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SMAS investem 
mais de 900 mil 
euros na obra de 
execução do sistema 
elevatório de Santa 
Clara e ligação à 
ETAR da Nordela
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AICOPA entende 
que a construção 
civil “é o único sector 
que pode absorver” 
a mão-de-obra 
do turismo 

Os SMAS de Ponta Delgada vão lançar o 
concurso público para a execução da obra do 
sistema elevatório de Santa Clara e respeti-
va ligação à ETAR (estação de tratamento de 
águas residuais) da Nordela.

Sindicato dos 
Professores dos 
Açores critica nova 
orientação para as 
aulas presenciais 
na Região

Presidente da Câmara, António Soares 
sugere medidas para a retoma

pág.s  2 e 3

 A AICOPA, Associação de Industriais 
de Construção Civil dos Açores reafir-
mou ontem que “a visão para a saída desta 
pandemia, tem de ser através de um progra-
ma de investimento público”.  A construção 
civil, no entender da Associação presidida 
por Alexandra Bragança, “é o único sector 
que tem capacidade de absorver a mão–de-
obra que ficará agora disponível na área da 
restauração e hotelaria”. 
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Sessões de 
esclarecimentos 
para empresários
micaelenses sobre 
postura face à
Covid-19

A 19, 20 e 21 de Maio

O Presidente da Câmara de Nordeste 
defendeu em entrevista ao Correio dos Aço-
res que  “uma vez que foi um concelho que 
acabou por ter sérias dificuldades com esta 

questão da pandemia, deveria ser criado um 
regime de excepção...” Considera que a re-
toma se deve fazer numa conjugação de es-
forços entre o investimento e a publicidade.
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Nordeste quer um regime 
de excepção nas medidas para 
recuperar dos efeitos da pandemia 

 Com a chegada do novo coronavírus aos 
Açores, o concelho de Nordeste foi protagonista 
durante semanas na comunicação social a nível 
regional que fazia chegar a casa dos açorianos as 
notícias que davam conta do crescente número de 
infectados no concelho.

O Lar da Santa Casa da Misericórdia do 
Nordeste, de onde resultaram grande parte dos 
infectados na Região e de onde resultaram tam-
bém a maioria dos óbitos registados, tornou-se as-
sim numa das grandes preocupações da autarquia 
e da Autoridade de Saúde Regional, até ser tomada 
a decisão de encerrar a estrutura residencial para 
idosos para proceder à sua limpeza e desinfecção, 
algo que no entender do autarca trouxe alguma 
tranquilidade ao concelho.

Assim, num momento em que restam 25 ca-
sos positivos activos na Região, cinco deles desta 
estrutura residencial para idosos da ilha de São 
Miguel, e onde “se antevê um cenário favorável” 
quanto ao eventual levantamento da cerca sani-
tária implementada no concelho já na próxima 
Segunda-feira, António Miguel Soares fala sobre 
os impactos que se fizeram sentir no Nordeste e 
dos impactos que se farão sentir no futuro.

Destaca a necessidade de se apostar em pu-
blicidade do concelho, bem como em investir 
em projectos de construção civil que são já uma 
necessidade há vários anos no Nordeste, como a 
reestruturação da orla marítima e a resolução do 
problema da foz da Ribeira do Guilherme, ou ain-
da a aposta no parque industrial local.

Em acréscimo, face às dificuldades por que irá 
passar a economia a nível regional – e mundial -, 
o autarca adianta que nos próximos meses poderá 
haver a necessidade de a câmara municipal inter-
vir com maior regularidade no sentido de garantir 
que nada falta à população, nomeadamente bens 
de primeira necessidade.

Correio dos Açores - Qual tem sido o im-
pacto gerado nos pequenos negócios do Nor-
deste nos últimos dois meses?

António Miguel Soares, (Presidente da 
Câmara Municipal do Nordeste e responsável 
pela Protecção Civil Local) - Inicialmente foi 
preocupante, uma vez que estes pequenos em-
presários tiveram que encerrar os seus negócios 
perdendo a sua fonte de rendimento e, por sua 
vez, ficando com dificuldades em cumprir com 
os seus compromissos, nomeadamente com os 
funcionários.

Mas, felizmente, as entidades governamentais 
aprovaram medidas para minimizarem esta situa-
ção com a opção de os empresários aderirem ao 
lay-off. Além disso, para o nosso concelho foi im-
portante ser aprovada a compensação dos sócios-
gerentes, porque no Nordeste esses negócios são 
feitos por pequenas empresas familiares, e essa 
medida agora tomada recentemente foi impor-
tantíssima. Inicialmente, havia essa preocupação, 
mas com as medidas tomadas a situação ficou 
composta.

Tem existido algum atraso na atribuição de 
apoios aos empresários do Nordeste?

Não tenho esse conhecimento em relação a 
atrasos. Até este momento não me chegou ne-
nhum feedback negativo relativamente a essa 
situação.

Acredita que a empregabilidade será afec-
tada também no Nordeste?

Julgo que todas as pessoas, todas as empresas 
e a economia em si, vão acabar por sair penaliza-
das de toda esta situação. Mesmo as empresas que 
estão a trabalhar normalmente, como a construção 
civil e algumas empresas de serviços mínimos. 
acabam por também ter as suas dificuldades.

Atendendo às outras empresas, aos outros 
sectores e também a função pública que ou está 
encerrada ou funciona através do teletrabalho, 
isso acabou por criar dificuldades ao bom desem-
penho de qualquer actividade, porque uma coisa 
é necessitarmos de uma documentação ou de um 
esclarecimento e dirigirmo-nos às entidades, ou-
tra coisa é ter que fazer contactos por linhas.

Como recuperar a economia local?
Terá que ser feito um grande investimento em 

publicidade, eventos, em conjunto com o poder 
regional e local, envolvendo também os empre-
sários que mais do que nunca necessitam de ser 

empreendedores para atrair novamente o turismo 
e repor a confiança em quem nos visita.

Por outro lado, deverá haver mais facilida-
de na alteração de prazos e aceitação de novas 
candidaturas de fundos comunitários para que 
haja mais investimento na construção civil e para 
manter uma boa dinâmica no sector a nível local 
e regional.

Essa conjugação de esforços entre o investi-
mento e a publicidade em conjunto com os nos-
sos empresários e optando sempre por empresas 
locais de cada zona e de cada concelho julgo que 
seria importantíssimo para haver uma retoma e 
manter o mesmo nível que se pretende.

A que investimentos na área da construção 
civil se refere?

Aquilo que tenho vindo a referir, por diversas 
vezes, cinge-se à protecção da orla marítima, uma 
obra muito desejada há vários anos, e outra será 
uma obra com uma dimensão considerável para o 
concelho, que é a Foz da Ribeira do Guilherme.

Também o parque industrial do Nordeste seria 
uma forte medida para atrair novos investimentos 
no concelho e, porque não, realizar algum inves-
timento na estrada regional antiga que também já 
está a manifestar sinais de degradação.

Quando falo nesses investimentos, falo em in-
vestimentos que entendo serem prioritários para o 

concelho mas existem muitos outros investimen-
tos que, com a colaboração do Governo Regional 
dos Açores, seria possível realizar e acredito que 
criaria uma dinâmica importante no concelho de 
Nordeste.

Nesses casos, deveria existir ainda uma per-
centagem de mão-de-obra da zona e não só. Tam-
bém a vinda de outras pessoas para a elaboração 
destas obras de dimensão considerável fará com 
que se mexa com tudo, com a restauração, com o 
comércio e também com os pequenos negócios. 
Acabam por gerar economia e também por cana-
lizar dinheiro para a economia local.

São obras estavam já previstas?
Em relação ao parque industrial, estávamos 

a aguardar a aprovação da candidatura que já 
foi apresentada. Em relação à Foz da Ribeira, 
avançámos para um novo projecto, conforme já 
foi notícia, porque o primeiro estava obsoleto e 
desactualizado, e penso que estaríamos em condi-
ções de avançar com esta candidatura e resolver, 
de uma vez por todas, a questão da Foz da Ribeira 
do Guilherme que, como já referi, é uma obra im-
portante não apenas para os residentes mas tam-
bém para quem nos visita.

Por falar em visitas, teme que o turismo fi-
que prejudicado daqui em diante?

Sim, eu julgo que esta é uma das grandes preo-
cupações dos nossos empresários, nomeadamente 
da restauração, alojamento e pequeno comércio: 
a diminuição dos visitantes no concelho com os 
aeroportos fechados e com a falta de turismo. E 
é preciso também não esquecer que houve vários 
empresários que investiram no sector do aloja-
mento, nomeadamente no turismo em espaço ru-
ral e alojamento local.

Alguns, inclusive, tinham isso como a sua 
única fonte de rendimento. Nesta fase, e após esta 
pandemia, quando acabar o sistema de lay-off e 
todos esses incentivos, é muito importante olhar 
para essas situações porque, senão, iremos passar 
por sérias dificuldades, não só no Nordeste mas 
em toda a Região.

(…) Temos que defender o que é nosso e hoje, 
mais do que nunca, temos que olhar para os nos-
sos produtos de maneira que, indirectamente, aca-
bemos por apoiar o nosso pequeno comércio, as 
nossas empresas, os nossos lacticínios, os nossos 
empresários agrícolas e toda a economia que está 
à volta da questão do sector da agricultura.

De que forma o Governo poderia melhorar 
a sua acção para apoiar melhor as famílias e as 
empresas nordestenses?

Entendo que, no caso do concelho do Nor-
deste, uma vez que foi um concelho que acabou 
por ter sérias dificuldades com esta questão da 
pandemia, deveria ser criado um regime de ex-
cepção ao Nordeste.

Por exemplo, uma diminuição (do montante 
pago) à Segurança Social pelas nossas empresas 

António Miguel Soares: “Uma vez que foi um concelho que acabou por ter sérias dificuldades
 com esta questão da pandemia, deveria ser criado um regime de excepção...”

O Presidente da Câmara de Nordeste, António Miguel Soares, considera essencial 
para garantir a retoma do concelho de Nordeste uma “conjugação de esforços entre o 
investimento e a publicidade”  da natureza e dos produtos típicos nordestenses
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para que possam manter os postos de trabalho, por 
outro lado, a diminuição de alguns dos impostos 
que as nossas empresas estão a pagar mas tudo 
com o intuito de manter os postos de trabalho, 
reforçar o investimento no Nordeste mas dando 
prioridade às empresas locais, e obrigando – se as 
empresas locais não tiverem a devida capacida-
de pela dimensão -, o investimento a realizar por 
quem ganhar os concursos a ter uma percentagem 
de mão-de-obra do concelho.

São medidas que eu entendo que seriam mui-
to importantes nesta fase a seguir à pandemia.

No que diz respeito às famílias, têm chega-
do à autarquia pedidos de ajuda ou preocupa-
ções em específico?

Neste preciso momento, o nosso tecido em-
presarial acaba por estar virado para a agricul-
tura, para a construção civil e essas acabam por 
ser áreas que não pararam com a pandemia. Os 
animais tiveram que ter o devido tratamento e a 
construção civil continua em laboração. 

Por outro lado, aos serviços foram assegura-
dos os rendimentos, não só da função pública mas 
também a todos os serviços públicos e, neste pre-
ciso momento, uma das medidas que a Câmara 
Municipal aprovou e implementou foi o reforço 
do Fundo de Apoio de Emergência Social, e nós 
temos ido resolver situações pontuais na aquisi-
ção de alimentos e bens essenciais.

Julgo que, nesta fase, não é nada preocupante, 
mas que a maior preocupação virá após a abertura 
(de todos os estabelecimentos) e com a diminui-
ção do turismo. Aí é que julgo que vamos ter que 
estar mais atentos e arranjar medidas que possam 
colmatar as dificuldades que podem vir a apare-
cer.

Acredita então que irão a surgir mais pedi-
dos de ajuda à autarquia no sentido de garan-
tir a alimentação das famílias?

Logicamente. A incerteza dos nossos comer-
ciantes e dos investidores na área do alojamento e 
noutros sectores é mesmo a falta de futuros clien-
tes. Com a dimensão que se foi criando e com as 
condições que foram criadas, a população local 
nunca consegue chegar e fazer com que se consi-
ga ocupar todas essas unidades criadas.

Por outro lado, seria também interessantíssi-
mo as pessoas perceberem que as suas férias de-
veriam ser férias internas, entre ilhas ou até mes-
mo entre concelhos, um factor que seria muito 
importante.

A implementação e o prolongamento da 
cerca sanitária acentuou algum problema?

Não. Na minha perspectiva, o facto de existir 
a cerca sanitária não alterou o circuito comercial 
dos produtos. Alguns produtores foram lesados 
no escoamento dos seus produtos mas, pelo fac-
to de grande parte da restauração estar encerrada, 
porque de resto continuaram a circular as viaturas 
de abastecimento ao comércio local e não se sen-
tiu nenhuma alteração nesse sentido.

Por outro lado, quero também dizer que a 
questão tradicional de as pessoas aqui no Nordes-
te cultivarem os seus quintais e pequenas quintas 
é também com o intuito do consumo da própria 
família, por isso não houve – na minha opinião – 
alterações nesse sentido.

As pessoas estão a apostar na continuidade do 
cultivo dos seus produtos para consumirem nas 
suas próprias casas, e nada teve a ver ou tem a ver 
com o facto de estarmos em cerca sanitária, apesar 
de as pessoas estarem já um pouco saturadas não 
foi assim há tanto tempo e entendo que já temos 
condições para que a Direcção Regional da Saúde 
decida abrir a cerca sanitária no dia 18 de Maio.

A par desta saturação, como se têm vivido 
os últimos dias no Nordeste?

Neste momento, no Nordeste, a população 
acaba por estar mais descansada com toda a si-
tuação e da forma como foi resolvido o encerra-

mento do lar, o que também acabou por dar razão 
à mesa da Santa Casa da Misericórdia e à Câmara 
de Nordeste pelas diligências que foram feitas 
desde o início para que houvesse a possibilidade 
do encerramento.

Isso acalmou as famílias e também o psico-
lógico das pessoas e dos trabalhadores, por isso a 
situação melhorou muito em relação a esta ques-
tão.

Por outro lado, quero crer que existem algu-
mas pessoas que, atendendo às dificuldades que 
existem por estarmos em cerca sanitária, acaba-
ram por ir adiando algumas consultas e algumas 
dificuldades que possam estar a ter no que diz 
respeito à saúde e isso é uma das coisas que me 
preocupa neste momento.

As pessoas sentiam-se mais inseguras 
quando o lar continuava aberto?

Não é sentirem-se mais inseguras. A Santa 
Casa da Misericórdia do Nordeste acaba por ser 
uma grande empregadora no concelho, se não for 
a maior, e acaba por envolver muitos funcionários 
e as próprias famílias.

O facto de estarem isolados no lar a cuidar 
dos nossos idosos, psicologicamente não era bom 
e atendendo a toda a situação que se ia vivendo, 
levou a que solicitássemos, por várias vezes, às 
entidades competentes para que ocorresse o en-
cerramento do lar de forma a que, por um lado, 
conseguíssemos estancar a situação que vinha a 
acontecer e, por outro, para bem de todos os co-
laboradores e das suas famílias porque foi uma 
situação muito violenta.

O que é certo é que a partir dessa decisão, e eu 
noto isso, a situação ficou um pouco mais calma.

Como é que foi para si, enquanto presiden-
te da autarquia, acompanhar tudo isto?

Desde a primeira hora mantive o contacto 
com a Santa Casa da Misericórdia do concelho no 
âmbito da protecção civil a colaborar com tudo o 
que nos foi solicitado e, por vezes, até a sobrepor-
me à responsabilidade do Governo Regional na 
questão da saúde e segurança social, mas não me 

sinto nada arrependido. Se fosse hoje faria igual 
ou até melhor.

Não nos podemos esquecer que os nossos 
idosos, pessoas conhecidas e com os quais tive 
o prazer de conviver várias vezes e com as suas 
famílias, foram pessoas que colaboraram muito, 
cada um nas suas áreas, para que o Nordeste fosse 
o que é hoje.

Foi uma situação que, para além de todo o 
trabalho que deu, foi muito desgastante, foi uma 
situação de muitos nervos, de trabalhar 16 horas 
por dia, de estar em permanente contacto com as 
autoridades de saúde, com a resolução de vários 
problemas inerentes, desde alojamento, alimenta-
ção, aquisição de material para os funcionários, 
mas não me arrependo de nada do que fiz enquan-
to responsável pela autarquia e penso que a popu-
lação também não esperava de mim outra coisa.

Respeito muito as pessoas e os nossos idosos, 
pessoas que deram muito não só na área social, 
mas também na criação dos seus filhos que hoje 
são grandes homens, e foi com muito esforço, 
com muito carinho e dedicação que fiz tudo o que 
estava ao nosso alcance para colmatar e resolver 
o problema.

Muitas diligências fiz perante a Direcção Re-
gional da Saúde e perante a Secretária Regional 
da Saúde, e do Presidente do Governo para que se 
fechasse o lar e para que se resolvesse a situação. 
Não foi nada fácil, foi uma situação que me levou 
quase ao extremo. Foi preciso pedir com muita in-
sistência para que acontecesse esta situação mas, 
felizmente, ficou resolvido.

Tudo isto foi feito não em bem da minha pes-
soa ou em busca de protagonismo, mas sim por 
olhar para os nossos idosos e perceber que pode-
ria ser meu pai ou minha mãe como aconteceu 
com alguns nordestenses, e os idosos são pessoas 
que têm que ser muito respeitadas e a saúde é um 
direito de todos.

Temos visto que há cada vez mais recupera-
dos, que a situação está mais estável e fico feliz 
por isso porque são pessoas com quem convivo 
desde a minha adolescência e com quem convivo 
ainda hoje.

Na eventualidade de existir uma segunda 
vaga da infecção, há aqui lições que ficaram 
bem aprendidas?

Por aquilo que se ouve na comunicação social 
a nível internacional e mesmo nacional existe a 
possibilidade de existir uma segunda vaga.

Claro que entendo que não estávamos prepa-
rados para uma situação destas, a própria Direc-
ção Regional da Saúde não estava, foi tudo uma 
aprendizagem com esta situação e acredito que 
haja coisas bem-feitas e outras menos bem-feitas, 
mas que podemos alterar e acredito que, caso 
venha uma segunda vaga, acabaremos por estar 
mais bem preparados para resolver a situação.

Receia que tudo isto possa fazer com que 
as pessoas não consumam tanto aquilo que é 
do Nordeste?

Eu quero acreditar que não até porque, nes-
te momento, as pessoas estão cada vez mais in-
formadas relativamente à forma de contágio da 
Covid-19. O Nordeste, assim como os restantes 
concelhos e a população, só irão voltar ao normal 
quando existirem respostas concretas por parte da 
medicina, pois só assim podemos voltar à norma-
lidade.

Não é uma situação que afecte só o concelho 
do Nordeste e se fôssemos pensar assim a econo-
mia mundial pararia por completo e não haveria 
retoma.

Toda a laboração que está a ser feita no Nor-
deste está a ser seguida de acordo com as normas 
e as pessoas do concelho são muito cumpridoras 
e responsáveis. Estão a cumprir com todas as re-
comendações que estão a ser dadas pela Direcção 
Regional de Saúde.

Acredito que quando isto acabar as pessoas 
até optem pelo turismo de natureza e que optem 
por sair também das suas zonas de residência para 
apreciarem as paisagens e o verde que temos no 
Nordeste para descansarem de todo o tempo em 
que estiveram confinados nas suas casas.

                                          

                                              Joana Medeiros

Há optimismo no Nordeste sobre a recuperação económica pós-pandemia, mas com apoios específicos do Governo dos Açores
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Sindicato dos Professores dos Açores critica nova 
orientação para as aulas presenciais nos Açores

 A AICOPA, Associação de Industriais 
de Construção Civil dos Açores reafir-
mou ontem que “a visão para a saída desta 
pandemia, tem de ser através de um pro-
grama de investimento público”. 

A construção civil, no entender da 
Associação presidida por Alexandra 
Bragança, “é o único sector que tem ca-
pacidade de absorver a mão–de-obra que 
ficará agora disponível na área da restau-
ração e hotelaria”. 

No entender da AICOPA, “dado que os 
efeitos desta pandemia podem levar três 
a quatro anos a passar, a importância dos 
investimentos de dimensão plurianual é 
inquestionável e, podemos elencar dois a 
três que têm sido já falados e que não fo-
ram, ainda, colocados em prática, como, 
por exemplo, escolas, a Variante Furnas-
Povoação, a obra do estabelecimento 
prisional de S. Miguel, a Incineradora ou 
a obra do Porto de Ponta Delgada que ago-
ra começou”. 

“A importância do investimento como 
forma de ultrapassar mais esta crise eco-
nómica não pode oferecer dúvidas, do 
nosso ponto de vista”, lê-se no comunica-
do da AICOPA.

Analisando os dados do consumo de ci-
mento relativos ao mês de Março de 2020 
e quando comparados com os períodos 
homólogos, A Associação dos Industriais 
de Construção Civil dos Açores conclui 
que o mês de Março de 2020 “foi muito 
fraco, superando, apenas, o mês de Março 
de 2014 e 2015”.

Em relação às licenças de obra-edifí-
cios, com referência aos dados reportados 
ao mês de Março, “temos de recuar até 
2011 para ver um valor mais alto”. E “se 
olharmos para o número de trabalhadores, 
desde 2017 que os valores estão acima de 
7.000, o que revela alguma estabilidade”, 
como tem defendido a AICOPA.

“A regularidade e consistência são 
muito importantes para o futuro do nosso 
sector, embora, seja também importante 
referir que o sector não passa os 10.000 
trabalhadores desde o ano de 2011, isto 
para o mês de Março”, lê-se no comuni-

cado.
A nível de concursos públicos e ajustes 

directos, a AICOPA apresenta um acumu-
lado até Abril “a revelar um número mui-
to positivo, sendo mesmo o melhor desde 

2009, o que indica que os números do sec-
tor tenderão a melhorar, se mantivermos 
este volume do investimento”. 

“A nível de empresas com alvará ou 
com título de registo, o sector apresenta-

se acima das 1.000 empresas pelo terceiro 
ano consecutivo, isto reportado a 2019, 
evidenciando uma retoma do investimen-
to por parte dos empresários” no sector da 
construção civil.  

A nível de concursos públicos e ajustes directos, a AICOPA apresenta um acumulado até Abril “a revelar um número muito positivo, sendo 
mesmo o melhor desde 2009, o que indica que os números do sector tenderão a melhorar, se mantivermos este volume do investimento”. 
(Os valores dos ajustes directos apresentados pela AICOPA estão sujeitos a alterações)

AICOPA entende que a construção civil
“é o único sector que pode absorver” a
mão-de-obra que o turismo vai disponibilizar

 O Sindicato dos Professores dos Açores 
manifestou ontem “surpresa” por, no espa-
ço de dois dias e a um dia do início das aulas 
presenciais do ensino secundário, a Direcção 
Regional da Educação “contradizer-se a si pró-
pria” , revelando “desorientação num momento 
delicado em que se pede ponderação, organiza-
ção e sobretudo confiança, deitando por terra 
todo o trabalho desenvolvido pelos Conselhos 
Executivos, Directores de Turma, docentes e 
não docentes na preparação dos espaços e meios 
para receber os alunos”.

Segundo a estrutura sindical, a nova orienta-
ção da Direcção Regional da Educação, enviada 

por e-mail, “reduz substancialmente o universo 
de alunos que assistirão a aulas presenciais.

Estas novas directrizes demonstram “um 
profundo alheamento e até desrespeito pelo es-
forço realizado nos últimos dias, pela Escola, 
pelos Conselhos Executivos, docentes e pesso-
al não docente, no sentido de receber os alunos 
com as melhores condições possíveis”, refere o 
sindicato.

Por outro lado, a comunicação da Direcção 
Regional da Educação, “feita a esta distância, 
desconsidera e desvaloriza também o trabalho 
pedagógico de preparação das aulas por par-
te dos docentes, ao determinar que as aulas 

presenciais sejam filmadas para que os restantes 
alunos, em casa, as possam visionar”.

  “A apenas 1 dia útil do início das activi-
dades lectivas, como vão conseguir as escolas 
criar as condições para que tal se concretize? 
Que recursos têm ou lhes foram fornecidos em 
tão curto espaço de tempo?”, questiona o Sin-
dicato.

“Que legitimidade existe em filmar os do-
centes no seu espaço de sala de aula para um 
universo de alunos não presentes?” pergunta.

“Depois de terem organizado todo o espaço 
físico das salas, criado circuitos de entradas e 
saídas da escola e dos diferentes espaços, tendo 

em conta o necessário distanciamento social, 
terão agora, os Conselhos Executivos, que pre-
parar as salas com equipamentos que permitam 
esse desiderato em termos de imagem e som!”, 
exclama.

O Sindicato dos Professores da Região Aço-
res “lamenta a desvalorização e desconsideração 
manifestadas relativamente ao trabalho da co-
munidade educativa, e a ligeireza com que ema-
na orientações e contra orientações”.

 O Sindicato considera, por isso, “necessária 
uma alteração de postura” da Direcção Regional 
da Educação, “no sentido de melhorar as deci-
sões tomadas sobre estas e outras matérias”.
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 Um manifesto da parceria constituída 
pela Câmara do Comércio e Indústria dos 
Açores, Federação Agrícola dos Açores, 
UGT/Açores e AICOPA, defende a “sal-
vaguarda determinante da capacidade pro-
dutiva das cadeias de valor fundamentais 
(clusters) para a economia dos Açores” no 
quadro da pandemia da Covid-19.

A parceria indica que estes clusters, com 
“efeitos multiplicativos” na economia aço-
riana, são a cadeia agro-industrial; cadeia 
marítimo-industrial-recreativa; cadeia do 
turismo e cadeia da construção. 

“Estas cadeias de valor (clusters) trazem 
consigo uma multiplicidade de efeitos que 
arrastam positivamente a actividade econó-
mica” açoriana, realça.

Defende a “mobilização maciça de 
liquidez para a sustentação das empresas 
através de medidas nacionais e medidas 
regionais complementares e próprias para 
manter a capacidade produtiva da econo-
mia, com especial enfoque nos sectores crí-
ticos, transformando-a em apoios a fundo 
perdido no curto/médio prazo”.

A parceria defende uma “redução 
conjuntural muito significativa dos custos 
de contexto para as empresas, incluindo os 
custos burocráticos, os custos dos transpor-
tes e os custos das diversas energias”.

Preconiza uma “melhoria das condi-
ções de aplicação do lay-off como medida 
temporária de suspensão de empregos que 
noutras circunstâncias são perdidos para o 
desemprego, com desestruturação da capa-
cidade produtiva”. 

No entender da parceria, o lay-off deve 
ser visto como “medida de manutenção das 
empresas tanto como dos postos de traba-
lho, mas com uma visão de futuro”.

Considera, a propósito, que  “a exigên-
cia de manutenção de 100% dos postos de 
trabalho” é “uma ilusão, devendo esta exi-
gência variar em função de objectivos ra-
zoáveis”. 

Para além disso, considera a parceria 
que “exigir, nesta altura, a prestação de ga-
rantia bancária é gravemente penalizador 
para as empresas e não cumpre o requisito 
de urgência que se pretende”.

Câmara do Comércio e Indústria dos 
Açores, Federação Agrícola dos Açores, 
UGT/Açores e AICOPA preconizam a “am-
pliação extraordinária do orçamento públi-
co para a implementação das medidas de 
mitigação da Covid-19”. 

Nesta quadro, defendem como uma das 
medidas, a “reivindicação de verbas nacio-
nais de solidariedade pelos impactos acres-
cidos das medidas nacionais (à semelhança 
do que aconteceu para cobertura dos danos 
associados ao furacão Lorenzo)”.

A parceria é favorável a um “aumento do 
endividamento da Região, através de em-
préstimo do Tesouro com taxa de juro nula; 
a um aumento do endividamento da Região, 
através de empréstimo contraído no merca-
do; e uma revisão dos critérios de fixação 
dos limites de endividamento previstos na 
Lei de Finanças das Regiões Autónomas”. 

A parceria defende “o saneamento, com 
ajudas de Estado, assistido pela União 

Europeia do Grupo SATA”.
Pretende o “pronto pagamento de todos 

os contratos de aprovisionamento do sector 
público e de todos os trabalhos de emprei-
tadas de obras públicas”. 

Defesa de um “novo modelo
de desenvolvimento económico”

É apologista de “um novo modelo de 
desenvolvimento económico que con-
cilie e equilibre o investimento público 
estruturante e com o investimento privado, 
de modo a que aquele se constitua como um 
factor de atracção, criação e capacitação 
das empresas, para a produção de riqueza e 
de postos de trabalho qualificados e susten-
táveis, susceptíveis de contrariarem o risco 
de pobreza nos Açores”.

Neste enquadramento, a parceria é pela 
implementação do pacote fiscal “com redu-
ção de impostos (medida que deverá ser to-
mada por diversos países e regiões);  e pela 
“redução estrutural dos custos de contexto 
como os associados à burocracia, aos trans-
portes e às energias”.

Preconiza a “travagem da derrapagem 
dos resultados do Sector Público Empresa-
rial Regional por má gestão e/ou pela im-
posição de mandatos não financiados e não 
autorizados no orçamento público”. 

Como medidas para atingir este objecti-
vo, a parceria defende a “acção imediata do 
governo ordenando a contenção de custos” 
no SPER e o “redimensionamento da ope-
ração da SATA Internacional por orientação 
do accionista”. 

A Câmara do Comércio e Indústria dos 
Açores, Federação Agrícola dos Açores, 
UGT/Açores e AICOPA são pela “alteração 
dos modelos de transporte aéreo territorial, 
aéreo regional e marítimo de mercadorias”. 

A propósito, a parceria pretende 
que o Governo dos Açores concretize a 
“liberalização total dos acessos territoriais”, 
o que significa “o fim das obrigações de 
serviço público nas ligações aéreas com os 
Açores”.

Defende, igualmente, “a revisão do 
modelo de transporte aéreo inter-ilhas; e a 
criação de novo modelo para o transporte 
marítimo de mercadorias”.

Quer “a salvaguarda da afectação ade-
quada dos novos fundos europeus para os 
diversos eixos” de desenvolvimento da Re-
gião, “com ênfase nos sectores primário e 
nos apoios à ultraperiferia”.

Neste contexto, pretende o “apoio à 
negociação do envelope de financiamen-
tos para Portugal; a marcação de posição 
nacional para a reserva do envelope para 
os Açores; e a manutenção da taxa de 
co-financiamento nos 15%”.

Defende, em todos os eixos no ano de 
transição, 2021, a continuidade dos vários 
programas, já aplicada à Política Agríco-
la Comum, e conhecida com a expressão: 
‘Old rules, with fresch Money’. Permitindo 
aprovar projectos com a regulamentação do 
antigo quadro, utilizando 10% do envelope 
atribuído no novo quadro comunitário de 
apoio”.

É apologista da “integração dos traba-
lhadores com vínculos precários nos qua-
dros das respectivas entidades emprega-
doras públicas quando comprovadamente 
se demonstre que os mesmos satisfazem 
necessidades permanentes destas entidades, 
e revisão dos programas ocupacionais para 
que não sejam eles próprios geradores de 
desemprego ao eliminarem serviços que se 
pretende sejam contratados ao sector priva-
do como, aliás acontecia anteriormente”. 

Como medidas para atingir este objec-

tivo, a parceria defende a “contenção das 
contratações na Administração Pública 
ao estritamente essencial para uma pres-
tação eficaz e eficiente dos serviços; a 
melhoria das carreiras numa administração 
pública menos populosa e mais valoriza-
dora do trabalho de cada trabalhador; e a 
implementação da orçamentação de base 
zero, conforme previsto na Lei-Quadro do 
Orçamento”.

“Redução do peso dos activos
em programas ocupacionais

do mercado de trabalho”

A Câmara do Comércio e Indústria dos 
Açores, Federação Agrícola dos Açores, 
UGT/Açores e AICOPA querem uma for-
mação profissional inicial e contínua na 
Região “orientada para as necessidades do 
mercado de trabalho, com especial relevân-
cia para o sector do turismo pelo dinamis-
mo actualmente revelado, através do qual 
se observe e respeite os direitos de partici-
pação e de auscultação que cabem na maté-
ria às associações empresariais e sindicais 
e se promova a melhoria das qualificações 
académicas e profissionais e as competên-
cias dos trabalhadores, nomeadamente dos 
jovens e dos desempregados de longa du-
ração”.

 Defende, em sequência, a  “melhoraria 
da dotação orçamental e a execução de pro-
gramas de financiamento da formação pro-
fissional: e da dotação orçamental e a execu-
ção de programas de apoio à requalificação 
profissional”.

Pretende o “reforço dos programas de 
apoio ao primeiro emprego de natureza 
estagiária e de correcção e melhoria dos 
actuais programas ocupacionais que permi-
tam o seu correcto uso por parte de todos 
os agentes, quer públicos, quer privados, 
como importante instrumento de apoio ao 
primeiro emprego e à integração no merca-
do de trabalho”. 

Preconiza a “redução do peso dos acti-
vos em programas ocupacionais” e o “re-
forço dos programas de estágios profissio-
nais, de acordo com as necessidades das 
empresas”. 

Apresenta como a décima medida a “li-
bertação da sociedade civil das peias do 
Governo através da defesa de uma maior 
e efectiva participação da sociedade civil 
organizada na discussão, aprovação e exe-
cução das políticas públicas de desenvolvi-
mento económico e social”. 

Os quatro parceiros sociais que cons-
tituem a parceria, “no ensejo comum de 
contribuírem para a construção de uma 
verdadeira sociedade democrática, assen-
te numa cidadania activa e de participação 
cívica, comprometem-se a manter entre si 
um diálogo permanente que permita agir 
concertadamente sobre a sociedade ci-
vil naquilo a que chegarem a um entendi-
mento comum, sem prejuízo da liberdade 
estatutária que lhes assiste em matéria de 
defesa dos interesses que forem próprios 
dos seus associados”.

                                                       J.P.

Câmara do Comércio, Federação Agrícola, UGT/A 
e AICOPA querem o fim das obrigações de serviço 
público nos voos entre o continente e os Açores

Parceiros sociais querem  a “liberalização total dos acessos territoriais” aos Açores
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Rastreio em unidades hoteleiras com 
viajantes em quarentena obrigatória é 
forma de antecipar decisão do tribunal

Todos os que chegaram à Região e 
que se encontram em unidades hoteleiras 
a cumprir quarentena obrigatória decreta-
da pelo Governo Regional foram testados 
para a infecção do novo coronavírus antes 
de terminar a quarentena de 14 dias. A Au-
toridade de Saúde Regional, no ponto de 
situação que fez ontem, referiu que “na sal-
vaguarda da saúde pública, decidimos tes-
tar preventivamente antes do fim da qua-
rentena, no sentido de precavermos alguma 
situação que possa acontecer e possam pro-
piciar um término dessa quarentena antes 
do que está previsto”. Tiago Lopes referia-
se ao primeiro processo de “habeas cor-
pus” que deu entrada no Tribunal de Ponta 
Delgada, apresentado por um dos viajantes 
em quarentena obrigatória por considerar 
inconstitucional tal imposição por parte 
da Região. A possível ilegalidade das qua-
rentenas obrigatórias em unidade hoteleira 
está a ser avaliada pela Procuradoria-Geral 
da República depois de ter sido formaliza-
da uma queixa contra a constitucionalidade 
da resolução do Conselho de Governo dos 
Açores que decreta essa obrigatoriedade. 

Assegurou que “o nosso maior foco 
e preocupação é a salvaguarda da saúde 
pública. Pese embora todas as tentativas 
que possam estar a tentar fazer para levar 
a cabo outros intentos, o nosso interesse 
maior é conter a propagação e dissemina-
ção do novo coronavírus na Região, dando 
continuidade ao trabalho que fizemos até 
ao momento”. 

O Director Regional da Saúde, que 
é actualmente a Autoridade Regional de 
Saúde, explicou que a Região tem estado 
a trabalhar em várias frentes para antecipar 
qualquer decisão que possa ser ditada pelo 
Tribunal, o que se torna “uma dificuldade 
extra” para além do próprio coronavírus. 

“Foram acautelados todos os cenários 
possíveis e é nessa senda que estamos a 
trabalhar, afincadamente, para zelar e sal-
vaguardar a saúde pública dos Açores. 
Qualquer que seja esse cenário já temos 
respostas para o efeito”, assegurou a Auto-
ridade Regional de Saúde que garantiu que 
estão a precaver-se situações que possam 
“fragilizar de forma bastante significativa 
todo o trabalho que tenhamos feito até ao 
momento”.

Tiago Lopes fez a comparação com o 
dia 27 de Março, altura em que na Região 
se registavam os mesmos 20 casos positi-

vos activos naquele que era o 12º dia desde 
o primeiro caso positivo nos Açores e que 
curiosamente coincide com o dia da publi-
cação da resolução do Conselho de Gover-
no que prevê as quarentenas obrigatórias a 
todos que chegam à Região. Diz a Autori-
dade de Saúde Regional que “facilmente se 
poderá comprovar que foi uma medida que 
coadjuvou de forma significativa a conten-
ção do surto na Região. Estamos a traba-
lhar para adequarmos todas as medidas e 
encetarmos todos os esforços para contro-
lar o surto”.

Despiste na comunidade escolar
Nesse sentido de controlar o surto tam-

bém estão a ser feitos rastreios de despiste 
de infecção ao nível da comunidade esco-
lar. Neste sentido, já foram testadas 1.796 
pessoas entre docentes, não docentes e es-
tudantes. Além disso, há ainda 1.141 que 
aguardam colheita ou análise e já 655 dos 
testados que tiveram resultado negativo. 

Este trabalho de despiste já está a ser 
desenvolvido na Terceira, Faial, Graciosa, 
Pico e São Jorge e que terá continuidade 
nos próximos dias. No entanto, nas ilhas das 
Flores, Corvo e Santa Maria, onde não fo-
ram registados casos positivos desde o iní-
cio do surto na Região, e onde já reabriram 

as aulas presenciais, Tiago Lopes diz não 
haver razões, em termos epidemiológicos, 
para se realizarem rastreios prévios. “To-
dos os que chegaram a essas ilhas foram 
rastreados e acompanhados, sem suspeição 
de possíveis casos suspeitos e não havia 
indício de se fazer testes só por fazer. Nas 
restantes ilhas registaram-se casos positi-
vos activos e vão ser feitos preventivamen-
te os rastreios e depois análise laborato-
rial”, explicou.

Falou ainda de pais que “eventualmente” 
se possam recusar a que os seus educandos 
realizem estes testes de despiste ao novo 
coronavírus e diz não ser sensato que es-
tes alunos frequentem as aulas presenciais. 
“Estamos a fazer esses rastreios ao nível da 
comunidade escolar. Aqueles que eventu-
almente recusam que os seus filhos façam 
o teste de despiste, poderão dentro de uma 
medida implementada na Região” permi-
tir que os filhos assistam remotamente às 
aulas. “Os que eventualmente não aceitem, 
para não colocarem em risco os que acei-
taram, poderão assistir a essas aulas mas 
não presencialmente, não tendo aceite uma 
possibilidade, têm outra, que é assistir re-
motamente” às aulas, afirmou. 

Já em relação ao Nordeste, onde ainda 
se registam o maior número de casos po-

sitivos por concelho (11), devido ao sur-
to que aconteceu no lar da Santa Casa da 
Misericórdia do Nordeste, e onde ainda 
se mantém o cordão sanitário, Tiago Lo-
pes não quer antecipar o levantamento 
das mesmas como estava definido para as 
00:00 da próxima Segunda-feira. A Auto-
ridade Regional de Saúde admite que tem 
havido articulação com o município, mesa 
da Santa Casa da Misericórdia do Nordes-
te, com todas as entidades governamentais, 
protecção civil e forças de segurança, para 
o possível levantamento. Havendo um ce-
nário “bastante favorável” no concelho em 
termos epidemiológicos, a cerca sanitária 
deverá ser levantada. 

Situação epidemiológica
Há actualmente 25 casos positivos acti-

vos na Região, com uma média de idades 
de 50 anos. São 104 os recuperados que têm 
uma média de idades de 52 anos, sendo que 
18 casos têm mais de 80 anos e 16 casos 
têm mais de 85 anos. Os 16 óbitos ocorri-
dos na Região até ao momento tinham uma 
média de idades de 83 anos. 

Até ao momento foram testados 3.026 
profissionais de saúde, sendo que apenas 6 
são casos positivos activos e todos de São 
Miguel: dois ligados ao Hospital do Divi-
no Espírito Santo e quatro ligados ao lar 
do Nordeste. Há ainda 20 profissionais de 
saúde já recuperados.

Da cadeia de transmissão mais longa 
que ocorreu nos Açores, que começou na 
Povoação, representou 74 casos, sendo que 
desses já 45 recuperaram, houve 16 óbitos 
e 13 casos que se mantêm activos.

Na estrutura residencial para idosos no 
Nordeste, foram detectados 38 casos po-
sitivos, 12 óbitos registados, 21 casos de 
recuperação e 5 casos activos ainda sendo 
que 14 casos não registaram positividade 
ao novo coronavírus.

Ontem registaram-se nove recupera-
ções da infecção por SARS-CoV-2: oito 
mulheres com idades compreendidas entre 
os 27 e os 91 anos, e um homem de 42 anos 
de idade, todos residentes na ilha de São 
Miguel.

Dentro destes novos casos recupera-
dos, seis são utentes do lar do Nordeste, 
com idades compreendidas entre os 74 e 
91 anos e também um funcionário daquela 
instituição.   

Carla Dias

Mais nove recuperados do novo coronavírus

Há já um pedido que deu entrada no Tribunal de Ponta Delgada por parte de um cidadão que 
chegou aos Açores e que pede a “libertação” das quarentenas obrigatórias em unidade hote-
leira. Numa tentativa de precaver qualquer que seja a decisão do Tribunal, todos os viajantes 
em unidades hoteleiras foram já testados e Tiago Lopes admite que a Região já tem respos-
tas preparadas “qualquer que seja o cenário”. Diz que a única preocupação é a salvaguarda da 
saúde pública nos Açores.

Tiago Lopes diz que a Região está a “precaver” alguma situação que possa acontecer depois  
de ter chegado a tribunal o primeiro pedido de libertação das quarentenas obrigatórias 
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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

RABO DE PEIXE

CABOUCO

PONTA DELGADA

SÃO SEBASTIÃO

TERRENO / 093200109

LOTE / 093200102

MORADIA / 093200114

LOJA / 093200086

€120.000.00

€54.000.00

€78.000.00

€390.000.00

3080

ERA PONTA DELGADA

t. 296 650 240

ERA PORTAS DA CIDADE

t. 296 247 100

- 2 - 60 70

563

3 3 4 290 940

REF 912 Exelente terreno na Lagoa

Apartamento T2 no centro da cidade para 
arrendamento, 600€ mês sem despesas.

REF 1047 Moradia com exelente terreno.

REF 1049 Apartamento T3 no 
centro da cidade.

REF 1053 Apartamento T3 no centro 
da cidade com um grande arrumo.

CAMPO DE SÃO FRANCISCO, 12-13 R/C Dto - P. DELGADA

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

Tel. 296 099 368 / 916 158 245
E-mail: info@houseclose.pt | Web: www.houseclose.pt

Li
ce

n
ça

 A
M

I n
º 

12
01

7

Moradia T3 com quintal, muito 
próximo Ponta Delgada, a necessi-
tar de pequenas obras.

Terreno urbano na Quinta do Rosário 
c/ 416 m2, muito perto de zona 
balnear.

CAPELAS  REFª C00181

REFªC00224

Moradia T4 no centro histórico 
Ponta Delgada de estilo clássico, 
para reabilitar.

Apartamento T3, nos Edifícios Pópulo, 
junto à praia das Mílicias, próximo do 
centro de Ponta Delgada.

Moradia T1, com jardim, localizada na zona 
dos Biscoitos. Totalmente recuperada.

PONTA DELGADA

PICO DA PEDRA  

SÃO ROQUE 

TERCEIRA 

NOVO PREÇO: 120.000€

PREÇO: 120.000€

PREÇO: 125.000€

PREÇO: 62.500 EUROS

PREÇO: 75.000 EUROS

 REFªC00208

REFª C00258

 REFª C00244
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Como se sabe, este ano não há procis-
são do Senhor Santo Cristo. Mas há muitas 
maneiras de viver o Domingo do Senhor e 
de fazer lembrar aquela hora em que todos 
se juntam nas ruas, para ornamentá-las e 
para ver a procissão.

Ao Correio dos Açores chegou a notí-
cia de uma iniciativa que vai decorrer na 
Rua Tavares Canário e que tem como pro-
motor, Afonso Quental, antigo Presidente 
da Santa Casa da Misericórdia da Maia e 
da Junta da mesma freguesia.

Pela sua originalidade, deixamos aqui 
o teor do convite endereçado aos vizinhos 
daquela rua:

“Pela primeira vez na sua longa his-
tória, a Procissão do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, com a Veneranda Imagem 
do Ecce Homo, não passa pela nossa rua 
Tavares Canário, que é a última para a vi-
ragem da Procissão em direcção aos San-
tuário da Esperança! Sugeria que no pró-
ximo domingo, cada um de nós colocasse 
uma fila de flores na frente da sua porta (5 

cm de largura) e colocassem na hora que 
deveria ser de saída da procissão (15h00) 
as colchas ou cobertas nas janelas! Quem 
é habitual colocar bandeiras neste fim-
de-semana, seria interessante colocarem-
nas nas varandas e fotos da Imagem nas 
vidraças! Pelas 18h do domingo, iremos 
distribuir pelos moradores da rua que as-
sim o queiram aceitar, sopas do Espírito 
Santo, que serão benzidas pelo Reverendo 
Cónego João Maria Brum, Vigário da Igre-
ja de São Pedro, pelo que agradeço que 
cada vizinho informe até sábado (hoje) às 
11 horas, para quantas pessoas pretende, a 
fim de eu ir adquirir os produtos no Mer-
cado da Graça. Quem pretende as sopas, 
espaçadamente, cumprindo as normas da 
Direcção Regional de Saúde, que se dirija 
a partir das 18h, à minha porta nº 3A, e 
traga uma terrina ou panela para transpor-
tar as sopas para a sua habitação. 

Votos de muita saúde e as maiores Gra-
ças do Nosso Senhor Santo Cristo dos Mi-
lagres!”

Morador da Rua Tavares Canário apela 
a colocação de flores na rua e colchas 
na janelas como se a procissão passasse

Moradores convidados também em participar nas sopas do Espírito Santo

O Secretário Regional da Agricultura e 
Florestas remeteu ontem às organizações 
de produtores das ilhas de São Miguel, 
Terceira e Graciosa uma proposta de por-
taria que visa possibilitar a reconversão 
de explorações de produção de leite em 
carne de bovino.

“O que está em causa é a atribuição 
de um lote de 6.000 direitos para efeitos 
de concessão do prémio à vaca aleitante, 
permitindo que explorações leiteiras das 
ilhas de São Miguel, Terceira e Graciosa 
sejam reconvertidas em explorações de 
produção de carne de bovino”, afirmou 
João Ponte.

O titular da pasta da Agricultura acres-
centou que esta é mais uma medida no 
âmbito do processo de reestruturação do 
sector leiteiro, à semelhança de outras, 
como é o caso da medida, já em vigor, que 
permite a redução de 20% do efectivo e 
da produção de leite, com o objectivo de 
“melhorar a eficiência das explorações e 
reforçar a sua rentabilidade, garantindo 
aos agricultores o mesmo valor das ajudas 
do POSEI que recebiam anteriormente”.

O governante justificou o facto de ape-
nas estarem abrangidas explorações de 

três ilhas, por ser precisamente em São 
Miguel, Terceira e Graciosa que as indús-

trias de lacticínios têm manifestado exis-
tir excesso de produção de leite.

Além de não alterar os direitos já atri-
buídos aos produtores de carne que já es-
tão na atividade, João Ponte salientou que 
esta medida contém outra mais valia, que 
se prende com o facto de possibilitar a 
conversão, mas sem obrigar os agriculto-
res a terem de deixar a atividade agrícola.

De acordo com a proposta de porta-
ria, poderão candidatar-se à atribuição 
de direitos ao prémio à vaca aleitante os 
agricultores que, no ano civil de 2019, te-
nham efectuado entregas de leite em São 
Miguel, Terceira ou Graciosa, ou tenham 
vendas directas de leite e domicílio fiscal 
numa destas ilhas, para além de possuírem 
animais determinados no prémio à vaca 
leiteira.

No caso dos 6.000 direitos não che-
garem para satisfazer todos os candida-
tos serão aplicados critérios de selecção, 
incluindo primeiro os produtores de me-
nor qualidade, depois os produtores com 
menos quantidade de leite entregue e, em 
terceiro lugar, os produtores com mais 
idade.

O período de candidaturas previsto de-
correrá entre 1 e 31 de Julho, conforme 
nota publicada no GaCs.

Governo dos Açores lança proposta 
para reconversão de explorações de 
produção de leite em carne de bovino
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Visitas aos lares de idosos começam a 1 de Junho 
e as creches e jardins-de-infância abrem dia 2

A Secretária Regional da Solidariedade So-
cial anunciou hoje as datas para retomar as visitas 
condicionadas nas Estruturas Residenciais para 
Idosos nas várias ilhas da Região, bem como a 
reabertura das valências de creche, serviço de 
amas, jardins-de-infância, centros de actividades 
ocupacionais, centros de dia e centros de noite.

Andreia Cardoso, que falava numa confe-
rência de imprensa em Angra do Heroísmo, 
avançou que a 18 de maio têm início as visitas 
condicionadas nas Estruturas Residenciais para 
Idosos em Santa Maria, Flores e Corvo, ilhas 
em que as restantes respostas sociais reabriram 
a 6 de Maio. Ficou definida a data de 25 de 
Maio para a abertura das valências de creche, 
serviço de amas, jardins de infância, centros 
de actividades ocupacionais, centros de dia e 
centros de noite nas ilhas do Pico, Faial, Ter-
ceira e São Jorge, assim como para a retoma 
das visitas aos lares de idosos nestas ilhas. Para 
as ilhas de São Miguel e Graciosa, a reabertura 
das respectivas respostas sociais e a retoma de 
visitas a estruturas residenciais para idosos terá 
lugar a 1 de Junho.

A governante adiantou ainda que a reabertura 

dos centros de actividades de tempos livres a 
tempo inteiro para crianças com idades compre-
endidas entre os 6 e os 12 anos ou, independen-
temente da idade, desde que sejam portadoras 
de deficiência, terá lugar no final do ano lectivo 
nas ilhas do Pico, Faial, Terceira, São Jorge, São 

Miguel e Graciosa.
Andreia Cardoso referiu que a reabertura 

destas respostas sociais resulta de uma avaliação 
preconizada e do acompanhamento permanente 
do evoluir da pandemia, em consonância com 
a Autoridade de Saúde Regional, sendo ainda 
“precedida da auscultação das IPSS e Misericór-
dias com intervenção nestas áreas”. A aberturas 
destas instituições ocorrem apenas para as que 
têm acordos institucionais com o Instituto da 
Segurança Social dos Açores. As escolas que 
têm Jardins-de-Infância (Pré-escolar) continu-
am, fechadas.

“Isto garante a reabertura das respostas antes 
do fim do período atribuído aos pais para faltar 
justificadamente e de benefício do respectivo 
apoio financeiro, como também garante às 
instituições a antecedência necessária para asse-
gurarem o cumprimento das regras que vierem 
a ser estabelecidas pela Autoridade de Saúde 
Regional, e permite que os pais reorganizem 
a dinâmica familiar a esta nova normalidade”, 
disse a Secretária Regional, referindo que “a 
reabertura de qualquer uma das respostas sociais, 
bem como o retomar das visitas condicionadas às 

Estruturas Residenciais para Idosos, depende do 
cumprimento das condições que serão definidas 
pela Autoridade de Saúde Regional”.

“Sem prejuízo das regras que serão 
estabelecidas, a reabertura destas respostas 
sociais será precedida da realização de testes 
de despiste à Covid-19 a todos os trabalhadores 
destas valências”, acrescentou .

Foram também apresentadas regras e me-
didas gerais que devem ser tidas em conta nos 
planos de contingência das instituições para 
a reabertura das diversas respostas sociais na 
Região, assim como para as visitas às Estruturas 
Residenciais para Idosos.

“O Governo dos Açores reitera a necessidade 
de serem cumpridas, para além destas, todas as 
recomendações já tornadas públicas a este pro-
pósito, em especial a de, em caso de sintomas, 
não procurar um Hospital ou Unidade de Saúde, 
mas ligar para a Linha de Saúde Açores – 808 
24 60 24”, frisou Andreia Cardoso. Só com a 
colaboração de todos será possível fazer com que 
esta nova normalidade que começamos a viver 
seja efectivamente uma realidade”, salientou a 
Secretária Regional.

CDS-PP defende que tem de haver mais 
qualificação para adultos na ilha de São Jorge

O Grupo Parlamentar do CDS-PP, por 
iniciativa da deputada Catarina Cabeceiras, 
apresentou Sexta-feira, um requerimento na 
Assembleia Legislativa dos Açores, onde 
questiona o Governo Regional sobre a Rede 
Valorizar e a certificação de competências para 
adultos na Ilha de São Jorge. 

A Rede Valorizar é um serviço criado pelo 
Governo dos Açores com o objectivo de asse-
gurar a todos os cidadãos uma oportunidade 
de qualificação e certificação, de nível básico, 
secundário e/ou profissional, quer pela via da 
certificação de competências adquiridas, quer 
pelo encaminhamento para ofertas formativas. 
No entanto, não tem funcionado como pre-

visto na ilha de São Jorge, apesar de a sua 
operacionalização poder ser assegurada pela 
criação de pólos, por um regime de itinerância 
ou pelo recurso a tecnologias alternativas de 
comunicação para formação e certificação à 
distância.

O CDS Açores considera que a Rede Valo-
rizar deve ser assegurada a todos os Açorianos, 
já que através da mesma é possível realizar o 
encaminhamento para ofertas de formação que 
melhor se adequem ao perfil e às necessidades, 
motivações e expectativas de cada adulto, 
além de que, para muitos açorianos, é a única 
via para conseguirem alcançar a escolaridade 
mínima obrigatória e inserirem-se no mercado 

de trabalho. 
Sabendo que na Ilha de São Jorge a referida 

certificação de competências não ocorre há 
quase 7 anos, apesar de o Governo Regional ter 
assegurado que a mesma se iniciaria no segun-
do semestre de 2018, o Grupo Parlamentar do 
CDS-PP questionou sobre quando existirá de 
facto a qualificação no âmbito da Rede Valori-
zar nesta ilha, se porventura terá sido realizada 
nesse mesmo semestre, conforme prevista, a 
formação de grupos de trabalho e início das 
primeiras sessões, e se está a ser equacionada 
a hipótese de recorrer aos meios telemáticos, 
ou seja, à formação à distância, à semelhança 
do que tem ocorrido em outras ilhas.

Isabel Almeida Rodrigues destaca empenho do país face 
à Igualdade de Género, Migrações e Direitos Humanos

A deputada socialista à Assembleia da Re-
pública, Isabel Almeida Rodrigues, considerou 
que, em 2019 e particularmente em matéria de 
direitos, liberdades e garantias, “Portugal par-
ticipou activa e empenhadamente ao nível das 
discussões políticas, da definição das abordagens 
gerais e parciais nas matérias em apreciação no 
Conselho Europeu e na definição das orientações 
da União Europeia e do processo legislativo 
europeu, defendendo o interesse de Portugal 
mas, também, o ideal europeu, adoptando na sua 
actuação uma dimensão solidária e humanista 
sempre que as circunstâncias o exigiram”.

Isabel Almeida Rodrigues, que falava a 
propósito da apresentação, na 1ª Comissão da 
Assembleia da República, do respectivo relatório 
sobre o documento “Portugal na União Europeia 

2019”, apresentado pelo Governo no âmbito 
da competência do Parlamento de acompanha-
mento da participação de Portugal no processo 
de construção da União Europeia, nas áreas de 
competência daquela Comissão e do qual foi 
corelatora, destacou a participação nacional no 
debate com vista à definição das orientações de 
política europeia em matéria de igualdade de 
género e a reeleição de Portugal como membro 
do Conselho de Administração do Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género, e relevou 
a posição portuguesa de defesa da urgência em 
combater as desvantagens estruturais que as 
mulheres enfrentam no mercado de trabalho. 
Em matéria de migrações e asilo, a socialista 
referiu o papel de Portugal na recolocação e 
reinstalação de migrantes, nomeadamente de 

pessoas resgatadas em alto mar, e o apoio que 
deu à Declaração de La Valetta, pela impor-
tância que a mesma revestiu nos esforços com 
vista à definição de um mecanismo temporário 
e voluntário de distribuição, para recolocação 
imediata dos migrantes resgatados em operações 
de busca e salvamento no Mediterrâneo Central, 
não obstante não ter sido possível alcançar uma 
solução que permita dispensar as soluções ad 
hoc organizadas pela Comissão Europeia e às 
quais Portugal se tem associado.

Isabel Almeida Rodrigues relevou, ainda, 
a posição portuguesa de defesa do reforço da 
cooperação multilateral e do diálogo entre 
os Estados e da importância das questões do 
desenvolvimento, da protecção dos direitos hu-
manos dos migrantes e de pessoas em situação 

de vulnerabilidade – nomeadamente mulheres, 
crianças e menores não acompanhados –, 
bem como do combate às redes de tráfico de 
migrantes e às causas profundas da imigração 
irregular. Já no que se relaciona com os Direitos 
Humanos, a parlamentar sublinhou a participa-
ção de Portugal no processo de coordenação da 
ação da UE nos principais “fora” multilaterais 
de direitos humanos, como é caso dos que se 
desenvolvem no contexto das Nações Unidas, 
de que são exemplos o Conselho de Segurança 
e o Primeiro Fórum Global para os bem como 
a ação portuguesa com vista à aplicação do 2.º 
Plano de Acção para os Direitos Humanos e 
Democracia e o apoio nacional a diligências 
da UE em países terceiros sobre questões de 
direitos humanos.

Andreia Cardoso, Secretária Regional 
da Solidariedade Social

Correio dos Açores, 16 de Maio de 2020

Catarina Cabeceiras
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Os mercadores 
da pandemia (II)

Na continuação do tema da semana passada, 
cujo título saiu erradamente paginado (onde se lia 
“A zanga dos deuses”, devia ler-se “Os mercadores 
da pandemia”) torna-se dia após dia mais evidente a 
importância que a indústria e o comércio dos medi-
camentos, assim como dos equipamentos de proteção 
individual assumem, na luta contra a pandemia do 
novo coronavírus. No que respeita aos medicamen-
tos, apesar da ênfase propagandística dada às vacinas 
em preparação, a emergência exige que exista dispo-
nibilidade urgente de antivirais, sendo provável que o 

volume global de negócios de 48.000 milhões de dólares, estimado para 2025 
neste segmento do mercado farmacêutico seja alcançado, senão largamente 
superado, no próximo 2021. Não estamos longe, porque em 2019 esse volume 
foi de 42.000 milhões, segundo o observatório de mercados do Wall Street 
Journal. Considerando que a maioria dos especialistas mundiais, incluindo 
alguns portugueses, são afirmativos quanto ao prazo mínimo de 1 ano, para 
termos no mercado uma ou mais vacinas fiáveis contra este Covid-19, perce-
be-se porque jogam à defesa os grandes lóbis internacionais. Pondo de lado 
as diatribes que enxameiam os média, bastas ocasiões potenciadas ou mesmo 
pagas para baralhar politicamente os eleitorados, restam poucas possibilidades 
reais de respeito pelas populações, remetidas ao confinamento e ao medo do 
desconhecido.

Para os senhores dos mercados da pandemia, é um maná que lhes dá 
jeito fazer render, pois o medo leva a uma forma subtil de submissão, a partir 
da qual se está disposto a pagar preços exorbitantes por máscaras, luvas e equi-
pamentos de proteção individual (viseiras, cógulas, fatos protetores) indispen-
sáveis para quem arrisca a vida a tentar salvar o próximo nos hospitais, lares e 
transporte de doentes (caso dos bombeiros). É um negócio de muitas faces, al-
gumas ocultas, mas que rende muitos milhões a quem sabe mover-se no meio. 
Umas pequenas contas de somar, feitas com base na informação publicada, 
levaram-me a concluir que, só nos 2 meses de Março e Abril deste ano, o vo-
lume de aquisições públicas e privadas, envolvendo os materiais e os serviços 
de transportes, terão andado pelos 200 a 300 milhões de euros. A inflação de 
preços dos ventiladores terá chegado a quadruplicar o custo da sua aquisição, 
o mesmo acontecendo com os transportes dos materiais importados. Nada de 
surpreendente, quando se tem em conta os assaltos, desvios e retenções de toda 
a ordem de que foram vítimas os importadores e as empresas de transportes, 
até dentro do espaço europeu de Schengen. Et pourtant…vive l’Europe!

Uma Europa da União Europeia com 27 estados membros (ou 28, por-
que os britânicos do Reino des-Unido ainda lá estão, ainda que digam que não) 
ou da Eurozona com 19, do Espaço Económico Europeu com mais não uns 
não-sei-quantos e toda uma salgalhada que deve fazer revirar nos túmulos os 
Fundadores do sonho europeu. Enquanto durou a pressão soviética sobre as 
fronteiras do lado oriental, tendo a Alemanha dividida em duas pelo muro de 
Berlim, o medo guardou a vinha e manteve o vinhateiro na defensiva, dando 
primazia à política sobre o mercantilismo financeiro. Uma vez terminada a 
ameaça e iniciada a escalada da deslocalização industrial para Chinas, Índias, 
Bangladeshs e quejandos asiáticos, a par com a ilusão quimérica da suprema-
cia tecnológica ocidental, a União Europeia e os Estados Unidos da América, 
em vez de se unirem numa aliança transatlântica para enfrentarem os asiáticos, 
desuniram-se. Foi certamente o maior erro histórico que os mercadores da alta 
finança anglo-saxónica cometeram e a atual pandemia “covidiana” veio por a 
descoberto. A área do mercado negro provavelmente mais perigosa em épicas 
de grave crise económica e social, é a do tráfico ilícito de drogas, com um vo-
lume de negócios mundial que cresce a um ritmo diário de 600 a 700 milhões 
de dólares. Até ontem, estava perto dos 150.000 milhões USD e ainda nem 
metade de 2020 decorreu. Flagelos globais deste tipo agravam-se em tempos 
de pandemia e alastramento da pobreza, com dramáticas consequências a nível 
económico para a maioria e brutal enriquecimento ilícito para uma minoria de 
mercadores da desgraça. 

Todavia nem tudo são más consequências do mercantilismo pandé-
mico, pois se os mercados não reagissem aos estímulos da procura, quer na 
área da medicina, da farmacêutica ou da indústria de equipamentos médicos e 
de proteção, teríamos problemas muitíssimo mais graves nas nossas socieda-
des. Quando a indústria se engasga e quase sufoca, aqueles que se reciclam e 
respondem às necessidades imediatas da população mantêm viva a esperança 
em melhores dias. Foi assim que fábricas têxteis portuguesas responderam, 
fabricando vestuários especiais de proteção, ou as universidades, politécnicos 
e escolas, participam na produção de químicos e materiais especializados, ge-
ralmente sem qualquer objetivo de lucro. Os mercadores da pandemia deviam 
ficar-lhes gratos.

Cesto da Gávea

Por: Vasco Garcia

Passageiros das ilhas sem gateway 
estão a ser discriminados no 
regresso a casa, diz PSD/Açores

O deputado do PSD/Açores António Pedroso 
questionou ontem o governo regional sobre a discri-
minação de que são alvo os passageiros de São Jorge, 
Pico, Faial, Graciosa, Corvo, Flores e Santa Maria 
que, “com a imposição das quarentenas, não conse-
guem efectuar a atempada ligação à sua ilha de resi-
dência”, avançou.

“A tarifa de residente não permite que o passagei-
ro ultrapasse 24 horas na paragem que obrigatoria-
mente tem de fazer nas ilhas com gateway”, refere o 
social-democrata.

 “Com a imposição das quarentenas, devido à 
pandemia da Covid-19, os passageiros daquelas sete 
ilhas têm de ficar 14 dias em São Miguel ou na Ter-
ceira, incumprindo com a obrigatoriedade da ligação 
à sua ilha de residência dentro das 24 horas estipula-
das pela tarifa aérea já adquirida”, explica António 
Pedroso.

 O deputado recorda que “todos os açorianos têm 
direito, na sua tarifa de ida e volta entre a ilha de resi-
dência e o Continente, a beneficiar do subsídio social 
de mobilidade, que reembolsa o diferencial da tarifa 
comprada para os 134 euros estabelecidos”.

 “A situação relatada está a obrigar à compra de 
um novo bilhete de São Miguel ou das Terceira para 
as suas ilha de destino, ficando, ainda, em alguns ca-

sos, sujeitos ao pagamento de excesso de bagagem se 
ultrapassarem os 23 kgs, já que normalmente os pas-
sageiros nas viagens da TAP, ou da Azores Airlines, 
têm direito a 42 kgs que são válidos até ao destino 
final”, acrescenta António Pedroso.

 O deputado do PSD/Açores diz que, “tendo o go-
verno conhecimento do ocorrido, é preciso saber que 
as medidas estão a ser tomadas no sentido de solu-
cionar o que é uma tremenda injustiça para muitos 
açorianos atingidos”, afirma.

 “Se os reencaminhamentos são da competência 
do governo regional, por que razão não foram aplica-
das medidas de exceção para estes casos, consideran-
do que os passageiros que ultrapassam as 24 horas so-
mente o fazem por obrigação de quarentena imposta 
pela Autoridade de Saúde Publica”, questiona.

 António Pedroso refere igualmente que “tanto o 
valor do bilhete inter-ilhas, como o excesso de ba-
gagem, não são elegíveis para o reembolso, por não 
fazerem parte de um reencaminhamento dentro das 
24 horas referidas”.

 O deputado conclui, frisando que “esta discrimi-
nação está a atingir e a penalizar todos os passageiros 
que, nestes dias, viajam do Continente para regres-
so às suas ilhas, nomeadamente estudantes e doentes 
deslocados”.

Ao nível das quarentenas

Deputado António Pedroso diz que “há uma tremenda injustiça”

Cursos técnicos online para valorização 
profissional no sector energético

Os cursos técnicos online em matéria de energia 
promovidos pelo Governo dos Açores durante o mês 
de abril contaram com mais de 290 participantes, que 
usufruíram, de forma gratuita, destas iniciativas, que 
tinham o objectivo de assegurar a sua permanente va-
lorização profissional e a sua competitividade num 
mercado emergente e em constante evolução.

No total, foram leccionados quatro cursos técni-
cos, que abordaram matérias pertinentes no sector 
energético, nomeadamente águas quentes sanitárias, 
energia solar térmica, climatização e psicrometria.

Os cursos foram ministrados à distância, numa 
adaptação aos desafios actuais, proporcionando, as-
sim, também a possibilidade de abranger profissio-
nais de todas as ilhas, sendo que muitos deles inte-
graram todas as formações.

A concretização destas sessões resulta do traba-
lho de auscultação no terreno e de proximidade que 

a Direção Regional da Energia tem vindo a promo-
ver junto dos diversos atores que assumem um papel 
central na transição energética da Região, permitindo 
um levantamento das necessidades de formação dos 
profissionais que exercem a sua atividade em matéria 
de energia nos Açores.

Os recursos humanos regionais optimizaram, por 
esta via, as suas competências, ficando habilitados 
a melhor aconselhar os cidadãos, direpcionando-os 
para opções tecnológicas mais amigas do ambiente e 
adequadas às suas reais necessidades, incentivando, 
desta forma, o aumento da eficiência energética e a 
integração de sistemas de aproveitamento de fontes 
de energia renováveis.

Durante os meses de Maio e Junho serão realiza-
dos novos cursos técnicos sobre diferentes temáticas 
no contexto da energia.
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Tenho tantas saudades 
de quem? De tudo e de todos

Saudades de ir ao hospital. Saudades 
do sorriso dos doentes, que mesmo so-
frendo nos oferecem um sorriso. Sauda-
des do olhar, de tocar nos doentes, de os 
ouvir contar as suas histórias, de escutar 
tanto e tanto e de guardar a confiança 
que eles em nós depositam.

Esta semana é, sem dúvida, a se-
mana da grande Saudade. Saudade dos 
ensaios para abrilhantarmos a missa no 
Sábado do Senhor, celebração presidida 
pelo bispo dos Açores, D. João Lavra-
dor, coadjuvado pelos capelães Padres 
Paulo e Hélder e com a participação 
ainda do padre Constância e do padre 
voluntário Fernando Teixeira.

Era um dia maravilhoso vivido des-
de a entrada principal correndo os cor-
redores e serviços muito ornamentados 
com cheiro as verduras e lindíssimas 
flores.

Era um profícuo trabalho de um 
grupo de funcionários de várias áreas 
que davam ar de festa a quem visitava 
o HDES e dos próprios doentes, muitos 
dos quais transportados para a capela 
por um grupo de voluntários.

No final da missa o presidente da ce-
lebração dirigia-se aos serviços de um 
dos pisos, acompanhado dos sacerdotes 
para distribuir a Sagrada Comunhão pe-
los utentes que o desejassem.

Quinta dominga do Espírito
Santo, semana dedicada às grandes 

festas do Senhor Santo cristo que tra-
ziam a S. Miguel conterrâneos nossos 
alguns dos quais não vinham à terra na-
tal há anos.

Via-se muitos sorrisos de alegria e 
de saudade, mas também observavam 
as tantas lágrimas, umas de alegria e ou-
tras de tristeza por já não irem abraçar 
algum familiar. A saudade é cada vez 
maior para vir para o

Hospital. Ainda hoje uma familiar 
que nos encontrou à entrada principal 
dizíamos o que até médicos já disseram: 
os voluntários são raios de sol dentro 
desta instituição.

Senhor Santo Cristo dos Milagres 
e Divino Espírito Santo as maiores fes-
tas dos Açores que reúnem milhares de 
pessoas que com tanta fé se deslocam 
de muito longe para participarem e par-
tilharem com os seus os momentos de 
grande alegria.

Sem dúvida que se tratam de duas 
grandes festividades que fazem parte do 
cartaz turístico dos Açores, pois o Di-
vino Espírito Santo é está presente em 
todas as ilhas.

A Tudo foi cancelado devido ao 
Covid-19, vírus que entrou sem nin-
guém contar e para o qual pelo mundo 
fora ninguém estava preparado para o 
receber.

Uma pandemia que fez todo o mun-

do parar, que mata milhares e milhares 
de pessoas e que no geral muito está a 
prejudicar as pessoas, pois provoca, para 
além da morte, desemprego, havendo já 
muita gente a passar fome, para além 
de ser supercontagioso e tão prejudicial 
para tantas  famílias que de momento 
para o outro ficaram pr9vadosdos seus 
empregos e do convívio de família.

Famílias tiveram de ficar em casa 
para acompanhamento dos filhos meno-
res por terem fechado escolas e creches. 
Alunos açorianos retidos no continente 
por não terem viagens para regressarás 
suas terras de origem.

Mas, felizmente tem havido muita 
solidariedade no sentido de ajudar os 
que mais precisam.

Tantos telefonemas de voluntários 
a perguntar quando regressaremos ao 
serviço. Temos tantas saudades, dizem-
nos.

Nas chamadas adiantam-nos 
estamos de saúde, mas os meus netos é 
que estão sempre a pedir comida à mãe. 
Respondi que estando em casa há mui-
tos meses, também, com frequência me 
levanto para ir comer batatas fritas ou 
biscoitos.

Outros dizem-nos com fé que tudo 
irá mudar mas levará muito tempo. O 
bicho já revelou ser muito mau e que 
veio para ficar mais algum tempo. Aqui 
com frequência surgem as vozes de 
quem sabe: testar, testar, testar. Lavar 
as mãos muito bem lavadas e usar más-
cara.

Por mim, digo: acreditar, acreditar, 
acreditar partilhando com os leitores o 
que costumo dizer aos utentes dos lares, 
de forma sentida, cantando a música do 
Padre Borga:

Põe tua mão, na mão do meu Senhor 
da Galileia

Põe tua mão na mão do meu Senhor 
que acalma o mar

Meu senhor eu cuidas de mim, noite 
e dia sem parar

Põe Tua mão, na mão do meu Se-
nhor que acalma o mar.

Sábado, é Sábado do Senhor. Era 
dia de festa para todo o HDES, ou pelo 
menos para a maioria das pessoas que 
dedicava grande parte do seu tempo na 
preparação os serviços que iriam rece-
bera visita do SENHOR.

As festa era o melhor antibiótico 
distribuído aos utentes, matava a triste-
za em que nos encontramos. Abrilhan-
tava a festa um coro constituído por 
profissionais das mais variadas áreas 
do HDES, acompanhada com órgão e 
violas.

Era, sem dúvida, um grande medica-
mento para os utentes,, muitos, mesmo 
muitos assistiam e gostavam de acom-
panhar o cortejo.

Trabalhadores alteravam o seu turno 
para estarem livres naquele dia.

Saudades de tudo isso que recordo. 
Saudades de participar numa missa, 
cantar, sorrir, abraçar. Saber aceitar os 
celebrantes a olhar para as igrejas vazias 
fisicamente mas cheias espiritualmen-
te-

Os corações renasceram com o Res-
suscitado.

Os corações estão cheios de solida-
riedade. De todo o lado surgem várias 
iniciativas de voluntariado. Jovens com 
grande espírito de criatividade, recordo 
as caixas solidárias, empresas, grupos a 
recrutar material para os profissionais 
de saúde, pessoas a confeccionar más-
caras para oferecerem gratuitamente, 
outras, empresas a confeccionar largos 
milhares, mas, para facturarem. Tudo, 
neste momento, é benvindo. Recordo 
que a seara é grande, mas os trabalha-
dores são poucos.

Há sempre espaço para quem quere 
pode ajudar.

Agora neste momento sofro. Nunca 
senti o peso da minha idade estão 78 
primaveras. Graças a deus a saúde está 
bem e recomenda-se mas agora é que a 
idade é um grande travão, impossibili-
tando-me de ir ajudar, visitar e até mes-
mo apoiar e louvar a acção dos jovens 
que precisam de ser mais apoiados e 
que a sociedade em que vivemos confie 
mais neles.

Em casa quando participe na missa, 
por vezes canto para ter a certeza de que 
ainda sei cantar.

A ajuda que tenho dado e recebido 
é através do telemóvel, pois há dias que 
parece o DIA DA SAUDADE, em que 
vários voluntários ligam a perguntar 
quando recomeçamos. Têm saudades 
de ser úteis.

Saudades. A palavra saudade por 
si tem uma carga a tão emotiva - forte, 
sensível, que faz parte de quase todos os 
grupos folclóricos da nossa região.

Antes de terminar faço-lhes um pe-
dido para que não se esqueçam de ne-
nhum sector profissional dos hospitais, 
mesmo dos mais pequenos porque to-
dos estão sofrendo, pois todos também 
estão na frente da situação.

Que deus proteja a todos, assim 
como os seus familiares, pois são enor-
mes os sacrifícios que fazem para so-
breviverem dias e dias sem verem os 
seus filhos.

Por minha parte para vencermos a 
Covid-19 recomendo o seguinte:

Se gostas de VIVER resta-te obede-
cer! A quem? Às recomendações vindas 
dos Técnicos e especialistas que todos 
os dias não se cansam de recomendar.

Quem não tem asas para voar
Em casa deve ficar.
As aves voam sem máscaras, são 

vistas por toda a multidão, não pagam 
multas, não são vítimas de fiscalização 
e não são obrigadas a confinamentos, 
mas cumprem a sua missão.

Senhor nós temos fome
Senhor nós temos sede
Não9 é fome de pão, nem é sede de 

água
São razões de viver o que nos falta.

Vamos todos vencer o bicho
Coragem para todos e muita espe-

rança
Apetece-nos perguntar Onde está 

Deus?
Já não está no Sepulcro
Acreditemos está sempre connosco 

porque nos ama apaixonadamente.

Por: Manuela Medeiros

PS Açores avança 
com proposta para 
implementação de 
medidas excepcionais 
em defesa Agricultura

O Grupo Parlamentar do PS 
avançou com um projecto de reso-
lução que recomenda ao Governo 
dos Açores a adopção de medidas 
excepcionais para o sector agrícola, 
como por exemplo, “a antecipação 
do pagamento das ajudas comunitá-
rias; Apoios específicos para os pro-
dutores de leite; de vinho e de flores; 
Apoio ao rendimento dos produto-
res das fileiras mais afectadas, entre 
outras medidas”, adiantou António 
Toste Parreira, anunciando o pro-
jeto entregue ontem na Assembleia 
Legislativa dos Açores.

O deputado do Partido Socialista considera, em comunicado, 
que “apesar de todo o trabalho que já foi realizado nos Açores, há 
ainda um caminho longo pela frente, para tentar reduzir ao máximo 
os impactos que inevitavelmente a crise mundial está a provocar na 
Região”. No entanto, como fez questão de realçar “esse trabalho vai 
exigir o envolvimento de várias entidades regionais, mas também na-
cionais e europeias”.

António Toste Parreira defende que algumas das medidas já 
implementadas pelo executivo socialista “têm ajudado o setcor”, 
como por exemplo, “a antecipação do pagamento de 30% do suple-
mento do prémio aos produtores de leite; a antecipação em 70% dos 
pedidos de pagamento no âmbito do PRORURAL+ e o esforço no 
pagamento das medidas prevista no PROAMAF (Programa de Apoio 
à Modernização Agrícola e Florestal)”.

“Por causa da pandemia mundial causada pela Covid-19, o setor 
agrícola tem sentido dificuldades na exportação de alguns produtos, 
refletindo-se na perda de rendimento para os produtores. Com esta 
iniciativa, pretendemos fazer frente e minimizar os impactos sofridos 
neste sector fundamental da nossa economia e que é sustento directo 
de milhares de famílias açorianas”, adiantou o parlamentar.

Festival Lagoa Bom Porto 
cancelado

O Festival Lagoa Bom Porto, em honra de São Pedro Gonçalves 
Telmo, o império de São Pedro em Água de Pau, e o In Lagoa, foram 
cancelados devido à pandemia Covid-19.

Por consequente, as verbas previstas para estas festividades, ser-
virão para o reforço de verbas alocadas ao Fundo Social de Emer-
gência para apoiar os munícipes, passando a ter uma dotação de 
200.000,00€.  

 A Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto 
considerou fundamental o reforço de medidas de apoio em áreas como 
a acção social, protecção civil e promoção do bem estar da população 
lagoense, por forma a atenuar as consequências económico-sociais, a 
título empresarial e particular das famílias do concelho.

 Tal como frisa Cristina Calisto, “estas festividades foram can-
celadas por causa da problemática que a humanidade em termos de 
saúde atravessa, devido ao Coronavírus e à situação de contingência 
regional que ainda se assiste. Uma situação imprevisível para todos. 
Os eventos em causa juntavam um aglomerado número de pessoas, e 
em virtude das características do novo vírus e a sua transmissibilida-
de, neste momento, não se pode correr riscos e, deste modo, garantir a 
saúde pública da população. Por outro lado, actualmente, a prioridade 
passa por concentrar todos os recursos financeiros da Câmara Mu-
nicipal de Lagoa para apoio dos lagoenses e do desenvolvimento do 
concelho, concretamente das famílias e empresas em dificuldades”.

António Toste Parreira
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As coisas bonitas da vida

O meu professor e mestre de filosofia e psicologia 
no Liceu Antero de Quental (por sinal um dos maiores, 
senão o maior estudioso de Antero a nível nacional, o 
saudoso e jamais esquecido dr. Ruy Galvão de Carva-
lho, concedia-me o privilegio de me receber em sua 
casa na Rua do Peru, onde vivia já reformado do ensi-
no e desses enriquecedores diálogos vou aqui apenas 
destacar algumas frases que guardei do distinto profes-
sor, poeta e ensaista e que foi contemporâneo do no-
tável poeta açoreano Armando Cortes Rodrigues que 
chegou a pertencer ao grupo do Orpheu e era amigo e 
compagnom de route de Fernando Pessoa.

Foi ele que me disse que devia em parte o facto 
de não ter continuado no curso de Direito que come-
çou por frequentar em Coimbra, ao Professor Antonio 
Oliveira Salazar, que o chumbou no exame oral de Fi-
nanças Públicas, o que o levou a mudar para o curso 
de Filosofia.

Sobre o suicídio em geral e o de Antero em parti-
cular observava que ninguém se mata em seu perfeito 
juizo, o que quer dizer que Antero estava louco quando 
se suicidou com dois tiros no banco do campo de S. 
Francisco em Ponta Delgada,

Sobre a poesia dizia que, a par da amizade, era a 
coisa mais bonita da vida.

Ora  tendo tido Antero tantos amigos e companhei-
ros de ideal escreveu um Soneto onde transparece de 
forma cristalina a sua irremediável solidão.

O Soneto e o seguinte:
                                                               
A uma amiga
  Aqueles que eu amei não sei 
que vento             
os dispersou no mundo     
que os não vejo            
estendo os braços e nas trevas beijo
 visões que a noite evoca o sentimento
 Outros me causam mais cruel tormento
 do que a saudade dos mortos que 
eu invejo passam por mim 
e como que tem pejo
da minha soledade e abatimento
daquela primavera venturosa
não resta uma flor só uma só rosa
 tudo o vento varreu queimou o gelo
 Só tu fos-te fiel 
 Só tu como dantes
 ainda volves os teus olhos radiantes 
 para ver o meu mal e escarnecê-lo

Para quem era tão justamente reconhecido como um 
homem de uma ternura infinita e de cultivar a amizade 
como se fosse uma religião será talvez seja surpreen-
dente para muitos, para mim não e em absoluto.

São raras as amizades na vida que vão do berço até 
á morte e com o tempo o sol, o trigo loiro da amizade 
esmorece como o ideal, definha e na maior parte dos 
casos morre.

A vida da alma no mundo é um deserto que como o 
tempo se torna um deserto sem oásis.

Numa carta ao amigo Alberto Sampaio, Antero 
queixa-se da sua solidão e até escreve que Portugal é 
um pais bom só para eremitas.

Todos os ideais nobres caem por terra neste mundo, 
a começar pela amizade.

Na aurora da vida o sol dos nossos ideias acende-
se e abrasa a alma; o mundo parece estar ai para ser a 

morada eterna do nosso ser.
A alma expande-se voluptuosa e luminosamente 

dentro de nos e a vida  tem uma frescura uma pureza , 
uma beleza que faz com que a abracemos com toda a 
esperança e amor.

Mas infelizmente é um momentaneo relampago, 
não dura, ou melhor, transforma-se.

A alma compreende, como disse Antero, que não e 
no vasto mundo que a alma sacia o seu desejo intenso 
por imenso que ele pareça á nossa mocidade

Dai o desabafo dolorido de Américo Durão a Flor-
bela Espanca a poetisa sua amiga  

Irmão soror saudade 
 ai quem me dera
tocar de aspiração
 a nossa vida 
 ser o mundo a terra prometida
que ainda ás vezes me aparece
Com isto Amerido Durão confessa que ele tambem 

procurou o ideal, que havia na sua alma de poeta uma 
aspiração  que não encontrou na vida.

os poetas sobretudo sentem isso mas mesmo vendo 
cair por terra os seus mais formosos ideias ainda sen-
tem que apesar de tudo a vida vale a pena ser vivida.

Florbela Espanca , como Antero de Quental, não 
entendeu assim e tambem se suicidou depois de tres 
amores mal sucedidos

Procupai-vos somente com a Beleza
 que a vida e um punhado infantil de areia resse-

quida
um som de água ou de bronze 
e uma sombra que passa.
mas cada alma e responsável por si mesma

Eu acho que o homem nunca deve renunciar  á es-
perança , ter esperança contra toda a esperança mesmo 
quando se e poeta e se escreve poesia como o fez egre-
giamente Antero e Florbela.

 Ser poeta
Ser poeta e ser mais alto, 
é ser maior do que os homens 
e ser mendigo e dar como quem seja rei do reino de 

aquém e de alem dor
 e ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer 

o que se deseja
e ter cá dentro um astro que flameja
e ter garra e asas de condor
 e ter fome e ter sede de infinito
 por elmo as manhas de oiro e de cetim
e condensar o mundo num só grito
E e amar-te assim perdidamente
e e seres sangue e sede e vida em mim 
e diz-lo cantando a toda a gente.

Unamundo dizia que Portugal era um pais de suici-
das e dava vários exemplos ilustres.

Mas todo o mundo se tornou suicida; os homens es-
tão loucos e estão apostados em dar cabo de tudo o que 
tem vida a começar pela natureza e pela vida natural; 
a loucura reveste varias formas mas hoje em dia qual-
quer indivíduo sofre de uma qualquer psico patologia, 
de qualquer forma de loucura.

O vírus da loucura e ainda mais nefasto do que o 
coronavirus porque não há forma de viver no mundo e 
manter integra a saúde mental e espiritual.

Claro que os mais sensíveis são sempre os mais 
atingidos por essa doença mortal .

O grande Erasmo de Roterdão até escreveu um li-
vro que intitulou ironicamente de Elogio da Loucura.

Eu só posso interpretar a historia que conheço à luz 
da loucura que atinge a humanidade civilizada; a regra 
e a doença física, mental ou espiritual, a saúde e a ex-
cepção.

Os poetas são talvez atingidos mais fortemente, 
loucos em último grau que, ao contrário de muitos des-
cobrem que o são.

Por: Pedro Paulo Carvalho Silva
Advogado

SMAS investem mais 
de 900 mil euros na 
obra de execução do 
sistema elevatório de 
Santa Clara e ligação 
à ETAR da Nordela

Os SMAS (Serviços Municipalizados de Água e Sane-
amento) de Ponta Delgada vão lançar o concurso público 
para a execução da obra do sistema elevatório de Santa 
Clara e respetiva ligação à ETAR (estação de tratamento 
de águas residuais) da Nordela.

Esta obra consiste na desativação da Estação de Gra-
dagem da Santa Clara e da sua conversão em estação 
elevatória, bem como na execução de 1.430 metros de 
conduta elevatória e consequente ligação à futura estação 
de tratamento de águas residuais a edificar na freguesia de 
Relva (ETAR da Nordela).

A estação elevatória receberá as águas residuais pro-
duzidas na parte Oeste da cidade de Ponta Delgada (a par-
tir do Cais da Sardinha) e ainda os efluentes produzidos 
nas freguesias de Arrifes e Covoada.

Já a conduta elevatória que ligará a estação de Santa 
Clara à obra de entrada da ETAR de Nordela terá uma ex-
tensão total de 2.461 metros, sendo que 1.031 metros já se 
encontram executados no âmbito da obra de execução da 
via marginal de ligação de Santa Clara à Relva (segunda 
fase). A obra tem um valor base de 991.232 euros, a que 
acresce o IVA à taxa legal em vigor.

O lançamento do concurso público foi aprovado na úl-
tima reunião do Conselho de Administração dos SMAS.

Congresso da Sociedade 
debate futuro da Graciosa

O PSD/Açores organizou ontem a terceira sessão do 
Congresso da Sociedade, em que foi debatido o futuro da 
Ilha Graciosa, ouvindo as opiniões e propostas dos cidadãos 
locais.

A sessão teve como oradores Luís Soares, engenheiro 
agro-pecuário, funcionário da Pronicol e Unicol da Gracio-
sa e fundador da Associação Equestre Graciosense; Tatiana 
Medina, psicóloga na Escola Básica e Secundária da Gra-
ciosa; Patrícia Picanço, técnica de Serviço Social na Santa 
Casa da Misericórdia da Vila da Praia e presidente da Aca-
demia Musical da Ilha Graciosa; e Paulo Félix, proprietário 
e gestor da empresa “Queijadas da Graciosa”, ficando a mo-
deração a cargo da jornalista Ana Cláudia Veríssimo.

A abertura do evento foi feita pela coordenadora do Con-
gresso da Sociedade, Sofia Ribeiro, cabendo a José Manuel 
Bolieiro, Presidente do PSD/Açores, concluir os trabalhos 
da terceira sessão do Congresso da Sociedade. A sessão re-
lativa à Ilha Graciosa tem transmissão em simultâneo no 
site do partido e na página do Congresso da Sociedade no 
Facebook.

O Congresso da Sociedade é uma iniciativa do PSD/
Açores para “ouvir e valorizar” o contributo individual dos 
açorianos para o futuro colectivo da Região.

O Congresso da Sociedade tem uma sessão relativa a 
cada ilha do arquipélago e é realizado em formato digital, 
por videoconferência, na sequência das restrições resultan-
tes da pandemia da Covid-19.
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Um grupo de 41 cientistas de 20 pa-
íses, entre os quais o português Jorge 
Almeida, do Proaction Lab da Univer-
sidade de Coimbra (UC), elaborou um 
guia de orientações para tornar possível 
o restabelecimento rápido e em segurança 
das actividades de investigação e clínicas 
ligadas à neurociência e ao uso de técni-
cas de estimulação neuronal, actualmen-
te muito limitadas devido à pandemia da 
COVID-19.

Este guia, publicado na revista Brain 
Stimulation, uma das mais conceituadas 
revistas científicas da área da neurociên-
cia, visa essencialmente auxiliar a comu-
nidade científica e médica a adaptar-se 
para continuar gradualmente os estudos e 
tratamentos que subitamente foram invia-
bilizados.

Pretende-se dar resposta às restrições 
repentinas causadas pela pandemia que 
resultaram na interrupção e atrasos na 
atividade científica, «nomeadamente nos 
estudos neurocientíficos, com a interrup-
ção do recrutamento e teste de participan-
tes, e com a paragem de ensaios clínicos e 
de tratamentos. Estes estudos utilizam pro-
cedimentos específicos, como é o caso do 
uso de estimulação neuronal não invasiva, 
um conjunto de técnicas de estimulação 
seguras usadas para modular a atividade 
cerebral», explica Jorge Almeida. 

As técnicas de estimulação neuronal, 
esclarece, «têm sido utilizadas tanto em 
investigação básica e aplicada em neu-
rociência, como em terapias destinadas 
ao tratamento de doenças psiquiátricas e 
neurológicas, sendo por isso a manuten-
ção das mesmas de grande importância». 

Produzido a partir de um inquérito 
feito em 17 países, a 29 instituições que 
utilizam técnicas de estimulação neuronal 
não invasiva, este guia aborda as práticas 

que devem ser implementadas na situação 
atual para manter essas actividades em 
funcionamento, mas também indica como 
proceder em caso de possíveis epidemias 
ou pandemias futuras. 

As orientações propostas – baseadas 
em três fases: impacto inicial da Covid-
19, práticas actuais e preparação futura 
– incluem uma lista de 12 passos que su-
gerem «a redução de contacto desneces-
sário, através da remoção ou da simplifi-
cação de protocolos e a incorporação da 
telemedicina. Recomendamos também o 
distanciamento social, cuidados redobra-
dos na esterilização do equipamento uti-
lizado e elencamos considerações mais 

específicas para populações abrangidas 
por estas experiências e terapias», resume 
o também docente da Faculdade de Psico-
logia e de Ciências da Educação da UC.

Segundo os autores do artigo científico 
publicado, uma das preocupações crescen-
tes da comunidade científica «tem sido o 
possível aumento de doenças mentais de-
vido ao impacto imprevisto da pandemia, 
bem como da priorização do tratamento 
do vírus, em detrimento de outras doen-
ças, devido à súbita necessidade de reor-
ganização de hospitais e clínicas. Sabe-se 
que há pacientes de departamentos neuro-
lógicos e psiquiátricos cujos tratamentos 
podem ter sido reduzidos e/ou adiados». 

Por isso, a implementação das orienta-
ções propostas por este grupo de cientis-
tas torna-se ainda mais indispensável para 
colmatar estas situações emergentes. 

 «Para além de permitir o avanço do 
conhecimento sobre diferentes tipos de 
doenças neuropsiquiátricas, as técnicas 
de estimulação são importantes para a in-
vestigação básica do cérebro e da mente», 
refere ainda Jorge Almeida, que, conclui, 
«ao manter o funcionamento de laborató-
rios de investigação e infraestruturas clí-
nicas que utilizam estas técnicas, espera-
se portanto conseguir aliviar também, a 
curto e longo prazo, os efeitos psicológi-
cos causados pela pandemia».

Covid-19: Cientistas lançam medidas
de segurança para a investigação 
na área da neurociência

Com a participação de investigador da Universidade de Coimbra

O Movimento Todos Por Quem Cuida, 
criado pelas Ordens dos Médicos e dos 
Farmacêuticos com o apoio da APIFAR-
MA – Associação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica e da sociedade civil, após 
um repto lançado pela Secretária de Es-
tado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa 
Monteiro, doou máscaras de adulto hon-
rando o importante trabalho que tem sido 
feito em nome da igualdade

A pandemia da Covid-19 trouxe desa-
fios a todos os sectores da sociedade. Além 

das preocupações directas com a saúde e 
com a economia, esta emergência de saú-
de pública acarretou uma necessidade de 
isolamento social, com impacto negativo 
nos grupos mais vulneráveis, nomeada-
mente no que diz respeito à violência do-
méstica. Com o objectivo de ajudar todos 
os que estão nas várias linhas da frente, o 
Movimento Todos Por Quem Cuida deci-
diu, após um repto lançado pela Secretária 
de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 
Rosa Monteiro, apoiar a Rede Nacional de 

Apoio às Vítimas de Violência Domésti-
ca, através da doação de máscaras, num 
total de 5200 unidades.

“A conta solidária criada pela Ordem 
dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuti-
cos pretendeu sempre responder a um rep-
to da sociedade civil de chegarmos a todos 
os que precisam, e não apenas aos profis-
sionais de saúde que estão nos centros de 
saúde e hospitais”, explica a bastonária 
da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula 
Martins.

“Este contributo para a Rede Nacional 
de Apoio às Vítimas de Violência Domés-
tica é também uma forma de reconheci-
mento do trabalho extraordinário que tem 
sido feito na protecção das vítimas de vio-
lência doméstica e uma forma de alertar 
para a importância de estarmos todos 
atentos a esta realidade, ainda mais numa 
altura como a da Covid-19, com tanto im-
pacto a nível psicológico, social e econó-
mico”, reforça o bastonário da Ordem dos 
Médicos, Miguel Guimarães.

Rede de Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica recebe máscaras

Imagem técnica de neuroestimulação

Estudo conta com a participação do cientista
 português Jorge Almeida da UC
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O estudo analisou 1.389 adultos com 20 
anos ou mais com asma. Do grupo, 25,9% 
dormiram 5 horas ou menos, 65,9% dormi-
ram 6-8 horas e 8,2% dormiram 9 horas ou 
mais. 

O estudo verificou que as pessoas com 
menos horas de sono eram maioritariamente 
mais jovens e não eram caucasianas, en-
quanto as pessoas com mais horas de sono 
eram maioritariamente mais velhas, mulhe-
res e fumadores.

Os investigadores verificaram que as pes-
soas com menos horas de sono tiveram uma 
maior probabilidade de ataque de asma, tos-
se seca e hospitalização durante a noite, em 
comparação com as pessoas que dormiam as 
horas normais

As pessoas que dormiram pouco tempo 
tiveram também uma qualidade de vida sig-
nificativamente pior, incluindo dias de má 
saúde física e mental e dias inactivos devido 
a problemas de saúde, e uma utilização mais 
frequente dos cuidados de saúde gerais, em 
comparação com as pessoas que dormiram 
normalmente. 

Foi também verificado que a probabili-
dade de as pessoas com mais horas de sono 
terem alguma limitação de atividade devido 
a pieira era maior. Não foram observadas di-
ferenças significativas nos outros resultados 
comunicados pelos doentes e na utilização 
dos cuidados de saúde entre os que dormem 
horas a mais e horas normais.

Gailen D. Marshall, um alergologista, 

afirma que o sono perturbado num doente 
asmático pode indicar que a sua asma não 
está bem controlada, acrescentando ainda 
que podem ser esperadas consequências 

quando os padrões de sono são cronicamen-
te inadequados.

 
ALERT Life Sciences Computing, S.A.
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Poucas horas de sono associada 
a mais ataques de asma em adultos

Descoberta publicada na revista Annals of Allergy, Ashtma and Immunology

Investigadores norte-americanos estuda-
ram a associação entre as horas de sono dor-
midas por um grupo de adultos asmáticos 
com os ataques de asma.

Glóbulos vermelhos pequenos podem 
indicar cancro

Estudo publicado na revista British Journal of General Practice

Os investigadores verificaram que dos 
12,000 doentes analisados 497 desenvolveram 
cancro dentro de um ano.

O estudo verificou que o risco de cancro 
em homens com microcitose era de 6,2% em 
comparação com 2,7% dos homens sem mi-
crocitose, enquanto nas mulheres, o risco de 
cancro era de 2,7% nas que possuíam microci-
tose em comparação com 1,4% das mulheres 
sem a condição.

A microcitose está relacionada com defi-
ciência no ferro e com doenças genéticas que 
afetam a hemoglobina no sangue. A deficiên-
cia de ferro foi identificada como sendo uma 
característica de alguns tipos de cancros, espe-
cialmente do cancro colorretal. A microcitose 
é facilmente identificada em análises de rotina 
ao sangue.

Os investigadores concluíram que apesar 
do risco de cancro em doentes com microcito-
se ser baixo, é necessário efetuar mais estudos 
nesta área.

Os investigadores concluem ainda que os 
glóbulos vermelhos pequenos há muito que 
são associados com o cancro do cólon, mas 
este estudo mostra que estes podem fornecer 
mais pistas que podem alertar os profissionais 
de saúde para a possibilidade de existirem ou-
tros cancros.

 
ALERT Life Sciences Computing, S.A.

Investigadores da Universi-
dade de Exeter, Inglaterra, 
analisaram 12.000 doentes 
com mais de 40 anos para 

verificarem a relação entre a 
microcitose e o diagnóstico 

de cancro.



O Grupo Desportivo das Fontinhas, em-
blema que disputa o Campeonato de Portu-
gal, confirmou a aquisição do lateral Itto Cruz 
e do central Diogo Careca para a próxima 
época. Os dois atletas representaram o Sport 
Clube Praiense na campanha transacta.

Recorde-se que a colectividade presidida 
por José Fernando Borges já havia assegu-
rado os serviços do extremo Danny Esteves 
(ex-Desportivo de Fátima e Praiense) e do 
central Vasco Mendes (ex-Sporting de Gua-
dalupe).

Em relação ao grupo de trabalho da 
pretérita temporada, permanecem nas Fon-
tinhas nove jogadores: Jordanes, Gonçalo 
Toste, Luciano Serpa, Vítor Miranda, José 
Dias, João Dias, Miguel Oliveira, Gustavo 
Martins e Pijé.

Segundo conseguimos apurar, o GD Fon-
tinhas continua (altamente) interessado nos 
préstimos de João Peixoto, Diogo Moniz e 
Breno, todos ainda ligados ao Praiense. Um 
assunto que pode conhecer desenvolvimen-
tos a breve trecho.

União Sportiva deu cartas na arte de bem defender (média de 57.5 pontos sofridos por jogo), da 
linha de lance livre (79.4%), no tiro exterior (32.9%) e nas assistências (18.4).

Correio Desportivo

PUB.
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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”

T:917 637 227
CONTACTE-NOS!

Verá que valeu apostar no
serviço 3 em 1

Fontinhas confirma Itto Cruz e Diogo Careca

Destaques colectivos e individuais 
da última temporada

Números finais da Liga Feminina

A Liga Feminina 2019-20, cumprindo 
a tradição, pautou-se pelo equilíbrio, numa 
Fase Regular em que se disputaram 20 das 
22 jornadas (União Sportiva e Guifões SC 
jogaram 19 partidas cada). É altura de mos-
trar e analisar a estatística da competição.

Aquando da suspensão do campeonato, o 
Olivais FC liderava a classificação com 17 
vitórias e 3 derrotas, seguindo-se Quinta dos 
Lombos e União Sportiva.

Estes dois últimos clubes, em termos 
colectivos, acabam por predominar em vá-
rias vertentes, com a turma de Carcavelos 
a revelar-se a mais forte no total de pontos 
marcados (média de 73.2ppj), da linha de 2 
pontos (49.8% de eficácia) e na luta das ta-
belas (45.3 ressaltos).

Já o conjunto açoriano deu cartas na 
arte de bem defender (média de 57.5 pon-
tos sofridos por jogo), da linha de lance livre 
(79.4%), no tiro exterior (32.9%) e nas assis-
tências (18.4).

Duas equipas nortenhas surgem em des-
taque em dois outros itens do capítulo de-
fensivo: o CP Natação, com uma média de 
10.5 roubos de bola por jogo, e a Ovarense, 
comandante nos desarmes (3.1).

Passando para o lado individual, e com o 
foco nas jogadoras que alinharam num míni-
mo de 13 encontros, o que corresponde a 2/3 
da época, o título de MVP Global vai para 
Kayla Gordon, do Carnide Clube/Holos, que 
terminou com médias de 18.9 pontos, 19.4 
ressaltos, 47% de eficácia nos lançamentos 

de dois pontos e uma valorização de 33.4. 
Por seu turno, a MVP Nacional é Ana Rai-
mundo, da Ovarense, cujo registo conta com 

médias de 13.8 pontos, 6.4 assistências, 3 
roubos de bola, 45% de acerto da linha de 
2 pontos e uma valorização de 16.9. Do CP 

Natação sai a MVP Jovem (jogadoras nas 
nascidas a partir de 2000), com Eva Carre-
gosa a assumir destaque (10.3 pontos, 4.9 
ressaltos, 3.4 assistências e valorização de 
11.1).

Em Guifões morou a melhor pontua-
dora da Liga, de seu nome Morgan Ba-
tey (23.8ppj), seguida de Aliyah Mazyck 
(22.6ppj), do CAB Madeira, e de Aliyah 
Collier (19.4ppj), do União Sportiva. Esta 
última atleta americana brilhou ainda no tiro 
exterior, o que lhe vale o estatuto de mais 
eficiente nos triplos em 19 jogos (42% de 
eficácia), ficando o pódio composto por Ar-
témis Afonso (42%), do Olivais FC), e Aya 
Traoré (41%), do GDESSA Barreiro.

Nos ressaltos, Kayla Gordon, volta à bai-
la como líder destacada (19.4pj), vindo atrás 
Ana Radovic (Olivais FC) e A’Lexus Har-
rison (Vitória SC), ambas com uma média 
de 10.9. Quanto a assistir, Joana Soeiro, a 
representar o SL Benfica, foi rainha (7.8pj), 
para se seguirem Ana Raimundo (6.4) e Sara 
Ressureição (5.2), do Vitória SC.

Os números coletivos nos roubos de bola 
e desarmes de lançamento refletem-se no ca-
pítulo individual. Nos roubos, Martha Burse, 
do CP Natação, mostrou-se a maior inimiga 
dos ataques (média de 3.6pj), sendo secunda-
da por Aliyah Collier (3.1) e Ana Raimundo 
(3). Já nos desarmes, Tess Bruffey, da Ova-
rense, ditou leis graças a uma média de 1.8, 
ficando atrás no ranking Merissa Quick (1.1) 
e Kayla Gordon (1).

Campeonato de Portugal
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FARMÁCIA
NOSSA SENHORA
DOS ANJOS

296 636 890

farmaciansanjos@gmail.com

fb.com/farmacianossasenhoradosanjos

Fajã de Baixo

Cardiologia
Dra. Raquel Dourado

Cirurgia Geral
Dr. Rui Quintanilha

Cirurgia Vascular
Dr. Nelson Gomes Oliveira

Dermatologia
Dra. Cristina Amaro
Dra. Daniela Cunha
Dra. Eugénia Matos Pires
Dra. Sandra Medeiros
Dra. Virgínia Coelho de Sousa

Ecografia
Dra. Isabel Basto 
Dr. Rui Amaral
Dra. Sónia Medeiros
 
Endocrinologia
Dr. João Anselmo

Gastrenterologia e  Endoscopia Digestiva
Dra. Ana Catarina Rego

Ginecologia e Obstretricia
Dr. Nuno Maciel

Hematologia
Dra.  Fátima Oliveira

Imunoalergologia
Dra. Ana Sofia Moreira
Dr. Rodrigo Rodrigues Alves (Director Clínico)

Infecciologia e Medicina de Viagem
Dr. António Prisca

Medicina Geral e Familiar
Dra. Ana Sofia Viveiros

Medicina Interna
Dra. Manuela Henriques

Medicina do Trabalho
Dr. Rodrigo Rodrigues Alves 
Enf. Maria João Branco

Nefrologia
Dra. Raquel Cabral

Neurologia
Dra. Marisa Brum

Nutrição
Dra. Maria João Eleutério

Oftalmologia
Dr. João Pedro Cardoso

Pediatria
Dra. Ana Luísa Rodrigues
Dra. Paula Maciel

Pedopsiquiatria
Dr. Bruno Seixas

Psicologia Clínica e da Saúde
Dra. Maria da Luz Melo
Dra. Matilde Dias Pereira 

Psicologia da Infância  e da Adolescência
Dra. Filipa Duarte

Psiquiatria
Dra. Ana Homem de Noronha
 
Urologia
Dr. Carlos Ferreira

ESPECIALIDADES MÉDICAS

VÁRIAS 
ESPECIALIDADES
AO SEU DÍSPOR
A SUA SAÚDE EM 
PRIMEIRO LUGAR

EXAMES MÉDICOS . ANÁLISES CLÍNICAS 
ACORDOS COM SEGURADORAS E OUTRAS ENTIDADES
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Testes ao Covid-19 deram negativo
Os primeiros testes de detecção laboratorial ao SARS-CoV-2 ao plantel profissional 
do CD Santa Clara recolheram resultados negativos, na totalidade dos elementos 
testados.

Clube Desportivo Santa Clara

Recorde-se, que os testes foram reali-
zados na terça-feira, lodo seguir ao dia de 
folga do plantel.

Conhecidos os resultados, os “encarna-
dos” já podem fazer treino conjunto, sendo 
espectável que o plantel comece já a reali-
zar sessões nesse sentido.

O CD Santa Clara anseia pelo regresso 
da competição, agendada para o dia 4 de 
Junho. Os treinos têm decorrido em simul-
tâneo no Estádio de São Miguel, Comple-
xo Desportivo das Laranjeiras e Complexo 
Desportivo do Lajedo.

No continente, o CD Santa Clara vai jo-
gar na Cidade do Futebol, na condição de 
visitado, os jogos que faltam disputar para 
o campeonato.

Quem também vai jogar na Cidade do 
Futebol é o Belenenses SAD. O clube “azul” 
emitiu um comunicado no qual confirma a 
informação que havia já sido avançada pelo 
seu presidente.

Mas nem tudo são boas notícias, já que 
o Marítimo ameaça impugnar a I Liga caso 
não jogue na Madeira.

Santa Clara, Belenenses SAD, Famalicão 
e Moreirense decidiram prescindir de jogar 
nos seus estádios, na condição de visitado. 
Os dois primeiros irão jogar na Cidade do 
Futebol, cujo complexo também deverá ser 
alvo de vistoria. O Famalicão jogará no 
Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil 
Vicente. O Moreirense desloca-se para o 
terreno do vizinho Vitória de Guimarães.

A I Liga regressa em 4 de Junho e o pa-
recer técnico da Direcção-Geral da Saúde 
(DGS) pretende que decorra no menor nú-
mero de estádios possível.

Jogador do FC Porto infectado

Entretanto, há um jogador do FC Por-
to infectado com o Covid-19. A notícia foi 
avançada pelo jornal Record, que não reve-

la a identidade do atleta nem avança muitos 
dados sobre o caso.

Diz aquela publicação que se trata de 
um atleta que não faz parte das escolhas ha-
bituais de Sérgio Conceição.

De recordar que, no regresso aos trei-
nos, alguns emblemas relataram casos po-
sitivos de Covid-19 nos testes feitos aos 
jogadores, técnicos e funcionários. Benfica, 
Famalicão, Vitória de Guimarães e Morei-
rense tiveram casos positivos de jogadores 
infetados com o novo coronavírus.

Os clubes da Primeira Liga têm estado a 
treinar para preparar o regresso da prova no 
dia 4 de Junho.

Ponta final realizada em (apenas) 
sete semanas

A Liga Portuguesa de Futebol tem esti-
pulado o dia quatro de Junho, uma quinta-
feira, para o reinício do campeonato, depois 

da paragem devido à pandemia de covid-
19. A primeira das dez jornadas que faltam 
disputar prolonga-se até ao dia sete, um do-
mingo.

“Por forma a garantir que são rigorosa-
mente vistoriados os estádios e realizados 
os testes médicos a todos os profissionais 
envolvidos nos jogos e na respetiva orga-
nização, está apontada a data de quatro de 
Junho de 2020 para o primeiro jogo da 25.ª 
jornada da Liga NOS”, anunciou o orga-
nismo, em comunicado, na passada terça-
feira.

No que toca à última jornada, deverá ser 
disputada no fim-de-semana de 18 e 19 de 
Julho. A ponta final do campeonato será, 
portanto, jogada em (apenas) sete semanas.

Com 24 rondas realizadas, o FC Porto é 
o líder, com mais um ponto em relação ao 
SL Benfica, segundo colocado e campeão 
nacional em título.

Jogador ansioso para voltar a competir
Diogo Salomão responde às tuas questões

Diogo Salomão, contratado aos romenos 
do Steaua Bucareste no mercado de Inverno 
não vê a hora de voltar a competir.

Como sénior, o atleta jogou no Casa Pia 
e no Real SC, antes de se transferir para Al-
valade, na temporada da 2010/2011. Depois 
teve ainda passagens pelo Deportivo da Co-
runha, Maiorca, Dínamo de Bucareste e Al-
Hazm, da Arábia Saudita.

No CD Santa Clara, o jogador pretende 
ajudar a equipa “jogando o máximo de mi-
nutos possíveis” para que o clube atinja a 
melhor classificação de sempre.

Porque decidiste regressar a Portu-
gal?

“Era algo que fazia parte dos meus ob-
jectivos ter oportunidade de dar continuida-
de à minha carreira, no campeonato que me 
lançou a nível profissional e penso que nes-
te momento estavam reunidas as condições 
para isso, estou contente pela decisão que 
tomei e foi o clube certo”.

Qual foi a sensação de jogar em Camp 
Nou?

“Foi uma sensação única, foi o jogo que 
tive a oportunidade de disputar com mais 
adeptos nos estádios, cerca de 90 mil e foi um 
jogo importante, quando na altura estávamos 
a discutir a manutenção com o Deportivo da 
Corunha e precisávamos de um empate para 
salvarmo-nos, e foi o que aconteceu, além de 
ter sido o jogo de festejo, porque o Barcelo-
na tinha sido o campeão na jornada anterior 
diante do Atlético de Madrid e fizeram a fes-
ta em casa, nessa última jornada”.

Qual o jogador que mais te impressio-

nou ao longo da carreira?
“O Messi e no Ronaldo. Tenho de falar 

dos dois, porque são os melhores da história 
do futebol. Conseguem ter algo que os ou-
tros não tiveram, que é a regularidade, são 
os melhores dos últimos 15/16 anos, conse-
guem estar sempre no “top” dos melhores 
jogadores e isso é difícil de atingir. Existem 
outros grandes talentos da história do fute-
bol, mas não com esta regularidade, por isso, 
são os dois melhores”.

Qual o melhor golo da tua carreira?
“O golo contra o Sporting de Braga, em 

Alvalade, em 2011 e é um momento de ins-
piração, que os jogadores também vivem 
disso e necessitam, que acabam por marcar 
carreiras e são estes momentos que também 
dão brilho ao futebol, são momentos bonitos 
que os adeptos querem ver no estádio”.

O que mudou no futebol desde os pri-
meiros passos até agora?

“Mudou aquilo que são os nossos sonhos 
e objectivos, que depois são reajustados ao 
longo da nossa vida desportiva. No início 
temos o sonho de virmos a estar entre os 
melhores, mas temos de ir ajustando esses 
sonhos à realidade, porque começamos a ver 
que não são para todos”.

Quais eram os teus ídolos quando eras 
mais jovem?

“Um dos meus ídolos era o brasileiro 
Ronaldo (o fenómeno) e foi o jogador que 
mais me fez sonhar. A qualidade dele era in-
discutível, mas teve alguns azares na carrei-
ra, com as lesões, mas são aqueles jogadores 
que nos marcam e ainda por cima, nessa al-

tura, tinha 10 anos de idade, no Mundial de 
98, e seguia atentamente todos os jogos do 
Brasil”.

Quais as principais diferenças entre o 
campeonato espanhol e o português?

“A maior diferença que notei foi ao nível 
da qualidade. Em Espanha dão muita impor-
tância à qualidade, muitas vezes mais do que 
a nível físico. Os treinadores privilegiam 
muito esse aspecto do futebol, qualidade de 
execução e de jogo, até no pensar”.

Quais são as características que um 
bom extremo deve ter?

“Depende da forma como a equipa joga. 
Sou um extremo que joga à moda antiga, 
que gosta de jogar mais encostado à linha, 
mas também há aqueles extremos que gos-
tam de jogar mais em espaços interiores, que 
às vezes também causa desequilíbrios e são 
importantes numa equipa, mas tudo depende 
do modelo que é apresentado e daquilo que o 
treinador tem como objectivo, mas fico com 
a primeira opção, que é aquele extremo mais 
vertical e que arrisca”.

Quais os objetivos, a curto prazo, no 
CD Santa Clara?

“A nível pessoal quero disputar o maior 
número de jogos possíveis e também a nível 
colectivo alcançar o maior número de pon-
tos, se possível ultrapassar e fazer melhor do 
que no ano anterior”.

Qual é teu local favorito nos Açores?
“Para ser sincero, ainda não tive tempo 

para conhecer muitos locais. Cheguei numa 
altura complicada, que coincidiu com o pe-

ríodo de quarentena e o máximo que tive 
oportunidade de conhecer foi o centro da 
cidade, a Ribeira Grande também e, pouco 
mais, mas tenho ainda muito para descobrir. 
Dizem-me que é uma ilha muito bonita e 
quero explorá-la, assim que passar este pe-
ríodo mais complicado”.

Qual o teu prato tradicional favori-
to?

“É uma questão parecida à anterior, por-
que também ainda não tive tempo para explo-
rar, mas espero que o faça em breve, quando 
os restaurantes voltarem a abrir e tudo voltar 
a funcionar, dentro da normalidade possível. 
Contudo, provei o bife à regional, que foi 
algo que me agradou bastante”.
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Jorge Carreiro: o Navegador (2)
Nos ralis micaelenses, a década de 1970/1980, devido ao 25 de Abril, pode dividir-se em duas. A primeira, 
mais amadora, vai em crescendo até 1973. Após o interregno de 74, a segunda, mais profissional e com outros 
custos, atinge o seu apogeu nos inícios e meados dos anos 1980. Curiosamente, há como que uma geração 
que se retira, surgindo outra na 2ª fase. Jorge Carreiro é dos poucos, ou único, que nas duas fases se integra 
no grupo dos “principais”. Na primeira, esteve nas Voltas à Ilha de 70, 71 e 73 com grande protagonismo, 
sendo o ponto alto a vitória em 71. Na segunda, até 1983, como participante e gestor, através do team Apo-
lo Vinte. Importa recordar que estas edições contaram com os melhores equipas regionais e nacionais. Por 
conseguinte, é uma ocasião especial conhecer o seu testemunho.

Na Volta à Ilha de 1970, 
consegue, junto com o Carlos 
Riley, o 5º lugar da geral, sendo 
a segunda melhor equipa aço-
riana num Alfa Romeo 1750, um 
modelo recente na altura e um 
bom carro.

O Alfa Romeo na altura era um 
grande carro, um carro excelente, 
era do pai, que lho emprestava para 
fazer ralis, e o Carlos tinha jeito 
para aquilo, embora tenha acabado 
por fazer poucos, apesar de ter feito 
também algumas rampas.

Em 1971 obtém a vitória 
histórica na Volta à Ilha junto 
com o Raúl Mendonça. Como 
vos correu a prova?

Correu-nos muitíssimo bem, o 
carro estava muito bem afinado, 
muito bem preparado e o Raúl 
estava nos seus dias. Fizemos 
uma ótima prova, uma Tronqueira 
espetacular e tivemos uma receção 
extraordinária à chegada a Ponta 
Delgada, uma enchente de gente 
à nossa espera para nos saudar 
às 7 horas da manhã! Como não 
havia televisão, as pessoas acom-
panhavam os resultados pela rádio 

e durante a noite começaram a 
aperceber-se da possibilidade da 
nossa vitória, por isso, dirigiram-
se para a marginal, aguardando a 
nossa chegada. Bem, a partir daí, 
fomos alvo de várias homenagens, 
jantares, etc. Concluindo, foi uma 
vitória memorável, porque nin-
guém estava à espera, atendendo à 
qualidade da lista de concorrentes, 
com vários pilotos de nomeada 
continentais, enquanto nós éramos 

“apenas” a prata da casa.
Atendendo à qualidade da 

lista de concorrentes, partiram 
com que objetivo?

O primeiro era chegar ao fim 
com o carro em condições. O se-
gundo, ser o melhor micaelense.

Na edição de 73, com uma 
lista ainda mais rica, contando 
até com 2 pilotos de italianos de 
top, Sandro Munari (Lancia HF) 
e Paganelli (Fiat 124 Spyder), 
obtém, junto com Roberto Mota, 
um 4º lugar e melhor açoriano 
entre pilotos continentais mais 
rodados e muito melhor equipa-
dos. Recordações?

Foi também uma Volta espeta-
cular! O Roberto estava inspirado e 
o nevoeiro que apanhámos, em vez 
de nos prejudicar, favoreceu-nos, 
porque a grande virtude do Ro-
berto era realmente conduzir com 
nevoeiro. É que ele com nevoeiro 
via melhor do que sem nevoeiro 
(risos). Às vezes, até me perdia 
nas notas, mas ele dizia-me “Jorge, 
deixa isso por minha conta que eu 
estou a ver tudo”. Bem, o facto é 
que os outros pilotos continentais, 
embora muito bons, não tinham o 
conhecimento que nós tínhamos 
das estradas e com o nevoeiro isso 
agravava-se. 

Gostaria de o ouvir sobre as 

duas participações no Rali Tap, 
ambas com Raúl Mendonça. 
Recorda-se dos anos?

Penso que foi em 72 e 73. Após 
a Volta à Ilha, havia sempre uma 
equipa convidada, inclusive pelo 
Grupo Desportivo Comercial, para 
participar no Rali de Portugal, mas 
sem apoios monetários. O rali era 
muito, muito extenso! 

Desistiram então nas duas 
participações?

Numa, o Raúl estava muito 
cansado, foi-se abaixo fisicamente 
e batemos contra uma casa, dani-
ficando o carro. Era um rali muito 
difícil de chegar ao fim.

Ambas as participações fo-
ram com o BMW que venceu 
em 71?

Sim, com o Pai do Raúl sempre 
à nossa espera para confirmar se o 
carro estava inteiro (risos), mesmo 
em Lisboa, porque ele ia sempre 
connosco ver o rali. E o carro era 
dele!

Pode destacar uma ou duas 
qualidades dos vários pilotos 
com quem correu?

Carlos Riley: era um bom 
piloto, embora menos espetacular 
do que o irmão, muito calmo, 
sabendo o que estava a fazer. Já 
o  Mário Riley era espetacular 
ao nível de condução, dava mais 
gozo, arriscava mais. Mas importar 
referir que o Mário, como corria 
no Team Apolo 20,  beneficiava de 
uma situação diferente, porque se 
houvesse alguma batida,  isso era 
suportado pelo Team, enquanto 
o Carlos, antes da prova, o Pai 
dizia-lhe “meu amigo, o carro tem 
de chegar direito cá baixo, senão…
”(risos). Mas, gostei muito de 
andar com ambos. Roberto Mota: 
para além da sua desenvoltura a 
conduzir com nevoeiro,  era um 
piloto muito rápido, mais nervoso 
do que todos os outros, mas um 
piloto muito bom. João Tavares: 
piloto muito rápido, muito bom, 

levava as provas muito a sério, com 
uma atitude quase de profissional. 
Duarte Nuno: piloto também com 
quem gostei de andar, muito mais 
calmo, muito mais terra à terra, 
competia por gosto, mas estava 
num plano muito diferente dos ou-
tros que acabei de referir, mesmo 
o NSU era um carro mais fraco. 
Luís Índio: fiz vários ralis com ele, 
mas em provas  diferentes, menos 
exigentes, num Fiat 124, numa 
época em que a Fiat estava muito 
na moda. Conduzia bem e gostei 
de andar com ele. Além de tudo, 
era meu compadre, mas também 
estava num plano muito diferente 
dos primeiros, era outro campe-
onato. Horácio Franco (embora 

só fazendo um rali): entrava para 
ganhar, não havia ali meios ter-
mos. Recordo uma conversa que 
tivemos na altura do Team Apolo 
Vinte. Estava ele em 4º lugar du-
rante uma Volta à Ilha (1983), e 
então disse-me que queria chegar 
ao 3º lugar e perguntou-me, sendo 
eu o diretor desportivo, se tinha 
essa autorização. Respondi-lhe 
que ele tinha carta branca para 
ganhar o lugar de melhor açoriano 
e um pódio, e assim foi. É que, às 
vezes, como pretendíamos fazer 
as dobradinhas, tínhamos de lhes 
impor calma. Uma pessoa com 
quem também não cheguei a fazer 
ralis, mas admirava e de quem era 
muito amigo, aliás era e sou, é o 
Larama. Devido ao seu currículo 

em Angola, foi o responsável por 
dar um grande impulso aos nossos 
ralis. Era quase piloto de fábrica 
da Ford e trouxe consigo um carro 

espetacular. Ganhou duas Voltas 
à Ilha, por alguma razão foi! É 
porque era bom piloto.

Em relação aos outros nave-
gadores, mantinha uma relação 
boa com todos?

Criei muita amizade com toda 
a malta dos ralis, dei-me sempre 
bem com toda a gente e fiz gran-
des amigos. No que respeita aos 
navegadores, refiro o Deq Mota, do 
qual continuo a ser muito amigo, 
o Rui Torres, o Francisco Furtado 
“Carrelas”, sou amicíssimo dele.

Acompanhou, vivendo por 
dentro e por fora,  fases dife-
rentes dos nossos ralis. De qual 
guarda melhores recordações?

Guardo mais recordações da 
fase mais antiga, que não era tão 
profissional como hoje em dia, 
uma fase em que era muito mais 
barato fazer ralis do que atualmen-
te, cujos custos ninguém aguenta. 
Ou seja, até ao Team Apolo 20, 
acho que foi uma fase muito boa. 
Depois, já no Team, com as revi-
sões mecânicas, pneus, etc, a coisa 
já não era fácil.

Jorge Alves 
Fotos: Jorge Carreiro

Nota: a próxima entrevista será ao pi-
loto “Larama”  na edição de 30/5.

Volta à Ilha, 1970, com Carlos Riley no 
Alfa Romeo, 5ºlugar final e 2º melhor 
equipa açoriana.

Junto com Raúl Mendonça (esquerda) à 
frente do BMW 2002 numa foto de con-
sagração aos vencedores da Volta/71.

Em prova, naquela que viria a ser a pri-
meira vitória ( e, segundo Jorge Carreiro, 
única até à data) de uma equipa total-
mente micaelense (incluindo o BMW) 
competindo com pilotos continentais.

Entrega de prémios à equipa vence-
dora da Volta/71 no salão do Teatro 
Micaelense, com muito glamour social 
como acontecia naqueles anos.
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Diferenças
Encontre as 7 diferenças existentes

La
bi

ri
nt

o
Caça   palavras

Um pai aflito telefona ao médico:

- Doutor, o meu filho engoliu a minha 
lâmina de barbear.

- E o que é que o senhor fez?
- Passei a usar a máquina de barbear 

eléctrica…

Associe a imagem do monumento ao respectivo nome
Resposta certa

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

No emaranhado de letras encontre as palavras abaixo indicadas:

Aves da mesma pena andam jun-
tas.
A vida do homem é como uma vela 
acesa ao vento.
A vida é assim mesmo: um pau 
ensebado com uma nota falsa na 
ponta.
A vida não é só prazer…

Aves da mesma pena andam _________.
A vida do homem é como uma vela acesa ao 

_________.
A vida é assim mesmo: um pau _________ 

com uma nota falsa na ponta.
A vida não é só _________…

PARA RIR... COMPLETE

SUDOKU SUDOKU

Grau de difi culdade 
fácil

Grau de difi culdade 
difícil

Menor
Inferior
Abaixo
Vulgar

Somenos
Banal
Comum
Usual

Diz um homem de negócios para a sua 
secretária:

- Menina, marque-me uma reunião para 
as onze horas de sexta-feira.

- Sexta-feira escreve-se com “s” ou com 
“c”?

- O homem pensa um pouco e diz:
- Marque para quinta-feira.

Arena

Coliseu
de Roma

Coliseu de Roma

Anfi teatro
francês

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

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)

Atravessa uma fase em que a sua felici-
dade depende somente de si. Mantenha 
a serenidade e a paciência para poder 
aproveitar esta época protegida.

Tente expressar as suas opiniões e defen-
der os seus interesses de forma assertiva 
para poder impressionar as outras pessoas 
com a sua perspicácia.

Momento adequado para promover 
acordos, permutas e associações, es-
senciais para a materialização dos 
seus planos, relacionados com a sua 
carreira.

Pode sentir que as suas emoções estão 
mais enfatizadas e, neste sentido, pro-
cure evitar correr o risco de atuar de 
forma muito impulsiva ou rígida.

Certamente está a vivenciar o lado 
mais apaixonado e alegre da sua vida. 
É tempo de investir mais tempo na área 
sentimental e na relação amorosa.

Começa um período mais produtivo, 
mas precisa de contrariar o marasmo e 
de tomar iniciativas perseverantes para 
poder dar um abanão na sua vida.

A entrada do Saturno nesta Conste-
lação sugere o desprendimento de 
coisas materiais e de pessoas, que já 
não servem para a sua evolução indi-
vidual.

A felicidade depende particularmente 
de si e o futuro resultará das suas ações 
presentes. Deste modo, demonstre as 
suas capacidades com muita fé.

A família é extremamente importante 
para a sua harmonia interior e necessita 
do conforto do seu lar para conviver com 
as pessoas que realmente ama.

Terá de desenvolver estratégias dinâmicas, 
criativas e pioneiras para conseguir apro-
veitar este novo período de boas oportuni-
dades profissionais.

Altura favorável para evoluir em ter-
mos espirituais, de modo a estabele-
cer a harmonia interior que lhe trará o 
verdadeiro equilíbrio e felicidade.

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 
procurara 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.

signos

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

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

A vida afetiva evolui positivamente, mas 
precisa de efetuar algumas reestruturações 
para que a relação possa ter um desenvol-
vimento muito positivo.

GRUPO ORIENTAL

Céu geralmente muito nublado.

Períodos de chuva a partir da tarde.

Vento sul bonançoso (10/20 km/h).

ESTADO DO MAR

Mar de pequena vaga.

Ondas nordeste de 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 17ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS:

Ponta Delgada: 15 / 20ºC

GRUPO OCIDENTAL

Céu muito nublado, com boas abertas a partir da tarde.

Períodos de chuva fraca, passando a aguaceiros fracos.

Vento sudoeste moderado (20/30 km/h), rodando para oeste e 

tornando-se bonançoso (10/20 km/h).

ESTADO DO MAR

Mar cavado, tornando-se de pequena vaga.

Ondas oeste de 2 metros.

Temperatura da água do mar: 17ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz das Flores: 15 / 20ºC

GRUPO CENTRAL

Céu geralmente muito nublado.
Períodos de chuva, passando a aguaceiros para a noite. Con-

dições favoráveis à formação de neblinas.
Vento sudoeste bonançoso (10/30 km/h), rodando para norte 

à noite.
ESTADO DO MAR

Mar de pequena vaga.
Ondas do quadrante norte de 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 17ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS:

Horta: 16 / 21ºC
Angra do Heroísmo: 16 / 21ºC

13:15 - Alta Definição:T1 - SIC 22:00 - Mental Samurai - TVI

04:30 Os Malucos do 
Riso:T8 Ep.4

05:00 Etnias:T19 Ep.9
05:45 Marvel’s Spider-

Man:T1 Ep.24
06:00 Marvel’s Spider-

Man:T1 Ep.25
06:15 O11ZE:T2 Ep.33
06:45  Uma 

Aventura:T6 Ep.1
07:30 Uma Aventura:T6 

Ep.2
08:00  Olhó Baião:T2 

Ep.33
11:00  Nosso Mun-

do - Africa’s 
Deadliest:T1 Ep.5

12:00  Primeiro Jornal
13:15  Alta Definição:T1
14:00 E-Especial:T2 

Ep.19
O programa que 
lhe mostra todos 
os segredos de 
bastidores dos 
programas, dos 
atores, dos convi-
dados e de todas 
as caras da SIC. 
Apresentado por 
Sofia Cerveira e 
Ricardo Pereira.

14:45 Cinema
16:45 Cinema
18:57 Jornal da Noite
20:30 Olha por Mim:T1 

Ep.1
22:00 Quem Quer 

Namorar Com o 
Agricultor? - A 
Semana:T3 Ep.3

22:40 Quem Quer 
Namorar Com a 
Agricultora?:T3 
Ep.15

23:00 Terra Nossa:T3
00:45  Cinema
02:45 Televendas SIC

05:06 Mundo 
Maravilhoso:T1 
Ep.3

05:30 Espaço Zig Zag
05:31 Os Pequenos 

Contos de Wis-
mo Ep.7

05:35 Little People:T2 
Ep.11

05:45  Lulu 
Cambalhota:T2 
Ep.39

06:00 Zig Zag:T21 
Ep.140

06:10 Radar XS 
Extra:T1 Ep.7

06:15 Gawayn:T1 Ep.18
06:30 As Aventuras de 

Max - Magilika:T1 
Ep.16

06:40 Conta um 
Conto:T2 Ep.5

06:45 Radar XS 
Extra:T1 Ep.8

06:50 Desafio #FicoE-
mCasa: T1 Ep.7

07:00 Bom Dia Por-
tugal - Fim de 
Semana

09:00 Os Reis do Bioko
10:00 Verão M:T1 Ep.3
11:00 Aqui Portugal - 

Best Of:T1 Ep.8
12:00 Jornal da Tarde
13:30 Aqui Portugal - 

Best Of:T1 Ep.8
18:00 O Preço Certo
18:59 Telejornal
20:00 Eurovision: 

Europe Shine a 
Light

22:30 ABBA Forever: 
The Winner 
Takes It All

23:30 Ponto Sem 
Retorno

01:15 Não Me Sai da 
Cabeça:T1 Ep.5

01:45 Não Me Sai da 
Cabeça:T2 Ep.1

02:15 Anos a Viver 
Perigosamente: 
T2 Ep.5

03:15 Televendas

05:25 Campeões e 
Detectives

06:10 O Bando dos 
Quatro

07:35 Detective Maravi-
lhas
A colecção 
de livros 
infanto-juvenis 
“Detective Mara-
vilhas”, da autoria 
de Maria do 
Rosário Pedreira, 
gira em torno 
das aventuras 
e desventuras 
de um grupo de 
três jovens que 
dedicam os seus 
tempos livres à re-
solução dos mais 
variados mistérios 
e enigmas.

08:25 Inspetor Max
11:15 Querido, Mudei a 

Casa!
12:00 Jornal da Uma
13:25 Morangos com 

Açúcar
14:25 Fast & Furious
16:15 Jason Bourne
18:15 Anti-Stress
18:57 Jornal das 8
20:55 Quer o Destino
22:00 Mental Samurai
23:25 A vida lá fora
00:10 Big Brother
01:30 GTI
02:00 Chicago PD
02:40 Saber Amar
03:15 TV Shop
04:45 Os Batanetes

07:00 Espaço Zig Zag
13:55 Folha de Sala
14:00 As Crianças de 

Windermere
15:30  Dez por 

Cento:T2 Ep.1
16:25 Europa Minha
16:35 Em Busca do 

Museu Desco-
nhecido: T1 Ep.2

16:40 Biosfera:T18 
Ep.19

17:00 Eco-Lógica:T1 
Ep.7

17:25 Faça Chuva Faça 
Sol:T3 Ep.11

17:55 Os Mistérios de 
Frankie Drake:T2 
Ep.9

18:40 As Grandes 
Mentiras da 
História:T1 Ep.2

19:30 Fora do 
Baralho:T1 Ep.3

20:30 Jornal 2
21:04 Folha de Sala
21:15 Alma
22:15 Mulher Polícia
23:35 Três Meninas:T1 

Ep.1
00:30 Julie Andrews 

para Sempre
01:25 João Penalva, 

Personagem e 
Intérprete

02:20 Fora do 
Baralho:T1 Ep.2

03:15 Euronews

07:30 Açores Hoje
08:15 Biosfera
08:42 Zig Zag
08:57 Zig Zag
09:13 Gawayn
09:27 RTP3 / RTP Aço-

res
16:00 Notícias do 

Atlântico - Aço-
res

16:31 Santo Cristo - 
Santuário da 
Esperança

18:44 O Olhar Humano 
de Deus

19:30 Europa Minha
20:00 Telejornal Açores
20:48 Fernando Tordo 

com Orquestra 
Sinfónica Portu-
guesa

22:19 Refrigerantes 
e Canções de 
Amor

23:01 Luz Vermelha
23:48 Essência
00:03 Notícias do 

Atlântico - Aço-
res

00:33 Atlântida Madeira 
2020

02:04 O Olhar Humano 
de Deus

02:54 Europa Minha
03:20 Refrigerantes 

e Canções de 
Amor

04:00 Telejornal Açores
04:44 VIII Festival Mú-

sica no Colégio 
- 2019

06:05 Essência
06:15 Visita Guiada
07:02 Palcos Agora
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

TABELA DAS MARÉS
Baixa-mar:

04:29 – 16:39
Preia-mar:

10:39 – 22:51

FARMÁCIAS

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

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

BIBLIOTECAS

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 Ma-
rítimo (MRCC Delgada)
Tel. 296 281 777
Polícia Marítima de Ponta Delgada (PM Delgada)
Tel. 296 205 246

MUSEUS

MISSAS

SERVIÇOS CULTURAIS

Ponta Delgada 
Museu Carlos Machado

Inverno (de 1 de outubro a 31 de março)
Terça a domingo, das 9h30 às 17h

Verão (de 1 de abril a 30 de setembro)
Terça a domingo, das 10h às 17h30

Museu Hebraico Sahar Hassamaim de Ponta 
Delgada - Portas do Céu (Sinagoga)

Segunda a Sexta, das 13h00 às 16h30
Museu Militar dos Açores
Dias úteis: 10h00  - 18h00

Fim-de-semana: 10h00 - 13h30 / 14h30 - 18h00
Encerra aos feriados

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

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

Povoação

Biblioteca:
De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00 

Museu do Trigo
De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00

Sábados, Domingos e Feriados 11h00 às 16h00
Horário de Funcionamento

Ribeira Grande

Centro Comunitário e de Juventude
de Rabo de Peixe

Teatro Ribeiragrandense
Horário da 2ª a 6ª das 9h às 17h

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

Ribeira Grande 
Museu Municipal

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

Casa Lena Gal
Aberto de 2ª a 6ª - 09.00/17.00H

BOMBEIROS

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

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 escola-
res): 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h3

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

Semana >>  08h00 – Santuário do San-
to Cristo 08h30 – Matriz de 2ª a 6ª feira 
09h30 – Fajã de Cima (3ª a 6ª) 12h30 
– Matriz  17h30 - Casa Saúde Nossa Se-
nhora da Conceição (excepto segunda e 
sexta-feira). 18h00 – Igreja do Imaculado 
Coração de Maria 18h30 - Matriz; São 
José;  19h00 – São Pedro; Igreja Nª Sra. 
de Fátima -Lajedo; Santa Clara; Fajã de 
Baixo (3ª e 5ª); Saúde - Arrifes - (3ª e 5ª); 
Milagres - Arrifes - (4ª e 6ª).

Sábado >> 12h30 - Matriz  17h – Clínica 
do Bom Jesus 17h30 – Igreja do Cora-
ção Imaculado de Maria; Capela de São 
João de Deus -Fajã de Baixo; Casa Saú-
de Nossa Senhora da Conceição. 18h00 
– São José; Sete Cidades, Feteiras, Saúde 
- Arrifes. 18h30 – Matriz; Santa Clara; 
Fajã de Baixo. 19h00 - ;Mosteiros, São 
Pedro; Relva; São Roque, Candelária; 
Ginetes 19h00 - Fajã de Cima; Milagres 
- Arrifes. 20h00 - Covoada.

Domingo >> 08h00 – Santuário Santo 
Cristo; Saúde – Arrifes, Mosteiros 09h00 
– Igreja Senhora das Mercês; Clínica 
do Bom Jesus; Fajã de Baixo; Piedade - 
Arrifes. 09h30 - Piedade – Arrifes; 10h00 
– Matriz; Igreja Coração Imaculado de 
Maria – São Pedro; Santa Clara; Mi-
lagres – Arrifes 10h30 – Capela de São 
João de Deus - Fajã de Baixo; Covoada; 
Hospital Divino Espírito Santo; Várzea; 
Sete Cidades, Candelária, Milagres - 
Arrifes; Casa Saúde Nossa Senhora da 
Conceição. 11h00 – São José; São Pedro; 
Fajã de Cima 11h30 - Santa Clara; Fajã 
de Baixo; São Roque 12h00 – Santuário 
Santo Cristo; Matriz; Relva; Mosteiros; 
Ginetes, Feteiras; Saúde - Arrifes; Igreja 
Nª Sra. de Fátima Lajedo. 12h15 – Igreja 
de São Gonçalo - São Pedro 17h00 – Ma-
triz 18h00 – São José 18h30 – Fajã de 
Baixo 19h00 – São Pedro

COLISEU MICAELENSE

TEATRO MICAELENSE

JOGOS SANTA CASA

Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada

Sábados: das 14h00 às 17h00

GNR
Largo Dr. Manuel Carreiro, 9504-514 Ponta Delgada
TelFixo: 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 

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

Euromilhões
Próximo sorteio Sexta-feira

€ 72.000.000
Último sorteio 12/05/2020

9 16 29 37 39 + 4 11

M1lhão
Próximo sorteio Sexta-feira

€ 1.000.000
Último sorteio 08/05/202

SHP 23658

Totoloto
Próximo sorteio Quarta-feira

€ 1.000.000
Último sorteio 09/05/2020

9 26 34 39 46 + 8

Lotaria clássica
Próxima extração 18/05/2020

€ 600.000
Última extração 11/05/2020

1º Prémio 41099

Lotaria popular
Próxima extração 14/05/2020

€ 75.000
Última extração 07/05/2020

1º Prémio 06336

Totobola
Próximo concurso não disponível  

Último concurso 12/03/2020
CCC CCC CCC CCCC C

Encerrado por tempo indeterminado

PROGRAMAÇÃO 
SUSPENSA

PROGRAMAÇÃO 
SUSPENSA

Ponta Delgada – Farmácia Pacheco de Medeiros
Rua Açoreano Oriental, 12
Tel.: 296285062

Ribeira Grande - Farmácia da Misericórdia
Rua São Francisco 81
Telefone: 296472359

EFEMÉRIDES

MONTE BRASIL – Em 
Lisboa largando para 
P.Delgada e P.Vitória
MONTE DA GUIA – Em 
viagem de Ponta Delgada 

para Lisboa e Leixões
PONTA DO SOL -  Em viagem de Leixões para 
P.Vitória, Ponta Delgada, Pico e Velas
SÃO JORGE – Em P. Delgada

INSULAR - Em via-
gem para Lisboa
LAURA S - Em via-

gem para Ponta Delgada

FURNAS - Em via-
gem de Lisboa para os 
Açores 
CORVO - Em P. Delga-
da, saindo às 23 hrs para 
Leixões

BAÍA DOS ANJOS: 
Em Ponta Delgada

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA 

TRANSINSULAR

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

1568 - Maria, rainha dos escoceses, 
refugia-se em Inglaterra.

1596 - O reduto espanhol de La Fere 
capitula as forças francesas.

1907 - Assina-se o pacto de Cartagena, 
entre a Grã-Bretanha e Espanha, com o ob-
jectivo de contrariar os desígnios alemão em 
relação às ilhas Baleares e Canárias.

1969 - Uma nave espacial soviética 
aproxima-se do planeta Vénus para onde 
lança uma cápsula que transmite informa-
ções para a terra.

1979 - A polícia de El Salvador isola a 
capital do país, depois de dez dias de vio-
lência anti-governamental, que provocou 
44 mortos.

1982 - O Parlamento jugoslavo elege, 
pela primeira vez, uma mulher para o cargo 
de primeiro-ministro. Trata-se de Milka 
Planino.

1985 - Quarenta e oito pessoas morrem 
em novos actos de violência no Sri Lanka, 
enquanto as forças de segurança intensificam 
à perseguição a separatistas Tamules que 
massacraram dezenas de civis numa cidade 
sagrada budista.

1986 - O líder rebelde anti-sandinista 
Edén Pastora e mais 400 guerrilheiros so-
licitam à Costa Rica o estatuto de asilados 
políticos.

1990 - Morre Jim Henson aos 53 anos 
de idade, norte-americano criador de “Os 
Marretas” e “a Rua Sesamo”.

1991 - Com a entrada em vigor do 

cessar-fogo entre o governo e a rebelião 
armada no país, as armas calam-se no Luena 
(província do Móxico, e entra em vigor a 
paz em Angola.

1995 - Shoko Asahara, líder da seita 
“Verdade Suprema”, é detido pelas autori-
dades japonesas.

1997 - Um dia após a saída do presidente 
Mobutu do Zaíre, as forças de Kabila entram 
em Kinshasa.

2001 - Em Salvador, estudantes são 
espancados pela Polícia Militar em pleno 
campus da Universidade Federal da Bahia 
durante manifestação contra o então senador 
António Carlos Magalhães. O acto fica co-
nhecido como Passeata de 16 de maio.

2004 - O Estado americano de Massa-
chusetts se tornou o primeiro a permitir o 
casamento legal entre pessoas do mesmo 
sexo.

2005 - A sub-comissão permanente 
de investigação do Senado dos Estados 
Unidos da América apresenta provável 
rota de dinheiro do líder iraquiano, Saddam 
Hussein, até Moscovo (Rússia), mais pro-
priamente até ao chefe de gabinete dos dois 
presidentes. 

Pensamento do dia: “Ninguém pode 
domar a língua. É um demónio indomável” 
- Biblia Sagrada.

Este é o centésimo trigésimo sexto dia do 
ano. Faltam 229 dias para acabar 2020.

Azores Airlines
Voos suspensos

Air Açores
Voos suspensos

TAP
Chegada a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h15

Partida de Ponta Delgada para:
Lisboa: 12h55

MOVIMENTO AÉREO



Se não quiser vender
 os seus valores pode 

recuperar! 
Nós sabemos como... www.correiodosacores.pt

Rua Dr. João Francisco de Sousa nº 16 
9500-187 Ponta Delgada - São Miguel - Açores
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RELVA � 65.000€ FAJÃ DE BAIXO � 100.00€ SÃO PEDRO � SOB CONSULTA

V2 � ABC 96M²/LOTE � 730M² LOTE � ÁREA TOTAL � 328M² ESPAÇO COMERCIAL � ABC � 108M²/LOTE� 108M²

Ref. 1382
Possibilidade de restauro 
ou desenvolver projeto de 4 
Fogos. Entrada lateral 
pedonal. Anexos em ruínas.  

Ref. 1391
Lote. Localização 
Privilegiada! Zona calma, 
perto de diversos 
serviços.

Ref. 1393
Espaço Comercial destinado
a restauração.
Em pleno centro histórico 
de Ponta Delgada.

Sessões de esclarecimento para empresários
micaelenses sobre postura face à Covid-19

 A Câmara do Comércio e Indústria de 
Ponta Delgada, em parceria com a Unidade 
de Saúde da Ilha de S. Miguel (USISM), 
promove a realização de 3 sessões de in-
formação e esclarecimento sobre regras, 
medidas de prevenção, procedimentos e 
boas práticas que devem ser seguidas em 
sectores considerados prioritários, tendo 
em consideração o novo contexto decorren-
te da pandemia da Covid-19 e a próxima 
retoma de diversas actividades económicas 
em S. Miguel, a partir de 22 de Maio. 

Estas sessões têm também como objec-
tivo auxiliar as empresas, os trabalhadores 
e os clientes a manterem-se seguros e sau-
dáveis nos respectivos locais de prestação 
de serviços, minimizando a exposição e a 
transmissão do novo coronavírus.

As referidas sessões terão lugar pelas 10 
horas, com transmissão por via electrónica, 
sendo o respectivo calendário o seguinte: 

no dia 19 de Maio, com o linkhttps://forms.
gle/VyFmPq7MnDgFNjtWApara Cabelei-
reiros, Barbeiros, Esteticistas e Profissio-
nais de Beleza e Estética.

A sessão para o comércio em geral 
está programada para o dia 20 de Maio, 
com o linkhttps://forms.gle/X3iomCB1-
j14GYf437

A sessão para a restauração estão pre-
vista para o dia 21 de Maio, com o linkht-
tps://forms.gle/4zrUDe2dd6DrYhnN9.

Estas sessões são consideradas impor-
tantes para os vários sectores de actividade 
económica por forma a que estejam devida-
mente preparados para uma reabertura que 
garanta a segurança de funcionários e de 
clientes. Por isso, devem ser devidamente 
acompanhadas.

A orientação das estas sessões está a 
cargo de especialistas da Unidade de Saúde 
de Ilha de São Miguel.

 A vacina que está a ser desenvolvida 
por membros da Universidade de Oxford 
mostrou-se eficaz nos primeiros testes 
a macacos-rhesus, que têm um sistema 
imunitário semelhante ao dos seres huma-
nos, anunciou ontem um grupo de cientis-
tas.

Esta vacina também já está a ser testada 
em humanos mas ainda não existe confir-
mação se terá o mesmo efeito que teve nos 
animais, segundo a BBC. Caso tenha su-
cesso, poderá estar disponível no mercado 
em Setembro.

Os seis animais que foram vacinados 

apresentavam menos vestígios do corona-
vírus nos pulmões e nas vias respiratórias 
do que os restantes. Depois de 14 dias, 
alguns macacos já apresentavam alguns 
anticorpos contra a Covid-19. E depois 
de 28 dias, todos os vacinados já tinham 
anticorpos contra a doença. 

Os macacos também não desenvolve-
ram doenças autoimunes que era uma das 
maiores preocupações dos efeitos da vaci-
na, por parte dos cientistas.

Mais de 100 vacinas estão a ser testadas 
em todo o mundo para ajudar no combate à 
Covid-19. 

Vacina contra a Covid-19 teve sucesso
em macacos e está a ser testada em humanos

Detido traficante de droga em Vila Franca
A Esquadra da PSP de Vila Franca do 

Campo, a sequência de diligências de inves-
tigação, deteve um indivíduo de 34 anos, 
pela prática do crime de tráfico de estupe-
facientes tendo sido apreendida a quantia 
monetária de 5445 euros em notas de uso 
corrente; cerca de uma dose de cocaína; 13 

comprimidos Subutex entre outros objectos 
relacionados com a actividade ilícita. 

A Esquadra da PSP de Rabo de Peixe 
deteve um indivíduo do género masculino 
de 31 anos, por condução de veículo sob a 
influência de álcool, com uma taxa de alco-
olémia de 1,36 gramas por litro.

  Foi realizada operação de fiscaliza-
ção rodoviária, tendo sido fiscalizados 
19 veículos e detectadas 16 infracções de 
natureza contra-ordenacional por falta de 
inspecção periódica obrigatória do veículo; 
uso de telemóvel durante a condução de ve-
ículo e estacionamentos irregulares. 

Nos dias 19, 20 e 21 de Maio pelas 10h00


