ilha de São 
Miguel”, anunciou Artur Lima.

Citado numa nota divulgada no 
‘site’ oficial do Governo Regional 
(PSD/CDS-PP/PPM), o governante 
elencou a “escassez habitacional” 
como um problema central da auto-
nomia, defendendo que o “Plano de 
Recuperação e Resiliência constitui 
uma oportunidade única” para se ten-
tar dar melhores respostas ao nível das 
políticas de habitação.

“Apesar de, nas últimas duas 
legislaturas, ter existido uma polí-
tica de habitação incipiente, com 
consequências gravosas para os açoria-
nos, este executivo irá, apesar de todos 
os constrangimentos externos existen-
tes, aumentar o parque habitacional 
da Região”, disse Artur Lima.

Referindo como exemplo o empre-
endimento ‘Foros do Solmar’, o Vice-
presidente do Governo Regional sa-

lientou que, no início da legislatura, 
“não existia nenhum procedimento 
em curso para a conclusão do edifí-
cio”, apesar “dos anúncios feitos em 
2020”.

A construção de apartamentos no 
edifício, localizado na freguesia de São 
Pedro, em Vila Franca do Campo, foi 
interrompida na fase de tosco.

O Vice-presidente do Governo 
Regional destacou ainda que foi por 
decisão do actual Executivo que se 
antecipou a aquisição do empreendi-
mento dos ‘Foros do Solmar’ junto de 
uma instituição bancária pelo valor de 
cerca de 1,6 milhões de euros, “pago 
numa prestação única”.

“Esta decisão permitiu que a re-
gião reduzisse encargos financeiros 
com juros, comissões, seguros e IMI 
[Imposto Municipal sobre Imóveis] e, 
sobretudo, acelerasse os procedimen-
tos para dar início às ambicionadas 
obras”, salientou.

PS reage às declarações 
de Artur Lima

“Não foi com surpresa que o PS São 
Miguel teve conhecimento das recen-
tes declarações do Vice-presidente do 
Governo Regional acerca do empreen-
dimento “Foros de Solmar”, em Vila 
Franca do Campo”, afirma o PS numa 
nota emitida ontem.

“Não foi com surpresa, uma vez que 
os micaelenses em particular, e os aço-
rianos em geral – já se habituaram a 
ver membros do actual Governo mais 
interessados em fazer oposição ao PS e 
aos seus governos do que em cumprir, 
com rigor, isenção e sentido de dever 
institucional, as funções para as quais 
foram investidos”, acrescenta o PS.

“Lamentavelmente, à falta de obra 

para apresentar, o Vice-presidente do 
Governo, lembrou-se, uma vez mais, 
de faltar à verdade, desta feita quanto 
ao empreendimento Foros de Solmar, 
localizado na Vila Franca do Campo. 
Com efeito, e contrariamente ao que 
Artur Lima afirmou, este empreendi-
mento de 23 apartamentos inacaba-
dos foi adquirido, em 2020, pelo Go-
verno dos Açores da responsabilidade 
do Partido Socialista na modalidade 
de leasing habitacional. Aquando das 
eleições de 2020, a empreitada de con-
clusão daquele empreendimento esta-
va estimada em 1,5 milhões de euros 
e encontrava-se em fase de definição 
quanto aos moldes de lançamento da 
referida empreitada”, sublinha o co-
municado do PS.

“Mais do que procurar fazer políti-
ca partidária em atos oficiais – condu-
ta em que os membros deste Governo 
são useiros e vezeiros – o que importa 
esclarecer é porque razão o atual Go-
verno levou mais de dois anos para 
anunciar o lançamento do concurso 
para a conclusão daquele empreendi-

mento habitacional. Porque razão es-
tão osmicaelenses a aguardar há mais 
de dois anos que o Governo se digne 
a lançar aquele concurso?”, questiona 
o PS.

“O que importa aos micaelenses é 
que as obras se concluam e que este 
empreendimento seja colocado, o mais 
brevemente possível, ao dispor das fa-
mílias que dele necessitam. É pena que 
o Vice-presidente do Governo esteja 
mais focado na política-partidária e 
seja muito rápido em faltar à verdade 
para, com isso, disfarçar a inacção do 
Governo e muito lento em resolver os 
problemas de Habitação que afetam 
os nossos concidadãos”, afirma ainda 
o comunicado socialista.

O PS São Miguel “faz votos para 
que, depois de dois anos parado, seja 
efectivamente lançado o concurso para 
a conclusão do empreendimento dos 
Foros de Solmar e exorta o Vice-pre-
sidente do Governo a ajudar o Gover-
no a sair da letargia em que aparen-
temente está mergulhado”, conclui o 
comunicado.


