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Marques Inovação & Ambiente
aposta nos cuidados geriátricos
para manter os idosos 
no meio social onde vivem

A Coordenadora, Ana Beatriz Amaral, explica 
que se trata de um projecto multidisciplinar 
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Quinta do Agricultor 
oferece experiência e 
permite contacto com 
a natureza, os animais 
e os costumes locais

Família Massa investe na 
divulgação da Agricultura
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Criadas juntas médicas 
para listas de espera
nos Açores

Clélio Meneses anunciou

O projecto Cuidar e Viver já arrancou – 
este mês - com a Unidade de Geriatria que pre-
tende “manter e melhorar” a qualidade de vida 
e autonomia dos mais idosos. A Coordenadora, 
Ana Beatriz Amaral, explica que se trata de um 
projecto multidisciplinar, com várias parcerias, 

e que pretende que “a pessoa idosa mantenha 
a sua vida, de forma autónoma, no seu meio 
social, retardando o mais possível a dependên-
cia de terceiros”. O projecto também oferece 
consultoria com Assistente Social e uma Bolsa 
de Cuidadores.

O Governo dos Açores determinou a criação 
de juntas médicas para “retomar o tempo perdi-
do” e acabar com as listas de espera criadas pela 
suspensão da atividade durante a pandemia de 
Covid-19. “As baixas médicas, nomeadamen-
te as realizadas por delegados de saúde, ficaram 
suspensas com a pandemia. No processo de re-
toma que estamos a desenvolver, será ainda esta 
semana publicada a criação de novas juntas médi-
cas que permitam a recuperação de todo o tempo 
perdido”, observou Clélio Meneses aos jornalis-
tas na Madalena do Pico.

Presidente da Câmara
de Ponta Delgada diz
ser  “desproporcional”
 volumetria de hotel
na fábrica da baleia

Projecto foi aprovado em Março

Segurança Social lança 
concurso público para 
compra de alimentos 
no valor de 3, 5 milhões 
de euros para os mais 
pobres dos Açores

Aberta desde 2019, a Quinta do Agricultor, 
na Relva, tem como objectivo mostrar a quem a 
visita como é o dia-a-dia da vida de um agricul-
tor. Num espaço onde se podem encontrar vacas, 
cavalos, galinhas ou porcos, os seus proprietá-
rios recuperaram também uma casa no local e 
onde é proporcionada “uma viagem ao passado” 
e às raízes açorianas.  págs.4 e 5

O Governo dos Açores anunciou ontem 
que o Instituto de Segurança Social dos Açores 
(ISSA), IPRA, publicou, o anúncio que marca 
o início do procedimento concursal que visa a 
aquisição de géneros alimentares para o arqui-
pélago dos Açores.
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O projecto Cuidar e Viver já arrancou – este mês - com a Unidade de Geriatria que pretende “man-
ter e melhorar” a qualidade de vida e autonomia dos mais idosos. A Coordenadora, Ana Beatriz 
Amaral, explica que se trata de um projecto multidisciplinar, com várias parcerias, e que pretende 
que “a pessoa idosa mantenha a sua vida, de forma autónoma, no seu meio social, retardando o 
mais possível a dependência de terceiros”. O projecto Cuidar e Viver também oferece consultoria 
com Assistente Social e uma Bolsa de Cuidadores, para ajudar também as famílias.

Um projecto muito diferente de um lar 
de idosos que quer manter os mais velhos de 
forma autónoma no meio social onde residem

Correio dos Açores - Em que consiste 
este projecto e porque optou a Marques 
Inovação & Ambiente por implementá-
lo nesta altura? 

Ana Beatriz Amaral (Coordenadora 
do projecto Cuidar e Viver e especialis-
ta em Medicina Interna com mestrado 
em Geriatria) - As pessoas vivem cada 
vez mais, mas com o aumento da sobrevi-
da também ocorrem mais doenças e mais 
desafios. Portugal é o 3º país mais enve-
lhecido da Europa, mas isso não significa 
que envelhecemos melhor, apenas indica 
que vivemos até mais tarde. É importan-
te pensar no futuro, adequar os cuidados à 
chamada “terceira idade” e garantir quali-
dade de vida. 

Os Açores ainda carecem de cuidados 
dirigidos à população geriátrica e estava na 
altura de criar um projecto de saúde que 
fosse dirigido à pessoa idosa. O Projecto 
Cuidar e Viver engloba duas áreas: a Ge-
riatria e a Convalescença. 

No âmbito da Geriatria pretendemos 
melhorar os cuidados prestados à popula-
ção idosa, com mais de 60 anos. As pes-
soas idosas, em geral, têm mais doenças e 
é preciso saber gerir essa realidade, junta-
mente com a premissa de manter uma vida 
saudável e autónoma. Pretendemos que os 
nossos idosos sejam capazes de manter a 
sua vida diária, de forma activa, evitando 
a dependência de terceiros. Ser idoso não 
significa ser um fardo, há muita vida além 
dos 60 anos. 

Relativamente à Convalescença, pre-
tendemos criar uma unidade que permita à 
pessoa doente recuperar num espaço dedi-
cado, com vigilância e cuidados adequados. 
Aqui, não abrangemos apenas a população 
idosa, mas sim todos os adultos. 

Como grupo empresarial que é, o Gru-
po Marques está em constante desenvol-
vimento, apostando na inovação e na di-
ferenciação. Por outro lado, entende que 
estes serviços irão colmatar uma lacuna 
no mercado, permitindo uma extensão em 
complementaridade do seu negócio da Saú-
de e por isso lançou-me este desafio. 

Quem serão os responsáveis por este 
projecto? 

Este projecto resulta de um trabalho de 
equipa. A Marques Inovação & Ambiente 
desafiou-me a criar um projecto ambicioso 
no âmbito da Geriatria e assim começou 
uma maratona. A equipa de responsáveis/
coordenadores é constituída por mim e 

pelo Enfermeiro Luís Furtado e conta com 
a consultoria da Dra. Emília Santos. 

O projecto assenta na prestação de 
cuidados integrados e multidisciplina-
res. De que forma? 

O projecto Cuidar e Viver assenta no 
conceito de cuidados prestados por uma 
equipa multidisciplinar que vai avaliar o 
doente e a família/cuidador no seu todo, 
nomeadamente acerca das necessidades de 
saúde e socioeconómicas para, em conjun-
to com o doente e a família, estabelecer um 
plano individual de cuidados. Queremos 
estabelecer cuidados específicos para cada 
doente, uma vez que cada indivíduo é úni-
co. 

A nossa equipa é constituída por 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
nutricionistas, psicólogas, assistentes so-
ciais, assistentes operacionais, entre ou-
tros. 

Qual as mais-valias que apontam ao 
projecto? Quais as diferenças entre uma 
estrutura residencial para idosos/Lar e 
este projecto? 

As principais mais-valias deste projec-
to passam por poder manter e melhorar a 
qualidade de vida e autonomia dos seus 
utentes. Existe uma grande diferença entre 
o nosso projecto e um Lar de Idosos. 

A Unidade de Geriatria pretende que a 
pessoa idosa mantenha a sua vida, de for-
ma autónoma, no seu meio social, retar-
dando o mais possível a dependência de 

terceiros. A maioria das pessoas que estão 
institucionalizadas não foi para um lar por 
sua escolha, mas sim por necessidade, no-
meadamente de apoio e vigilância nas acti-
vidades diárias. 

O projecto Cuidar e Viver, além da Uni-
dade de Geriatria e da Unidade de Conva-
lescença, também oferece outros serviços. 
Um dos serviços inovadores que vamos 
oferecer é a Consultoria com Assistente 
Social. Deparamo-nos no nosso dia-a-dia 
com muitas pessoas que não sabem que re-
cursos e ajudas sociais podem ter. Assim, 
poderão ter o apoio de uma das nossas as-
sistentes sociais para ajudá-las a encontrar 
soluções. 

Um outro serviço será a existência de 
uma Bolsa de Cuidadores, com o objectivo 
de ajudar ao descanso do cuidador. 

O projecto divide-se em duas par-
tes, a primeira das quais entrou já em 
funcionamento – Unidade de Geriatria. 
Como vai funcionar esta Unidade de Ge-
riatria? Onde ficará instalada? Qual a 
capacidade de acolhimento? 

A Unidade de Geriatria inclui três com-
ponentes: a Consulta de Geriatria, Cui-
dados Integrados ao Doente Geriátrico e 
Internamento domiciliário. 

A Consulta de Geriatria tem como ob-
jectivo avaliar a condição clínica e funcio-
nal do doente idoso, estabelecer ou rever o 
plano de tratamento e seguimento, promo-
vendo a autonomia e/ou independência do 
doente. Aplica-se a todos as pessoas com 
mais de 60 anos e doença crónica, dimi-
nuição cognitiva, diminuição funcional e 
história de quedas e problemas de mobili-
dade. 

Os Cuidados Integrados ao Doente Ge-
riátrico têm como objectivo a gestão co-
ordenada da doença crónica. Neste caso, 
oferecemos a oportunidade de serviço ao 
domicílio, com um acompanhamento mais 
atento e regular, promovendo a ligação 
entre os diversos prestadores de cuidados, 
potenciando assim a redução das idas ao 
serviço de urgência. 

O projecto Cuidar e Viver tem uma sé-
rie de parceiros, entre as quais a Clínica de 
São Sebastião. É lá que vão funcionar as 
consultas de Geriatria, assim como outras 
consultas, no âmbito deste projecto. Sendo 
que as consultas poderão ser também feitas 
no domicílio se assim os utentes entende-
rem e isso for clinicamente viável. 

Ana Beatriz Amaral é a médica coordenadora do projecto Cuidar e Viver, que pretende 
prestar cuidados multidisciplinares mantendo os idosos no seu meio social

Marques Inovação & Ambiente aposta nos cuidados geriátricos
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No próximo ano deve 
iniciar-se o internamento 
domiciliário

Com tal expectativa deve estar tranquilizando 
as suas dúvidas, porventura inquietantes, o Pre-
sidente da República, agora que já fez detonar a 
“bomba atómica”, prometendo dissolver o Par-
lamento no final do mês em curso e convocando 
eleições legislativas para 30 de Janeiro de 2022.

Digo que prometeu dissolver o Parlamento, 
porque de facto ainda não mandou publicar o de-
creto correspondente, donde resulta que se man-
têm as portas abertas no velho Palácio das Côrtes 
e jorram de lá leis em catadupa, apressando-se a 
moribunda “Geringonça” em fazer aprovar as 
mais polémicas decisões, com a eutanásia à frente 
delas, atropelando no caso a competência de enti-
dade consultiva de grande valia e prestígio, con-
cretamente a Comissão Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida, por sinal presidida pela Profes-
sora Patrão Neves, da Universidade dos Açores.

Por outro lado, e mais grave talvez, o Governo 
continua em funções e tudo indica que não será 
demitido pelo Presidente da República, como seria 
razoável e até muito oportuno. Ficará em plenitu-
de de poderes e sem a fiscalização permanente do 
Parlamento, aplicando a seu talante os dinheiros 
das ajudas europeias e fazendo desenfreadamente 
campanha eleitoral, como já se pôde ver nas recen-
tes eleições autárquicas. Se não é uma clara vanta-
gem  para a continuidade do mandato do Primeiro 
Ministro António Costa, pelo menos parece...

Entretanto começam a surgir as primeiras son-
dagens, dando a entender que vai ficar tudo na 
mesma, com o PS em partido mais votado, mas 
sem a desejada maioria absoluta, Maioria dos par-
tidos ditos da esquerda, a dita Direita em posição 
minoritária, com o PSD á frente, o CDS desapare-
cido, subindo em seu lugar o IL e o Chega, este de 
forma apreciável. 

Ora, de todas as vezes em que anteriormente 
houve antecipação de eleições, o eleitorado con-
firmou a intuição presidencial por uma mudança e 
alterou substancialmente a composição do Parla-
mento, impondo novo Governo. As sondagens va-
lem o que valem e o que conta, como sempre tenho 
dito, é a contagem dos votos no dia das eleições. 
Mas se acontece ficar tudo na mesma, temos então 
um problema sério. No seu tempo, o então Presi-
dente Ramalho Eanes afirmou que em tal hipótese 
o Presidente da República deveria demitir-se. Mas 
mesmo que tal hoje seja considerado um bocado 
exagerado e até contribuindo para maior e indese-
jável instabilidade, a verdade é que os resultados 
eleitorais aí ficarão, pedindo medidas adequadas.

Será possível restabelecer a “Geringonça”? 
Para alguns socialistas mais exaltados isso são, 
como se costuma dizer, favas contadas... Querem 
até uma coligação formal com o Bloco de Esquer-
da, que António Costa a seu tempo rejeitou, mas 
ninguém garante que agora não o faça, se isso lhe 

permitir manter-se no poder, enquanto amadurece 
o tempo para dar o salto para o Palácio de Belém, 
reconquistando-o para o PS, depois de 20 anos de 
Presidentes oriundos do PSD.

A preferência do actual líder do PS tem sido 
por um entendimento com o PCP de Jerónimo de 
Sousa, aplicando-lhe um abraço de urso que tem 
vindo a corroer a base de poder do PCP em termos 
de autarquias locais e de representação parlamen-
tar. É de duvidar que tal situação seja mantida, por 
falta de consentimento do PCP em continuar a ser-
vir de bengala ao PS, com vantagens mínimas e 
mais teóricas do que práticas.

O Presidente Marcelo por seu turno já veio 
lembrar que viabilizou os orçamentos do Gover-
no de António Guterres, enquanto liderou o PSD, 
então invocando a necessidade de preparar a en-
trada de Portugal na moeda única europeia. Nessa 
espécie de Bloco Central informal, o Governo ia 
em contrapartida consentindo em submeter a refe-
rendo questões como a despenalização do aborto e 
a regionalização, permitindo a Marcelo sucessivas 
vitórias.

Pelos vistos, parece ser esse o modelo presi-
dencialmente recomendado para o período depois 
das eleições, um entendimento entre o primeiro 
e o segundo partido mais votados, seja qual for a 
ordem que lhes seja atribuída em função das prefe-
rências soberanas do Povo Português. Note-se que 
a candidatura de Paulo Rangel está despertando 
grande entusiasmo nas hostes, que já antecipam 
vitórias esmagadoras, nas eleições internas para a 
liderança e logo de seguida nas eleições nacionais, 
exautorando o antes aclamado Rui Rio, mas ainda 
nada é garantido quanto a tais sufrágios.

Estamos portanto num momento de grande 
incerteza quanto ao futuro político do nosso País. 
Dando sinais de terror perante as consequências 
eleitorais das suas atitudes no debate orçamental, 
os antigos companheiros de estrada do Governo fa-
zem agora discursos de denúncia da intransigência 
do PS e de ataque ao mesmo por querer alcançar 
a maioria absoluta ou aliar-se à Direita num bloco 
central de terríveis consequências, segundo eles. 

Por seu turno, o PS apela sem rebuço ao voto 
útil, visando a maioria absoluta; o PSD e o CDS 
embrenham-se em lutas internas de liderança e ou-
tras; IL e Chega aguardam que os votos lhes caiam 
no colo, sem grande convicção ou sequer esforço, 
só por birra e rejeição de muitos eleitores, fartos 
de ser vilipendiados pela aplicação de um discurso 
político auto-proclamado de progressista.

(Por convicção pessoal, o Autor 
não respeita o assim chamado 
Acordo Ortográfico.) 

Por: João Bosco Mota Amaral

Prognósticos só 
no fim do jogo

O internamento domiciliário será o próximo passo. Como irá 
funcionar? Será apenas para doentes que não necessitem de vi-
gilância constante, ou pelo contrário? 

Em caso de doença, que implique internamento, vamos ter a hi-
pótese de promover o Internamento Domiciliário, como alternativa 
ao internamento convencional em hospital. Este modelo aplica-se a 
pessoas com uma doença estável e aguda, cuja situação clínica seja 
transitória (por exemplo, uma pneumonia ou infecção urinária, com 
necessidade de medicação endovenosa) e co-morbilidades controlá-
veis no domicílio. As situações mais graves serão sempre encami-
nhadas para o hospital, para permitir uma vigilância mais apertada.

Pretendemos iniciar o Internamento Domiciliário em meados de 
2022. 

Já há data para a instalação da unidade de convalescença? 
Será apenas para pessoas mais idosas? 

Ainda não temos uma data definida, sendo que durante o ano de 
2022 contamos já poder começar a planeá-la. Essa Unidade destina-
se não só às pessoas idosas em recuperação de um estado de doença 
aguda (por exemplo, após um AVC ou fractura do colo do fémur), 
mas também a pessoas a partir dos 18 anos com necessidades idên-
ticas. 

Também pretendem disponibilizar uma plataforma. É para 
seguir os doentes em internamento domiciliário ou para todos os 
doentes que integram este projecto? Como funciona? 

A plataforma que pretendemos disponibilizar permite monitorizar 
doentes em internamento domiciliário (com registos de tensão arte-
rial, frequência cardíaca, oximetria, etc). O utente poderá também 
adquirir material que se liga à plataforma para registar os seus dados 
de saúde. Um doente com Diabetes Mellitus, que faz a medição 
da glicemia diariamente, pode registar na plataforma os valores e 
depois, na consulta, o médico tem acesso imediato aos registos, fa-
cilitando assim o acompanhamento do doente. 

Actualmente muito se fala em envelhecimento saudável. De 
que forma vão promover esta máxima? 

O envelhecimento é um processo natural da vida, é fisiológico, 
não é uma doença. Contudo, ao envelhecermos, por maior desgaste 
do nosso organismo, ficamos mais propícios ao desenvolvimento de 
doenças. Além disso, o processo de envelhecimento é multi-facto-
rial e único para cada pessoa. O envelhecimento saudável passa por 
promover medidas que ajudem, nesse processo fisiológico, a retar-
dar o declínio funcional e a dependência de terceiros, assim como 
promover escolhas de actividades e dieta mais adequadas. Esta é 
uma das grandes premissas da Geriatria. Por outro lado, a Geriatria 
também é capaz de ajudar quando o declínio funcional é irreversível 
e o idoso é muito dependente. 

Pretendem chegar também a Santa Maria, nomeadamente 
com a consulta de geriatria. E a outras ilhas? 

É uma ambição chegar às outras ilhas, nomeadamente Santa Ma-
ria, que é a mais próxima. 

Contudo, para as outras ilhas, embora não seja possível no ime-
diato nem num futuro próximo, poderá acontecer, fruto do desen-
volvimento natural do projecto.

Carla Dias

Internamento em casa como alternativa ao internamento em hospital



 Quando o Correio dos Açores chega à 
Quinta do Agricultor, um espaço loca-
lizado na freguesia da Relva, depara-se 
com um grupo de alunos de uma escola 
do concelho de Ponta Delgada que assis-
te à ordenha e prova o leite de uma das 
principais atracções deste espaço – a Vaca 
Quinta. Esta é uma das experiências que 
esta Quinta, propriedade de Eugénio e 
Gorete Massa, proporciona aos visitantes. 
O contacto e a interacção com a natureza e 
com os animais são um dos principais ob-
jectivos deste projecto que nasceu quase 
por acaso, tal como nos explica Eugénio 
Massa.

“Houve uma ocasião em que estava a 
vender o leite no cais da fábrica e um se-
nhor espanhol perguntou-me se lhe podia 
dar a provar o leite puro da vaca. Disse-
lhe que sim mas que era preciso um copo 
e por isso convidei-o a seguir-me até a mi-
nha casa. Entretanto, liguei para a Gorete 
que preparou uma mesa no alpendre de 
casa com umas bolachas para acompanhar 
a prova do leite. Eles adoraram esta expe-
riência”, conta.

Percebendo que esta poderia ser uma 
vertente “com potencial” já que se viam 
muitos turistas a “tentar interagir com 
os animais”, Eugénio diz que isso, numa 
exploração agrícola, “é quase impossível 
porque a vaca é um animal de hábitos e 
isso até atrapalha um pouco o nosso tra-
balho”. Por isso, o casal decidiu avançar 
com este projecto e criar um espaço pró-
prio.

Gorete Massa explica que a ideia sur-
giu durante o Verão de 2017.

“Tínhamos aqui um terreno que era 
na sua totalidade pasto e começámos a 
reflectir sobre como o podíamos utilizar. 
Plantámos a primeira árvore em Novem-
bro de 2017, mas foi só em Maio de 2019 
que recebemos a nossa primeira visita e as 
pessoas começaram a vir. No inicio não 
cobrávamos a entrada mas, mais tarde, 
quando começou a tomar outras propor-
ções e a termos outros gastos, tivemos de 
começar a cobrar”, justifica. 

Com cerca de 140 animais, “todos 
aqueles relacionados com a vida de um 
agricultor” e que vão desde vacas, gali-
nhas, porcos, cavalos ou burros, os pro-
prietários admitem que existe “uma for-
te ligação com os animais. Lidamos com 
eles diariamente e não matamos nenhum 
animal aqui na Quinta. Eles aqui morrem 
de velhos”, dizem entre risos.       

Eugénio e Gorete Massa explicam que 
depois de proporcionarem um pouco da 
vida de um agricultor na terra, o passo se-
guinte deste projecto passou por mostrar 
um pouco da vivência de uma antiga casa 
típica açoriana. O casal explica que quem 

entra nesta casa localizada na Quinta, faz 
uma espécie de viagem ao passado.

“Costumo dizer que os velhos voltam 
a ser crianças e que as crianças voltam ao 
passado. Isto é uma parte da nossa história 
e actualmente percebo que esta é uma ver-
tente cada vez mais necessária. Noto que, 
diariamente e muito rapidamente, o nosso 
património está a desaparecer. Todos os 
dias se destroem casas velhas e se des-
mancha um forno de lenha para aumentar 
a casa ou para construir uma casa de ba-
nho. Todos os dias se queimam utensílios 
antigos, se destroem madeiras velhas e as-
sim, todos os dias, se perde um pouco do 
nosso património”, afirma Eugénio Massa. 
Já Gorete Massa, a principal responsável 
por esta parte do projecto, explica que no 
início “não tinha muitas peças”. Na busca 
que realizou, deparou-se com o problema 
de estas “serem peças muito caras”, apon-
tando como razão para isso “a grande cri-
se que está aí” e o facto das pessoas “se 
aproveitarem um pouco disso”. 

O casal explica que “desde que come-
çou a entrar algum dinheiro na Quinta, ele 
entra hoje e sai amanhã. Estamos sempre 
a investir na tentativa de recuperar peças 
antigas e, até hoje, esta Quinta não deu 

Correio dos Açores, 9 de Novembro de 2021reportagem4

Eugénio e Gorete Massa são os proprietários da Quinta do Agricultor, um espaço aberto a visitas mediante marcação prévia

Quinta do Agricultor oferece experiência 
“genuinamente açoriana” em contacto com 
a natureza, os animais e os costumes locais

Aberta desde 2019, a Quinta do Agricultor, na Relva, tem como objectivo mostrar a quem a visita como é o 
dia-a-dia da vida de um agricultor. Num espaço onde se podem encontrar vacas, cavalos, galinhas ou porcos, os 
seus proprietários recuperaram também uma casa no local e onde é proporcionada “uma viagem ao passado” e 
às raízes açorianas.   

A Quinta mostra a ordenha da vaca e dá a provar o seu leite
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um cêntimo de lucro. Este é um projecto 
que está em crescimento e ainda há muito 

para fazer”. 
Fazendo uma análise mais profun-

da, os proprietários da Quinta do Agri-
cultor lamentam, desde logo, a “falta de 
entreajuda” a que se vai assistindo na so-
ciedade actual. O casal considera também 
que a agricultura é uma actividade “cada 
vez menos reconhecida”.

“Para além de ser mal paga, é pouco 
reconhecida e as pessoas acham que deve-
mos trabalhar a troco de zero. Alguém que 
compre uma couve não quer pagar mais 
de 50 cêntimos, mas não pensa o quanto 
isso custou a produzir (…) Este é um tra-
balho em que temos de nos levantar cedo, 
estamos ao sol, à chuva e nem sempre 
podemos colher o que plantamos porque 
vem uma tempestade. Penso que este sec-

tor nunca será reconhecido até as coisas 
mudarem aqui em Portugal”, realça Go-
rete Massa que reforça esta ideia, com o 
facto de que “todos queremos comer mas 
ninguém quer produzir”.

Eugénio Massa, com um sorriso, dá 
como exemplo da crescente falta de li-
gação à terra a que se vai assistindo, um 
“miúdo de 9 anos” que lhe disse recen-
temente que o café “vem dentro de uma 
cápsula”. 

Recebendo na sua grande maioria vi-
sitantes estrangeiros, Gorete Massa expli-
ca que para agendar uma visita à Quin-
ta do Agricultor “as pessoas têm de nos 
contactar através do Facebook”. O espa-
ço proporciona, durante a época baixa, 
“uma experiência da casa dos seus avós. 
Trazê-los para uma casa onde não há água 
nem luz (só temos candeeiros de petró-
leo) e aqui tiram o pão do forno e depois 
comem-no com manteiga, pé de torresmo 
ou com os nossos queijos frescos e com a 
nossa infusão. Temos também o nosso ar-
roz doce, que era um prato típico das fes-
tas, feito aqui com os nossos ovos e leite. 
As pessoas têm adorado esta experiência”, 
diz com orgulho Gorete Massa.

O casal afirma a terminar que a Quinta 
do Agricultor “proporciona uma experiên-
cia genuinamente açoriana”.

“Costumamos dizer que voltar atrás é 
viver duas vezes e esta é a experiência que 
queremos proporcionar a quem nos visita. 
O dinheiro é muito importante mas dá-nos 
muita satisfação ver as crianças a saírem 
daqui felizes e em sabermos que estamos 
a contribuir para a passagem de testemu-
nho e de valores”, realçam. 

                                                   Luís Lobão

PUB.
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Governo na Madalena, município “pujante” e com 
evolução demográfica favorável, lembra Bolieiro

Visita estatutária à ilha do Pico

O Presidente do Governo Regional dos Aço-
res, José Manuel Bolieiro, lembrou ontem, no 
primeiro dia visita estatutária do Executivo à 
ilha do Pico, a evolução demográfica positiva 
na Madalena, vila “pujante” e em desenvolvi-
mento, como atestam os números mais recentes 
dos Censos.

A Madalena, frisou o governante, citado 
numa nota no Portal do Governo, representa um 
“bom sinal de que é possível, com boas políticas 
públicas, controlar a evolução demográfica”, 
embora tal não seja “uma tarefa fácil nem de 
curto prazo”.

O Presidente do Governo falava após se ter 
reunido com o Presidente da Câmara Municipal 
da Madalena, José António Soares, e a respecti-
va equipa camarária.

No encontro, ficou patente a “assunção de 
compromissos claros” do XIII Governo Regio-
nal que vão ao encontro das “ambições que o 
município tem para o seu desenvolvimento”, 
prosseguiu José Manuel Bolieiro.

Abordagens sobre a ampliação da pista do 
aeroporto da ilha do Pico, melhorias das acessi-

bilidades marítimas do porto, abastecimento de 
água, caminhos agrícolas e avanços no que refe-
re à construção da variante no município foram 
alguns dos temas abordados no encontro.

Questionado sobre prazos, José Manuel 
Bolieiro lembrou que “não se pode passar pelo 
amanhã sem passar pelo hoje”.

“Hoje estamos a tratar das medidas neces-
sárias para um objectivo. Não vale a pena criar 
expectativas de prazos quando não temos ainda 
com a serenidade que se impõe possibilidade de 
estimar prazos e coisas concretas. Estamos a tra-
tar de um objectivo com a prudência e a preven-
ção de desonerar eventuais custos”, acrescentou 
ainda.

No que refere às acessibilidades aéreas, e tal 
como consta da proposta de Plano e Orçamento, 
há o desígnio de se avançar para a ampliação 
da pista

O Governo Regional dos Açores encontra-
se em visita estatutária ao Pico, decorrendo à 
noite a terceira edição do Fórum Autonómico, 
cujo orador foi o Professor da Universidade dos 
Açores, Luís Andrade. Presidente do Governo dos Açores cumprimenta o Presidente da Câmara da Madalena

Alterações climáticas nas preocupações açorianas 
em congresso nas Canárias porque “é tempo de agir”

Secretário do Ambiente garante que a Região está na linha da frente da batalha

O Secretário Regional do Ambiente 
e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, 

participou, na passada semana, no “Primer 
Congreso Internacional de los Océanos”, na 
ilha de El Hierro, nas Canárias, um encon-
tro que “constituiu mais um passo rumo à 
sustentabilidade e ao combate às alterações 
climáticas no planeta”.

A realização de intercâmbios deste género 
“é fulcral para a troca de soluções e boas 
práticas entre as regiões da Macaronésia”, 
destacou na ocasião o governante, alertando 
que “é tempo de reflectir e de nos reinven-
tarmos enquanto sociedade”. 

Para o titular da pasta do Ambiente, “é 
tempo de agir e os Açores, com este Gover-
no, estão na linha da frente da batalha”. 

Nos Açores existem 26 locais ao abrigo 

da Directiva Habitats, dois Sítios de Interes-
se Comunitário (SIC), 24 Zonas Especiais 
de Conservação (ZEC) e 15 Zonas de Pro-
tecção Especial ao abrigo da Directiva Aves 
(ZPE). 

 “Este reconhecimento internacional da 
excelência do nosso património natural”, 
lembrou Alonso Miguel, “acarreta grandes 
responsabilidades, como todos sabemos”. 

 “Cuidá-lo, valorizá-lo e protegê-lo é 
um processo contínuo, que exige reflexão e 
adaptação constante a novos desafios, como 
as alterações climáticas”, sublinhou o Se-
cretário Regional. 

Para o Governo Regional dos Açores, 
os desafios são centrais e prioritários, des-

tacando-se, nesse sentido, o trabalho efec-
tuado na Região no âmbito dos projectos 
LIFE, três deles em áreas de conservação 
da natureza, com um investimento total de 
22,7 milhões de euros, e um para mitigação 
às Alterações Climáticas, no valor de 19,9 
milhões de euros, sendo que, em janeiro de 
2022, vai iniciar-se mais outro projecto, o 
LIFE SNAILS.

Este encontro internacional pretendeu 
também comemorar o 50.º aniversário da 
Rede Mundial de Reservas da Biosfera, 
de que fazem parte quatro das nove ilhas 
dos Açores, nomeadamente Corvo, Gra-
ciosa, Flores e São Jorge, refere uma nota 
publicada no Portal do Governo. 

Alexandre Gaudêncio anuncia reforço dos apoios aos 
alunos em cerimónia de entrega de diplomas de mérito

O presidente da Câmara Municipal da Ribei-
ra Grande, Alexandre Gaudêncio participou na 
IX edição da cerimónia de entrega dos diplomas 
do Quadro de Mérito da Escola Secundária da 
Ribeira Grande, tendo anunciado que a autarquia 
que dirige irá reforçar os apoios aos alunos, com 
um valor de 125 mil euros para atribuição de bol-
sas de estudo para quem ingressar no ensino su-
perior. Esta proposta consta do plano e orçamen-
to da câmara para 2022, o qual será deliberado 
na próxima quinta-feira, dia 11 de Novembro, em 
reunião de Câmara, conforme é referido numa 

nota à imprensa, citando o autarca.  Com esta 
iniciativa, a autarquia pretender dar instrumen-
tos e incentivar os alunos a prosseguir estudos, 
melhorando assim os índices de escolaridade no 
concelho. 

As candidaturas às bolsas deverão ocorrer 
durante o mês de Dezembro.

O Presidente da Câmara entregou um prémio 
de 250€ euros ao melhor aluno do 3º ciclo e 500€ 
euros ao melhor aluno do ensino secundário, ten-
do ambos sido atribuídos sob proposta do Conse-
lho Local da Educação. 
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Presidente da Câmara de Ponta Delgada diz
que se tivesse base jurídica não autorizava 
a volumetria do hotel na fábrica da baleia

 O presidente da Câmara Municipal de Pon-
ta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, deu a 
entender ontem que, se tivesse um instrumento 
jurídico em que se pudesse sustentar, iria adop-
tar medidas para reduzir a volumetria do hotel 
aprovado para ser construído no espaço da anti-
ga fábrica da baleia em Santa Vicente Ferreira.

Pedro Nascimento Cabral falava no debate 
da petição ‘Pela Preservação da Zona Costeira 
de São Vicente Ferreira’ na Comissão dos As-
suntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, da Assembleia Legislativa 
Regional. 

“Se eu fosse o órgão decisor, com argumen-
tos legais, que me habilitassem para o efeito, 
eu naturalmente corrigiria a volumetria daquele 
edifício tendo em consideração o seu melhor 
enquadramento paisagístico”, afirmou.

Todavia, do direito constituído à data de 
hoje, “nada impede que o seu proprietário 
avance com a obra que tem em carteira para 
fazer. Do direito a ser constituído, de uma for-
ma jurídica, penso que estas situações deverão 
ser melhor acauteladas para preservar o nosso 
enquadramento paisagístico e a nossa preser-
vação ambiental, a preservação da nossa paisa-
gem e do nosso ambiente”, afirmou.

Contudo, adiantou, “esta é uma questão 
jurídico-legal que tem os seus efeitos muito im-
portantes na decisão que irá ser tomada e que 
tem também consequências jurídicas e legais 
sobretudo no âmbito de uma eventual indemni-
zação pela frustração de expectativas que foram 
criadas e possam ser colocadas de parte”.

Sensibilizar os empresários 

Pedro Nascimento Cabral reformou que, 
em sua opinião pessoal, e enquanto presidente 
de Câmara, o facto é que “há uma certa despro-
porção do edifício com o seu enquadramento 

paisagístico”. 
Nesta perspectiva, o autarca afirmou que 

“os empresários podem ser sensibilizados 
para diminuir a volumetria da unidade hote-
leira de forma a ter um melhor enquadramento 
paisagístico”.

Pediu que, “se fosse possível podermos to-
dos nós sensibilizar o promotor” para diminuir 
a volumetria da unidade hoteleira, “sensibili-
zando-o para, com o respectivo apoio técnico, 
fazer uma correcção do edifício de forma a não 
ferir a sustentabilidade de quem olha para aque-
la paisagem como sendo única na nossa ilha de 
São Miguel”.

O Presidente da Câmara deixou também 
o alerta para que situações destas - em que a 
decisão jurídica está já tomada, e se chega 
à conclusão que não foi a melhor em termos 
paisagísticos e ambientais - “podem servir de 
alerta para projectos futuros, para correcções 
de diplomas legais que possam permitir a 
construção de novos empreendimentos, para 
pensar o Plano Estratégico que pretendemos 
para o turismo, em concreto para Ponta Del-
gada, para que não haja os chamados erros de 
enquadramento paisagístico que possam fazer 
perigar aquilo que é a nossa beleza natural, o 
nosso verde e o nosso azul do mar”.

Houve uma primeira correcção do projecto 
por não se enquadrar no Plano Director Muni-
cipal e, nesta altura, “a correcção foi feita pelos 
projectistas e pelos arquitectos em causa. Lima-
ram ali um conjunto de arestas que era neces-
sário serem limadas. Mas, ainda assim, do meu 
ponto de vista pessoal, penso que poderia haver 
uma volumetria diferente”, defendeu o Presi-
dente da Câmara.

“Dir-se-á que a unidade hoteleira vai surgir 
naquela zona protegida da antiga fábrica da ba-
leia, naquela rua da beira-mar que vai dar aos 
Poços que é uma paisagem que podemos pro-

teger. Devemos preservar aquela paisagem ao 
máximo, ter ali uma construção com o mínimo 
de impacto paisagístico e ambiental, subscrevo 
na íntegra esta posição”, disse.

 Agora, afirmou Pedro Nascimento Cabral, 
“vamos entrar numa fase de intensa actividade 
turística na ilha de São Miguel e no concelho 
de Ponta Delgada. Este Verão já tivemos vários 
sinais neste sentido. Vamos ter aqui uma en-
trada massiva de turismo e Ponta Delgada tem 
de estar à altura de receber estes turistas. Claro 
que para Ponta Delgada desejo o melhor in-
vestimento, receber o nosso turismo da melhor 
maneira. Sobretudo queremos que os nossos tu-
ristas, quando saírem de Ponta Delgada, levem 
consigo uma boa memória do nosso povo, dos 
nossos costumes, das nossas tradições, da nossa 
paisagem, da nossa forma de receber o nosso 
turismo. E, como tal, o que desejo para Ponta 
Delgada é mais e melhor investimento. Mais 
e melhor qualidade de vida. Mais e melhores 
formas de nos elevarmos para outros patamares 
de desenvolvimento de forma sustentável no 
nosso concelho”. 

E o parecer da Regional 
dos Assuntos do Mar?

A presidente da Junta de Freguesia de São 
Vicente Ferreira, Noémia Vicente, começou 
por afirmar que, ao longo dos últimos tempos, 
a autarquia sempre defendeu a construção no 
espaço de um Museu da Baleia e que esta pro-
posta nunca teve parecer positivo. O espaço foi 
vendido a um privado e , com o projecto apro-
vado, pronto a executar, já solicitou aos empre-
sários uma redução da volumetria mas ainda 
não está satisfeita com a solução encontrada.  

Todo este debate se gerou em redor da peti-
ção “Pela Preservação da Zona Costeira de São 
Vicente Ferreira” que reuniu o número suficien-

te peticionários para o tema voltar a plenário da 
Assembleia Legislativa Regional. 

O deputado do PS, José Conrente, deixou 
uma questão que não foi respondida. Se a uni-
dade hoteleira se enquadra dentro dos 50 me-
tros da orla costeira tem de haver a autorização 
da direcção regional dos Assuntos do Mar. Há 
ainda aqui coisas que não estão devidamente 
clarificadas”, afirmou o deputado.

Os peticionários consideram  que estão 
previstos dois novos empreendimentos tu-
rísticos de grande dimensão junto à zona dos 
Poços de São Vicente Ferreira (dois hotéis de 
cinco estrelas, um na rua dos Poços-caminho 
da Beira Mar, com 208 camas, outro no espaço 
da antiga fábrica da Baleia, com 92 quartos e 5 
apartamentos de luxo) a uma distância de um 
quilómetro um do outro, consideramos que a 
sua construção não deveria avançar. E foi este 
último que mereceu uma atenção especial da 
Comissão Parlamentar.

 Realçam os peticionários que a zona bal-
near dos Poços e rede viária da área envolvente  
“já sofrem uma forte pressão, sendo impensável 
que nesta zona possa haver mais movimento de 
pessoas e circulação de veículos sem alterar de 
uma forma significativa as características do 
espaço, para além de resultarem em constrangi-
mentos significativos para quem usufrui desta 
zona, quer sejam residentes na ilha, quer sejam 
visitantes.

Na zona já existem os hotéis Vale do Na-
vio, Açorsonho, Pedras do Mar, além de ou-
tros de menor dimensão (Whalesbay Hotel, 
São Vicente Lodge Atlantic Retreat, Quinta de 
Nossa Senhora de Lourdes, Lodge Natur Zen, 
Solar do Conde...) e uma “numerosa oferta de 
alojamento local que, no conjunto, oferecem 
um número de camas considerável e adequado 
à capacidade de carga da zona.

                                                   João Paz

A maquete do hotel que se pretende construir no espaço da antiga fábrica da baleia e o presidente da Càmara, Pedro Cabral, ao lado de uma peticionária 
ontem na Comissão dos Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A volumetria do hotel ainda pode ser reversível se o empreendedor entender...

Pedro Nascimento Cabral considera projecto “desproporcional” com  
o enquadramento paisagístico dos Poços em São Vicente Ferreira
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IMOBILIÁRIAS Compra e venda 
de imóveis, serviços 

e soluções para sua casa!

PUBPUB

PUB PUB PUBPUB

 Licença AMI 7727

A.  C.  SAMPAIO
Mediação Imobilária, Soc. Unipessoal, Lda.

Rua Açoreano Oriental nº 39A
 9500-013 Ponta Delgada

296 286 444  
966 265 628
www.acsampaio.pt

REF 1071 - Moradia na Relva

Ref 1057 - Moradia T3 com aproveitamento de 
falsa. Centro da Ribeira Grande -149900€

Ref 1042 - Prédio no centro Histórico

Ref 901 - Prédio centro da cidade de PDL

Ref 950 - Povoação

REF 1064 - Moradia centro da cidade de pdl 
com garagem. 270.000€

IMOBILIÁRIAS
& SERVIÇOS!

DESTAQUE AQUI!

1281

ERA PONTA DELGADA
pontadelgada@era.pt | era.pt/pontadelgada

296 650 240

ERA PORTAS DA CIDADE
portasdacidade@era.pt | era.pt/portasdacidade

296 247 100

ERA RIBEIRA GRANDE
ribeiragrande@era.pt | era.pt/ribeiragrande

296 096 096
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VENDA: 189.000€

VENDA: 485.000€

VENDA: 67.500€

VENDA: 385.000€

VENDA: 149.000€

Moradia Geminada T3, 
Ribeira Seca – 105m2  

Moradia T3+1, Lagoa 
– 388, 84 m2

Moradia T3,Ginetes 
– 244m2 

Moradia para restaurar T0, 
Fajã de Cima – 40m2 

Terreno, Rosto do Cão 
– 4.632m2 

R. DR HUGO MOREIRA, 14
PONTA DELGADA

TEL.:  296 248 199
EMAIL: DOMUS@UNU.PT

WWW.UNU.PT
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Sistemas Sensoriais – Parte 1
.

Estava a colher frutos piri-piri, imersa 
numa tonalidade cinza que seguramen-
te despertaria profundo tédio, não fosse 
interrompida por frequentes rajadas de 
vento frio e húmido. A visão dos frutos 
vermelhos faz-me pensar na palavra cap-
saicina, ou seja: um composto químico e 
o componente ativo presente em muitas 
espécies de pimentas, como por exemplo 
nas conhecidas como pimentas chili. Mais 
tarde, sujeita à ladainha infindável de uma 
tarde de chuva e vento, pondero comuni-
car sobre sistemas sensoriais, certamente 
influenciada pelas circunstâncias. E, sen-
do este texto sobre sentidos, pensado num 
dia em que o céu estava a cair, parece-me 
apropriado incluir a seguinte citação:

“Acho que a principal coisa que um 
músico gostaria de fazer é dar uma ima-
gem ao ouvinte das muitas coisas maravi-
lhosas que ele conhece e sente no univer-
so.” John Coltrane.

Sendo um compositor de jazz, Coltra-
ne obviamente apelava ao sentido da au-
dição, ou perceção de sons, como meio de 
transmitir a sua mensagem. Que outros 
sentidos possuímos e quais os mecanis-
mos subjacentes ao seu funcionamento? 
Certamente estamos cientes de alguns dos 
sistemas sensoriais existentes: auditivo, 
visual, gustativo, olfativo, somatosenso-
rial (toque, dor, temperatura e proprio-
cepção), entre outros. Cada um destes 
sistemas recolhe e fornece informação 
ao cérebro, sendo por isso absolutamente 
fundamentais no que diz respeito à nos-
sa compreensão e ligação com o mundo 
em que vivemos. De uma forma geral, a 
sua importância reside na capacidade de 
perceber informação da realidade em que 
nos inserimos. São estes sistemas que re-
almente determinam como percebemos o 
mundo. Detetam estímulos e difundem ou 
transferem estes mesmos estímulos em si-
nais neurais que podem ser interpretados 
pelo sistema nervoso.

Todos os sistemas sensoriais têm célu-
las recetoras especializadas para detetar 
um tipo particular de estímulo. Os tipos 
de frequências de luz que podemos ver, de 
sons que podemos ouvir, o que podemos 
saborear, são determinados inteiramente 
pelo tipo de recetores que temos no nosso 
sistema sensorial e como essa informação 
é integrada nos nossos circuitos neurais. 
A presença de um estímulo apropriado 
desencadeia mudanças eletroquímicas no 
sistema nervoso. Este estímulo normal-
mente altera o potencial da membrana de 
um neurónio sensorial, desencadeando um 
potencial de ação, ou por outras palavras, 
uma rápida alteração do potencial elétri-
co das membranas dos neurónios. Passo a 
explicar; em repouso o exterior da célula 

nervosa é mais positivo que o seu interior 
devido à diferença de concentração dos 
iões sódio (Na+) e potássio (K+) dentro 
e fora da célula. Existem canais na mem-
brana celular que permitem a passagem 
destes iões e quando o neurónio está em 
repouso estes canais estão fechados. Mas 
quando o neurónio é estimulado os canais 
abrem-se, desencadeando alteração do 
potencial de membrana ou potencial de 
ação. A informação é então transmitida do 
órgão sensorial para a medula espinhal e, 
em seguida, para o cérebro.

Os diferentes tipos de informação sen-
sorial viajam em diferentes caminhos atra-
vés do sistema nervoso central (medula es-
pinhal e cérebro). De forma simplificada, 
é enviada para áreas do córtex cerebral 
dedicadas à análise de modalidades es-
pecíficas onde a informação sensorial é 
integrada com outros tipos de informação 
para análise. O processamento neural que 
ocorre ao longo destas vias e redes permi-
te uma perceção precisa de estímulos sen-
soriais - como a identidade e localização 
de objetos, compreensão de linguagem, 
capacidade de manter o equilíbrio, saber 
a posição dos nossos membros e tocar no 
nariz com os olhos fechados, entre uma 
lista quase infinita de capacidades.

Estudos utilizando produtos naturais 
têm desempenhado um papel muito im-
portante na descoberta do modo de fun-
cionamento de fibras nervosas sensoriais. 
Provavelmente o melhor exemplo é dado 
por agentes como a capsaicina relativa-
mente a compostos presentes em pimen-
tas, tal como mencionei anteriormente. 
A capsaicina causa uma sensação de dor 
ardente e esta sua característica tem sido 
utilizada para aprofundar o conhecimen-
to sobre ativadores químicos específicos 
de fibras nervosas que estão envolvidas 
na receção da dor e outros sentidos. A 
identificação do recetor utilizado por este 
composto e subsequente determinação do 
seu papel fisiológico normal aumentou o 
nosso conhecimento sobre mecanismos de 
sentir estímulos nocivos, neste caso dete-
ção de temperaturas perigosamente eleva-
das. Adicionalmente, a mesma abordagem 
utilizando outros tipos de produtos natu-
rais resultou na identificação de recetores 
envolvidos em sentidos diferentes. 

Finalmente, estes trabalhos são per-
feitos exemplos de como a investigação 
motivada pela curiosidade pode também 
ter aplicações muito práticas e importan-
tes, neste caso como alvos para o desen-
volvimento de novos tipos de fármacos 
analgésicos para tratar síndromes de dor 
periférica.

No próximo texto, contarei a história 
da pimenta, da capsaicina e do Prémio 
Nobel 2021 em Medicina atribuído a Da-
vid Julius e Ardem Patapoutian exatamen-
te pelas suas descobertas sobre recetores 
de temperatura e toque no corpo humano. 
Um prémio atribuído pelas descobertas 
reveladoras de elos essenciais entre os 
nossos sentidos e o meio ambiente. 

Estudou Molecular Genetics 
and Developmental Biology, 
PhD em Brown University

     

Lorena Duarte Soares*

Sendo um compositor 
de jazz, Coltrane obvia-

mente apelava ao sentido 
da audição, ou perceção 
de sons, como meio de 

transmitir a sua mensa-
gem. Que outros senti-

dos possuímos e quais os 
mecanismos subjacentes 

ao seu funcionamento? 

Os impulsos eletroquímicos são gerados nos neurónios sensoriais 
e conduzidos para o sistema nervoso central.

 Gera alguma incompreensão 
por parte dos cônjuges, quando 
chegado o momento de celebrar 
escrituras públicas v.g. de compra 
e venda, de partilha, de doação 
etc, de bens que sejam próprios de 
um dos cônjuges (isto é, quando 
não são bens comuns do casal), 
que o outro cônjuge seja obrigado 
a intervir nessas escrituras pres-
tando o seu consentimento, de 
molde a conferir plena validade 
a esse ato.

A norma ínsi ta  no ar t igo 
1682.º-A do Código Civil esti-
pula expressamente que “Carece 
do consentimento de ambos os 
cônjuges, salvo se entre eles vi-
gorar o regime de separação de 
bens (…) a alienação, oneração, 
arrendamento ou constituição 
de outros direitos pessoais de 
gozo sobre imóveis próprios ou 
comuns.”.

Ademais, quando pretendem 
os cônjuges que sejam casados 
entre si sob o regime da separação 
de bens, vender ou arrendar a casa 
de morada de família, também 
neste caso é sempre necessário o 
consentimento de ambos os côn-
juges, sob pena de anulabilidade 
dessa venda ou desse arrenda-
mento.

Se o cônjuge não outorgar 
na escritura ou contrato, poderá 
conferir o seu consentimento 
mediante a formalização de docu-
mento do consentimento conjugal 
que deve revestir a mesma forma 
das procurações, isto é, deve ser 
outorgada perante notário, advo-
gado, conservador e solicitador.

A ausência de consentimen-
to, afeta a validade do negócio 
e consequentemente poderá ser 
anulável, conferindo ao outro 
cônjuge a faculdade de requerer 
essa anulação do negócio celebra-
do no prazo de seis meses a contar 
do conhecimento.

Perante a impossibilidade ou 
recusa de o cônjuge prestar esse 
consentimento é possível inten-
tar ação de suprimento judicial 
de consentimento, devendo o 
requerente expor os fatos que 
fundamentam esse pedido e o 
negócio pretendido.

 

Consentimento
conjugal

Por: Judith Teodoro
advogada
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No próximo dia 1 de janeiro de 2022, 
perfaz precisamente 40 anos, em que se 
assinala o início da atividade da EDA, 
com a integração patrimonial das diversas 
entidades responsáveis pela exploração do 
sistema elétrico do Arquipélago dos Aço-
res, que passaram a constituir a Empresa 
de Eletricidade dos Açores. Com efeito, o 
Conselho do Governo Regional dos Aço-
res, de 20 de junho de 1980, aprovara uma 
proposta de Américo Natalino de Viveiros, 
então Secretário Regional do Comércio e 
Indústria, pela qual se materializou a des-
temida decisão política de reorganizar o 
frágil setor elétrico, dada a sua importância 
para o desenvolvimento da Região.

Tal matéria, foi levada à Assembleia 
Regional, onde foram aprovadas a linhas 
de reordenamento do setor da energia 
dos Açores, pelo Decreto Regional nº 
16/80/A, de 21 de agosto, dando poderes 
ao Governo Regional para a constituição 
de uma empresa pública regional, com a 
designação de Empresa de Eletricidade 

dos Açores E.P., com o objetivo concre-
to o estabelecimento e a exploração do 
serviço público de produção, transporte e 
distribuição de energia elétrica em todas 
as ilhas.

A 18 de julho de 1981, todas as enti-
dades no Arquipélago responsáveis pela 
produção, transporte e distribuição de 
energia elétrica aderiram à nova empresa 
pública regional, à exceção dos Municí-
pios da Praia da Vitória, das Lajes e de 
Santa Cruz das Flores, bem como o do 
Corvo, que alguns anos mais tarde acaba-
ram por fazer parte da EDA, atendendo à 
precariedade dos serviços prestados aos 
seus munícipes.

Assim, a 1 de outubro de 1981 a Em-
presa de Eletricidade dos Açores iniciou 
as ações de organização e planeamento 
da atividade da empresa, bem como a 
sistematização do processo de integração 
patrimonial das entidades que em cada 
uma das ilhas tinham a responsabilidade 
de produção e distribuição de energia. O 
Engº Deodato Magalhães, que era Diretor 
Regional de Energia, um dos principais 
pilares da reorganização do setor elétrico, 
presidiu ao Conselho de Gerência, con-
juntamente com o Engº Dinis Pimentel da 
Silva e do Almirante Ernesto Allen.

Os graves problemas de abastecimento 
de energia elétrica às diversas ilhas dos 
Açores, face às inúmeras dificuldades téc-
nicas e financeiras sentidas pelas entidades 
produtoras e distribuidoras, bem como a 

insuficiência de produção para responder à 
crescente necessidade de consumo era uma 
constante, que em muitos casos se recorria 
a pequenas centrais comunitárias para ilu-
minar as ruas, problemas que começaram, 
desde então, a ser ultrapassados.

Tratou-se de uma ingente tarefa dotar 
a nova empresa de meios técnicos e hu-
manos para suprir as falhas na cobertura 
eficaz de distribuição de energia também 
às ilhas de S. Miguel e Terceira, pelo que 
a criação da EDA foi um feito de enorme 
alcance político e económico, que merece 
estar associada à própria consolidação do 
nosso sistema autonómico, trilhando ao 
longo destes 40 anos os caminhos de uma 
definitiva regularização do setor.

Os vultuosos investimentos que se se-
guiram, mormente na energia geotérmica, 
constituíram um salto qualitativo muito 
expressivo, vencendo-se, assim, a aposta 
nas energias renováveis, em que a os cami-
nhos da energia das ondas, da eólica e do 
reforço das hídricas vieram dotar a EDA 
de um complexo sistema que guindou a 
nova empresa para um novo capítulo de 
modernização, correspondendo aos desa-
fios do desenvolvimento económico que 
se registava nos Açores.

Não é fácil gerir 9 centros de produ-
ção de energia, dispersos por cada uma 
das nossas ilhas, sem dimensão para se 
gerar economias de escala, ou mesmo 
rentabilizar uma produção em escala numa 
ilha, para levar para outra ilha e estas 

micro redes, cujos custos de produção 
exigem uma equilibrada gestão, obrigam 
a EDA a praticar tarifas devidamente 
reguladas, ao abrigo do princípio da con-
vergência tarifária, sem nunca descurar 
a qualidade do serviço prestado a que os 
açorianos têm direito.

O importante recurso geotérmico de 
S. Miguel e Terceira assume um papel 
determinante na transição energética, para 
além dos benefícios de índole ambiental e 
de uma poupança de combustível derivado 
do petróleo, e contribui para a estrutura 
de produção que vem proporcionar uma 
autonomia energética que não é de forma 
alguma despiciente, demonstra claramente 
a importância da EDA e a necessidade 
de continuar a investir nesta área, para-
lelamente com outras fontes de energia 
renovável.

Os desafios do futuro para este setor 
e para a EDA em particular são enor-
mes e passam pela total adesão às novas 
tecnologias, acompanhando a inovação 
que o progresso vertiginoso no setor tem 
atingido, o que estimula a Empresa de 
Eletricidade dos Açores, com os seus 
recursos humanos altamente qualificados 
e face à sua elevada capacidade técnica 
a continuar a modernizar-se e a pugnar 
por metas que contribuam para um maior 
desenvolvimento da nossa Região. A visão 
dos seus pioneiros revelou-se num êxito 
assinalável, que importa, neste momento, 
relevar.

EDA, empresa filha da Autonomia

Por: António Pedro Costa
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“Não vos canseis pela posse do ouro ou da 
prata, ou de qualquer outra moeda em vossa 
bolsa. Não prepareis nem um saco para o 
caminho, nem duas vestimentas, nem calça-
dos, nem cajados, porque aquele que trabalha 
merece ser alimentado.”

“Em qualquer cidade ou em qualquer al-
deia que entrardes, informai-vos sobre quem é 
digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até 
que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, 
dizendo: Que a paz esteja nesta casa. Se essa 
casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela; 
se não for, a vossa paz voltará para vós.

Quando alguém não vos queira receber, 
nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa 
casa, ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos 
pés. Em verdade vos digo, no dia do julga-
mento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com 
menos rigor do que essa cidade.” (Mateus, X: 
9 a 15.)

Essas palavras, que Jesus dirigiu aos seus 
apóstolos, quando os enviou, pela primeira 
vez, a anunciar a boa nova, nada tinham de 
estranho naquela época; estavam de acordo 
com os costumes patriarcais do Oriente, onde 
o viajante sempre era recebido na tenda. Mas, 
então, os viajantes eram raros. Na atualidade, 
o aumento das viagens criou novos costumes; 
e só nas regiões distantes, que o grande mo-
vimento de viajantes ainda não atingiu, é que 
encontramos os hábitos dos tempos antigos. 
Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia 
mais dizer aos seus apóstolos: colocai-vos a 
caminho sem provisões.

Juntamente com o seu sentido próprio, 
essas palavras têm um sentido moral muito 
profundo. Com elas Jesus ensinava aos seus 
discípulos que confiassem na Providência; 
depois, eles nada tendo, não podiam despertar 
a cobiça naqueles que os recebessem. Era um 
meio pelo qual se distinguiriam os caridosos 

dos egoístas; por isso Ele lhes disse: “Informai-
vos sobre quem é digno de vos hospedar”, 
isto é, quem é bastante humano para abrigar 
o viajante que não tem com que pagar sua 
hospedagem, porque esses são dignos de ouvir 
as vossas palavras; é pela caridade deles que 
os reconhecereis.

Quanto àqueles que não quisessem recebê-
los, nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apósto-
los que os amaldiçoassem, que se impusessem 
a eles, que usassem de violência e de constran-
gimentos para os converter? Não; disse-lhes 
que se retirassem, pura e simplesmente, e 
fossem a outros lugares, procurar pessoas de 
boa vontade.

Assim diz o Espiritismo atualmente aos 
seus adeptos: não violenteis nenhuma cons-
ciência; não forceis ninguém a deixar a sua 
crença para adotar a vossa; não amaldiçoeis 
os que não pensam como vós; acolhei aqueles 
que vierem a vós edeixai em paz os que vos 
repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: 
outrora o céu era tomado pela violência, hoje 
o é pela brandura.

Allan Kardec
Livro: O Evangelho 
Segundo o Espiritismo

Não vos canseis pela 
posse do ouro

O Governo dos Açores anunciou on-
tem que o Instituto de Segurança Social 
dos Açores (ISSA), IPRA, publicou, o 
anúncio que marca o início do procedi-
mento concursal que visa a aquisição de 
géneros alimentares para o arquipélago 
dos Açores, no âmbito do Fundo de Auxí-
lio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas 
(FEAC).

O objecto deste procedimento será o 
fornecimento de géneros alimentares para 
as ilhas do arquipélago, com o preço base 
de 3.667.608,69€.

Os produtos alimentares a concurso 
estão divididos por um maior número de 
lotes (19), ficando ao critério dos inte-
ressados escolher os lotes a que querem 
concorrer. De acordo com informação 
disponibilizada no Portal do governo, 
perspectiva-se, assim, que mais empresas 
possam submeter as suas propostas. 

O programa em causa tem como ob-
jectivo a distribuição de géneros alimen-
tares junto das pessoas mais carenciadas, 
pretendendo mitigar a pobreza, a exclusão 
social e a privação alimentar.

A operacionalização do FEAC concre-
tiza-se na Região desde 2019, através do 
Programa Operacional de Apoio a Pesso-
as Mais Carenciadas (POAPMC), sendo 
o ISSA, IPRA, o organismo responsável 
pela coordenação global do programa em 
parceria com as instituições locais.

Até à conclusão deste procedimen-
to concursal, o ISSA, IPRA acciona-
rá os mecanismos de apoio previstos, 
designadamente o Subsídio de Precarie-

dade Económica, para que possa ser as-
segurado às famílias mais carenciadas o 
necessário auxílio ao nível da distribuição 
de alimentos.

Este concurso público foi publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia, no Di-
ário da República e no Jornal Oficial da 
Região Autónoma dos Açores, conforma 
consta da nota publicada no Portal do Go-
verno.

Recorde-se como o Correio dos Açores 
atempadamente revelou numa entrevista 
da jornalista Carla Dias a Luísa César, 
Presidente do Banco Alimentar Contra a 
Fome de São Miguel, na qual referia, que  
durante os últimos dois anos, apoiou 1.200 
famílias através do Programa Operacional 
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 
(POAPMC) que permitia mensalmente 
distribuir 70 toneladas de alimentos por 
essas mesmas famílias. 

Luísa César manifestou-se preocupa-
da se o programa não avançasse, mas o 
concurso já foi lançado. Entretanto, até 
chegarem os novos géneros alimentícios 
ao abrigo dos fundos comunitários, o 
Banco Alimentar de São Miguel pretende 
disponibilizar “todos os seus donativos e 
meios para que não haja situações aflitivas 
das pessoas. Mas não temos condições de 
substituir um programa comunitário desta 
dimensão que representa 70 toneladas de 
alimentos por mês”, recordamos as pala-
vras de Luísa César. 

O Banco Alimentar Contra a Fome de 
São Miguel distribui este programa comu-
nitário desde 1999”.                      N.C.

Segurança Social lança concurso 
público para compra de alimentos 
no valor de 3, 5 milhões de euros 
para os mais pobres dos Açores

Mais 11 novos casos de Covid-19 
em São Miguel e 1 em São Jorge

De Domingo para Segunda-feira foram 
diagnosticados 12 novos casos positivos de 
covid-19, sendo 11 em São Miguel e um em 
São Jorge, resultantes de 428 testes realiza-
dos. 

Em São Miguel foram registados oito ca-
sos no concelho de Ponta Delgada, dois no 
concelho da Ribeira Grande e um no concelho 
da Lagoa. Em São Jorge foi confirmado um 
novo caso no concelho de Velas.

À data ontem havia três doentes interna-
dos, todos no Hospital do Divino Espírito San-
to, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se 
encontra em Unidade de Cuidados Intensivos. 

No mesmo período foram registadas oito 
recuperações. 

O arquipélago registava 186 casos positi-
vos activos, sendo 157 em São Miguel, 13 na 
Terceira, nove no Faial, quatro em Santa Ma-
ria e três em São Jorge.

Associação Espírita de São Miguel

Pedro Nascimento Cabral  recebe 
Comandante Operacional dos Açores

O Presidente da Câmara Municipal, Pedro Nas-
cimento Cabral, recebeu ontem de manhã, em audi-
ência, o Comandante do Comando Operacional dos 
Açores (COA).

O Vice-Almirante António Manuel Henriques 
Gomes deslocou-se aos Paços do Concelho para a 
apresentação de cumprimentos ao novo Executi-
vo, na pessoa do Presidente, conforme revela uma 
nota da autarquia. Na ocasião, o autarca afirmou 
total disponibilidade da autarquia para a colabora-

ção institucional e operacional com vista à salva-
guarda do interesse público, nomeadamente no que 
concerne à protecção civil.

O Vice-Almirante António Manuel Henriques 
Gomes também demonstrou a disponibilidade de 
colaboração com o Município de Ponta Delgada. 

O autarca agradeceu o gesto de cortesia 
institucional e desejou as maiores felicidades ao Vi-
ce-Almirante que está há sensivelmente sete meses à 
frente do Comando Operacional dos Açores.

Ao abrigo dos fundos comunitários
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Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Tu rismo 
e Outros Serviços de S. Miguel e Santa Ma ria 

 

 
 
 
 
Ex.mo Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores 

Ex.mo Sr. Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego 

Ex.mo Sr. Diretor Regional de Qualificação Profissional e Emprego 

Ex.mo Sr. Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia 

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada 

A todas as entidades patronais abrangidas pelo C.C.T. dos Transportes, não 

filiadas na Associação Patronal Subscritora da Convenção. 

 
PRÉ-AVISO DE GREVE 

 

Considerando que se chegou a uma situação de impasse nas negociações de quase 

2 (dois) anos da alteração da convenção colectiva de trabalho para os sectores de 

Transportes, Oficinas de Reparação e Pintura, Estações de Serviço e Postos de 

Abastecimentos de Combustíveis , Escolas de Condução e Aluguer de Automóveis Sem 

Condutor, mesmo após intervenção governamental através da mediação dos Serviços do 

Trabalho, por força da postura intransigente das entidades patronais , que pretendem 

manter o congelamento dos salários imposto na última década, traduzindo-se tal facto, 

uma vez mais, na perda de poder de compra por parte dos trabalhadores , de tal forma 

que os salários foram ou estão prestes a ser consumidos pelo salário mínimo , nem se 

vislumbrando a atribuição de componentes retributivos justos e adequados, ou da 

reorganização do tempo do trabalho , com distribuição dos horários de Segunda a Sexta- 

feira, tudo a par com a degradação das condições de trabalho e direitos laborais, vê-se 

esta estrutura sindical obrigada a recorrer ao exercício legitimo do direito à greve. 

Assim, nos termos e para os efeitos do artigo 57° da Constituição da Republica 

Portuguesa e artigos 530° e segs. do Código do Trabalho, o SINDICATO DOS 

PROFISSIONAIS DOS TRANSPORTES TURISMO E OUTROS SERVIÇOS DE SÃO 

MIGUEL E SANTA MARIA -- SECTORES DE TRANSPORTES, OFICINAS DE 

REPARAÇÃO E PINTURA, ESTAÇÕES DE SERVIÇO E POSTOS DE 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ESCOLAS DE CONDUÇÃO E 

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, em conformidade com o decidido em 

Assembleia Geral de Trabalhadores sindicalizados, decreta e toma público o aviso prévio de 

greve em todos as empresas de transportes e serviços e para todos os trabalhadores 

abrangidos pela Convenção Colectiva de Trabalho aplicável, e, independentemente da 

natureza do vínculo contratual dos trabalhadores, nos dias e horas que a seguir se indicam, 

caso a Associação Patronal e demais entidades empregadoras não dêem, entretanto 

satisfação às suas reivindicações: 

 
DAS 00:00 HORAS DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

ÀS 

23:59 DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

A representação dos trabalhadores em greve compete à Direcção do Sindicato 
subscritor. 

Não se formula qualquer proposta de definição de serviços mínimos para não se 

verificarem os requisitos legais à sua definição, com excepção do sector dos transportes 

colectivos, em que se assegurará a realização de uma única carreira diária em cada 

percurso, ao final do período da manhã e no início do período da tarde. 

A segurança e manutenção do equipamento e instalações é matéria alheia às 

competências funcionais dos trabalhadores do sector, na certeza que existem outros 

profissionais a quem tal função está acometida. 

 
Ponta Delgada, 08 de Novembro de 2021 
 

A Direcção do Sindicato 
 

 

Por altura de eleições é recorrente os vá-
rios protagonistas em cena, apelarem à ur-
gência, sempre adiada, do país necessitar de 
reformas estruturais, para sair dos últimos 
lugares do desenvolvimento europeu.

No plano teórico as reformas estruturais 
podem alterar o quadro institucional e regu-
lamentar, nos quais as empresas e os particu-
lares operam. 

São concebidas no sentido de assegurar 
uma economia adequada e mais apta a con-
cretizar o seu potencial de crescimento de 
forma equilibrada.

Quais reformas? Eis a questão. Perguntas, 
muitas. Respostas, nem tanto.

Evasivas, contraditórias ou peremptórias. 
Depende do ângulo de visão. 

Aqui entra a tal esquerda e direita. Ambos 
os lados procuram reformas. Contudo exis-
tem diferenças. 

Para uns (esquerda), leis laborais favorá-
veis aos trabalhadores, salário mínimo acima 
da média do limiar da pobreza, aumento da 
produção, serviços de saúde e de educação 
gratuitos…. 

Para outros (direita), redução de impos-
tos, menos Estado e mais iniciativa privada, 
aumento das exportações, parcerias público 
privadas…

A crise pós pandemia e a urgência de 
reformas estruturais aconselhariam a con-
vergência ao centro da esquerda e da direita, 
porque é aqui que a virtude continua a fazer 
morada.

Seria o pleno dos valores da social – de-
mocracia, reformista e humanista.

O extremismo populista anular-se-ia, nas 
contradições, incoerências, radicalismos e 
oportunismos demagógicos que os caracte-
riza.

Só conhecem o poder via golpes ou revo-
luções. 

Por vezes tem acontecido quando um go-
verno cessa funções afirmar que fez reformas 
estruturais para de seguida exigir ao próximo 
que proceda a reformas, ficando sub entendi-
do que as executadas não foram tão estrutu-
rais assim.

Ficando-se com a impressão que Portugal 
se encontra em estado permanente de refor-
mas estruturais, sem nunca concretizar ne-
nhuma.

Hoje parece que se retomou um certo dis-
curso neoliberal muito em voga a partir dos 
anos noventa, quando a palavra de ordem 
era:

-menos regulação do mercado do trabalho, 
com mais flexibilidade nos despedimentos;

-aposta forte nos mercados financeiros; 
-menos carga fiscal, menos serviços do 

estado e menos segurança social;
-na impossibilidade de desvalorização da 

moeda, que a adesão ao euro impossibilitava, 
a opção foi a desvalorização salarial.

As consequências sociais são conhecidas.
Crescimento das desigualdades e da po-

breza.
Aumento do desemprego e da emigração 

de jovens qualificados.
Crise do subprime e colapso financeiro 

associado.
Ressurgimento dos  populismos   extre-

mistas dos anos trinta de tão má memória.
Em países como Portugal, essa circuns-

tância teve repercussões negativas, quando se 
interrompeu um ciclo de quase duas décadas 
de elevação das qualificações dos cidadãos, 
com decisões políticas erradas, tomadas por 
alguns governos, que ao invés de avaliar o 
que de positivo se tinha feito, as não prosse-
guiram, em nome de alternativas conjunturais 
inconsequentes.

Teria sido preferível apregoar menos re-
formas e enveredar por executar melhores 
políticas públicas com continuidade, inde-
pendentemente dos governos que se sucedes-
sem.

Nos Açores a politica da educação é 
exemplo. Torna-se evidente, que não se de-
vem terminar programas fundamentais para 
enfrentar problemas críticos dos Açores, sem 
os avaliar.

Saber se os resultados alcançados foram 
ou não os esperados, é importante. Os próxi-
mos passos dependem desta análise.

Hoje, a já ninguém resta dúvidas que o 
problema da pobreza nos Açores é estrutural 
e daí carecer duma reforma acompanhada das 
melhores escolhas e decisões políticas.

 Sabe-se da raiz do problema e das solu-
ções a tomar.  Então porque razão os resulta-
dos continuam a não ser os melhores?

Porque tem faltado continuidade nos pro-
gramas e na tomada das melhores decisões, 
algumas difíceis e impopulares. 

Não rendem votos.
Seguimento e avaliação continua 

dos seus protagonistas, que têm de ser 
responsabilizados pelos resultados dos objec-
tivos não alcançados.

Aqui está uma reforma estrutural funda-
mental para o desenvolvimento sustentável 
dos Açores.

Sempre serão 70.000 açorianos num uni-
verso de 240.000 que saltariam para o “com-
boio” duma cidadania plena.

Mais gente a produzir, comprar, viajar, 
negociar, poupar, investir, a intervir e a recla-
mar. Ou assistir-se-á em 2030, à fundação do 
“costume” e os seus analistas a informarem 
que os Açores continuam a liderar os piores 
resultados no número de pobres ou cidadãos 
no limiar da pobreza?

Haverá sempre alguém, os mesmos do 
costume, a opinar que é preciso mais edu-
cação, mais iniciativa privada geradora de 
riqueza e empregos, combater a subsidio de-
pendência….  

Não deixaria de ser irónico, quando as es-
tatísticas apontam que os Açores estão a per-
der população, com algumas ilhas a correr o 
risco de despovoamento, se viesse a concluir 
que alguns milhares de açorianos estariam a 
mais.

Criar as condições para que nos Açores 
todos caibam, não seria uma das maiores re-
formas estruturais?

Reformas Estruturais! 
Quais?

Por: António Benjamim
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O senhor Presidente da República 
utilizou o seu poder de dissolução da 
Assembleia da República e já marcou no-
vas eleições para 30 de Janeiro de 2022. 
Está no seu pleno direito, por ser o mais 
alto representante da nação portuguesa, e 
ter poderes para tal.

Se foi bem decidido ou não, os ana-
listas políticos e os politólogos que se 
prenunciem. 

Para mim, julgo que os recentes acon-
tecimentos irão afectar a vida dos portu-
gueses, tanto os do rectângulo como os das 
regiões ditas autónomas. 

Tudo isto acontece porque a “geringonça 
pontual em exercício” não funcionou em 
termos orçamentais chumbando, sem apelo 
nem agravo, as pretensões do executivo 
ainda em funções.

Entretanto, o espectro político-partidá-
rio de direita vai entretendo o eleitorado 
com cenas, quanto a mim pouco digni-
ficantes, que estão arrastando o CDS/PP 
para o definhamento e com deserções de 
respeitados quadros que não estão para 
aturar infantilidades do actual presidente. 
A avaliar pelo resultado das últimas son-
dagens vindas a público, não tarda nada, 
seguirá o caminho do “falecido” PRD.

No laranjal a “coisa” também não anda 
lá muito bem, embora por outros motivos. 
Já dizia o poeta que, o sonho comanda a 
vida. Vai daí, há quem queira “destronar” 
o actual laranja-mor, porque acha que ele 
não tem “pilera” para, no caso de ganhar as 
eleições, ser primeiro-ministro deste país 
tão mal povoado.

Perguntar-me-á o leitor: mas que 
consequências advirão para nós nos Aço-
res? 

Realmente, seja quem for que ganhe 
as eleições e forme governo, pouca im-
portância terá para os açorianos porque, 
todos eles, desde a esquerda à direita, 
tratamos açorianos como portugueses de 
segunda categoria. Para qualquer governo 
português, primeiro estão os distritos do 
rectângulo e só depois, muito depois, é que 
aparecem os Açores.

Basta lembrar os cortes que têm sido 
efectuados em quase todas, se não mesmo 
todas, as transferências ao abrigo da lei de 
finanças regionais.

Basta lembrar as transferências para a 
Universidade dos Açores que, apesar de 
se ter assinado documento próprio para tal 
desiderato, nunca houve qualquer trans-
ferência ao abrigo do dito, tendo até sido 
afirmado, pelo ministro da tutela, que não 
se tinha assinado qualquer compromisso 
naquele sentido. Fico a duvidar dos meus 
próprios olhos porque, eu vi na RTP/A os 
intervenientes, Magnífico Reitor, Presi-
dente do Governo Regional da altura, e 

o próprio ministro, rubricarem um papel. 
Terá sido só para açoriano ver? Terão as-
sinado um papel em branco? 

Também basta lembrar o que aconteceu 
durante, e logo após o furacão Lorenzo, 
que beneficiou da presença – quase em 
cima do furacão – de governantes centrais 
prometendo, apoios imediatos de 1º grau, 
chegando à casa das centenas de milhões 
para se iniciar as obras de imediato. O re-
sultado está à vista. Ainda há muitíssimo 
por fazer  e, o que tem sido feito, tem sido 
resultado do esforço regional.

De resto, em matéria de esforço finan-
ceiro regional, devo salientar que, não 
fora a estreita colaboração dos governos 
da região com organismos dependentes do 
governo central, estes andariam pelas ruas 
da amargura, como sói dizer-se.

Falando só da ilha de S. Miguel, por 
ser aquela onde vivo e observo, devo dizer 
que a GNR nesta ilha até tem tido apoio na 
aquisição de viaturas. 

Também a PSP nesta ilha tem bene-
ficiado de apoio, não só na aquisição de 
viaturas, como até em instalações, por 
deficientes condições de habitabilidade 
daquelas onde estava instalada.

Mas quem fala de S. Miguel, fala das 
outras ilhas porque não acredito que estas 
ajudas se verifiquem só em S. Miguel.

Em termos de ajudas e segundo me 
informaram, até a Câmara Municipal de 
Ponta Delgada já pintou as instalações 
do Comando Regional da PSP na Rua da 
Alfândega. A ser verdade a informação que 
me deram, é mais uma prova do abandono 
a que as instalações dos serviços do Estado 
na Região estão sujeitas. Convido o leitor 
a passar pelo edifício da alfândega nova, 
onde está instalada a GNR nesta cidade, 
para constatar a veracidade do que aqui 
afirmo. É uma vergonha!

Resumindo e baralhando, para nós 
açorianos, tanto nos faz que seja A ou B 
a ganhar as eleições em Portugal porque 
somos tratados sempre da mesma forma, 
ou seja, abaixo de….!

Para os sucessivos governos do país 
chamado Portugal, tanto os Açores como a 
Madeira, só servem para contribuir para o 
aumento da sua área marítima, tornando-o 
o maior país ribeirinho da Europa.

Isto, para além das riquezas existentes 
nos fundos marinhos que tanta polémica 
tem gerado aqui nos Açores.

Retomando o tema com que comecei 
este trabalho devo dizer que, é-me indife-
rente quem esteja no “pelouro” lá fora.

Assim como assim tratam-nos todos da 
mesma forma!

P.S. Texto escrito pela antiga grafia.
7NOV2021

O espectáculo político

O presidente do PSD/Açores, José Manuel 
Bolieiro, classificou como “ano de viragem” o 
primeiro ano do Governo Regional da coligação 
PSD/CDS-PP/PPM, cujo Executivo “prometeu 
e cumpriu” diversos compromissos assumidos 
com os açorianos.

“Estamos a fazer uma viragem, passando 
da atitude de um governo que negava para um 
governo que assume compromissos e os cum-
pre. Estamos de consciência tranquila, porque 
este Governo prometeu e cumpriu”, afirmou 
José Manuel Bolieiro, no Conselho Regional 
do PSD/Açores, na véspera do primeiro ani-
versário da sua indigitação como Presidente do 
Governo. Na reunião do órgão máximo do par-
tido entre congressos, que decorreu na Vila das 
Lajes, no concelho da Praia da Vitória, o líder 
dos social-democratas açorianos enumerou as 
“várias viragens” que o atual Governo já con-
cretizou na Região, nomeadamente a criação 
da ‘Tarifa Açores’, a redução dos impostos, a 
valorização de carreiras na Saúde e Educação e 
a recuperação da  SATA.

“A criação da ‘Tarifa Açores’ permitiu, num 
ano ainda pandémico, uma grande mobilidade 
dos açorianos pela nossa Região, impulsionan-
do a economia de várias ilhas. Este foi um ano 
de viragem na mobilidade dos açorianos nos 
Açores”, disse, destacando igualmente a dimi-
nuição, até ao limite legalmente permitido, dos 
impostos no arquipélago, apoiando nomeada-
mente a classe média açoriana, “até agora mas-
sacrada fiscalmente”.

“Os Açores são hoje a região do país com 
o IVA, IRS e IRS mais baixos. Não queremos 
um Orçamento público usurpador da economia 
e dos rendimentos das famílias e das empresas. 
Esta é mais uma viragem nos Açores e na vida 

das nossas famílias e das nossas empresas”, 
sublinhou, salientando também o processo de 
valorização das carreiras dos profissionais do 
sector da Saúde, nomeadamente enfermeiros, 
farmacêuticos e técnicos superiores de diagnós-
tico e terapêutica, entre outros.

“Os profissionais de saúde sentiam-se 
injustiçados, reivindicavam e recebiam negas 
do governo do Partido Socialista. Os profis-
sionais de saúde, que se sentiam exaustos e 
desconsiderados no combate à pandemia, en-
contraram neste Governo Regional liderado 
pelo PSD um Executivo que passou das pala-
vras aos actos. 

É uma viragem de paradigma”, frisou. 
Também na Educação se assistiu a “ano de vi-
ragem” nos Açores, acrescentou o líder social-
democrata, com a integração de mais de três 
centenas de professores nos quadros do sistema 
educativo regional. “Este Governo já conferiu 
estabilidade profissional a centenas de profes-
sores, que tinha estado até agora a trabalhar 
com um vínculo precário”, lembrou.

José Manuel Bolieiro destacou ainda o tra-
balho que o Governo Regional está a levar a 
cabo para “corrigir os erros históricos” come-
tidos pelas governações anteriores na gestão 
da SATA, “permitindo agora que profissionais 
competentes possam gerir bem” a companhia 
aérea açoriana. “Asseguramos um rumo de fa-
vorecer o aumento de ligações, ter rotas rentá-
veis e satisfazer as necessidades de cada uma 
das nossas ilhas. Estamos a fazer isso com os 
mesmo funcionários, os mesmo pilotos e os 
mesmos aviões. Sem greves, sem avarias e sem 
atrasos. É uma viragem significativa, que tem a 
mão desta governação e de uma gestão profis-
sional independente”, concluiu.

Presidente do PSD destaca “ano 
de viragem” para os Açores com um 
Governo que “promete e cumpre”

Por: Carlos Rezendes Cabral

Declarações no Conselho Regional na ilha Terceira

Sustentabilidade agrícola em debate
A Câmara do Comércio de Angra do 

Heroísmo (CCAH) está a promover o Semi-
nário Inova Agro, no próximo dia 10 entre as 
14h30 e as 18h30, no Centro Cultural e de 
Congressos de Angra do Heroísmo. O semi-
nário junta seis oradores em dois painéis. O 
primeiro é dedicado ao futuro dos sistemas 
alimentares, impactos das alterações climá-
ticas e sustentabilidade e o segundo trata de 
casos de inovação agrícola.  Assim, às 15h00, 
após a Sessão de Abertura, arranca o 1º painel, 
sobre “O Futuro dos Sistemas Alimentares e 
o Impacto nas Regiões Ultraperiféricas”. Par-
ticipam a eurodeputada e membro da comis-
são de agricultura e desenvolvimento rural do 

Parlamento Europeu, Isabel Carvalhais, com 
o tema do “Futuro da agricultura na Europa”, 
o geofísico e professor universitário portu-
guês, Filipe Duarte Santos, conhecido pelo 
seu trabalho de investigação na área das ci-
ências do ambiente e em particular sobre as 
alterações climáticas, que vai abordar o tema 
dos “Impactos na produção agrícola das alte-
rações climáticas” e João Pinelo, do Atlantic 
International Research Centre - AIR Centre 
– organização de colaboração internacional 
sedeada no Parque Tecnológico da Ilha Ter-
ceira, com uma intervenção sobre “A revolu-
ção digital ao serviço da sustentabilidade no 
agroalimentar”. 
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ESTA SEMANA
DE QUINTA A QUARTA

Não acumulável com outras promoções, ações e campanhas em vigor. Campanha não válida para artigos comercializados na cafetaria.
Salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico. A totalidade dos artigos apresentados poderá não estar disponível em todas as
lojas SOL*MAR. Como os preços dos produtos de talho variam entre ilhas conforme o fornecedor, nem sempre é possível disponibilizar
estes produtos a estes preços no SOL*MAR Madalena e SOL*MAR Vila do Porto.

DE 4 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021

VINHO P. SETÚBAL 
ALTO PINA RESERVA
Tinto 75cl
3,99€/lt
—9,49€/Unid.

VINHO CHAPARRO
Tinto 5lt | 0,99€/lt
—10,49€/Unid.

VINHO ALENTEJO 
CASTELO PIAS
Tinto/Branco 5lt | 1,17€/lt
—8,99€/Unid.

VINHO PEDRA DE PIAS
Tinto 5lt | 1,20€/lt
—8,39€/Unid.

ASSADOR DE 
CASTANHAS 
BIGHOME
—8,64€/Unid.

SACA 
ROLHAS 
JOMAFE
T2TPRBRG
—3,63€/Unid.

VINHO  
CANTONIEDE 
JEROPIGA
Tinto 75cl
5,86€/lt
—4,91€/Unid.

VINHO DÃO T. 
NACIONAL
SOLO RESERVA
Tinto 75cl
6,65€/lt
—5,99€/Unid.

VINHO 
VERDE URBE 
AUGUSTA
Tinto/Rosé/
Verde 75cl
2,12€/lt
—1,89€/Unid.

4,
39€

Unid.1,
59€

Unid.

5,589€
Unid.

MAIS DE

35%

5,599€
Unid.

MAIS DE

25%

5,599€
Unid.

MAIS DE

30%

1,
99€

Unid.

MAIS DE

45%

2,
99€

Unid.

SUPER
DESCONTO

MAIS DE

65%

4,4499€
Unid.

SUPER
DESCONTO

MAIS DE

50%

VINHO DÃO 
ALTOVISO
Tinto 75cl
3,32€/lt
—3,49€/Unid.

2,
49€

Unid.

MAIS DE

25%

4,4449€
Unid.

POUPE

25%

VINHO 
ALENTEJO LE 
LOUP NOIR
Tinto 75cl
3,65€/lt
—5,49€/Unid.

2,
74€

Unid.

POUPE
METADE
DO VALOROROR

1,
64€

Unid.

MAIS DE

20%

VINHO TINTO 
ALENTEJO 
GALITOS
Tinto 75 cl
2,19€/lt
—2,29€/Unid.

CASTANHAS
A granel
—5,59€/kg4,

95€
kg

Pub.



Uma equipa multidisciplinar de cientis-
tas da Universidade de Coimbra (UC) de-
senvolveu materiais para tornar a impressão 
4D (quatro dimensões) sustentável e eco-
lógica, baseada em celulose produzida por 
bactérias. O projecto abre portas a um sem 
número de aplicações, desde a medicina até 
aos transportes e sector têxtil.

A impressão 4D surge a partir da im-
pressão 3D, acrescentando a dimensão 
tempo, permitindo imprimir objectos 
tridimensionais inteligentes, ou seja, objec-
tos que, com o tempo e mediante estímulos 
externos, como a temperatura, luz ou pH, 
entre outros, mudam de forma. 

Da impressão 3D à 4D: poderá a celu-
lose bacteriana fazer a ponte? Esta foi a 
questão de partida para o desenvolvimento 
do projeto, liderado por Ana Paula Pieda-
de, investigadora e docente da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC). Financiado, no valor de 
250 mil euros, pela Fundação para a Ciên-
cia e a Tecnologia (FCT) e por fundos eu-
ropeus (COMPETE 2020), o projeto conta 
com a colaboração do Instituto Politécnico 
da Leiria (IPL).

Para poder responder à questão, a equi-
pa decidiu utilizar as bactérias como “fer-
ramentas vivas” na produção de celulose, 
um polímero natural altamente versátil. À 
semelhança do que acontece em qualquer 
empresa, o processo de recrutamento e se-
lecção é uma etapa fundamental. Assim, a 
equipa de Microbiologia Ambiental da UC 
que integra o projeto começou por identifi-
car um conjunto de bactérias e seleccionar 
as que demonstraram ter mais capacidade 
para a função. Para tal, recorreu à Colecção 
de Culturas de Bactérias da Universidade de 
Coimbra (UCCCB).

«Através da análise genómica, o grupo 
de microbiologia identificou as bactérias 
que possuem genes para a produção de ce-
lulose. Foi então escolhido um conjunto de 
bactérias, que foram posteriormente caracte-
rizadas e testadas, tendo sido seleccionadas 
duas estirpes», explica Ana Paula Piedade.

Concluído este processo, a “fábrica” de 
bactérias iniciou a laboração até se obter a 
celulose necessária para produzir um mate-
rial que possibilitasse a impressão 4D. «As 
celuloses obtidas foram misturadas com 
polímeros dissimilares (com propriedades 
diferentes de cada uma das celuloses) e, a 
partir daí, produzimos os biocompósitos e 
desenvolvemos os filamentos adequados à 
impressão 4D», descreve a investigadora do 
CEMMPRE – Centre for MechanicalEngine-
ering, Materialsand Processes – da FCTUC. 
Contado assim, parece que foi um processo 

simples, mas não. A equipa teve de efectuar 
diversos estudos e enfrentar muitos desa-
fios complexos. O maior deles, relata Ana 
Paula Piedade, foi, e continua a ser, conse-
guir a «reversibilidade do material, ou seja, 
garantir que o mesmo material que assume 
diferentes formas mediante os estímulos ex-
ternos é capaz de, por si mesmo, voltar ao 
formato original. A tecnologia 4D permite 
que o material se transforme e regresse de-
pois à forma inicial».

Superados os vários obstáculos e desa-
fios, foram impressos com sucesso diferen-
tes tipos de objectos, abrindo portas a uma 
vasta gama de aplicações. Por exemplo, 
produzir «dispositivos que possam actuar 
em locais onde não há eletricidade, disposi-
tivos capazes de mudar de forma consoante 
a solicitação mecânica que têm, roupas inte-
ligentes para atletas de alta competição, que 

regulam a transpiração em função da tem-
peratura ambiente, dispositivos biomédicos, 
enfim, há um “mundo de possibilidades”», 
aponta a líder do projeto.

A tecnologia agora desenvolvida é sus-
tentável e debaixo custo, porque as bactérias 
apenas necessitam de “comida” (que pode 
ser, por exemplo, resíduos alimentares) para 
produzirem celulose, e amiga do ambiente: 
«97% do material usado fica na própria peça 
que é impressa, ou seja, o resíduo produzido 
é mínimo e, mesmo assim, esse resíduo pode 
ser usado para a produção de mais filamen-
tos», sublinha ainda Ana Paula Piedade.

Além disso, quer o material compó-
sito quer a celulose são completamente 
biodegradáveis e biocompostáveis. Outra 
grande vantagem de usar as bactérias é o 
facto de elas produzirem celulose pura, ao 
contrário, por exemplo, da celulose obtida 
das árvores, que exige vários tratamentos de 
purificação.

A cientista da FCTUC esclarece ainda 
que estas bactérias usadas para o fabrico de 
celulose não são patogénicas. «Pelo contrá-
rio, são fortes aliadas para tornar possível a 
impressão 4D. Não podemos esquecer que 
as bactérias resultam de milhões de anos de 
evolução, elas aprendem e adaptam-se».

A fase seguinte da investigação vai 
centrar-se no desenho de estruturas para 
aplicações específicas, designadamente na 
conceção de dispositivos que possam tirar 
vantagem deste efeito 4D. «Vamos explorar 
diferentes abordagens para a fabricação de 
dispositivos 4D, pois é necessário pensar 
muito bem como é que vamos imprimir, de-
finir a geometria do que se vai imprimir e 
optimizar processos que garantam o efeito 
de 4D», conclui, citada numa nota de im-
prensa enviada às redacções.
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Cientistas da Universidade de Coimbra usam 
bactérias como fábricas de matéria-prima para
impressão a 4D e pode ser útil a vários sectores

«97% do material usado fica na própria peça que é impressa, ou seja, o resíduo produzido é mínimo
 e, mesmo assim, esse resíduo pode ser usado para a produção de mais filamentos»

Ana Paula Piedade e Catarina Pinho, investigadoras da Faculdade de Coimbra

Mais de 100 mandados de busca a militares por 
suspeita de estarem envolvidos em rede criminosa 
de tráfico de diamantes e já há dez detidos pela PJ

Sob o lema de “Operação Miríade” No 
âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP 
de Lisboa – 10ª Secção, a Polícia Judiciária, 
no dia de ontem, através da Unidade Nacio-
nal de Combate à Corrupção, e com o apoio 
de várias Unidades da Policia Judiciária e 
da Autoridade Tributária, juntamente com 
o Juiz de Instrução Criminal e Magistrados 
do Ministério Público, procedeu à execução 
de cem (100) mandados de busca, noventa e 
cinco (95) buscas domiciliárias e cinco (5) 
buscas não domiciliárias, visando a recolha 
de prova relacionada com as práticas crimi-
nosas, sob investigação, bem como ao cum-

primento de dez (10)  mandados de detenção 
emitidos pelo DIAP.

 A acção desenvolveu-se na região de 
Lisboa, Funchal, Bragança, Porto de Mós, 
Entroncamento, Setúbal, Beja e Faro, con-
tando com a participação de cerca de trezen-
tos e vinte inspectores e peritos da Polícia 
Judiciária. Está em investigação uma rede 
criminosa, com ligações internacionais, que 
se dedica a obter proveitos ilícitos através 
de contrabando de diamantes e ouro, tráfi-
co de estupefacientes, contrafacção e pas-
sagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e 
burlas informáticas, tendo por objectivo o 

branqueamento de capitais. Na sequência do 
Comunicado da Policia Judiciária, a Rádio 
Renascença avançou que Polícia Judiciária 
suspeita do envolvimento de militares no 
tráfico de bens preciosos de países africa-
nos, nomeadamente da República Centro-
Africana. Ministro dos Negócios Estrangei-
ros diz que investigação “não afecta a nossa 
imagem internacional”. 

O governante lembra que existe separa-
ção de poderes e que “se as autoridades judi-
ciais entendem que há indícios que exigem 
investigações, essas investigações devem 
ser feitas”. 

Em causa estão suspeitas de tráfico de 
diamantes, ouro e droga em missões mili-
tares na República Centro-Africana, num 
esquema criminoso que, segundo a TVI, já 
dura há vários anos.

 Ainda segundo o canal de televisão, as 
operações desta segunda-feira estão a cargo 
da Unidade Nacional de Combate à Corrup-
ção da PJ e está a ser acompanhada pelo juiz 
Carlos Alexandre.  O Estado-Maior-General 
das Forças Armadas garante que, após a de-
núncia, reforçou o controlo da chegada de 
militares e respectivas cargas. As investiga-
ções prosseguem, revela a PJ
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Papa Francisco defende que é preciso libertar 
a religião de “laços com o dinheiro”

O Papa disse Domingo no Vaticano que a 
religião deve estar separada de qualquer liga-
ção com o dinheiro, questionando quem vive 
uma fé centrada nas “aparências” e no julga-
mento dos outros.

“Como é importante libertar o sagrado de 
seus laços com o dinheiro”, apontou Francis-
co, falando aos peregrinos reunidos na Praça 
de São Pedro, para a recitação da oração do 
ângelus.

A intervenção recordou que Jesus apresen-
tou, como ensinamento aos católicos, que “não 
se pode servir a dois senhores”.

“Ou serves Deus – e poderíamos pensar 
que diria ‘ou o diabo’, mas não – ou o dinhei-
ro”, precisou o pontífice.

O tradicional encontro de domingo, com 
transmissão online, partiu da passagem do 
Evangelho lida hoje nas igrejas de todo o mun-
do, em que Jesus Cristo chama a atenção para 
o donativo de uma viúva pobre, “uma das pes-
soas exploradas pelos poderosos”, que oferece 
todo o dinheiro que lhe restava ao tesouro do 
Tempo de Jerusalém.

O Papa explicou que esta viúva, proposta 
por Jesus como “mestra de fé”, se diferencia 
dos que tinham poder económico ou estatuto 
religioso, porque “não vai ao Templo para lim-
par a consciência, não reza para ser vista, não 
ostenta a sua fé, mas dá com o coração, com 

generosidade e gratuidade”.
O seu donativo, acrescentou, expressa 

“uma vida dedicada a Deus com sinceridade, 
uma fé que não vive das aparências, mas da 
confiança incondicional”.

“Aprendemos com ela: uma fé sem orna-
mentos externos, mas sincera por dentro, uma 
fé feita de humilde amor a Deus e aos irmãos”, 
apelou Francisco.

O Evangelho apresenta-nos este contraste 
marcante: os ricos, que dão o que é supérfluo 
para se fazerem ver, e uma mulher pobre que, 
sem aparecer, oferece todo o pouco que tem. 
São dois símbolos das atitudes humanas”.

O Papa sublinhou que muitos vivem a fé 
com hipocrisia e “duplicidade”, com base “no 
culto da aparência, da exterioridade, no cuida-
do exagerado da própria imagem”, partindo do 
alerta deixado por Jesus aos seus contemporâ-
neos.

“Esses escribas cobriam a sua vanglória 
com o nome de Deus e, pior ainda, usavam a 
religião para cuidar dos seus negócios, abusan-
do da sua autoridade e explorando os pobres”, 
observou.

A intervenção aludiu, neste contexto, ao 
problema do “clericalismo”, de quem se julga 
“acima dos humildes” e se considera perfeito, 
o que leva à exploração dos outros.

“É um aviso para todos os tempos e para 

todos, Igreja e sociedade: nunca se aproveitem 
do seu papel para esmagar os outros, nunca 
explorem a pele dos mais fracos”, declarou 
Francisco.

Para o Papa, a vida da fé, de um católico, 
deve ter como marca “prestar um serviço a 
Deus e ao próximo, especialmente aos mais 
fracos”.

“E vigiai, para não cair na vaidade, para 
não nos fixarmos nas aparências, perdendo 
substância e vivendo na superficialidade”, ad-
vertiu.

Após a recitação do ângelus, o Papa saudou 
a beatificação, este sábado, de três religiosos 
capuchinhos que foram reconhecidos como 
mártires, na localidade espanhola de Manresa, 

no dia em que a Igreja Católica do país evocou 
os mais de 2050 mártires da perseguição reli-
giosa ocorrida no país durante a Guerra Civil 
dos anos 30 do século XX.

Francisco pediu um aplauso para os beatos 
Benet de Santa Coloma De Gramenet, Josep 
Oriol de Barcelona e Domènec de Sant Pere 
de Ruidebitllets, mortos em 1936, “período 
da perseguição religiosa do último seculo, na 
Espanha, mostrando ser testemunhas mansas e 
corajosas de Cristo”.

“Que o seu exemplo ajude os cristãos de 
hoje a permanecer fiéis à sua própria vocação, 
mesmo nos momentos de provação”, prosse-
guiu o Papa, pedindo um aplauso da multidão 
para os novos beatos.             (IA/Ecclesia)

O Chefe da Igreja Católica questiona a fé centrada em aparências e julgamento dos outros
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Francês Maxime Huscenot campeão 
da prova masculina

PUB.

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot venceu o Azores Airlines Pro, etapa de 3000 pontos do 
circuito mundial de surf, que sábado terminou, na praia de Santa Bárbara, Ribeira Grande, 
com boas ondas de 1 metro.

PUB.

PRECISA DE FAZER
REPARAÇÕES NA SUA CASA?

Precisa de quem lhe faça arranjos na rede de água?
Precisa de serviços de pintura?

Experimente e contrate a mesma pessoa para fazer “três em um”

CONTACTE-NOS!

Verá que valeu apostar
no serviço 3 em 1

917 637 227

Teresa Bonvalot vence mundial de surf nos Açores

A tri-campeã nacional de surf dominou completamen-
te o dia, com algumas das melhores ondas, pontuações e 
estratégias do campeonato, derrotando a francesa Pauline 
Ado numa final que nunca deixou de liderar, conquistando 
assim a sua segunda vitória do ano em etapas do Qualifying 
Series, ambas em Portugal.

“Estou super feliz com esta segunda vitória do ano no 
circuito QS,” confessou a surfista de 21 anos. “É perfeito, 
vencer duas vezes em Portugal... na Caparica e agora aqui 
nos Açores. Estou mesmo sem palavras... antes da final vi 
aquelas ondas mais pequenas no inside e adorei surfá-las. 
Estava mesmo a divertir-me na final e não sei se alguma vez 
apanhei tantas ondas numa bateria! Tive muito apoio do meu 
treinador, família, amigos e dos outros surfistas portugueses 
que aqui estavam, o que torna esta vitória ainda mais espe-
cial,” concluiu Bonvalot, que assim passa a liderar o ranking 
europeu de surf feminino.

Pauline Ado, multi-campeã europeia júnior e sénior e ex-
integrante da elite mundial, teve de contentar-se com o se-
gundo lugar, deixando a também portuguesa Mafalda Lopes 
nas meias-finais, a par da alemã Rachel Presti.

Mafalda começou melhor a bateria contra a francesa, 
com a melhor onda do dia (8,33 pontos em 10 possíveis), 
mas não conseguiu encontrar uma segunda onda na casa dos 
4 pontos que lhe permitisse avançar para a final, onde po-
deria juntar-se à amiga Teresa e assim repetirem a final de 
Abril, na Caparica. Não deixa de conquistar um importan-
te terceiro lugar, encontrando-se agora na mesma posição 
do ranking europeu, à frente da campeã nacional em título, 
Francisca Veselko, que é quinta.

Segunda vitória da carreira para Maxime Huscenot

Na prova masculina, com a vitória a valer 5000 pontos, 
o francês da Ilha Reunião Maxime Huscenot, ex-campeão 
mundial júnior, também conquistou a segunda vitória da sua 
carreira, derrotando o compatriota Tristan Guilbaud na fi-
nal. Os dois surfistas confirmaram a boa forma demonstra-
da ao longo de toda a semana, derrotando respectivamente 
Timothée Bisso e Ryan Kainalo nas meias-finais, em tercei-
ro lugar.

Depois de um óptimo quinto lugar na etapa francesa do 
Challenger Series, que se disputou recentemente, Maxime 
vê o seu regresso a um bom momento de forma confirma-
do com esta vitória e parte para o Hawaii, onde se disputa 
ainda este mês a última etapa desse circuito, na liderança do 
ranking europeu.

Já Guilbaud, que foi segundo classificado no Azores Air-
lines Pro, conseguiu o melhor resultado da sua carreira hoje, 
podendo ainda orgulhar-se de bater o fenómeno brasileiro, 

Ryan Kainalo, de apenas 15 anos, que parecia imparável, 
nas meias-finais. Tim Bisso, também terceiro colocado, vol-
ta a dar-se bem em águas portuguesas, onde reside, depois 
de uma final em Santa Cruz, em Abril deste ano.

O top 5 do ranking europeu masculino é agora ocupa-
do exclusivamente por surfistas franceses, com Francisco 
Almeida em oitavo lugar, como melhor português, estando 
Vasco Ribeiro e Pedro Henrique empatados em décimo se-
gundo.

“De ano para ano os Açores afirmam-se cada vez mais 
como um destino de surf,” comentou Rodrigo Herédia, da 
organização. “Em treze edições as ondas nunca falharam e 
este ano – em Novembro, ao contrário do que costuma ser 
habitual, em Setembro – voltaram a não falhar. Tivemos 
uma semana de boas ondas, com água quente, ainda a 21/22 
graus, um tempo fantástico, uma vitória portuguesa, agora 
nas senhoras... por isso acho que este evento é uma promoção 
fantástica do destino Açores. Para o ano cá estaremos, para 
mais uma edição!,” concluiu satisfeito o responsável.

O Azores Airlines Pro 2021 foi organizado pela DAAZ 
Eventos e pela Associação Atlantic Action Sports, conta com 
o patrocínio do Turismo dos Açores, Azores Airlines, Grupo 
ETE, MEO, Wayzor Rent-a-Car, Grupo Marques, Clínica 
S. Sebastião e Soluções M, contando ainda com o Fuel TV 
como canal oficial para a sua transmissão em directo, a RTP 
Açores, SURFTOTAL, MEO Beachcam, ONFIRE e Magic-
SeaWeed como media partners e a Federação Portuguesa de 
Surf, a Câmara Municipal da Ribeira Grande e o Governo 
dos Açores como apoios institucionais.

Fotos Azores Airlines Pro 21

Teresa Bonvalot

Maxime Huscenot



O Santa Clara foi derrotado pelo FC do 
Porto por três bolas a zero, em jogo da 11.ª 
jornada do campeonato da Primeira Liga de 
futebol, disputado Estádio de São Miguel, no 
domingo.

Esta foi a sexta vitória consecutiva dos co-
mandados de Sérgio Conceição na competição 
e a sétima derrota dos “encarnados” de Ponta 
Delgada, esta temporada, no campeonato, que 
assim mantém-se no último lugar, apenas com 
uma vitória e três empates (6 pontos).

Na parida, o médio Sérgio Oliveira inaugu-
rou o marcador à passagem do minuto 42. Sen-
do que o suspeito do costume, Luís Díaz, bisou 
(46 e 77 minutos) fechou o resultado em 3-0. 

Com o resultado, o FC Porto manteve-
se no topo da classificação, com os mesmos 
pontos do Sporting. No demais, foi a vitó-
ria mais expressiva dos FC Porto em São 
Miguel.

No rescaldo do encontro, o treinador 
Nuno Campos considerou o triunfo portista 
justo, sendo que depois de uma jornada no 
campeonato da Primeira Liga de futebol, há 
nova paragem nas competições a este nível, 
devido aos compromissos das selecções. O 
treinador do CD Santa Clara admitiu, que 
isso será benéfico para a sua equipa, que vai, 

assim, poder consolidar-se.
Já Sérgio Conceição, em declarações à 

Sport TV, admitiu que o FC Porto fez “um 
jogo muito competente depois de uma jor-
nada europeia fantástica”. O técnico do FC 
Porto também disse que a sua equipa teve 
“mais situações no primeiro tempo para ir 
para o intervalo com um resultado diferente. 

É uma vitória que premeia a entrega de todos 
e estou feliz por ter ajudado", sintetizou.

Nos outros jogos do dia, destaque para 
a vitória expressiva do Benfica frente ao 
Sporting de Braga por seis bolas a uma, en-
quanto na Capital do Móvel, os leões ven-
ceram em Paços de Ferreira por duas bolas 
a zero.
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FC Porto vence no Estádio de São Miguel 
e Santa Clara mantém-se no último lugar

O Santa Clara foi derrotado pelo FC do Porto por três bolas a zero, 
em jogo da 11.ª jornada do campeonato da Primeira Liga de fute-
bol, disputado Estádio de São Miguel, no domingo.

PROGRAMA DA 12.ª JORNADA:
Dia 26 de Novembro (Sexta-feira), Moreirense – Gil 
Vicente. Sábado, FC Famalicão – Portimonense, FC 
Arouca – Boavista e Belenenses SAD – Benfica. Do-
mingo, Marítimo - Paços de Ferreira, Sporting - CD 
Tondela e FC Porto - V. Guimarães. Segunda-feira, 
Estoril Praia – Santa Clara. Terça-feira, Sporting de 
Braga – FC Vizela.

RESULTADOS DA 11.ª JORNADA: 
Gil Vicente 1-1 FC Arouca
Boavista 2-5 FC Famalicão
FC Vizela 1-1 Estoril Praia
Portimonense 2-0 Belenenses SAD
V. Guimarães 2-1 Moreirense
CD Tondela 4-2 Marítimo
Santa Clara 0-3 FC Porto
Paços de Ferreira 0-2 Sporting
Benfica 6-1 SC Braga

Classificação                    PTS  J  V E D  GM/S
1.º FC Porto 29 11 9 2 0 28-7
2.º Sporting 29 11 9 2 0 17-4
3.º Benfica 28 11 9 1 1 27-7
4.º Estoril Praia 20 11 5 5 1 16-9
5.º SC Braga 19 11 5 4 2 17-14
6.º Portimonense 17 11 5 2 4 10-9
7.º V. Guimarães 16 11 4 4 3 13-10
8.º Gil Vicente 13 11 3 4 4 13-13
9.º CD Tondela 12 11 4 0 7 17-21
10.º Boavista 11 11 2 5 4 14-20
11.º Paços de Ferreira 11 11 2 5 4 9-14
12.º FC Arouca 10 11 2 4 5 11-17
13.º FC Vizela 10 11 1 7 3 9-16
14.º FC Famalicão 10 11 2 4 5 16-17
15.º Moreirense 8 11 1 5 5 12-20
16.º Belenenses SAD 8 11 1 5 5 7-15
17.º Marítimo 7 11 1 4 6 10-17
18.º Santa Clara 6 11 1 3 7 7-23

Campeonato da Primeira Liga de futebol

Foto Henrique Barreira

Desportivo São Roque em terceiro
Campeonato de Futebol dos Açores

O Desportivo de São Roque ocupa o tercei-
ro lugar no Campeonato de Futebol dos Açores 
(CFA) após a 3.ª jornada.

A formação dos “amarelos” da ilha de São 
Miguel venceu, em casa, por 2-0, o Vitória do 
Pico. Sandro Rodrigues marcou logo aos 2 mi-
nutos na sequência de um canto e aos 82 mi-
nutos Manuel Câmara fixou o resultado final. 
Um resultado lisonjeiro para a formação de 
São Roque do Pico, que bem cedo ficou pri-
vada, por lesão, do experiente Luís Zambujo, e 
à meia hora viu Guilherme Sousa expulso por 
ter visto no espaço de 6 minutos dois cartões 
amarelos.

Uma partida com bons e bonitos lances de-
senvolvidos pela equipa do Desportivo de São 
Roque, que deixou boa impressão.

O Vasco da Gama continua sem ganhar. 
Empatou a dois golos no campo dos Flamen-
gos, que foi o primeiro a marcar por Luís 
Miguel. Com um golo na própria baliza José 
Oliveira deu o empate à equipa de Vila Franca 
do Campo. Ainda na primeira parte João Ávila 
fez o 2-1 para a turma da Ilha do Faial. Na 
segunda parte Vitor Sousa empatou. As duas 
equipas somam 2 pontos.

O Angrense é a única equipa com o total de 
pontos (9) após as 3 jornadas. Jogou em An-
gra do Heroísmo com o Marítimo da Graciosa, 
ganhando por 3-2. O micaelense Pedro Melo 
deu avanço ao Angrense, empatando Lucas 

Silva perto do intervalo. Ruben Moisés e Pedro 
Melo deram vantagem de dois golos (3-1) ao 
Angrense, mas Ronaldo fixou o resultado em 
3-2 na reta final da partida.

Decepção total para o arranque do Lusitânia. 
Com reforços e treinador de fora dos Açores, 
pensava-se que estaria acima dos restantes 
concorrentes. Sofreu a segunda derrota. Desta 
feita no campo do Sporting de Guadalupe per-
deu por 1-0, golo do micaelense Valtinha aos 
3 minutos.

No sábado Graciosa FC e Boavista da Ri-
beirinha empataram a zero golos.

Classificação: 1.º Angrense, 9 pontos; 2.º 
Sporting Guadalupe, 7; 3.º Desportivo São Ro-
que e Boavista da Ribeirinha, 5; 5.º Marítimo 
Graciosa, 4; 6.º Vitória Pico, 3; 7.º Vasco da 
Gama e Flamengos, 2 e 9.º SC Lusitânia e Gra-
ciosa FC, 1 ponto.

FSM

U. Micaelense lidera com goleada 
e Benfica Águia surpreende

Campeonato de São Miguel

Na 3.ª jornada do Campeonato de São 
Miguel de futebol, há a registar a goleada im-
posta pelo União Micaelense na recepção ao 
Bota Fogo (12-0) e a vitória do Benfica Águia 
no terreno do Vale Formoso (2-0).

O Clube União Micaelense orientado por 
Filipe Marinho, isolou-se na liderança com 9 
pontos e é a equipa que tem mais golos marca-
dos (20) e menos sofridos (1).

Seguem-se cinco equipas com 6 pontos, 
destacando-se o Benfica Águia pela segunda 
vitória consecutiva alcançada no reduto do 
Vale Formoso, uma das equipas candidatas ao 
título. 

Vitória do Pico da Pedra e Marítimo ven-
ceram nos seus campos pela diferença mínima. 
O Vitória bateu o Oliveirenses (1-0), golo de 
Paulo Vidinha (32m) e o Marítimo, depois de 
ter folgado na jornada anterior, venceu o Mira 
Mar (3-2).

Em Água de Pau, o Santo António venceu o 
Santiago por 2-1, alcançando a primeira vitória 
no campeonato. O emblema pauense continua 
sem pontuar.

Resultados da 3.ª jornada: Marítimo - M. 
Mar, 3-2; Santiago - S. António, 1-2; Vitória 
- Oliveirenses, 1-0; U. Micaelense - B. Fogo, 
12-0; V. Formoso - B. Águia, 0-2. Folga: 

Águia dos Arrifes
Classificação: 1.º União Micaelense, 9 pon-

tos (20 golos marcados e 1 sofrido); 2.ºs Vitó-
ria P. Pedra, 6 pontos (10-2), Marítimo (6-3), 
B. Águia (5-3), Águia (4-2) e V. Formoso 
(6-6); 7.ºs Santo António, 3 pontos (4-5) e M. 
Mar (6-10); 9.º Oliveirenses, 0 pontos (0-2), 
Santiago (3-9), B. Fogo (4-25).

FSM

Foto Rui Lima

Foto Rui Lima
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Campeonato de Portugal: Dois empates e uma derrota
Empates do Desportivo de Rabo de Peixe e do Sporting Ideal e derrota do Operário na 6.ª 
jornada da Série E do Campeonato de Portugal.

União Sportiva vence 
e convence no duelo insular

Segundo jogo a pontuar do Desportivo de 
Rabo de Peixe, agora com um empate a zero no 
campo do Sacavenense. A equipa permanece 
em penúltimo lugar, mas encontra-se a 3 pon-
tos do 4.º lugar.

O Sporting Ideal vai caminhando com pon-
to aqui e ponto ali, estando com 8 pontos em 
conjunto com mais 4 equipas no lote dos quar-
tos classificados. Empatou na Ribeira Grande, a 
zero golos, com o Sintrense.

O Operário sofreu a segunda derrota segui-
da e de novo por 2-1 (foto). Começou bem a 
equipa da cidade da Lagoa com o golo de Ed-
gar Teixeira, aos 24 minutos. Aos 4 minutos da 
segunda parte Ruben Araújo empatou. Quando 
se pensava que 1 ponto viajava para os Açores, 
Nuno Botas, aos 90+3m, fez o golo que ditou 
o triunfo.

Baixa de vulto no Operário aconteceu aos 
13 minutos com a lesão de Gonçalo Reys, sen-
do rendido por Marcelo Castro.

O Belenenses passou a ser orientado por 
Hugo Martins, ex-Cova da Piedade, que rendeu 

Nuno Oliveira após a derrota no campo do El-
vas na anterior jornada.

Resultados da série “E”: Sporting Ideal - 
Sintrense, 0-0; Sacavenense - Desp. Rabo de 
Peixe, 0-0; Belenenses - Operário, 2-1; Loures 
- Elvas, 3-1 e Coruchense - Pêro Pinheiro, 2-0.

Classificação: 1.º Pêro Pinheiro, 13 pontos; 
2.º Belenenses e Loures, 9; 4.º Coruchense, 
Sporting Ideal, Sintrense, Operário e Elvas, 8; 
9.º Desp. Rabo de Peixe e Sacavenense, 5 pon-
tos.

Fontinhas reforça liderança

Na Série “D”, onde estão as duas equipas da 
ilha Terceira, o Fontinhas reforçou a condição 
de  líder ao vencer, em casa, por 2-0, a Associa-
ção de Oleiros. Soma 16 pontos, mais 1 ponto 
do que o Sertanense, que recebeu e venceu, por 
3-0, o Praiense. A equipa da Praia da Vitória é 
penúltima classificada com 3 pontos.

Futebol São Miguel

Liga Feminina de Basquetebol

Fase do jogo entre Sporting Ideal - Sintrense

Foto “O Leão do Atlântico”

O Clube União Sportiva regressou sábado 
aos triunfos, ao vencer a congénere madeirense 
do Clube Desportivo Escola Francisco Franco 
de forma irrepreensível, em jogo válido para a 
7.ª jornada do campeonato da Liga Feminina 
de Basquetebol, disputado no Pavilhão Sidó-
nio Serpa.

No duelo insular, a formação do Clube 
União Sportiva venceu por 71-40. No final do 
terceiro quarto, a vantagem da turma de Ponta 
Delgada era de oito pontos (44-36), mas um 
parcial de 27-4 sentenciou a questão. O Clube 
União Sportiva averbou 10 triplos, ganhou 57 
ressaltos e contou com uma inspirada Simone 
Costa (26pts, 8res, 1ast, 4rb), enquanto do lado 
madeirense salta à vista Dayne Rouse (15pts, 
3res, 4rb, 2dl).

Na competição, o Benfica manteve o regis-
to invencível, levando a melhor no reduto do 
Galitos por 67-41, resultado que foi o corolário 
do domínio das “águias”, que na primeira parte 
sofreram apenas 10 pontos.

Lidera o Benfica com 14 pontos, mais dois 
do que União Sportiva e Esgueira, segundo e 

terceiro classificados, por esta ordem (12 pon-
tos).

Em Coimbra, o Esgueira suplantou (80-63) 
o Olivais Futebol Clube, e para este desfecho 
muito contribuiu o parcial de 23-9 obtido no 
segundo quarto.

Resultados da 7.ª jornada: GDESSA 
Barreiro – CAB Madeira, 67-60; Guifões SC 
– Quinta dos Lombos, 35-91; AD Vagos – 
Vitória SC, 84-74; Galitos – Benfica, 41-67; 
União Sportiva – CDEFF, 71-40; Olivais FC 
– Esgueira, 63-80.

Classificação: 1.º Benfica, 14 pontos; 
2.º União Sportiva, 12; 3.º Esgueira, 12; 4.º 
GDESSA Barreiro, 11 (-1 jogo); 5.º AD Va-
gos, 11 (-1 jogo); 6.º CAB Madeira, 11; 7.º 
Quinta dos Lombos, 11; 8.º Galitos, 9; 9.º CD 
Escola Francisco Franco, 9; 10.º Vitória SC, 8; 
11.º Olivais FC, 8; 12.º Guifões SC, 7 pontos.

Próxima jornada: Esgueira - Clube dos 
Galitos, Guifões - V. Guimarães, GDESSA 
- Francisco Franco, AD Vagos - Quinta dos 
Lombos, União Sportiva - CAB Madeira e Oli-
vais FC – Benfica.

Foto “O Leão do Atlântico”

Covid-19 adia deslocação 
do Lusitânia à Burinhosa

Segunda Divisão de Futsal Série B

A partida entre Burinhosa e Lusitânia, válida 
para a 9.ª ronda da fase inicial do Campeonato 
Nacional da 2.ª Divisão de Futsal Masculino Sé-
rie B, agendada para sábado, foi adiada para 13 de 
Novembro, às 15h00, no Pavilhão da Burinhosa, 
uma vez que a equipa anfitriã alegou a existência 
de casos de Covid-19 no plantel.

Resultados apurados: AMSAC, 4 – Farense, 3; 
Belenenses, 8 – Reguilas, 4; Ferreira do Zêzere, 2 
- Venda Nova, 1; Amarense, 1 – Retaxo, 1; Quinta 
dos Lombos "B", 1 – Ladoeiro, 3.

Classificação: 1.º Ferreira do Zêzere, 23 
pontos/9 jogos; 2.º AMSAC, 19/9; 3.º Ladoeiro, 
16/9; 4.º Belenenses, 15/9; 5.º Retaxo, 14/9; 6.º 
Burinhosa, 13/8; 7.º Reguilas, 12/9; 8.º Lusitânia, 
11/8; 9.º Amarense, 11/9; 10.º Farense, 9/9; 11.º 
Venda Nova, 7/8; 12.º Quinta dos Lombos "B", 
0/8.

A 10.ª jornada está apontada para 20 de No-
vembro, englobando os duelos Belenenses - Reta-
xo, Lusitânia - AMSAC (16h00, Pavilhão Munici-
pal de Angra do Heroísmo), Farense - Amarense, 
Reguilas - Quinta dos Lombos "B", Ladoeiro - 
Ferreira do Zêzere e Venda Nova - Burinhosa.

O jogo em atraso da 8.ª etapa, entre Venda 
Nova e Quinta dos Lombos "B", materializa-se 
sábado (17h00, Pavilhão António Ferreira).

Série Açores

Desfechos da 2.ª jornada da fase inicial do 
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de Futsal 
Masculino - Série Açores: Biscoitos, 9 - CDE 
Corvo, 1; Casa da Ribeira, 4 - Gonçalo Velho, 0; 
Remédios, 6 - São Brás, 4; São Sebastião, 2 – Bar-
barense, 8.

Classificação (todas as equipas com dois jo-
gos): 1.º Barbarense, 6 pontos; 2.º Casa da Ribeira, 
3; 3.º Biscoitos, 3; 4.º Remédios, 3; 5.º São Sebas-
tião, 3; 6.º São Brás, 3; 7.º CDE Corvo, 3; 8.º Gon-
çalo Velho, 0.

A 3.ª rodada acontece a 20 de Novembro, com-

portando os encontros Gonçalo Velho - Remédios 
(18h00, Complexo Desportivo de Santa Maria), 
Barbarense - CDE Corvo (20h00, Pavilhão de San-
ta Bárbara), São Brás - Biscoitos (20h00, Pavilhão 
de São Brás) e São Sebastião - Casa da Ribeira 
(20h00, Pavilhão Francisco Ferreira Drummond).

Campeonato de São Miguel

No Campeonato de Futsal de São Miguel jo-
gou-se a 2.ª jornada, com um jogo realizado ontem 
à noite, no Açor Arena Pavilhão Multiusos. En-
tretanto, a partida Santa Clara “B” – Achada FC 
concretiza-se a 6 de Fevereiro.

Resultados apurados: GD Casa do Povo Li-
vramento – Fazenda SC, 10-2; CD Vera Cruz – 
Atalhada FC, 4-9; Santa Clara “A” – Capelense, 
1-2. CE Vila Franca do Campo – GD São Vicente 
Ferreira, disputado ontem à noite. Santa Clara “B” 
– Achada FC adiado para o dia 6 de Fevereiro. 
Folgou: CD Juventude Candelária.

Lidera a Atalhada FC com 6 pontos, os mes-
mos que o Grupo Desportivo Casa do Povo Livra-
mento. O Capelense segue no terceiro lugar com 
4 pontos.

Programa da 3.ª jornada: Atalhada FC – GD 
Casa do Povo Livramento; CD Juv. Candelá-
ria – Santa Clara “A”; Achada FC – CD Vera 
Cruz, Fazenda SC – CE Vila Franca do Campo, 
Capelense – Santa Clara “B”. Folga: CD São 
Vicente Ferreira.

Atalhada na frente do Campeonato
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CONSULTAS DE
 ESPECIALIDADE

MARCAÇÕES ou www.clinicabomjesus.org
296 285 352

Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus
Avenida Príncipe do Mónaco - Ponta Delgada

ClinicadoBomJesus

CONSULTAS 
DE PEDIATRIA

Dr. Luis Cunha
Pediatria e Gastrenterologia Pediátrica

Dra. Mayerling Zabala
Pediatria e Nutrição Pediátrica
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FARMÁCIA
NOSSA SENHORA
DOS ANJOS

296 636 890

farmaciansanjos@gmail.com

fb.com/farmacianossasenhoradosanjos

Fajã de Baixo

Pub.

Pub.

Pub.

Pub.

Consultório: 296 912 708 | 964 378 613 | 961 281 286   
E-mail: teves.carreiro.dr@gmail.com

médico

Morada:
Rua Padre Mariano Furtado Mendonça, n.° 10
9560-085 Rosário 
Lagoa

Grande espiritualista, com conhecimentos de magia negra e branca. 
Conhecedor dos casos mais desesperados, ajuda a resolver qualquer pro-
blema grave ou de difícil solução com rapidez, eficácia e sabedoria em curto 
prazo, como por exemplo: amor, saúde, negócios e invejas, doenças espiri-
tuais, impotência sexual, dependência de vícios. Lê a sorte, dá previsão de 
vida e futuro pelo bom espírito e forte talismã. Faz trabalho à distância. 
Considerado como um dos melhores profissionais do país, tendo dado re-
sultados seguros e eficazes. Consulta das 9h às 21h, de Segunda a Domingo.

MESTRE DOS MESTRES
MESTRE MALAM

Rua Coronel Chaves nº 106, 9500-309 Ponta Delgada
Telm.: 964 295 681 / 913 557 388

Resultados em 48 horas
Pagamento após resultado.

Rúben Rodrigues vence X Rali do Pico
A um passo da grande final, os ir-

mãos Rúben e Estevão Rodrigues con-
quistaram o primeiro lugar do pódio do 
X Picowines Rali, organizado pelo Pico 
Automóvel Clube (PAC) com o apoio do 
Município da Madalena, garantindo a li-
derança na derradeira prova do Campeo-
nato dos Açores de Ralis (CAR).

Rúben Rodrigues foi o grande vence-
dor da 10.ª edição do Rali do Pico, que 

decorreu no fim-de-semana na ilha Mon-
tanha.

Numa renhida disputa pela lideran-
ça, Luís Rego Júnior e Jorge Henrique 
conquistaram o segundo lugar do pódio, 
com uma diferença de 12,2 segundos dos 
irmãos Rodrigues, tendo o terceiro lugar 
sido ocupado por Rafael Botelho e San-
cho Eiró. No rali, Rafa venceu a sua pri-
meira especial, voltando a concluir mais 

um rali e já são 54, sem nunca ter desis-
tido.

Levando os melhores pilotos da Re-
gião à Ilha, o X Picowines Rali assumiu, 
uma vez mais, grande importância na pro-
moção e projecção da Madalena, Capital 
dos Açores da Vinha e do Vinho, dinami-
zando de forma incontornável o desporto 
automóvel e o turismo, num importante 
contributo para a economia local.

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas na alínea b) do n.º 2 do artigo 49º e do artigo 50º 
dos Estatutos da Associação e dos artigos 173º e 174º do Código Civil, convoco os Associados para reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária da Associação CENTRO DE APOIO SOCIAL E ACOLHIMENTO BERNARDO 
MANUEL SILVEIRA ESTRELA, no próximo dia 24 de novembro de 2021, às 18h00m, na sua sede, sita na Rua 
Cónego Cristiano Jesus Borges, 9600-522 Ribeira Grande, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Discutir e deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2022; 
2. Cancelamento de hipoteca;
3. Outros assuntos. 
De acordo com o Artigo 51º dos mesmos Estatutos, a Assembleia reunirá em segunda convocatória decorridos 
30 minutos sobre a hora marcada, caso não haja quórum para a realização da primeira. 
Todos os documentos referentes aos diversos pontos desta ordem de trabalhos estão disponíveis para consulta, 
de acordo com o estabelecido no Artigo 50º dos Estatutos, nos locais de praxe.
Ribeira Grande, 8 de novembro de 2021

O Presidente da Assembleia Geral
José António Pereira Garcia



passatempos 25Correio dos Açores, 9 de Novembro de 2021

La
bi

ri
nt

o
Caça   palavras

Um português, um francês e um inglês 
entram num bar. 

Diz o barman: 
- Eh, pá... Isto parece uma anedota!

Um carteirista é condenado. O juiz diz: 
- O senhor vai ter que pagar uma multa 

A partir da seta, encontre o caminho mais rápido para sair do labirinto

No emaranhado de letras encontre as palavras abaixo indicadas:

PARA RIR...

SUDOKU SUDOKU

Grau de difi culdade 
fácil

Grau de difi culdade 
difícil

de 100 euros. 
O advogado diz: 
- Obrigado, meretíssimo. O meu cliente 

de momento só tem 75 euros com ele, mas se 
lhe der uns minutos no meio desta gente ele 
já trata de arranjar dinheiro para pagar.

Cliente
Comprador
Protegido
Mercador

Negociante
Comerciante
Mercante
Vendeira

Complete o desenho a seu gosto

Complete Diferenças
Encontre as 7 diferenças existentes

Quem comeu a carne que roa os ossos.
Quem conta um conto aumenta um 
ponto. 
Quem corre por gosto não cansa.
Quem dá aos pobres empresta a Deus.
Quem dá e torna a tirar ao inferno vai 
parar.Quem comeu a _________ que roa os ossos.

Quem conta um _________ aumenta um ponto. 
Quem corre por _________ não cansa.
Quem dá aos _________ empresta a Deus. 
Quem dá e torna a tirar ao _________ vai pa-

rar.

COMPLETE
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Qualquer alteração à programação que publicamos é da responsabilidade das respectivas estações

ESTATUTO  
EDITORIAL

1 - O Correio dos Açores de-
fine-se como um órgão de comuni-
cação social de grande informação 
regional.

2- O Correio dos Açores 
orienta-se por critérios de rigor e 
criatividade editorial, sem qual-
quer dependência de ordem ideo-
lógica, política e económica.

3- O Correio dos Açores 
afirma-se ainda como um porta-
voz dos princípios e valores defen-
didos e aceites pelos Açoreanos 
na defesa da sua Autonomia e no 
integral respeito pelos princípios 
consagrados na Constituição da 
República.

4 - O Correio dos Açores 
procurará veicular temas sociais, 
políticos e culturais diversificados, 
correspondendo às motivações e 
interesses de um público plural, 
debatendo ideias suscetíveis de 
promoverem o enriquecimento da 
opinião pública, sempre norteados 
pelos valores éticos e cívicos.

5 - O Correio dos Açores com-
promete-se a assegurar o respeito 
pelos princípios deontológicos e 
pela ética profissional dos jornalis-
tas, assim como a boa-fé dos seus 
leitores.

Previsão do estado do tempo nos Açores

I n f o r m a ç ã o  d o  I n s t i t u t o  P o r t u g u ê s  d o  M a r  e  d a  A t m o s f e r a

Frente fria Frente quente Frente Oclusa Frente Estacionária
Centro 
de Alta Pressão

Centro 
de Baixa Pressão

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas.
Aguaceiros fracos na madrugada.

Vento sul bonançoso a moderado (10/30 km/h).
ESTADO DO MAR

Mar de pequena vaga a cavado.
Ondas sul de 1 a 2 metros, passando a oeste.

Temperatura da água do mar: 22ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS

Ponta Delgada: 19 / 23ºC

GRUPO OCIDENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas.
Aguaceiros.

Vento nordeste moderado a fresco (20/40 km/h), soprando por 
vezes muito fresco (40/50 km/h) com rajadas até 60 km/h e 

rodando para leste.
ESTADO DO MAR
Mar cavado a grosso.

Ondas noroeste de 2 a 3 metros, passando a nordeste.
Temperatura da água do mar: 21ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS
Santa Cruz das Flores: 16 / 20ºC

GRUPO CENTRAL

Céu geralmente muito nublado, com abertas para a tarde. 
Possibilidade de trovoada.

Períodos de chuva na madrugada e manhã, passando a 
aguaceiros.

Vento do quadrante leste fraco a bonançoso (05/20 km/h).
ESTADO DO MAR

Mar encrespado a de pequena vaga.
Ondas noroeste de 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 

metros.
Temperatura da água do mar: 21ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS
Horta: 16 / 21ºC

Angra do Heroísmo: 17 / 21ºC

CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

TOURO
(21/04 a 20/05)

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

signos

Astrólogo Luís Moniz
site: http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt

Durante este ciclo, provavelmente, vai 
poder definir o rumo a seguir. No entan-
to, cabe a si tirar o melhor proveito das 
oportunidades que surgirão.

Momento indicado para fazer exercícios 
físicos, compatíveis com as suas verda-
deiras capacidades. Por outro lado, tente 
melhorar a sua alimentação.

Está a atravessar uma fase de maior 
lucidez. Contudo, tente controlar o seu 
lado instintivo e orgulhoso para evitar 
dificuldades nas suas relações.

Há uma energia que protege o cresci-
mento dos relacionamentos mais ín-
timos e tudo indica que vai vivenciar 
momentos agradáveis no conforto do 
lar.

Este ciclo proporciona-lhe o alargamento 
dos seus horizontes interiores. Decerto 
vai sentir necessidade de alcançar outros 
níveis de consciência.

A sua atenção está voltada para as maté-
rias práticas do quotidiano. Mas, daqui 
em diante, analise bem todas as situa-
ções e tome decisões arrojadas.

Esta é uma ótima ocasião para conviver 
com o seu grupo de amizade. É possível 
que sinta uma maior identificação com 
as causas das outras pessoas.

Altura excelente para conduzir a sua vida 
de forma mais criativa e eficaz.
Todavia, eleve o seu amor-próprio, acredi-
te em si e avance sem receios.

Altura certa para clarificar os seus obje-
tivos. Porém, mantenha a serenidade e 
adote uma postura muito compreensiva 
perante os eventuais problemas.

Procure controlar as suas ações de forma 
a conseguir afastar quaisquer atitudes 
precipitadas ou impulsivas, que possam 
prejudicar o seu progresso.

Começa uma etapa de expansão em 
termos sentimentais e materiais. Nesta 
perspetiva, apresente as suas ideias e 
defenda os seus legítimos interesses.

A conjuntura traz-lhe novas responsabi-
lidades profissionais, que lhe trarão mui-
tas vantagens neste sentido, prevêem-se 
boas evoluções na carreira.

04:59  Manchetes 3
05:30  Bom Dia Portu-

gal
09:00  Praça da Alegria
11:59  Jornal da Tarde
13:24  Os Nossos Dias 

T1 - Ep. 198
14:06  A Nossa Tarde
16:30  Portugal em 

Direto
17:55  O Preço Certo

Um dos concursos 
mais famosos da 
Europa com um 
ambiente elétrico 
onde quem se 
senta na plateia é 
convidado a jogar. 
Um programa de 
entretenimento 
com um caráter 
informativo sobre 
os preços de 
mercado e sobre 
novos produ-
tos. Junte-se a 
Fernando Mendes 
e divirta-se!

18:59  Telejornal
20:01  Joker
21:12  É Ou Não É? - O 

Grande Debate
22:53  Pandemia 2020 - 

Ep. 3
23:01  Charlatão
02:05  Europa Minha T5 

- Ep. 31
02:26  Televendas

23:25 - Tempo de Amar T1 - Ep. 192 - SIC 22:15 - Bem me Quer - Ep. 295 - TVI

04:50  Água De Mar T2 
- Ep. 115

05:32  Repórter África
06:00  Espaço Zig Zag
06:01  Banda Zig Zag 

T1 - Ep. 9
10:08  Folha de Sala
10:12  Uma Águia No 

Dubai
11:07  Voz De Ouro - 

Ep. 37
11:51  Visita Guiada 

T11 - Ep. 16
12:35  Biosfera - Porto 

Santo - Ep. 1
13:00  Sociedade Civil 

T17 - Ep. 161
14:03  A Fé Dos Ho-

mens
14:39  Joga Quem 

Quizzer - Ep. 42
15:01  América Latina 

Selvagem - Ep. 5
15:51  Folha de Sala
15:59  Espaço Zig Zag
19:26  Banda Zig Zag 

T1 - Ep. 8
19:33  Folha de Sala
19:37  Brigitte Bardot: 

O Pacto Com os 
Animais

20:30  Jornal 2
21:01  Unidade 42 T2 - 

Ep. 7
21:49  Folha de Sala
21:57  Nada Será como 

Dante T3 - Ep. 34
22:30  Trotsky - Ep. 6
23:26  Eurodeputados 

T7 - Ep. 39
23:57  E2 - Escola 

Superior De 
Comunicação 
Social T11 - Ep. 9

00:27  Sociedade Civil 
T17 - Ep. 161

01:32  Euronews

04:45  Os Batanetes
05:05  Curious George
05:30  Diário Da Manhã
06:00  Esta Manhã
09:08  Dois às 10
12:00  Jornal Da Uma
13:45  A Única Mulher - 

Ep. 194
15:00  Goucha
17:00  Cristina ComVi-

da
18:00  Big Brother: 

Diário
18:57  Jornal Das 8
20:45  Festa É Festa - 

Ep. 159
21:30  Para Sempre - 

Ep. 2
Pedro (Diogo 
Morgado) tem um 
passado misterio-
so e um objetivo 
maior: reconquis-
tar Clara (Inês 
Castel-Branco). 
Separado do seu 
amor de juventude 
por um episódio 
trágico, a reunião 
é quase impos-
sível, sobretudo 
porque ela é noiva 
do seu irmão. O 
homem a quem 
ele salvará a vida.

22:15  Bem me Quer - 
Ep. 295

22:45  Big Brother: 
Extra

00:45  Big Brother: 
Ligação à Casa

01:15  Sombras de Azul 
- Ep. 20

02:15  Doce Tentação - 
Ep. 170

03:15  TV Shop

04:30  Camilo, O Presi-
dente

05:00  Edição Da Ma-
nhã

07:25  Alô Portugal
09:10  Casa Feliz
12:00  Primeiro Jornal
13:50  Linha Aberta T7 

- Ep. 195
15:10  Júlia T4 - 
             Ep. 216
17:15  Orgulho e Pai-

xão - Ep. 121
17:40  Fina Estampa - 

Ep. 29
18:15  Quem Quer 

Namorar Com O 
Agricultor: Tudo 
Por Tudo (Diário) 
T5 - Ep. 21

18:57  Jornal Da Noite
20:55  Amor, Amor 

Vol.2 T1 - Ep. 27
21:40  A Serra - Ep. 186

Guilherme 
confronta Carlota 
sobre a ligação à 
panificadora de 
Braga e conta a 
verdade a Fátima, 
que se sente 
traída. Vitória 
decide ter filho 
de Fernando e 
esconder a pater-
nidade.

22:30  Quem Quer 
Namorar Com A 
Agricultora T5 - 
Ep. 20

22:40  Bom Sucesso - 
Ep. 37

23:25  Tempo de Amar 
T1 - Ep. 192

00:00  Quem Quer 
Namorar Com O 
Agricultor: Tudo 
Por Tudo (Noite) 
T5 - Ep. 21

01:00  Passadeira 
Vermelha T8 -

           Ep. 212
02:40  Linha Aberta T7 

- Ep. 195
03:45  Televendas

07:30 Açores Hoje
08:20 Zig Zag
08:35 Zig Zag
08:51 Zig Zag
09:08 RTP3 / RTP 

Açores
13:00 Jornal da Tarde 

– Açores
13:20 X PICO WINES 

RALI - Resumo
13:40 RTP3 / RTP 

Açores
16:00 Noticias do 

Atlântico
16:30 Portugueses 

Pelo Mundo
17:11 Açores Hoje
18:02 Água de Mar
18:52 70x7
19:17 Pecado da Gula
19:45 Valorizar os 

Açorianos
20:00 Telejornal Aço-

res
20:37 9 Coisas que 

não sabe so-
bre...

21:04 De Cá Para Lá
21:55 Hora dos Portu-

gueses
22:31 Faz Faísca
23:30 Telejornal Aço-

res
00:01 Maternidade
00:50 Portugal Que 

Dança
01:40 Água de Mar
02:22 70x7
02:53 A Essência
03:07 Açores Hoje
04:00 Telejornal Aço-

res
04:35 9 Coisas que 

não sabe so-
bre...

05:00 Portugueses 
pelo Mundo

05:26 Faz Faísca
06:29 Sociedade Civil
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TABELA DAS MARÉSFARMÁCIAS

Ponta Delgada - 296 282 022, 
296 205 500 e 296 629 630
Trânsito - 296 284 327
R. Grande 296 472 120, 296 473 410
Lagoa - 296 960 410
Vila Franca - 296 539 312
Furnas - 296 549 040, 296 540 042
Povoação - 296 550 000, 296 550 001, 296 
550 005 e 296 550 006
Nordeste - 296 488 115, 296 480 110, 
296 480 112 e 296 480 118
Maia - 296 442 444, 296 442 996
R. Peixe - 296 491 163, 296492033
Capelas - 296 298 742, 296 989 433
Santa Maria - 296 820 110, 
296 820 111, 296 820 112 e 296 820 110

Ponta Delgada - Urgência 296 301 301
Normal 296 301 313
Ginetes -  296950950
Nordeste - 296488111
Vila Franca - 296539900
Ribeira Grande: 296 472318, 
296 470100
Lomba da Maia - 296446017, 296446175
Povoação - 296 550050, 296 550052
Centro de Enfermagem Bombeiros de 
Ponta Delgada
Todos os dias das 17h00 – 20h00
Incluindo Sábados, Domingos e Feriados

HOSPITAIS
Ponta Delgada - 296 203 000 
Nordeste - 296 488 318 - 296 488 319
Vila Franca - 296 539 420
R. Grande - 296 472 128 - 296 472727
Povoação - 296 585 197 - 296 585 155

POLÍCIA

296 285 399 (número regional)
707 20 00 77 (número único)
apav.pontadelgada@apav.pt
2.ª a 6.ª das 9:30 às 12:00 e das 13:00 
às 17:30

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA

POLÍCIA MUNICIPAL
Rua Manuel da Ponte, n.º 34
9500 – 085 Ponta Delgada
Tel. 296 304403/91 7570841
Fax: 296 304401 
E-Mail: policiamunicipal@mpdelgada.pt

MARINHA
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento
 Marítimo (MRCC Delgada)
Tel. 296 281 777
Polícia Marítima de Ponta Delgada (PM Delgada)
Tel. 296 205 246

MUSEUS

MISSAS

SERVIÇOS CULTURAIS

Povoação
Biblioteca:

De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00 

Ribeira Grande
Centro Comunitário e de Juventude

de Rabo de Peixe
Teatro Ribeiragrandense

Horário da 2ª a 6ª das 9h00 às 17h00

PORTO DE ABRIGO
Estação Costeira Porto de Abrigo
Tel. 296 718 086

BOMBEIROS

Ponta Delgada 
Biblioteca Pública e Arquivo Regional de 

Ponta Delgada
Horário de inverno (Outubro a Junho)

De 2.ª a 6.ª das 9h00 às 19h00  
Sábado das 14h00 às 19h00

Horário de Verão (Julho a Setembro)
De 2.ª a 6.ª das 9h00 às 17h00  

Sábado encerrado
Biblioteca Municipal Ernesto do Canto

Rua Ernesto do Canto s/n 9500-313 
Tel:  296 286 879; Fax:  296 281 139

Email: biblioteca@mpdelgada.pt
Horário: 2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00

Horário de verão (durante as férias 
escolares): 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h30

Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal

De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00

ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS 
DE SÃO MIGUEL

(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30
296 20 50 50

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777

TÁXIS

JOGOS SANTA CASA

COLISEU MICAELENSE

TEATRO MICAELENSE

JOGOS SANTA CASA

Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada

GNR
Largo Dr. Manuel Carreiro, 9504-514 Ponta Delgada
Tel.Fixo: 296 306 580 / Fax: 296 306 598
Email: ct.acr@gnr.pt

Horário das Exposições

2.ª feira a 6.ª feira: das 9h00 
às 17h00 

Correio dos Açores, 9 de Novembro de 2021

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

Venom: Tempo de Carnificina
Qui. a Sáb.: 21:40

Eunice ou Carta a uma Jovem Actriz
Qui. a Sáb.: 19:10

A Família Addams 2
Qui. a Sex.: 15:20 / 17:30 / 19:30
Sáb.: 13:10 / 15:20 / 17:30 / 19:30

Eternals (Eternos)
Qui. a Sáb.: 15:10 / 18:15 / 21:20

Dune - Duna
Qui. a Sáb.: 21:10

Os Elfkins - Operação Pastelaria
Qui. a Sex.: 15:30 / 17:20
Sáb.: 13:20 / 15:30 / 17:20

Director Américo Natalino Viveiros Director-adjunto Santos Narciso Sub-director João Paz
Chefe de Redacção Nélia Câmara Redacção: Jornalistas Carla Dias; Joana Medeiros; Luís Lobão, Marco Sousa Fotografia Pedro Monteiro Revisão Rui Leite Melo Paginação, Composição e 
Montagem João Sousa (Coordenação); Luís Craveiro; Flávio Cordeiro 
Marketing e Publicidade Madalena Oliveirinha Correio Económico Coordenadores, Óscar Rocha Colaboradores residentes: João Bosco Mota Amaral; Vasco Garcia; João Carlos Abreu; António Pedro 
Costa; Álvaro Dâmaso; Gualter Furtado; Carlos Rezendes Cabral; Eduardo de Medeiros; Valdemar Oliveira; Pedro Paulo Carvalho da Silva; João Carlos Tavares; Teófilo Braga; Sónia Nicolau; Alberto 
Ponte; Arnaldo Ourique; Fernando Marta; José Maria C. S. André; Sérgio Rezendes; Khol de Carvalho; João Luís de Medeiros; António Benjamim; Luís Anselmo; Beja Santos; José Adriano Ávila; Mário 
Moura; Dionísio Faria e Maia; Fernando Melo; Carlos E. Pacheco Amaral; Ferreira Almeida; Mário Chaves Gouveia; Maria do Carmo Martins; Áurea Sousa; Paulo Medeiros; José Luís Tavares. 

Tiragem: 4.000 exemplares

Sede do editor, da redacção e da impressão: Rua Dr. João Francisco de Sousa, n.º 16 
9500-187 Ponta Delgada – S. Miguel – Açores. 

Contactos: Redacção: 296 709 882 / 296 709 883 / jornal@correiodosacores.net; desporto@correiodosacores.net. 
Marketing e Publicidade: 296 709 889 296 709 885 pub@correiodosacores.net

Estatuto Editorial disponível na página da internet em www.correiodosacores.pt

Propriedade Gráfica Açoreana, Lda.
Contribuinte 512005915
Número de registo 100916
Conselho de Gerência - Américo Natalino Pereira Viveiros; Paulo Hugo Falcão Pereira 
de Viveiros; Dinis Ponte
Capital Social 473.669,97 Euros
Sócios com mais de 5% do Capital da Empresa Américo Natalino Pereira Viveiros; 
Octaviano Geraldo Cabral Mota; Paulo Hugo Falcão Pereira de Viveiros

Governo dos Açores
Esta publicação tem o apoio do 
PROMEDIA III - Programa Regional 
de Apoio à Comunicação Social Privada

Euromilhões
Próximo sorteio terça-feira

€ 89.000.000
Último sorteio 05/11/2021

2 12 25 30 41 + 8 11

M1lhão
Próximo sorteio sexta-feira

€ 1.000.000
Último sorteio 05/11/2021

ZTK 11376

Totoloto
Próximo sorteio quarta-feira

€ 1.000.000
Último sorteio 06/11/2021

3 16 25 33 45 + 10

Lotaria clássica
Próxima extração 15/11/2021

€ 600.000
Última extração 01/11/2021

1º Prémio 40834

Lotaria popular
Próxima extração 11/11/2021

€ 75.000
Última extração 04/11/2021

1º Prémio 96724

Totobola
Próximo concurso domingo

€ 30.000
Último concurso 07/11/2021

122 X11 1XX X121 X

Totobola extra
Próximo concurso sexta-feira

€ 31.000
Último concurso 04/11/2021

1X1 2X2 X22 1X12 1
Sábados: das 14h00 às 17h00

Ponta Delgada 
Museu Carlos Machado

Inverno (de 1 de Outubro a 31 de Março)
Terça a Domingo, das 9h30 às 17h00

Verão (de 1 de Abril a 30 de Setembro)
Terça a Domingo, das 10h00 às 17h30
Museu Hebraico Sahar Hassamaim de 

Ponta Delgada - Portas do Céu (Sinagoga)
Segunda a Sexta, das 13h00 às 16h30

Museu Militar dos Açores
De 2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00

Sábado e Domingo das 10h00 às 13h30
 e das 14h00 às 18h00
Encerrado aos feriados

Museu Municipal do Nordeste
Aberto de 2.ª a 6.ª das 09h00 

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

Ribeira Grande 
Museu Municipal

Museu “Casa do Arcano”
Museu da Emigração Açoriana
Museu Vivo do Franciscanismo

Casa Lena Gal
Aberto de 2ª a 6ª - 09h00/17h00

Semana - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo 
dos Milagres; 09.00 - Santuário Senhor Santo 
Cristo dos Milagres; 12.30 – Igreja Paroquial da 
Matriz (São Sebastião); 18.00 – Igreja Imaculado 
Coração de Maria e Igreja Paroquial de São 
José; 18.30 – Igreja Paroquial da Matriz (São 
Sebastião); 19.00 – Igreja Paroquial de São Pedro, 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima, (de terça-feira 
à sexta feira) e Igreja Paroquial de Santa Clara (de 
Quarta-feira à sexta feira); (Terça-feira e Quinta-
feira às 19 horas), Igreja de Nossa Senhora da 
Oliveira - Fajã de Cima

Sábado - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo 
dos Milagres; 12.30 - Igreja Paroquial da Matriz 
(São Sebastião); 16.00 – Igreja Nª Sra. Das Mercês 
(Bairros Novos); 17.00 – Clínica do Bom Jesus 
(Suspensa); 17.30 – Igreja Imaculado Coração 
Maria (S. Pedro); 18.00 – Igreja Paroquial de S. 
JOSÉ e Igreja Paroquial de Santa Clara; 19.00 
- Igreja Paroquial de São Pedro,  Igreja Nossa 
Senhora Fátima e Igreja de Nossa Senhora da 
Oliveira - Fajã de Cima

Domingo - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo 
dos Milagres; 09.00 - Santuário Senhor Santo 
Cristo dos Milagres; 09.30 – Clínica Do Bom 
Jesus (Suspensa); 10.00 – Igreja Matriz e Igreja 
Imaculado Coração de Maria (S. Pedro) e Igreja 
Paroquial Santa Clara; 10.30 – Casa de Saúde Nª 
Sra. Conceição e Hospital Divino Espírito Santo 
(Suspensa); 11.00 – Igreja Paroquial São Pedro 
e Igreja Paroquial de São José; 11:30 - Igreja de 
Nossa Senhora da Oliveira - Fajã de Cima; 12.00 
– Igreja Matriz, Santuário Santo Cristo e Igreja 
Nossa Senhora Fátima; 12.15 – Ermida de São 
Gonçalo (São Pedro)*; 17.00 – Igreja Paroquial 
da Matriz (São Sebastião); 18.00 – Igreja 
Paroquial São José **; 19.00 – Igreja Paroquial 
São Pedro

* Não há no mês de Agosto
** Nos meses de Julho e Agosto não haverá 
Eucaristia Dominical às 18h, na Igreja de São 
José. Esta será retomada no 1º Domingo do mês 
de Setembro.

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Povoação
Museu do Trigo

De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00
Sábados, Domingos e Feriados das 

11h00 às 16h00

EFEMÉRIDES
1841 - Nasce o rei Eduardo VII do 

reino Unido.
1882 - Franceses e britânicos passam 

a controlar o Egipto.
1923 - Catorze nazis são mortos num 

reencontro com a polícia durante uma 
marcha organizada em Munique pelos 
partidários de Adolfo Hitler.

1967 - O Estados Unidos da América 
lançam o foguetão “Saturno-5”, o mais 
potente até então construído, num ensaio 
para a viagem a Lua.

1971 - Os representantes da Repú-
blica Popular da China surgem, pela 
primeira vez, nas Nações Unidas.

1977 - Ataque israelita ao sul do Líba-
no provoca 60 mortos em duas aldeias.

1982 - Fontes Ocidentais revelam a 
morte de 2.700 pessoas, entre civis e sol-
dados soviéticos, numa colisão ocorrida 
num túnel do Afeganistão, envolvendo 
camiões e camionetas.

1989 - Dá-se a queda do Muro de 
Berlim que veio permitir a unificação 
da Alemanha e foi prenúncio do fim da 
União Soviética.

1991 - O actor e cantor Yves Montand 
morre, em Paris, França, aos 70 anos de 
idade.

2004 - Lançado o navegador Mozilla 
Firefox 1.0.

2006 - Donald Rumsfeld, secretário 
de Defesa norte-americano, demite-se 
do cargo.

Pensamento do dia: “A desgraça 
deste mundo reside no facto de ser muito 
fácil abandonar os bons hábitos do que 
os maus” - Somerset Maugham (1874- 
1965) -Escritor britânico.

Este é o tricentésimo décimo terceiro 
dia do ano. Faltam 52 dias para acabar 
2021.

04:18 - Preia-mar
10:46 - Baixa-mar
16:56 - Preia-mar
23:00 - Baixa-mar

Ponta Delgada – Farmácia Vieira & Botelho
Rua São João 32-36
Telefone: 296282037

Ribeira Grande - Farmácia Ribeirinha
Rua Direita 1ª parte, nº1
Telefone: 296479202

MONTE BRASIL – No 
Caniçal largando para 
Lisboa
MONTE DA GUIA 
– Em Ponta Delgada 

largando para Praia da Vitória
PONTA DO SOL – Em viagem de Ponta Del-
gada para Leixões chegando amanhã
MARGARETHE – Nas Flores 
S. JORGE – Nas Flores

INSULAR - Em 
Praia da Vitória 
largando para Gra-

ciosa
LAURA S - Em Lisboa

CORVO - Em Ponta 
Delgada, saindo às 17 
hrs para P. da Vitória 
FURNAS - Em Lisboa, 
largando às 20 hrs para 
Leixões

BAÍA DOS ANJOS: 
Ponta Delgada para 
Vila do Porto

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA 

TRANSINSULAR

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

Azores Airlines
Chegada a Ponta Delgada de:
Boston: 06:15

Lisboa: 07:25, 14:35, 19:15
Porto: 14:20

Partida de Ponta Delgada para:
Boston: 17:55
Lisboa: 08:30, 20:10
Porto: 08:45

Air Açores
Chegada a Ponta Delgada de:
Flores: 10:25
Horta: 18:30
Santa Maria: 19:25
Terceira: 07:40, 14:05, 14:40, 15:50, 18:30

Partida de Ponta Delgada para:
Flores: 07:00
Horta: 12:00
Santa Maria: 18:00
Terceira: 07:55, 08:10, 10:40, 14:15, 20:00

TAP
Chegada a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h15

Partida de Ponta Delgada para:
Lisboa: 12h55

MOVIMENTO AÉREO

SUFOCADOS - BALLET TEATRO PAZ 
13 NOVEMBRO - 21H30 

CIRCO DO ATLÂNTICO
12 NOVEMBRO-21H30
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Tunas da Universidade dos Açores 
fazem de Ponta Delgada uma cidade 
jovem, diz Cristina Canto Tavares

A Vereadora do Desenvolvimento 
Social da Câmara Municipal, Cristina 
Canto Tavares, afirmou que as tunas 
da Universidade dos Açores, além de 
trazerem alegria e muita animação, 
fazem de Ponta Delgada “uma cidade 
jovem”.

Falando em nome do Presidente do 
Município, Pedro Nascimento Cabral, 
no jantar comemorativo dos 25 anos 

da Tuna com Elas (Tuna Feminina da 
Universidade dos Açores), a autarca, 
citada em nota à imprensa, elogiou e 
prestou homenagem à Tuna com Elas, 
que tem colaborado sempre com o 
Município nos programas de anima-
ção musical e cultural  no centro his-
tórico da nossa cidade.

Recordando que a tuna aniver-
sariante é a organizadora do Ínsula 

- Festival Nacional de Tunas Femi-
ninas, Cristina Canto Tavares desta-
cou ainda importância deste festival 
que “já faz parte cartaz cultural de 
Ponta Delgada e é um marco na vida 
académica açoriana”.

“Um bem-haja à Tuna com Elas 
por manter vivo este festival desde 
2002 e que traz até Ponta Delgada 
alegria, música e muita animação”, 
acrescentou.

Para a Vereadora, “as músicas da 
nossa tuna aniversariante são sempre 
inspiradas no espírito académico, mas 
também não esquecem o sentimento 
de insularidade que as ilhas emanam: 
saudade e nostalgia”. mais. “As tunas 
fazem de Ponta Delgada uma cidade 
jovem e que quer ainda mais juven-
tude. É, de resto, através da Universi-
dade dos Açores e por via das activi-
dades realizadas pelas suas tunas que 
conseguimos manter a nossa cidade 
cada vez mais jovem” , opinou.

LAGOA � 250.000€ SÃO ROQUE � PREÇO SOB CONSULTA SÃO JOSÉ � 57.500€

T3 � ABC � 230M² TERRENO � ÁREA TOTAL � 25.500M² ARRECADAÇÃO � ABC � 190M²

Ref. 1403
Apartamento 
rigorosamente novo!
Boa localização! 
A 100 metros do mar.

Ref. 1324
Magnifico terreno rústico 
urbanizável.
Vista mar! Três frentes.

Ref. 1362
Ótima Localização! Duas 
frentes. Bons acessos e 
diversidade de serviços

Léneo Andrade será o Presidente do 
Conselho de Administração da Unidade 
de Saúde da ilha de Santa Maria

O Secretário Regional da Saúde e 
Desporto anunciou que Léneo Andrade 
será o novo presidente do Conselho de 
Administração da Unidade de Saúde de 
Ilha de Santa Maria.

Na sequência da saída do titular do 
cargo, o Governo Regional dos Açores 
iniciou o procedimento de nomeação do 
responsável por aquela unidade de saú-
de, tendo endereçado convite a Léneo 
Andrade, licenciado em Dietética e Nu-
trição, tendo um conjunto vasto de for-
mação na área da saúde, exercendo fun-
ções no Hospital Curry Cabral e noutras 
instituições de saúde. 

O novo presidente do conselho de 

administração do Unidade de Saúde da 
ilha de Santa Maria, tem exercido, ain-
da, funções de coordenação e responsa-
bilidade em vários órgãos da sua área de 
atividade e de docência académica na 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de Lisboa, na Universidade Nova de 
Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas 
e na Escola Superior de Tecnologia de 
Saúde de Lisboa. 

O Secretário Regional da Saúde e 
Desporto manifestou “satisfação pelo 
facto de Léneo Andrade ter aceite o de-
safio, considerando o seu perfil, a sua 
experiência e a necessidade de resolver 
os problemas do sector na ilha de Santa 

Maria”. 
 “Estou convicto de que o novo 

presidente do Conselho de Administra-
ção, juntamente com a equipa que está 
a constituir, irá assumir, com sucesso, 
a responsabilidade de contribuir para a 
resolução de problemas que perduram 
há demasiado tempo e que assentam, 
fundamentalmente na falta de recursos 
humanos que não foram acautelados nos 
últimos anos”, afirmou Clélio Meneses.

“Estou igualmente certo de que tam-
bém em Santa Maria vamos iniciar um 
tempo novo de melhores respostas de 
saúde para os açorianos”, frisou, citado 
numa nota de imprensa.


