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Romeiros não vão pagar quota e podem integrar
as romarias sem necessidade de se associarem

Há um certo mal-estar latente entre os romeiros em São Miguel. 
Há mesmo quem diga que são muitos os irmãos que se preparam 
para “atirar” o bordão ao chão, face às discordâncias. João Carlos 

Leite, Presidente da Associação do Movimento de Romeiros vem  
colocar água na fervura e afirmar que os romeiros não vão pagar 
quotas e que não são obrigados a associarem-se.
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Ilha de São Miguel terá sido 
povoada antes da chegada

dos portugueses
As teorias de que os Açores foram povoados antes do século 

XV já saíram do campo das hipóteses. Félix Rodrigues, investiga-
dor que em 2012 relançou o debate sobre esta matéria, defende que 
as instituições governamentais dos Açores já não podem afastar-se 
desta discussão.
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Sem contar com as viagens e com as propinas de Curso ou de Mestrado

Jovens açorianos pagam mais de mil euros 
por mês para estudarem fora da sua ilha

Érica RaposoMaria João Brasil Inês Bettencourt SilvaSofia Vieira

João Carlos Leite, Presidente da Associação de Romeiros

última

Tony Cabral no Comité 

de Investimentos da 
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No Estado de Massachusetts

“Só não 
fazemos 
o que não 
queremos”

Jovem empreendedor  André Leonardo

Um dos 50 seleccionados de entre uma lista de 300 
jovens empreendedores sociais de todo o mundo, André 
Leonardo participou em Tbilisi, na Geórgia, na escola de 
empreendedorismo social internacional. págs. 2e3

Investigador Félix Rodrigues 

Investigador Félix Rodrigues
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Jovem açoriano exemplo de empreendedorismo está já a preparar uma nova obra para o final deste ano

“Nós só não fazemos o que não queremos. 
E acredito, isto não é “psicologia barata” 

considera André Leonardo
Um dos 50 seleccionados de entre uma lista de 300 jovens empreendedores sociais de todo o mundo, André 

Leonardo, terceirense, participou de 6-17 de Fevereiro em Tbilisi, na Geórgia, na escola de empreendedorismo 
social onde se procuravam desenvolver projectos sociais que tenham real impacto no mundo. Numa iniciativa 

que contou com 10 equipas recheadas de jovens inspiradores dos quatro cantos do mundo, foi, no concurso final, 
a equipa de André Leonardo que venceu a competição final com o projecto “SocialSummits”. Tudo começou 
quando este açoriano decidiu vender flores, aos seis anos de idade, porta-a-porta. O seu primeiro negócio!

Hoje é considerado um dos sete jovens que estão a transformar o mundo. Mas André Leonardo diz que continua a 
não querer ficar por aqui. Quer motivar, incentivar, ver e fazer florescer. “Dá muito trabalho e custa imenso, mas 

pouco a pouco, o pouco torna-se muito”, remata, numa entrevista ao nosso jornal.

André Leonardo é considerado um dos 
“sete jovens que estão a transformar o mun-
do”. Pode explicar aos nossos leitores porque é 
que o definem assim?

Houve uma organização em Espanha chama-
da PANGEA que decidiu eleger 7 jovens que eles 
acreditam que estão a transformar o mundo, cada 
um nas suas áreas de actuação – política, social, 
etc. – e acreditaram que eu, dos Açores, pelo meu 
trabalho na promoção do espírito empreendedor 
em Portugal e no mundo, deveria fazer parte desta 
lista. Uma nomeação que naturalmente me deixou 
perplexo, mas muito contente. 

Fui buscar este prémio a Madrid o ano passa-
do onde participei num evento internacional com 
transmissão em todo o mundo. Foi único. Aliás, 
entrei em palco com a bandeira dos Açores. Foi 
muito, muito giro. Como consequência desse 
prémio, foi também lançado um livro (em espa-
nhol) “Pangea: Siete jóvenes que están transfor-
mando el mundo”, escrito pelos 7 jovens e que foi 

apresentado também em Madrid. Sinto sobretudo 
que é uma responsabilidade grande para continuar 
a inspirar e a fazer acontecer.

A palavra empreendedorismo tem para si 
que significado e desde quando decidiu incluí-
la na sua vida e na forma como encara o seu 
dia-a-dia?

Desde muito pequeno comecei a desenvolver 
os meus negócios. Aliás, tive o meu primeiro negó-
cio aos 6 anos onde vendia flores porta-a-porta. Na 
altura fazia-o de forma selvagem e sem qualquer 
tipo de estrutura, mas as coisas foram evoluindo 
para negócios mais complexos. Só quando cheguei 
à faculdade é que me apercebi que tudo isto que 
eu tinha feito tinha um nome: empreendedorismo. 
Adorei. Agarrei-me à temática e parece que não, 
mas já passaram 10 anos. Na altura ninguém fala-
va de empreendedorismo em Portugal e eu tinha 
de ler artigos em inglês ou francês. Hoje é dife-
rente. Passado este tempo ligado à temática, acre-

dito que ser empreendedor é um estilo de vida, 
uma forma de estar. É uma atitude. Ser empreen-
dedor é fazer acontecer, é perante cada problema, 
encontrar uma solução. Não é só criar negócios. É 
fazer acontecer seja nas nossas vidas particulares, 
seja trabalhando para outros, ou seja, criando ne-
gócios e abrindo portas. É algo transversal a tudo 
e a todos porque a verdade é que todos nós temos 
sonhos e projetos, mas para os conseguirmos al-
cançar vamos ter de fazer acontecer. Por nós.

No seu livro, lançado há um ano, “Faz 
Acontecer - Uma Volta ao mundo a conhecer 
empreendedores e negócios surpreendentes”, 
descreve-nos o quê? Que aventuras, que con-
tactos, que exemplos?

Durante um ano dei uma volta ao mundo a co-
nhecer pessoas inspiradoras que fazem acontecer. 
Tinha como objetivo recolher estas historias de 
gente que levantou o rabo do sofá e com muita for-
ça de vontade foi á frente e fez acontecer. Queria 
muito depois trazer estas historias de volta a casa 
e com isso mostrar aos portugueses que também 
eles, apesar das crises, troikas e FMI´s, podem fa-
zer acontecer. Foi duro, eu próprio, viagem com 
pouco dinheiro depois de ter vendido o que tinha e 
ter apresentado o projeto a 97 empresas, das quais 
apenas 7 aceitaram patrocinar o projeto. Dormi na 
rua, passei fome, fui assaltado… mas consegui! 
Não me queixo e valeu cada segundo. Neste livro 
encontram-se 16 histórias inspiradores de pessoas 
de todo o mundo dos mais diferentes estratos so-
ciais e áreas, assim como, algumas aprendizagens 
e reflexões próprias de quem esteve um ano sozi-
nho pelo mundo de mochila ás costas.

Que ensinamentos/exemplos encontrou nes-
ta sua viagem em busca de empreendedorismo 
jovem?

Imensos e muito diferentes, mas todos ligados 
pela mesma vontade de fazer acontecer. 

- Bel Pesce, uma empreendedora brasilei-
ra que contra todas as probabilidades conseguiu 
ingressar no MIT, fundar a sua própria empresa 
e tornar-se, ainda jovem, numa das pessoas mais 
influentes do Brasil pela forma como encara as 
adversidades.

- O português Ricardo Teixeira, que, mesmo 
ficando tetraplégico, continuou a «lutar», traba-
lhou na gigante Microsoft e criou a sua própria 
empresa de sucesso que emprega hoje 60 pesso-
as.
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Prepara já a publicação de mais alguma 
obra? Se sim, o que irá conter a mesma? Ou se 
não, porquê não uma publicação com as suas 
experiências mais actuais?

Sim, estou já a tratar disso. Apesar de ainda 
não poder revelar muito sobre isso, mas depois 
do impacto que o primeiro livro teve nas pessoas 
e depois de todas as mensagens que regularmente 
recebo, sou obrigado a continuar. A minha edito-
ra está muito contente pois ultrapassamos em 3 
vezes mais os resultados estimados por isso sim, 
estou já a preparar uma nova obra para o final des-
te ano.

Falando do presente, o que tem feito André 
Leonardo e por que experiências e vivências 
tem passado neste último ano?

Depois de ter ido ao mundo, e desde que che-
guei a Portugal, tenho-me dedicado a trazer o 
mundo de volta a casa. Durante o ano de 2016 
lancei o livro “Faz Acontecer” e fiz mais de 70 
palestras para mais de 25mil pessoas em Portu-
gal e Espanha. É muita gente. Tem sido incrível 
estar olhos nos olhos com todas estas pessoas e 
ver a alegria, a esperança e a vontade de lutar por 
algo mais que as pessoas sentem depois de ou-
virem as historias que recolhi pelo mundo. Para 
além disso, no final do ano passado fiz uma jor-
nada pessoal, de fé e perseverança, pelo Caminho 
de Santiago e que foi muito muito especial para 
recuperar energias e alinhar os próximos passos. 
Para me relembrar que por muito difícil que seja o 
caminho, acreditando e trabalhando muito, passo 
a passo as coisas acontecem.

Nos Açores, estamos como em termos de 
empreendedorismo? 

É um ecossistema muito recente. Começam a 
existir incubadoras, espaços de co-work, começa-
se a ouvir falar em ‘business angels’. As coisas 
levam o seu tempo. Sei sim, e aliás tenho honra de 
ser o embaixador desse programa, que o Governo 
Regional tem vindo a apostar no programa Edu-
cação Empreendedora que envolve mais de 2 mil 
alunos de toda região e que está a fomentar, em 
tenra idade, estas capacidades de fazer acontecer 

nos Açores. Ainda outro dia falava com um em-
presário conhecido em Portugal continental que 
me dizia que acredita que alguns dos próximos 
grandes empreendedores portugueses serão aço-
rianos. Eu concordo.

Para além disso, um dos primeiros grandes 
eventos de empreendedorismo do país aconteceu 
em 2011 na ilha Terceira, organizado por mim, e 
que contou na altura com oradores tão sonantes 
como Luis Filipe Vieira, Presidente do Benfica. 
Juntou 600 pessoas. Houve em 2012 uma segunda 
edição e este ano haverá a terceira. Quero que este 
se torne num evento de referência no mundo do 
empreendedorismo e quero fazê-lo aqui, no meio 
do Atlântico nos nossos Açores.

Fernão Magalhães continua a ser a sua 
grande inspiração ou não? Porquê?

É um português que descobriu mundo. Foi 
ousado como poucos e não desistiu até conseguir, 
portanto, naturalmente, é e sempre será uma ins-
piração para mim.

Disse, em entrevista anterior que “a grande 
lição desta volta ao mundo é que, de facto, o 
difícil é diferente do impossível!”. Continua a 
acreditar que sim? Em que sentido?

Sem dúvida. Nós só não fazemos o que não 
queremos. E acredito, isto não é “psicologia ba-
rata”. Isto é mesmo assim e eu tenho provas. Um 
tetraplégico à frente de 5 empresas, empregando 
mais de 60 pessoas, casado e com um filho? Um 
miúdo dos Açores dar uma volta ao mundo a en-
trevistar empreendedor? A ser eleito um dos jo-

vens que estão a transformar o mundo?! Isso é im-
possível… afinal não, é só muito difícil. Existirão 
naturalmente casos extremos mas quem quer que 
seja pode fazer acontecer na sua vida se e só se, 
quiser (muito). Dá muito trabalho e custa imenso, 
mas pouco a pouco, o pouco torna-se muito.

Sagrou-se recentemente vencedor de con-
curso internacional de empreendedorismo 
social, na Geórgia. Que prémio é este e o que 
representa para si?

Foi muito giro. Estive 15 dias em Tbilisi, um 
local inesperado, a participar com outros 50 jo-
vens empreendedores de todo o mundo em pa-
lestras e workshops. Tivemos de nos dividir em 
grupos e pensar num projeto que pudesse ter real 
impacto no mundo. Juntamente com o meu grupo, 
pensámos na nossa ideia e apresentamo-la a um 
júri de 5 empresários. Conseguimos ganhar com 
decisão unânime. Foi especial porque se trata de 
um concurso internacional cheia de jovens com 
currículos impressionantes e inspiradores. Foi 
mesmo muito bom. Em jeito de desabafo deixe-
me dizer que eu não sou o primeiro açoriano / 
português a ganhar este tipo prémios. Nós temos 
muito talento em Portugal, nos Açores… deem 
espaço e valorizem quem por cá anda porque nós 
somos tão bons ou melhores do que os outros.

Em que consiste o seu projecto “Social-
Summits” e, tendo em conta o financiamento 
que a sua equipa internacional recebeu para 
que possam ser dados os primeiros passos no 
desenvolvimento do projecto, quais são estes 

passos?
Nos meus projectos sempre tentei trazer uma 

mudança positiva à sociedade. Em todas as mi-
nhas iniciativas se há algo que posso dizer é que 
encontrar suporte para os concretizar não é fácil. 
Para o projecto onde viajei pelo mundo a recolher 
histórias inspiradoras de empreendedores estive 
2 anos a bater a quase 100 portas de empresas… 
existem imensas pessoas, ONG´s e entidades 
com projetos sociais que precisam e merecem 
esse suporte. Por outro lado, é importante que as 
grandes empresas e fundações tenham um espa-
ço onde possam partilhar ideias, politicas, me-
didas, em como podem impactar mais e melhor 
o mundo. Então criámos um projecto que visa 
criar um grande evento mundial onde juntemos 
durante 3 dias empreendedores sociais de todo o 
mundo, cheios de energia e ideias, com grandes 
fundações e empresas. Ainda vamos fazer alguns 
ajustes, mas o que pretendemos, no fundo, é co-
locar estes agentes em contacto e dar-lhes opor-
tunidade de se fazerem ouvir, de conversaram e 
de fazerem acontecer! Gostava muito aliás que 
o evento acontecesse nos Açores. Aliá, sugeri-o 
desde o primeiro momento aos meus colegas de 
equipa agendarmos este evento para ‘umas ilhas 
incrivelmente bonitas, situadas no meio do Atlân-
tico, onde existem vulcões, lagoas inacreditáveis, 
baleias e em simultâneo uma estrutura que nos 
permitia fazer acontecer este evento’. Não co-
nheciam. Ficam intrigados. Mostrei fotografias 
e ficaram deslumbrados. Apresentámos ao júri e 
todos deliraram. Vamos tentar. A equipa é inter-

nacional e este concurso abriu portas em diversas 
localizações tendo já inclusivamente surgido al-
gumas conversas para a Europa Central. Está tudo 
dependente de contactos que serão desenvolvidos 
brevemente, mas se puder puxar este evento para 
os Açores não hesito. 

O financiamento que recebemos será para os 
primeiros passos do projeto como conceção de 
imagem gráfica e site, assim como despesas de 
deslocação para abordarmos potenciais parceiros 
que nos permitam fazer acontecer este projeto.

Projectos para André Leonardo daqui para 
a frente?

Já este ano, criei a Faz Acontecer que se tor-
nou finalmente numa empresa que já está a tra-
balhar com uma série de municípios e empresas 
por todo o país, comunicando empreendedorismo, 
inspirando e aconselhando na disseminação do 
espirito empreendedor. Estou já a recrutar pesso-
as, a equipa está crescer porque eu já não consigo 
dar resposta e tudo e estamos já a lançar alguns 
projectos muito giros que será anunciados no pró-
ximo mês. Isto para além de outros projetos pes-
soais que tenho, que nada estão relacionados com 
a Faz Acontecer, e que também serão lançados 
este ano. Os Açores têm um potencial imenso no 
sector do turismo. Tem sido intenso mas estou em 
crer que os resultados vão ser muito bons.

Ana Coelho
Fotos: DR
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Félix Rodrigues defende maior envolvimento das instituições públicas nos estudos 
e diz que pré-povoamento dos Açores já não é uma mera hipótese

Ilha de São Miguel terá sido povoada antes dos portugueses 
mas há indícios noutras ilhas de outros povoamentos 

Pré-povoamento dos Açores já não é uma mera hipótese

Na Lagoa Azul, nas Sete Cidades, 
foram descobertos indícios de produ-
ção de cereais no ano de 1287. A des-
coberta colide com a data oficial do 
povoamento. 

Investigadores de um projecto 
internacional descobriram que as 

Sete Cidades, em São Miguel, eram 
povoadas no século XIII, ou seja, 
antes da data oficial do povoamento 
português. Tal como o “Correio dos 
Açores” avançou em primeira mão 
na sua edição do passado dia 18 de 
Fevereiro, os cientistas, que integra-

ram o projeto PALEONAO, estu-
daram sedimentos da Lagoa Azul e 
descobriram que houve produção de 
cereais naquela zona da ilha por volta 
do ano de 1287.

Segundo Vítor Gonçalves, pro-
fessor do Departamento de Biologia 

da Universidade dos Açores e mem-
bro da equipa de investigação, trata-
se de um contributo importante para 
a revisão da história dos Açores.

“Os dados que foram publicados 
demonstram que houve produção de 
cereais, nas Sete Cidades, em datas 
anteriores ao povoamento dos Aço-
res. São ideias novas, contributos 
para que se possa reanalisar a história 
dos Açores. Absolutamente”, disse 
ao DI.

O estudo, que reuniu cientis-
tas do Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéti-
cos (CIBIO) da Universidade dos 
Açores, do Instituto Dom Luiz da 
Universidade de Lisboa, das uni-
versidades da Corunha e Autónoma 
de Barcelona e de dois institutos de 
investigação da mesma cidade, bem 
como das universidades Edith Co-
wan e da Austrália Ocidental, preten-
dia reconstruir a dinâmica da vege-
tação na região da caldeira das Sete 
Cidades ao longo dos últimos 1000 
anos e fazer a reconstrução climática 
dos Açores com base em indicadores 
bioquímicos, químicos e geológicos 
da Lagoa Azul. No fundo, os cien-
tistas pretendiam compreender como 
foram modeladas as paisagens das 
Sete Cidades.

A datação dos elementos recolhi-
dos foi feita por Carbono 14 e o estu-
do acaba de ser publicado na revista 
científica internacional “Quaternary 
Sicence Reviews”.

Conforme pode ler-se no docu-
mento, o estudo de pólenes e esporos, 
combinado com a análise do carvão e 
de fósseis de vários microrganismos, 
nos sedimentos acumulados no fundo 
da Lagoa Azul, na caldeira das Sete 
Cidades, revelam que São Miguel já 
era habitada por volta de 1287, sendo 
que a revelação colide com a data que 
é comummente aceite como sendo a 
data do povoamento das ilhas.

Conforme lembram os investi-
gadores “a data mais consensual da 
colonização humana dos Açores é 
1432, quando Gonçalo Velho Cabral 
chegou à ilha de Santa Maria”.

Indícios em várias ilhas

Contudo, há linhas de investiga-
ção que defendem que houve povo-
amento anterior. Há, aliás, mapas de 
1339 onde as ilhas do Corvo e de São 
Miguel já estão assinaladas, embora 
com nomes diferentes (Corvinaris e 
Caprara, respetivamente).

Entretanto, têm sido descobertas, 
em várias ilhas, estruturas que podem 
indicar a presença pré-portuguesa no 
arquipélago.

Na Terceira, a questão foi levan-
tada em torno de estruturas como o 
complexo megalítico da Grota do 
Medo, onde foi identificada e data-
da (por um laboratório de análises 
norte-americano) uma pia com, pelo 
menos, 950 anos - ou seja, do ano de 
1064. 

As teorias de que os Açores fo-
ram povoados antes do século XV já 
saíram do campo das hipóteses. Félix 
Rodrigues, investigador que em 2012 
relançou o debate sobre esta matéria, 
defende que as instituições gover-
namentais dos Açores já não podem 
afastar-se desta discussão.

“Não se podem desperdiçar estas 
oportunidades científicas. Estamos 
num ponto sem retorno. As evidên-
cias já deixaram de ser hipóteses. Há 
posições tomadas há pouco tempo, 
posições intelectuais e crenças não 
científicas, que terão de ser mudadas, 
até para não correrem o risco de cair 
no ridículo. A negação destas hipóte-
ses não faz sentido”, avançou.

Segundo o professor da Universi-
dade dos Açores, o envolvimento do 
Governo Regional no apoio à inves-
tigação destes indícios que oferecem 
novas luzes sobre a história do arqui-
pélago é fundamental até para validar 
o trabalho produzido ao nível cientí-
fico.

“O trabalho científico traz mais-
valias ao arquipélago, mas a valida-
ção é da competência do Executivo. 

Não nos compete validar aquilo que 
é património de todos - validar a im-
portância destes factos e artefactos é 
competência do Governo Regional”, 
sustentou.

No fundo, defende Félix Rodrigues, 
não se pode parar a ciência.

“Não se pode impedir a datação. 
Este estudo que diz respeito à Lagoa 
Azul, nas Sete Cidades, tinha a ver 

com geologia, com sedimentos, e não 
se pode impedir esses trabalhos. Estes 
resultados vêm, efetivamente, abrir 
um novo conjunto de hipóteses que 
até agora estavam completamente fe-
chadas”, avançou.

Sobre o estudo internacional nas 
Sete Cidades, que concluiu que São 
Miguel estava povoada em 1287, Fé-
lix Rodrigues considerou tratar-se de 

mais um contributo que vem dar de-
senvolvimento às teorias do pré-povo-
amento dos Açores. 

Agora há outras questões por co-
locar e há, também, respostas que 
são de fácil compreensão, entende o 
académico.

“Agora toda a gente quer saber 
como, quando e porquê e, nos Aço-
res, há razões mais do que suficien-
tes para explicar o desaparecimento 
destes povos - que podem ou não ter 
origem na mesma região geográfica, 
porque isso não tem nada a ver. Nas 
Sete Cidades, por exemplo, a última 
erupção que se conhece ocorreu há 
600 anos. Esses fenómenos podem ter 
provocado a extinção da população ou 
a sua migração para outras zonas da 
ilha. Nos Açores, os sismos e as erup-
ções são uma atividade que ocorre 
com frequência o que pode justificar 
o facto de as ilhas estarem desabitadas 
quando os portugueses chegaram”, 
sustentou. 

Em 2012, recorde-se, Félix 
Rodrigues - que também estudou es-
truturas no Monte Brasil - chamou a 
atenção a existência de um complexo 

megalítico na Grota do Medo, no Posto 
Santo. Nessa altura, a direção regional 
da Cultura nomeou uma comissão en-
carregue de estudar as estruturas, mas 
foi o professor da Universidade dos 
Açores quem avançou com a datação 
de uma pia encontrada no local.

O laboratório norte-americano, 
responsável por esse trabalho, fez sa-
ber que o material aglomerante que 
soldou uma fratura existente na es-
trutura quadrangular esculpida numa 
rocha tinha pelo menos 950 anos.

Nessa altura, Sir Barrington Win-
dsor Cunliffe, arqueólogo da Univer-
sidade de Oxford, garantiu que no 
Posto Santo há argumentos para um 
estudo sério. 

“Se somos educados com uma vi-
são e alguém a contraria, é natural que 
se rejeite essa alternativa. O que digo 
é: se há uma alternativa, examinem-
na, olhem para ela, desmontem-na, 
tentem contrariá-la ou prová-la. Com 
argumentos”, dizia o arqueólogo, a 26 
de outubro de 2014, em entrevista ao 
DI. 

Ana Coelho/DI

SETE CIDADES  Projeto pretendia compreender a modelação das paisagens em torno da lagoa

GROTA DO MEDO  Uma das estruturas, datada em 2014, é do século XI
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Alfredo Cruz, escritor lançou livro em Ponta Delgada na passada Quinta-feira

Capacidade de decisão e coragem 
salvaram vidas

Em 2001, um voo da Air Transat en-
trou para história. O avião da companhia 
canadiana fez o maior voo planado que há 
memória na aviação civil. As incidências 
desse voo com destino a Lisboa e que foi 
desviado para a Terceira são abordados 
em “Renascer sobre o Atlântico” que é hoje 
apresentado na Base das Lajes. Quais os 
principais aspetos que aborda nesse livro?

O voo MER248 apenas existe na ficção do 
autor. O livro baseou-se numa história real que 
aconteceu no dia 24 de agosto de 2001 com um 
avião Airbus 330 pertencente a uma companhia 
aérea canadiana, voando do aeroporto interna-
cional Lester B. Pearson em Toronto, no Cana-
dá, com destino ao aeroporto internacional de 
Lisboa. Como é conhecido, o voo por razões 
técnicas, uma fuga massiva de combustível no 
motor direito, ficou sem combustível a cerca de 
150 quilómetros da pista das Lajes. Perante a 
emergência crítica o comandante do avião so-
licitou e foi autorizado a divergir o voo para as 
Lajes.  Voando como um verdadeiro planador 
o comandante numa manobra aérea raramente 
vista na história da aviação conseguiu de for-
ma excecional aterrar em segurança na pista da 
base das Lajes. O livro é uma história ficcio-
nada com base na realidade daquele voo, mas 
é muito mais que isso, descreve de uma forma 
pormenorizada a ansiedade dos pilotos no co-
ckpit durante a emergência, descreve também 
o pânico e o medo entre os passageiros quando 
se aperceberam da realidade de voarem num 
avião sem motores e que caminhavam rapida-
mente para o seu túmulo dentro daquele avião 
que se tornara num verdadeiro caixão voador. 
Dentro da cabine dos passageiros, ao apercebe-
rem-se da mais que provável amaragem, houve 
um pouco de tudo, choros, rezas, ataques de 
pânico e histerismo. Nas suas mentes ansiosas 
só um milagre conseguiria evitar a tragédia.

Embora baseado em factos reais, “Re-
nascer sobre o Atlântico” é um livro de fic-
ção. Existe uma barreira que separa a reali-
dade e a ficção ou ambas estão misturadas?

Não existem barreiras determinantes en-
tre a realidade e a ficção, elas entreolham-se e 
cruzam-se no emaranhado da escrita criativa. 
A ficção em virtude da sua criatividade per-
mite ir mais além e é mais ampla permitindo 
expandir-se por áreas do social e da cultura. 
A ficção contem sempre um lado autobiográ-
fico, por exemplo o meu último livro “O Voo 
do Falcão” é profundamente autobiográfico. 
O livro “Renascer sobre o Atlântico” pela sua 
própria essência não é tanto. Por razões da pró-
pria estrutura do livro e da melhor perceção da 
história pelo leitor a narrativa é feita ao lon-
go da obra por três narradores, o comandante 
do avião, o controlador e um dos passageiros. 
Cada um narra os factos e os diferentes aconte-
cimentos na sua própria perspetiva.

Quais os aspetos que o impressionaram 
mais nesse voo que tinha quase tudo para 
acabar em tragédia mas teve um final feliz?

O que mais me impressionou naquela ma-
nhã de agosto foi a qualidade técnica e profis-
sional dos controladores e dos bombeiros de 
serviço naquele nascer do dia de verão. Os dois 
controladores portugueses de serviço naquela 
noite, o supervisor no controlo de aproximação 
e o controlador na torre de controlo, demostra-
ram, para além do seu grande profissionalismo, 
uma coragem e uma abnegação extraordiná-
rias. Não existem milagres na aviação, existem 
sim inúmeros fatores que se conjugados po-
dem contribuir para o sucesso ou o insucesso. 
Naquele dia os fatores conjugaram-se de uma 
forma quase perfeita o que permitiu que o voo 
não acabasse numa enorme tragédia. Não tenho 
quaisquer dúvidas que a capacidade de decisão 
e a coragem do supervisor português no con-
trolo de aproximação das Lajes, naquela noi-
te, foram os fatores decisivos para que aquele 
enorme Airbus fosse capaz de aterrar em segu-
rança na enorme pista das Lajes. A capacidade 
técnica e o profissionalismo do comandante do 
avião ao aterrar aquele enorme avião, sem mo-
tores, só com parte dos sistemas hidráulicos e 
muito limitado nos comandos de voo, foi tam-
bém absolutamente impressionante.

Para além das incidências do voo 
MER28, que outras situações que se podem 
ser consideradas marcantes que tem memó-
ria e que ocorreram nas Lajes onde prestou 
serviço como militar?

O que sempre mais me impressionou nos 
cerca de dez anos em que voei nos helicóp-

teros SA-330 PUMAS e exerci variadíssimas 
funções de comando na Base Aérea N. 4, foi 
sempre a capacidade profissional e técnica, o 
arrojo, a abnegação e a coragem demonstra-
das pelos pilotos e restantes tripulantes dos 
helicópteros e dos aviões durante a execução 
das missões de salvamento no mar ou nas mis-
sões de evacuação médica intra-ilhas. Muitas 
dessas missões aéreas eram e continuam a ser 
executadas muitas vezes de noite e em condi-
ções meteorológicas inclementes. Nunca esses 
heróis viraram a cara à luta, sempre com o cla-
ro objetivo de salvar vidas, pondo muitas das 
vezes as suas próprias vidas em risco.

Sinopse
Num fim de tarde de Agosto um avião 

Airbus 330 da companhia canadiana Air Mer-
cury descola do aeroporto internacional de 
Toronto com destino ao aeroporto de Lisboa. 
Um comandante experiente, aventureiro, mas 
com um passado marcado por problemas com 
a justiça, um co-piloto jovem e inexperiente 
e uma equipa de assistentes de cabine muito 
competentes constituem a tripulação do voo 
MER 248. O avião transporta 283 passageiros 
na sua maioria emigrantes portugueses e luso-
descendentes.

A cerca de 12000 metros de altitude numa 
noite calma e tranquila o voo prossegue nor-
malmente e na cabine de passageiros reina um 
ambiente de felicidade e alegria. No cockpit a 
rotina instala-se, os pilotos conversam e vigiam 
os sistemas do avião.

A meio da viagem um aviso aparece num dos 
sistemas alertando para um problema técnico 
num dos motores. Passados alguns minutos 
são de novo alertados para uma situação de 

desequilíbrio da quantidade de combustível 
entre os dois grupos principais que alimentam 
os dois motores. Os pilotos tentam compreender 
a razão para este misterioso desequilíbrio. Com 
as indicações de combustível cada vez mais 
baixas, e sem uma explicação lógica, o coman-
dante decide divergir o voo para o aeroporto 
das Lajes nos Açores.

Subitamente os dois motores do avião param 
por total falta de combustível. É uma situação 
dramática, a meio do oceano o avião mergulha 
na noite escura em direção ao abismo. Dentro 
do cockpit os pilotos lutam desesperadamente 
para trazerem o avião sob controlo. Na cabine 
de passageiros o caos, o drama, o medo e o 
horror instalam-se definitivamente. A amara-
gem é cada vez mais uma realidade. Dentro 
daquele que acabara de tornar-se um caixão 
voador instala-se o medo, e o pânico é total ao 
aperceberem-se que caminham rapidamente 
para o seu túmulo. Há gritos, choros, rezas, 
ataques de pânico e histerismo. Só um milagre 
conseguirá evitar a tragédia.

Sobre o autor

ALFREDO PEREIRA DA CRUZ nasceu no 
concelho de Alcobaça no ano de 1949.

Ingressou na Força Aérea Portuguesa em 
1968 e foi brevetado como piloto de Alouette III 
na Base Aérea N. 3 em Tancos, em Dezembro 
de 1970.

De 1971 a 1973 completou uma comissão 
no norte de Moçambique, onde voou cerca de 
oitocentas horas em combate em helicópteros 
Alouette III.

Depois de terminado o curso na Academia 
Militar em 1976, continua a sua carreira como 
piloto tendo atingido o posto de Tenente Gene-
ral, sempre ao serviço da Força Aérea. Durante 
cerca de vinte anos voou operacionalmente o 
helicóptero SA-330 PUMA, fundamentalmente 
na nobre missão de Busca e Salvamento sobre 
o mar.

Foi professor no Instituto de Altos Estudos 
da Força Aérea, chefiou a Divisão de Plane-
amento Estratégico Militar no Estado-Maior 
General das Forças Armadas e desempenhou as 
funções de Inspector-Geral da Força Aérea. Du-
rante a sua carreira desempenhou variadíssimas 
funções operacionais onde, entre outras, se 
incluem o comando da Base Aérea das Lajes, o 
Comando Operacional dos Açores, o Comando 
Operacional da Força Aérea e o Comando do 
Centro de Operações Conjunto da NATO em 
Lisboa.

Foi piloto operacional em diversas Es-
quadras da Força Aérea e tem cerca de 4 500 
horas de voo, nomeadamente em Alouette III 
e PUMA.

Actualmente desempenha as funções de Di-
rector da revista da Força Aérea “Mais Alto”.

AE/DI

“Renascer sobre o Atlântico - O voo MER28”, da autoria de Alfredo Cruz, aborda a história ficcionada do voo do avião que aterrou sem motores na Lajes 
em 2001. O livro é lançado hoje na Base das Lajes. Numa iniciativa das editoras Fronteira do Caos e VerAçor a obra foi lançada, na passada Quinta-feira, 

dia 23, na Biblioteca Pública de Ponta Delgada, com apresentação a cargo da escritora Madalena San-Bento. 
Renascer Sobre o Atlântico é uma ficção baseada numa história real, que tem como cenário o céu do Açores. Passados já 15 anos, ainda subsistem dúvidas 
sobre qual o “mérito relativo” de factores como os da tecnologia, da capacidade humana, das condições atmosféricas, da dimensão geográfica ou (para os 

crentes) da “vontade divina”, que permitiram impedir uma mais que certa tragédia. Alfredo Cruz, um General, piloto da Força Aérea Portuguesa, vestiu o 
fato de autor e apresenta-nos a sua versão, em romance, do que estava destinado a ser mais um horrível acidente envolvendo um avião comercial. 

Através da sua escrita, penetramos nos domínios onde ninguém desejará alguma vez estar.  Porque inspirado em factos reais - e na investigação possível 
dos mesmos - o leitor nunca reconhecerá a realidade, mesmo que a esteja a ler.
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Estudo do Observador Cetelem analisa os desafios do sector automóvel

60% dos portugueses preferem comprar carros que consumam menos combustível

Mercado automóvel 
português é o que mais deve 

crescer em 2017

Os portugueses e os polacos são, 
na Europa, os que mais se preocu-
pam com o consumo de combustível 
na hora de adquirir um veículo, ain-
da que este critério seja importante 
para a generalidade dos condutores. 
60% dos automobilistas nacionais 
colocam o consumo nos três princi-
pais critérios de compra automóvel, 
apenas ultrapassados pelos turcos 
(62%) e pelos sul-africanos (66%). 
Em comparação, de acordo com o 
Observador Cetelem, são os belgas, 
os franceses (42%) e os chineses 
(31%) que menos consideram o 
consumo de combustível quando 
compram um veículo.

O preço surge, para a grande 

maioria dos países, como o fator mais 
importante a ter em conta quando se 
adquire um automóvel. Em Portu-
gal, 70% colocam o preço nos três 
principais critérios de compra, antes 
do consumo (60%) e da segurança/
comportamento da viatura (50%). 
Seguem-se o conforto interior (21%) 
e a potência/performance (20%).

Já a marca, por exemplo, apenas 
é tida em conta por 18% dos condu-
tores portugueses como um dos três 
critérios de compra principais, um dos 
valores mais baixos dos quinze países 
analisados (média de 20%). Também 
são os portugueses que menos colo-
cam em primeiro lugar o estilo e o 
design da viatura (14% vs média de 
18%), o impacto ambiental (7% vs 

média de 10%) e o país de produção 
(2% vs média de 5%).

«O facto de os condutores coloca-
rem o preço, o consumo e a segurança 
no topo das suas prioridades, revela 
como a viatura ainda é encarada de 
forma bastante pragmática pelos 
portugueses. No entanto, o design 
e a personalização estão a torna-se 
cada vez mais importantes. Obser-
vamos marcas a apostar em modelos 
revivalistas, com grande aceitação, 
e o surgimento de características 
inovadoras, como o design olfativo, 
que irão integrar os requisitos de 
cada vez mais pessoas no futuro» 
comenta Pedro Ferreira, diretor da 
área automóvel do Cetelem.

O mais recente estudo do Obser-
vador Cetelem revela que Portugal 
é um dos países que apresenta um 
maior crescimento no mercado de 
veículos particulares novos (VPN) 
e, de acordo com as previsões, será 
mesmo o que mais cresce em 2017. 
Este ano, o mercado nacional de-
verá chegar às 215 mil unidades 
e apresentar um crescimento de 
6,4%. No top dos países com previ-
são de maior crescimento em 2017 
estão, depois de Portugal, a China 

e a Itália, com variações de 6% e 
5%, respetivamente.

De uma forma global, o mercado 
automóvel apresenta um bom com-
portamento. Entre 2009 e 2015, o 
mercado mundial de automóveis par-
ticulares e de veículos ligeiros cresceu 
cerca de 40%. Em 2015, registaram-
se 87 milhões de veículos novos 
desta categoria, ultrapassando os 
valores de 2007, o ano pré-crise, em 
que foram vendidos 68,5 milhões de 

veículos ligeiros novos. Em Portugal, 
a recuperação do mercado automóvel 
verifica-se apenas a partir de 2012, 
ano em que se registaram 95.290 veí-
culos particulares novos. Este número 
aumentou progressivamente nos anos 
seguintes: 105.921 (2013), 142.993 
(2014), 178.496 (2015), 202.000 
(estimativas para 2016) e 215.000 
(estimativas para 2017).

Algumas das razões apontadas 
pelo estudo para esta recuperação do 
mercado são, na Europa, o aumento 

do poder de compra das famílias, a 
melhoria dos rendimentos, a redução 
do preço dos combustíveis e a baixa 
inflação, que influenciaram a renova-
ção do parque automóvel. No caso das 
empresas, as condições favoráveis ao 
investimento e as ofertas de aluguer 
de longa duração também proporcio-
naram a renovação das frotas. 

«Em Portugal, os efeitos prolon-
gados da crise económica internacio-
nal de 2008 contribuíram para que 

a recuperação do setor automóvel 
fosse mais lenta do que noutros pa-
íses. O parque automóvel nacional 
envelheceu e surgiu uma necessidade 
de renovação, que se manifestou 
nas vendas dos últimos anos e nas 
previsões para o ano atual, que são, 
juntamente com Itália, das mais 
elevadas na Europa», reflete Pedro 
Ferreira, diretor da área automóvel 
do Cetelem.
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Mais de metade dos automobilistas portugueses prefere comprar um veículo usado

Portugueses entre os que mais compram automóveis topo de gama

Portugueses mais ligados ao telemóvel do que ao automóvel

Em Portugal, as marcas pre-
mium representam 24% das ven-
das de veículos novos. Apenas a 
Alemanha (29%), o Reino Unido 
(27%) e a Bélgica (27%) apresen-
tam quotas de mercado mais ele-
vadas para marcas topo de gama, 
entre os quinze países analisados. 
O mais recente estudo do Obser-
vador Cetelem revela ainda que, 
no que diz respeito aos modelos, os 
veículos berlina e carrinha são, no 
geral, os que mais conquistam os 
automobilistas nacionais.

É na Europa que as marcas 
premium são mais representadas, 
com um mercado apoiado essen-
cialmente pelas empresas, através de 

soluções de financiamento e aluguer 
de longa duração. O estudo aponta 
ainda outros fatores que levam ao 
crescimento das marcas topo de 
gama, como a aposta em modelos 
alternativos à tradicional berlina, o 
que parece cativar novos segmentos 
de consumidores. 

Berlina e carrinhas no topo 
das preferências

Os modelos berlina (44%) e car-
rinha (21%) são, no geral, os que re-
únem mais utilizadores em Portugal, 
seguidos pelos monovolumes (10%). 
Os restantes países analisados tam-
bém utilizam sobretudo o modelo 
berlina (57%), mas optam menos do 

que os portugueses pelas carrinhas 
(11%), que surgem em segundo 
lugar, juntamente com os 4x4 SUV 
(11%). Os restantes tipos de veículos 
conduzidos pelos portugueses são os 
4x4 SUV (7%); os coupés - cabriolé 
(6%); os combispace (6%) e outros, 
como os utilitários (6%).

No que diz respeito às intenções 
de compra dos portugueses para os 
próximos dois anos, os modelos 
berlina (19%) e carrinha (15%) con-
tinuam a dominar as preferências, 
seguidos pelos 4x4 SUV (9%). Os 
valores são, no entanto, inferiores às 
intenções de compra destes modelos 
nos quinze países analisados, exceto 
no caso das carrinhas: berlina (36%); 
4x4 SUV (19%) e carrinha (11%).

Portugal é o país europeu onde 
se regista o mais elevado nível de 
ligação ao telemóvel: 7.0 valores, 
numa escala de 1 a 10, superando 
a sua ligação ao automóvel (6.8 
valores). Ainda assim, a ligação 
dos portugueses ao automóvel é 
superior à dos belgas, franceses, 
italianos e britânicos, mas abaixo de 
países como a Alemanha, a Polónia 
e Espanha. Estas são algumas das 
conclusões do estudo do Observador 
Cetelem sobre os desafios do setor 
automóvel.

«As gerações mais jovens são as 
que mais tendem a preferir o telemóvel 
em relação ao automóvel, algo que 
também resulta da sua disponibilidade 
financeira. No entanto, as necessida-
des que acrescem à vida adulta e o 
crescimento da família são facilitados 
pela posse de um veículo, de forma 
que, provavelmente, a sua ligação ao 
automóvel se fortalecerá de forma gra-
dual», explica Pedro Ferreira, diretor 
da área automóvel do Cetelem.

Automóveis são mais essenciais 

e bonitos do que há 20 anos. Para 
82% dos automobilistas portugue-
ses serão tão ou mais importantes 
no futuro

 
Quando questionados sobre o que 

mudou no automóvel nos últimos 
anos, os portugueses acreditam que as 
viaturas se tornaram mais essenciais 
(57%), mas também mais bonitas 
(68%), fazendo sonhar mais do que 
antigamente (51%).

De acordo com o estudo do Ob-

servador Cetelem, também a maioria 
dos polacos (58%) e dos espanhóis 
(54%) consideram o automóvel mais 
indispensável hoje em dia, embora em 
países fora da Europa, como na China, 
na África do Sul e na Turquia, esta 
opinião seja ainda mais vincada.

No futuro, o carro continuará a 
ter um papel relevante para os por-
tugueses. 62% dos automobilistas 
nacionais afirmam que, dentro de dez 
anos, o automóvel será tão essencial 
como atualmente, com 20% dos in-
quiridos a responder que será ainda 
mais importante. Pelo contrário, 18% 
acreditam que o automóvel será menos 
importante daqui a dez anos.

As análises e previsões deste estudo 
foram realizadas em colaboração com 
a empresa de estudos e consultoria 
BIPE (www.bipe.com). Os inquéritos 
quantitativos aos consumidores foram 
conduzidos pela TNS Sofres, em junho 
de 2016, em quinze países – África do 
Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, China, 
Espanha, Estados Unidos da América, 
França, Itália, Japão, México, Polónia, 
Portugal, Reino Unido e Turquia. No 
total, foram inquiridos mais de 8.500 
proprietários de automóveis. 

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas 
Personal Finance

Pertencendo ao Grupo BNP Pari-
bas, o BNP Paribas Personal Finance 
é especialista no financiamento a par-
ticulares. Com cerca de 20.000 colabo-
radores, em 28 países e 4 continentes, 
o BNP Paribas Personal Finance é Nº1 
em França e na Europa. Exercendo a 
sua atividade sob a marca comercial 
Cetelem, disponibiliza uma gama 
completa de crédito a particulares 
intermediada através de parceiros do 
Retalho especializado,  concessioná-
rios automóvel e também diretamente 
aos clientes. 

 
O BNP Paribas Personal Finance 

é parceiro de referência das principais 
insígnias do comércio, dos serviços, 
da banca e das companhias de seguros, 
entidades às quais aporta o seu know-
how, propondo o tipo de crédito e de 
serviço mais adaptado à atividade e 
estratégia comercial dos seus parcei-
ros. É, também, ator de referência 
em matéria de concessão de Crédito 
Responsável. 

 
Em Portugal está presente desde 

1993. Em 2010, a fusão com o Credifin 
deu origem ao nascimento do Banco 
BNP Paribas Personal Finance, S.A., 
que opera sob a marca comercial 
Cetelem,  conta com cerca de 600 
colaboradores e é uma referência no 
mercado de  crédito a particulares.

www.cetelem.pt – www.oobser-
vador.pt

Dos condutores portugueses 
que revelam intenção de adquirir 
uma viatura nos próximos dois 
anos, 55% afirmam que preten-
dem comprar um veículo usado. 
Segundo o estudo do Observador 
Cetelem, que faz uma análise do 
setor automóvel ao nível mundial, 
51% dos automobilistas nacionais 
pensam gastar mais do que quando 
adquiriram o seu atual veículo, 
enquanto 40% referem mesmo 
que estariam dispostos a pagar 
uma quantia acima do razoável 
para adquirir um veículo de maior 
qualidade. 

São os chineses (93%), os turcos 
(71%), os brasileiros (66%) e os 
polacos (62%) os mais predispostos 
a gastar mais para comprar um bom 
veículo. Curiosamente, são também 
os polacos que têm maior intenção 
de comprar um veículo usado (64%), 
seguidos pelos portugueses (55%), 
enquanto a média global se situa nos 
33%. A escolha de veículos novos é 
especialmente evidente no caso dos 
chineses e dos japoneses, com 99% 
e 88% a preferirem esta opção, res-
petivamente.

Na opinião de 92% dos portu-
gueses, a viatura é considerada cara, 
uma perspetiva que é partilhada pela 

esmagadora maioria dos condutores 
nos países incluídos no estudo.

«Um dos motivos que pode levar 
os portugueses a optar por auto-
móveis em segunda mão é o preço 
dos que são vendidos novos, já que 
quase a totalidade dos condutores 
diz que estes são caros. Nos últimos 
cinco anos, o aumento dos preços 
médios dos veículos novos na Euro-
pa, ainda que com menor expressão 
em Espanha e Portugal devido à 
conjuntura económica, também pode 
levar os condutores optar pela com-
pra em segunda mão» explica Pedro 
Ferreira, diretor da área automóvel 
do Cetelem.
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Sem contar com as viagens e com as propinas de Curso ou de Mestrado

Açorianos pagam uma ou duas vezes por mês 

o ordenado mínimo para estudar fora da ilha

 de residência dependendo da zona ou do curso 
São centenas, os alunos açorianos a estudar 

nas universidades de Lisboa, Coimbra, Porto 
mas também em outras universidades da cha-
mada periferia continental, como Braga ou en-
tão no sul como o Algarve, ou até mesmo na 
vizinha ilha da Madeira. Quando se diz estudar 
fora de casa pensa-se logo no continente, mas 
há largas dezenas de estudantes que todos os 
anos mesmo dentro dos Açores estudam fora da 
sua ilha de residência nos pólos de Angra do 
Heroísmo ou de Ponta Delgada nas várias facul-
dades da Universidade dos Açores. Mas dentro 
da ilha também são muitos os que deixam os 
seus concelhos para estudar na academia aço-
riana, como é o caso dos alunos do Nordeste e 
da Povoação. 

Todos eles têm em comum o facto de vive-
rem longe das suas famílias e de terem de apa-
nhar um avião quando querem matar saudades 
da família ou para passar férias, excepção dos 
que residem na ilha mas também para estes ir 
a casa só ao fim de semana e nos feriados, o 
que é bem melhor do que quem está longe e 
não tem beijos e abraços dos seus progenitores 
todos os dias. 

Ouvimos vários estudantes, mas só o género 
feminino quis dar a cara. Todos eles, rapazes e 
raparigas, são unânimes em afirmar que estudar 
fora sai caro à família, mas que também lhes 
custa muito estar fora de casa porque as sau-
dades são muitas, embora hoje em dia com as 
passagens mais baratas há possibilidade de vir 
a casa mais vezes, mas isso torna-se insusten-
tável quando tem de se estudar muito. Assim 
sendo, só de vez em quando é que há um bónus 
ou quando os pais os podem visitar, senão só 
nas férias. Como alguns dizem, felizmente que 
existem as novas tecnologias, que permitem 
que todos se possam ver e as saudades dimi-
nuirem, embora seja sempre diferente de estar 
em casa.

Comecemos por São Miguel. Ir e vir ao 
Nordeste actualmente demora pouco tempo, 
senão for de autocarro, um pouco pior quem 
vem da Povoação porque ainda não há a mes-
ma acessibilidade, como refere quem estuda e 
fica em Ponta Delgada, que defende que tem de 
haver um olhar diferente em termos de acessi-

bilidades. Mas vindos dos dois concelhos mais 
distantes da ilha os alunos optam por ficar na 
cidade onde estudam, porque como dizem, não 
se pode perder tempo a andar entre autocarros 
e os horários não são compatíveis com quem 
sai, por vezes, às 20 horas, ou melhor não há 
autocarros. 

Neste contexto, para quem tem de se con-
centrar nos estudos há que ficar pertinho da 
academia e ir a casa aos fins-de-semana ou 
quando há feriados. É o que acontece com Éri-
ca Raposo, residente no concelho de Nordeste, 
que apesar das novas acessibilidades, tem de 
ficar a viver em Ponta Delgada, onde estuda 
Relações Públicas e Comunicação em Univer-
sidade dos Açores. Já mais longe foi Sofia Ma-
ria Vieira. Natural de Água de Pau, ilha de São 
Miguel, está a estudar enfermagem na ilha Ter-
ceira, e só de avião pode vir a casa, o mesmo 
acontecendo com Inês Bettencourt da Silva que 
é da ilha Terceira e estuda Psicologia em Lis-
boa e Maria João Brasil, que é de São Miguel 
e estuda Arquitectura também em Lisboa. Com 
preços acrescidos por causa das viagens, e sem 

contabilizar estes gastos, estudar fora de casa 
tem custos elevados porque há que pagar as 
propinas, o quarto da  casa que se divide ou re-
sidência universitária, a alimentação, os livros 
e outro material necessário a cada curso.

Em números redondos, Érica Raposo diz 
que fazendo uma estimativa, o preço das des-
pesas, da renda, das propinas e alimentação, os 
gastos devem rondar os 500 euros mensais. 

Inês Bettencourt Silva, fala também em 
gastos de 500 euros mensais e há quem pague mais 
dependendo da zona onde vive. Já Maria João Brasil, 
o curso de Arquitectura exige a compra de muito ma-
terial, daí que por mês os seus gastos oscilem pelos 
900 euros. 

Sofia Maria Vieira conta que vive numa resi-
dência de estudantes na Terceira e não numa casa 
alugada, “logo à partida as despesas do pagamento 
da mesma é-nos mais acessível, havendo também a 
questão se o estudante é ou não bolseiro. Com isto, 
um estudante que procure uma casa para alugar algu-
res pela ilha Terceira, irá encontrar casas com valores 
entre 150€ (no mínimo) até 200€. 

Relativamente às despesas extras, estas incluem 

coisas como jantares académicos, uma saída à noite, e 
tudo isso depende de pessoa para pessoa. A alimenta-
ção é para mim um factor muito importante e, por ve-
zes, dispendioso, porque gasta-se aproximadamente 
20€/semana ou até mais, pois há sempre algo a faltar 
na preparação do nosso almoço/jantar e como as coi-
sas estão sempre cada vez mais caras, há que cortar 
em determinadas coisas, de maneira a poupar mais e 
gastar menos”.

No que toca ao material para a universidade “não 
compro nada de extraordinário, sendo portanto, um 
campo que só se gasta se for mesmo necessário”, diz 
Sofia Maria Vieira.

No que respeita à ocupação de tempos livres, 
Erica Raposo é de opinião que “se torna mais difícil 
de conciliar os estudos com os hobbies, visto que o 
ensino universitário requer mais estudo. Além disso, 
quem sai do seu local de residência, parte, por vezes, 
para sítios que desconhece, logo, não há tanta facili-
dade em aceder a certas actividades”.

Inês Bettencourt Silva manifesta a opinião de que 
“a vida social depende do curso de cada um e dos 
horários. Se se estudar numa cidade grande, como por 
exemplo Lisboa, é difícil ter hobbies, independente-
mente da grande oferta. Se se estudar numa cidade 
mais pequena, como Coimbra, é mais fácil, porque se 
está mais perto de tudo”. Sofia Maria Vieira refere, 
por seu turno, que “o tempo livre varia conso-
ante o horário de cada estudante, de curso para 
curso há diferenças. No meu caso, nos dois pri-
meiros anos tive menos tempo livre, havendo 
um maior horário de aulas e sobrecarregada de 
trabalhos e frequências, logo nunca me interes-
sei por ter algo por preencher o pouco tempo 
livre que me restava, porque após termos dias 
preenchidos de aulas, temos de ainda preparar 
diariamente os nossos almoços/jantares e ainda 
tratar da “vida de casa” que faz parte de quem 
estuda fora da sua ilha”. E Maria João Brasil 
diz que não há tempo, mas isso varia consoante 
o curso, “no meu caso penso que não”, diz.

  Quanto ao facto de o que mais custa estu-
dar fora de casa, sem falar nos preços elevados 
que isso tem, todas são de opinião que os custos 
se devem à adaptação de uma nova casa , a uma 
nova universidade, novos horários derivado aos 
transportes públicos, mas acima de tudo o que 
custa mais é não ter a família por perto.
   
 
 
 

Inês Bettencourt Silva, da ilha Terceira, estuda Psicologia em Lisboa

Depois dos preparatórios em São Miguel, Maria João Brasil estuda Arquitectura em Lisboa

Sofia Maria Vieira, de São Miguel, estuda en-
fermagem na ilha Terceira

Érica Raposo, do Nordeste, estuda Relações 
Públicas e Comunicação em Ponta Delgada
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Frederico Lopes emigrou de São Miguel e hoje é comissário de bordo da Ryanair em Dublin, Irlanda

“Gostava de poder trabalhar em prol 
da divulgação turística da minha região”
Sente falta da sua família, da Praia do Pópulo, de tudo o que é nosso, mas sente-se, hoje, realizado. Frederico Machado Lopes é natural de 

São Miguel e emigrou há dois anos para Dublin, na Irlanda, onde é comissário de bordo da Ryanair, depois de ter estado ao serviço do 
‘call center’ da SATA, na terra que o viu nascer.

Confiante num futuro risonho, Frederico aconselha, vivamente, “a todos os jovens que estejam na dúvida a darem o passo. 
Não há trabalhos perfeitos e muito menos entidades empregadoras perfeitas, mas estas dificuldades fazem-nos crescer”. 

Para esta micaelense que em breve poderá tornar-se chefe de cabine, os próximos passos passam por seguir estudos em Dublin, ou no Reino 
Unido, para se tornar investigador de desastres aéreos. A longo prazo, gostaria de voltar a viver nos Açores, “ainda em idade de poder 

aproveitar o pequeno paraíso que temos. Gostava de poder trabalhar em prol da divulgação turística da minha região”.

Quem é Frederico Lopes ?
Antes de mais obrigado por este convite para 

participar nesta entrevista. Chamo-me Frederico 
Machado Lopes, tenho 30 anos de idade, sou assis-
tente de bordo e como passatempos tenho a corrida e 
o bodyboard. Fui também praticante de kickboxing 
durante bastante tempo mas, aqui na Irlanda, não te-
nho conseguido conciliar a prática da modalidade, 
gosto de passar tempo ao ar livre e viajar.

Viveu nos Açores durante quanto tempo e 
onde? É natural de onde? Vivências de família 
que recorde dos tempos vividos em São Miguel?

É- me um bocado estranho responder a esta 
pergunta porque, apesar de ter saído faz quase dois 
anos, sinto que nunca saí. Tenho por hábito visitar 
com frequência a ilha. 

Vivi a minha vida quase toda na ilha de São 
Miguel, de onde sou natural, mais precisamente da 
freguesia do Livramento. 

Penso que esta pergunta não tem tanto a ver 
com a mais recente vaga de emigração uma vez que 
quase todos os jovens emigrantes que conheço, tem 
mais facilidade do que em outros tempos os nossos 
avós, que ficavam, às vezes, 20 anos sem poder re-
gressar a ilha. Vivemos na era da mobilidade, o que 
também acaba por se reflectir na emigração. 

Em relação às vivências familiares há, no entan-
to, algumas que, apesar de ter emigrado há relati-
vamente pouco tempo, já sinto falta, por exemplo o 
Natal (ainda não tive a oportunidade de passar um 
Natal em casa) e, em geral, todas as épocas festivas 
que costumava passar com a minha família.

Emigrou sozinho? Por que razão/razões (já 
era comissário de bordo antes da Ryanair ou 
ficou empregado nesta área depois)? Como foi 

tomada a decisão? O que implicou a decisão: 
perdas, ganhos?

Emigrei com um grupo de açorianos que foram 
recrutados para trabalhar na Ryanair. Uns voltaram, 
outros estão noutras bases, e eu acabei por vir para a 
Irlanda. Na altura emigramos para Stansted Londres 
e eu acabei por ter algumas transferências tempo-
rárias para Alicante, Faro, Ponta Delgada e, agora, 
Irlanda. Estas foram-me concedidas por apresentar 
um bom desempenho a nível de vendas/pontualida-
de/assiduidade/apresentação/competência. 

Emigrei pela situação económica do país e por 
saber que a minha entidade empregadora não po-
deria renovar contrato comigo. Apesar de não ser 
comissário de bordo, já trabalhava na aviação mais 
precisamente na companhia aérea regional, Sata, da 
qual guardo muita estima (trabalhava no callcenter). 
A tomada de decisão foi quase impulsiva, sou um 
bocado de impulsos (risos). As implicações não as 
classifico como percas ou ganhos, porque não acho 
que tenho perdido nada de muito significativo. Claro 
que tenho saudades da família, amigos e tudo mais, 
mas no geral, perder não perdi nada, perto ou longe 
eles continuam lá para mim. Ganhar, ganhei mui-
to… sou um felizardo por ter viajado o que já viajei, 
ganhei alguma experiência de vida, estive baseado 
nas duas maiores bases da Ryanair, o que me permi-
tiu adquirir uma considerável experiência profissio-
nal, conheci a minha futura esposa… Só consigo ver 
os ganhos (risos).

O que deixou para trás nos Açores e porquê a 
escolha (se assim se tratou) de Dublin, Irlanda?

Deixei para trás toda a minha família e amigos. 
Admito que, no início, não via com bons olhos o fac-
to de ter de deixar a minha região e o meu país. Via 
isso quase como uma derrota, o tempo veio a provar 
que não. Mas sim, o que mais falta me faz que dei-
xei em São Miguel, é a família, os amigos e toda a 
comodidade que é viver em São Miguel. 

Vive actualmente onde? Foi difícil conseguir 
casa e adaptar-se à vida de Dublin?

Vivo em Balbriggan, uma pequena cidade 

piscatória a norte de Dublin. Sim, aqui foi um pe-
queno pesadelo arranjar casa. O mercado imobiliá-
rio aqui é muito explorado, há muita procura e pou-
ca oferta. Adaptar-me à vida aqui foi fácil, o clima, 
apesar de mais frio, é muito semelhante ao açoriano, 
tenho praia a 20 metros de casa, já consigo ir fazer 
20 segundos de natação (risos). Agora mais a sério, 
foi fácil, porque é um sítio muito semelhante a mui-
tas das freguesias de São Miguel.

Como pode descrever o seu estilo e nível de 
vida aí em Dublin? Considera que compensou 
deixar a sua terra natal e emigrar até à Irlanda?

Sim, compensou bastante. Aqui posso permitir-
me a certos luxos. Tenho um bom nível de vida.

Como se sente na condição de emigrante? 
Tem ligação com mais emigrantes portugueses 
ou açorianos aí?

Não tenho qualquer tipo de dificuldades como 
emigrante. A Irlanda é um país muito multicultural 
em que os locais sabem receber muito bem. Sim te-
nho ligação com portugueses. Há aqui muitos aço-
rianos, mas não tenho ligação com eles, mas tenho 
alguns bons amigos portugueses. 

Sente saudades em particular de quê ou 
quem? Já veio aos Açores depois de ter emigrado 
até à Irlanda? Como faz para “matar” as sauda-
des do que e de quem deixou por cá?

Sinto saudades da minha família e amigos, mas 
mais que tudo, dos meus avós, das rotinas que tinha 
em São Miguel, da praia do Pópulo, da comida, da 
bebida, de tudo o que temos de tão nosso. Sim, já 
fui aos Açores muitas vezes depois de ter emigrado. 
Numa era de mobilidade e novas tecnologias acho 
que fica mais fácil de matar as saudades. No meu 
caso, vou utilizando as redes sociais, vídeo chama-
das, etc.. e vou, no mínimo, duas vezes por ano à 

ilha.
 
Faz parte dos seus planos o regresso aos Aço-

res? Considera que o passo que deu - emigrar - 
foi o melhor que fez pela sua vida?

Para já não, não pretendo voltar. Tenho outros 
planos a realizar e sim, foi sem dúvida nenhuma o 
melhor que fiz. Aconselho vivamente a todos os jo-
vens que estejam na dúvida a darem o passo. Não há 
trabalhos perfeitos e muito menos entidades empre-
gadoras perfeitas, mas estas dificuldades fazem-nos 
crescer.

Projectos a curto, médio e longo prazo?
Projectos a curto prazo e a acontecer muito bre-

vemente é tornar-me chefe de cabine. Concorri re-
centemente para o concurso de chefes de cabine que 
a Ryanair abriu aqui em Dublin e, à partida, terá tudo 
para correr bem. A médio prazo gostava de seguir 
estudos aqui em Dublin, ou no Reino Unido, para 
me tornar investigador de desastres aéreos. A longo 
prazo, gostaria de voltar a viver nos Açores, ainda 
em idade de poder aproveitar o pequeno paraíso que 
temos. Gostava de poder trabalhar em prol da divul-
gação turística da minha região.

Ana Coelho
Fotos: DR
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João Miranda, docente de Matemática há 30 anos considera fundamental 
“ligar a Matemática à Biologia, à Geologia, à Física”

“Primeiro passo para motivar os jovens para a Matemática 
é a autonomia das escolas para que possam escolher a forma 

de ensino, a maneira como é distribuída a carga horária e o modo 
como são seleccionados os conteúdos para cada nível de ensino”

John Mighton decidiu fundar a JUMP MATH, uma organização de caridade que tem o objectivo de criar uma 
“sociedade numerada”. Dedica-se a incentivar as crianças e a aumentar o seu potencial para entender e amar a 

matemática, desmitificando a ideia de que ou se nasce para a matemática, ou então não há nada a fazer. Ele próprio 
tinha, enquanto aluno, muitas dificuldades em matemática e apercebeu-se da existência de dois grandes problemas com 
o ensino da disciplina. Para ele, numa reportagem publicada recentemente, “em primeiro lugar, as matérias são dadas 

muito rapidamente, passando de aspectos concretos para abstractos de forma acelerada, algo que, para ele, acaba 
por sobrecarregar os cérebros das crianças. Em segundo, há uma tendência para se dividirem as turmas mediante as 

capacidades dos alunos. No entanto, estas hierarquias não motivam os mais fracos, nem fazem os mais fortes melhorar”.
João Miranda, docente de Matemática há trinta anos e actual director do Colégio do Castanheiro, conhece o método e 

diz que, ele próprio, deseja que “todos os jovens, durante o processo de escolaridade, tenham a coragem de enfrentar os 
enigmas e desafios que a matemática possui”.

Há quanto tempo é docente de Matemática 
e porquê a escolha desta disciplina para a sua 
formação académica? 

Sou professor de Matemática há 3 décadas. 
Acima de tudo sou professor! A paixão pelo en-
sino e pelo ato de transmitir conhecimentos, de 
verificar que ajudamos na formação académica e 
cívica de pessoas é que me move. Tive e tenho o 
privilégio de lidar com diferentes faixas etárias no 
meu percurso como docente, do 7º ano do ensino 
básico ao 5º ano da universidade, e os desafios di-
ários no ato de ensinar são um forte estímulo. Em 
todos estes níveis de ensino, aprendi e aprendo 
todos os dias com os alunos. A Matemática com-
plementa-me, o desafio de comunicar através da 
Matemática é enorme e estimulante. Superar de-
safios, começar a entender de formas diferentes as 
aplicações matemáticas, conseguir captar a aten-
ção dos alunos, vê-los a comunicar matematica-
mente e a evoluir quando aplicam conhecimentos 
adquiridos fez desta disciplina a minha escolha.

O que é que o atrai na Matemática?
Como dizia Einstein, “O pensamento mate-

mático, produto do pensamento humano, inde-
pendente da experiência é admiravelmente apro-
priado a muitos objectos da realidade.”. Hoje, 
por exemplo, numa aula do 11º ano viajei com 
os alunos, numa folha de papel A4, até à Lua. 
Dobrando-a 39 vezes, superamos a distância da 
Terra à Lua. Claro que, na realidade, não o conse-
guimos, mas o nosso pensamento e a Matemática 
tornam esta viagem numa possibilidade. Todos os 
dias, impreterivelmente, ao sair de casa para as 
aulas, idealizo a melhor forma de transmitir um 
conteúdo matemático. Dentro do carro, a presen-
ça da Matemática é infinita: o velocímetro só é 
possível porque conhecemos o perímetro do pneu 
do carro e as rotações que dá por minuto; o airbag 
e a segurança quando travamos só evolui porque 
a Matemática está presente; o sistema de matrícu-
las dos carros combina números com letras por-
que sabemos exactamente o limite de matrículas 
para aquela série; o peso e volume do carro estão 
numa equação em que o motor também entra, per-
mitindo que ele seja rápido, económico e seguro; 
o consumo e o número de quilómetros percorri-
dos tendo em conta a velocidade estão moldados 
numa proporção; a ergonomia do interior está li-
gada aos dados estatísticos e ‘percentis’ das me-
didas do nosso corpo, o sensor de estacionamento 

só se tornou numa realidade porque a matemática 
existe... Os modelos matemáticos ajudam-nos a 
evoluir, a compreender melhor o mundo que nos 
rodeia e a prevenir calamidades. Decifrar cada um 
destes enigmas e comunicá-lo aos jovens é ou não 
‘mui’ gratificante? Chega a argumentação para a 
resposta?

E em relação aos alunos de hoje. O que é 
que os atrai ou afasta desta disciplina?

O uso das tecnologias e em consequência 
de estruturas matemáticas novas (teoria do caos, 
fractais), assim como a possibilidade de poder-
mos visualizar e construir realidades matemáticas 
através do uso do computador, atrai os jovens. A 
indispensabilidade do lápis e do papel e da neces-
sidade de trabalhar diversos conceitos, por vezes 
afasta-os. Num e noutro caso, o professor é uma 
figura de grande importância. Saber chegar a to-
dos, incentivá-los, saber orientá-los é que diferen-
cia os professores.

A Associação de Professores de Matemáti-
ca (APM) já considerou que há hoje melhores 

condições físicas e humanas para o ensino da 
disciplina, mas não consegue aferir se tal re-
sultou em melhorias na aprendizagem. Na sua 
opinião, os nossos docentes de hoje, estão mais 
bem preparados para leccionar Matemática? 

Na resposta anterior já abordo um pouco esta 
questão. Se consideramos o ensino tradicional, 
ou seja, a transmissão e comunicação de conhe-
cimentos feita na pessoa do professor, os recursos 
hoje são fabulosos. Posso, numa aula, falar com 
um ilustre investigador e tê-lo presente em vídeo-
conferência, posso, com um ‘click’ construir grá-
ficos e figuras geométricas complexas para ilus-
trar uma situação matemática, e consigo registos 
das aulas com muita cor e nitidez. 

Se pretendermos centrar as aprendizagens na 
descoberta feita pelos alunos e na investigação 
feita por eles, temos hoje, também, melhores re-
cursos. Se eles têm sido bem aproveitados, essa é 
outra conversa, mas está outra vez dependente do 
professor e da forma como ele deve reivindicar 
mudanças nos programas, nos currículos e na ava-
liação. Nos 6 anos que leccionei na universidade, 
tive o privilégio de lidar com jovens com muita 
vontade de aprender e de tentar fazer da matemá-
tica uma disciplina de sucesso. Nas minhas aulas e 
nos trabalhos que eu propunha, o empenhamento 
era máximo. No estágio verificávamos como eles 
evoluíam. Esses jovens de então são hoje pro-
fessores, a maioria foi absorvida pelo sistema, o 
sistema vence-os. Continuam bons profissionais, 
mas as múltiplas mudanças nos programas e na 
avaliação fizeram-nos deixar de acreditar na ino-
vação. O comprimento e cumprimento do progra-
ma apagou-lhes a chama de sonhar! Um exemplo 
da falta de bom senso e da estupidez do ministério 
da educação é o actual programa do secundário 
que, felizmente, tem os dias contados. A nova 
forma de estágio profissional e o fecho de cursos 
de professores de Matemática de grande qualida-
de, como o da universidade dos Açores, leva-me 
a pensar que os docentes de hoje não estão de-
vidamente preparados. Para se ser professor de 
Matemática tem de se ter bons conhecimentos de 
Matemática, saber usar boas estratégias, ser um 
bom gestor do programa, ter paixão pelo ensino, 
nunca desistir e ter a humildade de aprender todos 
os dias.

Se as melhorias na aprendizagem não são 
visíveis, apesar das melhorias já efectuadas, o 
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John Mighton formou-se e tornou-se ma-
temático, sendo que um dos seus grandes ob-
jectivos era “perceber de que forma poderia 
ajudar as crianças de forma a não terem uma 
luta com a disciplina tão grave como ele pró-
prio experienciou, assim explica na palestra de 
apresentação do projeto, no TEDx”, refere o 
Público. 

Para Jonh Mighton, “para que as crianças 
consigam aprender, é preciso que os professo-
res utilizem boas estratégias de ensino. Contu-
do, para as utilizar, é preciso conhecer bem a 
matemática. Neste sentido, a JUMP MATH tem 
também o objectivo de dar aos professores os 
materiais e treino necessários, no sentido de os 

tornar capazes de compreender bem a matemáti-
ca e de a passar eficazmente aos alunos”.

Ao site Quartz, o fundador do JUMP MATH 
diz que, “no Canada e nos EUA, se tem uma 
abordagem de “descoberta”, onde é apresentado 
um problema aos alunos, deixando-os a desco-
brirem, por eles próprios, os conceitos e a reso-
luções”.

A principal dificuldade com uma abordagem 
deste género tem a ver com a grande quantidade 
de informação que é apresentada aos alunos, de 
uma só vez, e com a independência que lhes é 
dada, diz John Mighton. Os professores, aqui, 
não têm um papel tão participativo e directo, 
deixando que muitas crianças, que não têm as 

ferramentas necessárias para descobrir as res-
postas sozinhas, se sintam frustradas.

Portanto, segundo o Público, “o matemático 
defende uma abordagem passo a passo e acredita 
que as crianças têm mais sucesso se a matemá-
tica for dividida e explicada em partes ou com-
ponentes”. “A matemática é como uma escada – 
se perdermos um passo, é difícil continuarmos. 
Há um conjunto de sequências”. Além disso, é 
importante ensinar a turma toda, em conjunto, e 
não dividi-la em partes – os estudos que realiza-
ram revelam que se se ensinar para toda a turma, 
toda a turma fica melhor, salienta.

Este programa já chegou a 15 mil alunos nos 
EUA, a mais de 150 mil no Canadá e a cerca 

de 12 mil em Espanha. As aplicações do méto-
do têm revelado grande sucesso por parte dos 
alunos. No estudo piloto na Manhattan Char-
ter School, os alunos de quatro turmas tiveram 
o maior aumento de notas em toda a cidade de 
Nova Iorque.

“O aspeto principal acerca do programa 
JUMP é que se começa pequeno e se progride, 
em passos muito pequenos, para um nível muito 
sofisticado, num período relativamente curto de 
tempo”, disse Nikki Aduba, uma consultora do 
projeto, ao Quartz. “Restaurou a confiança das 
crianças que pensavam que não conseguiam e 
que, de repente, eram capazes”, conclui o Pú-
blico.

que falta para motivar os nossos jovens para 
os números? 

Temos de motivar os nossos alunos para os 
números, para a geometria , para a investigação 
matemática e para o raciocínio matemático. O pri-
meiro passo é, a meu ver, a autonomia dos estabe-
lecimentos de ensino. A escola poder escolher a 
forma como ensina Matemática, a maneira como 
distribui a carga horária e o modo como seleciona 
os conteúdos para cada nível de ensino. Ligar a 
Matemática à Biologia, à Geologia, à Física, ...

“Se não se cria o gosto pela Matemática no 
primeiro ano, arrisca-se a que pelo menos al-
guns fiquem para trás, e, mais tarde, torna-se 
difícil recuperá-los, embora isso seja possível”. 
Esta afirmação foi proferida por um docente 
de Matemática no âmbito do ProfMat. Con-
corda? Porquê? 

Num recente artigo meu nos Correio dos Aço-
res aflorei essa questão. As primeiras aprendiza-
gens são basilares. A forma como aprendemos os 
primeiros conceitos é fundamental. Nesse sentido 
a nossa Região tem feito um esforço para melho-
rar a qualidade do ensino da Matemática nos pri-
meiros anos e com bons resultados. No Colégio 
estamos a seguir (começamos antes das outras 
escolas com uma turma que está no terceiro ano) 
esta nova metodologia que é baseada no estudo 
das neurociências (forma como o nosso cérebro 
aprende conteúdos matemáticos) na visualização 
do que estão a aprender, no aprender através do 
concreto, aprendendo os conceitos de acordo com 
a idade e com a capacidade de abstração.

Como podem os alunos ser mais incentiva-
dos a gostar da Matemática? Os resultados dos 
seus alunos deixam-na animada e perspectiva 
melhorias para os próximos anos? 

Tendo professores que tenham a paixão de en-
sinar, que não vivam obcecados pelos exames, que 

se dediquem a todos os alunos. Os resultados são 
relativos. No ano passado, fui confrontado com 
um enorme desafio, tinha duas turmas do 12º ano, 
uma delas composta por 14 alunos, todos repeten-
tes, matriculados pela primeira vez no Colégio, a 
maioria no segundo e terceiro ano a repetir o 12º 
de Matemática, com médias de 10 e 11 do 10º e 
11º. Muitos desses 14 alunos queriam desistir de 
estudar, outros tiveram de recorrer a uma matrícu-
la extraordinária. Os resultados foram espectacu-
lares! Infelizmente um não transitou, os restantes 
transitaram e todos entraram na universidade. Isto 
não é um bom resultado? 

O que é a Matemática para si e como a 
apresenta aos alunos?

Tento que as minhas aulas sejam divertidas. 
Faço um esforço para me colocar na “pele” dos 
alunos e por transmitir os conteúdos de acor-
do com o perfil de cada um deles. Apresento a 
Matemática como algo que é importante e fas-
cinante, sirvo-me de muitas figuras de estilo 
(inverso=cambalhota, caso detestável ou notável, 
bom dia com trigonometria e alegria,...). Tento 
ajudá-los nos momentos críticos , e estar ao lado 
deles nos momentos maus. Todos os dias sinto-
me feliz por poder partilhar a sala com eles e tento 
transmitir esse estado de alma. Faço por lhes dar 
muito trabalho e por os motivar por cada etapa 
vencida.

Segundo a imprensa internacional, John 
Mighton é o autor do JUMP MATH, o progra-
ma que promete fazer os alunos progredir na 
disciplina de matemática. Já teve oportunidade 
de conhecer algum pormenor deste programa? 
O que contém o mesmo de inovador em relação 
ao ensino da matemática ou ao interesse que os 
estudantes nutrem sobre esta disciplina? Con-
corda, de alguma forma com o JUMP MATH? 
Em que sentido (s)?

Conheço este método pelo que li e vi na net. 
Tem algo que eu já referi, não está agarrado à 
rigidez de um programa, nem a uma avaliação 
tradicional. Segue a metodologia da abordagem 
pela descoberta, orientando os alunos e fazendo 
com que cada etapa de aprendizagem fique bem 
consolidada. É uma forma de ensinar muito se-
melhante à que foco na resposta à questão 6 e que 
está a ser implementada no 1º ciclo nos Açores. 
Todas as metodologias que promovem o sucesso 
da matemática são bem-vindas, a JUMP MATH 
não é excepção. 

Hoje, se pudesse mudar algo na forma 
como a Matemática é leccionada aos nossos 
alunos, como o faria? Ou já o faz?

Começava por mudar o programa e a carga 
horária. Criava os laboratórios de aprendizagem 
da Matemática e os alunos eram orientados des-
de muito cedo para o ensino pela descoberta, pela 
investigação e procura e pela comunicação dos 
resultados. De entre um conjunto de metas, por 
período, deixava cada turma e professor escolher 
as metas de acordo com o perfil da turma. Sema-
nalmente o processo era avaliado e melhorado. 
No final do ano, os conhecimentos basilares te-
riam de estar aprendidos por todas as turmas e as 
metas nucleares atingidas. Transformava as salas 
em locais de trabalho com responsabilidade, mas 
com desafios constantes. Complementava as ava-
liações escritas com apresentações periódicas de 
trabalhos. Incentivava os professores a trabalha-
rem em equipa. Premiava os docentes e discentes 
que obtivessem bons resultados e cumprissem as 
metas propostas, dava-lhes mais tempo de férias. 
No final do ano os alunos apresentavam à comu-
nidade o que tinham aprendido em Matemática. 
No segundo ano em que leccionei Matemática ao 
10ºano, já lá vão perto de 20 anos, criamos um 
modelo matemático para a capacidade dos silos 
de milho que estão no prolongamento da aveni-

da. No final do ano, os alunos apresentaram aos 
Encarregados de Educação e à comunidade o que 
tinham aprendido em geometria. Foi um sucesso 
e eles nunca mais se esqueceram das formas ge-
ométricas e das fórmulas para cálculo de áreas e 
volumes. Tenho pena que esta experiência não se 
tenha repetido mais vezes, renovando-a e melho-
rando-a.

Como gostaria que as crianças e os jovens 
estudantes olhassem para a Matemática? É 
possível desmistificar?

Como um desafio constante. Carl Gauss, um 
génio matemático, dizia que “Os encantos dessa 
sublime ciência só se revelam aos que têm cora-
gem de irem a fundo nela.” O meu desejo é que 
todos os jovens, durante o processo de escolarida-
de, tenham a coragem de enfrentar os enigmas e 
desafios que a matemática possui.

Ana Coelho
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João Carlos Leite, presidente da Associação Movimento de Romeiros de São Miguel 
fala sobre o movimento a apenas alguns dias do início das romarias na maior ilha açoriana

“Não existe qualquer quotização, muito menos para Romeiros 
e claro que seria impensável existirem quotas para saírem 

em romaria ou terem de pertencer a uma associação 
para poderem ser Romeiros”

Há um certo mal-estar latente entre os romeiros em São Miguel. Há mesmo quem diga que são muitos os irmãos que se 
preparam para “atirar” o bordão ao chão face à discordância com muitas situações que consideram menos “correctas” e que 
têm vindo a acontecer no seio de alguns ranchos. Segundo outros testemunhos “o miolo dos ranchos, os verdadeiros romeiros, 

está assustado, não querem saber de nenhuma associação pois dizem que não faz qualquer sentido, e há pressões”. 
João Carlos Leite, presidente da Associação Movimento de Romeiros de São Miguel diz que, em relação a estas críticas menos 
positivas, estas só surgem “por desconhecimento, que é natural quando surge algo novo ou diferente” e garante: “não existe 
qualquer quotização, muito menos para Romeiros e claro que seria impensável existirem quotas para saírem em romaria ou 
terem de pertencer a uma associação para poderem ser Romeiros”. No entanto, embora não exista quota, João Carlos Leite 

explica que esta possibilidade para os ranchos, está prevista nos estatutos da associação, por ser um dos artigos pró-forma nos 
estatutos de qualquer associação, apenas por isso.

Há quanto tempo é romeiro e o que signifi-
ca ser romeiro para si?

Embora sempre tenha tido uma enorme admi-
ração pelos romeiros, só comecei a fazer a cami-
nhada há 31 anos quando perfiz 28 de idade.  Para 
mim, a romaria é um verdadeiro retiro espiritual, 
visto que me encontro com Deus, tanto na intimi-
dade da oração pessoal, como através da comu-
nhão com os meus irmãos e com a natureza.

 
Lembra-se da primeira vez que saiu em 

romaria pela ilha de São Miguel? Pode descre-
ver-nos como foi então esta experiência?

Sim. Foi em 1986 no rancho de romeiros de 
Ponta Garça. Fui “procurador das almas”, o que 
por si só já é uma experiência intensa, no contacto 
com as alegrias e tristezas de milhares de pessoas 
que pediam que rezássemos pelas suas intenções. 
Foi marcante para mim, aperceber-me logo no 
primeiro ano de romaria, a esperança e a fé que 
depositavam na nossa oração. Esta vivência moti-
vou a minha plena e continuada adesão às roma-
rias quaresmais.

 

Foi eleito, a 7 de Dezembro, presidente da 
Associação Movimento de Romeiros de São 
Miguel. O que é a Associação, quais os objecti-
vos da mesma?

O Movimento de Romeiros de São Miguel, 
que continua com o mesmo nome, tendo somente 
a personalidade jurídica de associação, tem como 
principal objectivo fomentar, promover, divul-
gar, incentivar e potenciar as acções e assuntos 
globais dos Ranchos, que digam respeito a todos 
os Ranchos, continuando as questões e assuntos 
individuais, que digam respeito a cada Rancho a 
serem orientadas pelos seus responsáveis e pelo 
pároco.  O Movimento de Romeiros de S. Miguel 
-Associação, é uma associação dos Ranchos e não 
dos Romeiros individualmente. Cada Rancho tem 
direito a ser representado em Assembleia Geral 
por três elementos, tendo cada Rancho direito a 
um voto. 

Quem delibera, define orientações e decisões 
é a Assembleia Geral, que é constituída pelos 
representantes de cada Rancho e o Grupo Coor-
denador, eleito pelos Ranchos, é quem executa a 
vontade dos Ranchos. Antes da existência da as-

sociação, os regulamentos não obrigavam o Gru-
po Coordenador a consultar os Ranchos, a partir 
da criação da Associação, o Grupo Coordenador, 
como direcção de qualquer associação, somente 
pode executar o que for aprovado e decidido pela 
Assembleia Geral. A Associação, apenas vem 
consolidar e fomentar a acção dos ranchos na-
quilo que está para além da semana da Romaria, 
um caminho que já vem sendo feito nas últimas 
décadas.

Porquê criar-se uma associação? Uma for-
ma de agregar algo que se encontrava desagre-
gado? É uma questão pacífica?

A associação, surge pela necessidade do Mo-
vimento de Romeiros de S. Miguel ter personali-
dade jurídica. Em 2015, notou-se a necessidade 
de a termos, para possibilitar a realização de pro-
tocolos com entidades oficiais. A partir do final 
do ano iniciaram-se os trabalhos de preparação 
da criação da associação, tendo o maior cuidado 
em manter tudo o mais semelhante ao que já es-
tava tendo somente em atenção os pontos em que 
a legislação obrigava a ser diferente, como por 

exemplo os órgãos sociais. Em meados de 2016 
foi enviado a todos os responsáveis dos Ranchos 
de S. Miguel, a intenção da criação da associa-
ção e o seu objecto, não tendo recebido de qual-
quer rancho discordância. Posteriormente foram 
enviados a todos os responsáveis dos Ranchos, o 
rascunho dos Estatutos, para serem discutidos em 
assembleia-geral dos representantes dos Ranchos. 
Foram recebidos contributos de alguns ranchos 
e todos, que eram legalmente possíveis, foram 
aceites. Em 23 de Outubro, em Assembleia Ge-
ral, para a qual foram convocados todos os Ran-
chos, estiveram presentes 43 Ranchos, dos 52 que 
existem, onde a constituição da Associação e os 
seus Estatutos foram aprovados por unanimidade 
e aclamação.

Alguns romeiros, segundo temos ouvido, 
pelas críticas que têm chegado ao nosso jornal, 
contestam o facto de os romeiros agora terem 
de seguir regras e pagar quotas para perten-
cer a esta associação? Estas críticas devem-se 
a quê? Desconhecimento? Pode explicar-nos 
porquê as mesmas têm vindo a ser levanta-



Romeiros de São Miguel reforçam alertas para o perigo nas estradas regionais

Romarias quaresmais femininas já organizadas em São Miguel
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A coincidência de datas entre as romarias 
quaresmais deste ano e o Azores Airlines Rallye, 
que se realiza entre 30 de Março e 1 de Abril, 
obrigou os romeiros a um reforço dos alertas de 
segurança e simultaneamente a acertos pontuais 
nalguns troços da prova onde passarão romeiros. 
Mas as atenções principais dirigem-se para os es-
pectadores da prova, que volta a abrir o campeo-
nato europeu da modalidade.

“Nesse fim-de-semana teremos na rua 21 
ranchos e embora os troços não mexam com as 
nossas deslocações a verdade é que temos de ter 
um cuidado redobrado para com os espectadores 
que se deslocam entre troços para assistirem ao 
rallye” referiu ao Sítio Igreja Açores o presidente 
da Associação Movimento de Romeiros de São 
Miguel, João Carlos Leite.

“Esta data apanha os ranchos das quarta e 
quinta semanas de romarias, nomeadamente na 
quarta semana teremos 9 ranchos na rua e na quin-
ta 21, mas já tivemos uma reunião com o Grupo 
Desportivo Comercial e não haverá problemas 
certamente”, refere o dirigente que, no entanto, 
reforça os alertas de segurança.

“As pessoas que andam na estrada nessa altura 
devem ter mais cuidado; da nossa parte também já 
alertámos os ranchos para cuidados e atenções re-
dobradas”, precisou.

Este ano as romarias começam na madruga-
da do dia 4 de Março, com a saída dos primeiros 
ranchos e terminam a 13 de Abril, na quinta-feira 
santa. Sairão 52 ranchos em São Miguel, dois de-
les provenientes da diáspora; um rancho na ilha 
terceira e outro na Graciosa, para além de inúme-

ras romarias no feminino com particular destaque, 
pela sua dimensão, para a habitual romaria de 
Santa Clara e também para o rancho de romeiras 
da Fajã de Cima, que terá três pernoitas durante a 
sua caminhada.

Nas orações os ranchos levam várias inten-
ções pela paz, pela igreja e por todas as intenções 
particulares que vão recebendo à passagem por 
cada uma das localidades.

Estas romarias quaresmais, únicas em todo 
o mundo e prestes a completarem 500 anos, se-
gundo a tradição, tiveram origem na sequência 
de terramotos e erupções vulcânicas ocorridas no 
século XVI na ilha, que arrasaram Vila Franca do 
Campo e causaram grande destruição na Ribeira 
Grande.

Os ranchos, exclusivamente masculinos, são 

organizados ao nível das paróquias e devem cum-
prir um percurso, sempre com mar pela esquerda, 
passando pelo maior número possível de igrejas e 
ermidas de S. Miguel, sobretudo as que têm uma 
especial dedicação a Nossa Senhora.

Os primeiros ranchos saem para a estrada no 
fim-de-semana a seguir à quarta-feira de cinzas e 
os últimos regressem às suas localidades na quin-
ta-feira santa.

Nas orações têm sempre presente o Santo Pa-
dre e, neste pontificado do Papa Francisco, que 
visitará Fátima em Maio, já foram recebidos no 
Vaticano, merecendo na audiência geral do dia 3 
de Dezembro de 2014 uma referência concreta de 
Francisco.

No ano passado as romarias quaresmais en-
volveram cerca de 2500 homens.

A pouco tempo do inicio da Quaresma, as roma-
rias quaresmais de São Miguel e da Terceira come-
çaram a organizar-se apostando na formação espiri-
tual.

Embora não pertençam ao Movimento de Ro-
meiros de São Miguel, recentemente constituídos em 
associação, os romeiros da Terceira já iniciaram a sua 
formação espiritual tendo vivido um retiro no passa-
do dia 21 de Janeiro. Todas as semanas preparam a 
sua formação espiritual com meditações, oração do 
rosário e ensaios de cânticos e orações, e neste mo-
mento, apostam também nalguma formação bíblica.

Este ano, para a XI Romaria, o rancho sairá com 
quase meia centena de irmãos e percorrerá o esquema 
habitual com pernoitas nas Doze Ribeiras, Agualva, 
Porto Martins e São Sebastião.

“Serão cinco dias de oração intensa em que cada 
uma rezará pelas suas intenções particulares mas 
também pelos irmãos e pelo mundo em geral” disse 
ao Igreja Açores Paulo Roldão, mestre do rancho de 
Romeiros da ilha Terceira, com sede na paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição de Angra.

“Somos um rancho de ilha e temos irmãos de 

todo o lado” precisa Paulo Roldão, sublinhando que 
este ano voltam a contar com a assistência espiritu-
al, “sobretudo para as meditações”, do Padre Dinis 
Silveira.

Também em São Miguel se preparam as roma-
rias, mas não será ainda este ano, que a configuração 
das romarias se alterará. Apenas um rancho feminino 
mimetiza o comportamento dos ranchos masculinos 
e voltará a pernoitar três noites em diferentes fregue-
sia. Trata-se do rancho feminino da Fajã de Cima, 
em Ponta Delgada, que voltará a sair este ano, tendo 
previstas três pernoitas nos Mosteiros, São Vicente 
Ferreira e Livramento, sempre no concelho de Pon-
ta Delgada, mas atravessando duas ouvidorias: a de 
Ponta Delgada e a das Capelas, como sublinhou ao 
Igreja Açores a Mestre do Rancho, Ana Arruda.

Também na Lagoa, a IV romaria feminina sairá 
logo no inicio da quaresma.

São esperadas perto de uma centena de mulheres 
que sairão da Igreja de São José, na Ribeira Chã e 
prosseguirão até à Igreja de Nossa Senhora do Livra-
mento, já ás portas de Ponta Delgada, parando em 
todas as igrejas da Ouvidoria da Lagoa, na ilha de 

São Miguel.
Este ano o grupo já não contará com a ajuda dos 

mestres romeiros pois já está organizado de “outra 
forma com senhoras a liderar” disse ao Igreja Aço-
res o Pe. Nuno Maiato, assistente deste “rancho” 
feminino.

Recorde-se que a primeira Romaria feminina 
nesta Ouvidoria realizou-se há três anos, no dia 8 
de Março, dia Internacional da Mulher. Refira-se, 
ainda, que a Ouvidoria da Lagoa tem procurado or-
ganizar esta saída sempre no primeiro sábado em 
que saem os primeiros ranchos de homens para as 
tradicionais romarias quaresmais de São Miguel.

As romarias quaresmais açorianas terão surgi-
do na sequência de terramotos e erupções vulcâni-
cas ocorridas no século XVI na ilha de São Miguel, 
que arrasaram Vila Franca do Campo e causaram 
grande destruição na Ribeira Grande.

Milhares de homens, organizados em ranchos, 
por freguesia, dão a volta à ilha, a pé, rezando o 
terço, durante oito dias, parando em todas as igrejas 
e dormitando nos lares das comunidades por onde 
passam, onde são acolhidos voluntariamente.

Contrariamente às romarias masculinas, as femi-
ninas têm uma duração inferior a 24 horas.

Igreja Açores

das?
Só pode ser desconhecimento, que é natural 

quando surge algo novo ou diferente. O que rege 
as Romarias Quaresmais de S. Miguel, é o regu-
lamento, que aparece em 1962, que tem sofrido 
alguns melhoramentos ao longo dos anos. Este 
regulamento é sempre alterado com propostas 
dos responsáveis dos Ranchos e com a aprova-
ção de todos os Ranchos e ratificação do Bispo de 
Angra. A associação agora criada em nada vem 
alterar esta situação, tal como está nos estatutos. 
Quanto a quotas, não existe qualquer quotização, 
muito menos para Romeiros e claro que seria 
impensável existirem quotas para saírem em Ro-
maria ou a exigência de terem de pertencer a uma 
associação para poderem ser Romeiros. No en-
tanto, embora não exista quota, esta possibilida-
de para os ranchos, está prevista nos estatutos da 
associação, por ser um dos artigos pró-forma nos 
estatutos de qualquer associação, apenas por isso. 
As Romarias nasceram e vivem no seio do povo 
e não de uma associação, ser Romeiro é um ato 

de fé, de cada um e que a 
cada um diz respeito.

Qual o papel da 
Associação Movimen-
to de Romeiros de São 
Miguel, neste primeiro 
ano que está no activo, 
agora que se vão iniciar, 
em brevemente, as ro-
marias quaresmais?

Para as Romarias 
Quaresmais, o Movimento 
de Romeiros de S. Miguel 
continua a ter as mesmas 
funções que até aqui; tra-
tando e coordenando os 

assuntos gerais, que dizem respeito às Romarias 
Quaresmais de S. Miguel. Publicando e divulgan-
do os mapas de pernoitas de todos os Ranchos, 
fazendo reuniões com entidades para a campanha 
de segurança rodoviária, disponibilizando os con-
tactos dos responsáveis dos Ranchos por todos os 
outros Ranchos, os contactos dos salões que os 
Ranchos usam para algumas das suas refeições, 
fazendo chegar a todos as Intenções do sr. Bispo e 
as propostas de reflexões para as Romarias deste 
ano, elaboradas pelo Director Espiritual do Movi-
mento e claro sempre disponíveis para auxiliar e 
servir os Ranchos em algum apoio logístico  que 
achem necessitar da nossa intervenção. Todos os 
assuntos que digam a cada Rancho, continuam tal 
como até agora, a serem decididos e da incumbên-
cia de cada Romeiro e dos seus Responsáveis.

O principal objectivo do Grupo Coordenador 
passa pela Formação, onde já foram realizadas 
duas acções, contemplando cinco Ouvidoras, es-
tando prevista já outra para Maio, para as restantes, 

procurando dar nesta Caminha-
da Formativa mais ferramentas 
de conhecimento Humano e 
Espiritual aos Romeiros e seus 
Responsáveis.  Efectuar um le-
vantamento e registo da história 
das Romarias, através de docu-
mentos, fotos, vídeos, gravação 
de áudio, com vista a fazer um 
acervo, onde todos possam con-
sultar e ficar para a posteridade. 
Fomentar a intervenção cívica 
dos Romeiros através de acções 
conjuntas, em prol da nossa so-
ciedade, como por exemplo nas 
duas doações de sangue anuais.

E quanto a Casa do Romeiro, qual o ponto 
da situação da mesma?

Estamos a ultimar alguns aspectos logísticos, 
em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa. 
Provavelmente, a Casa do Romeiro será inaugura-
da no próximo mês de Maio.

 
Quantos irmãos e quantos ranchos esta-

rão este ano na Quaresma nas estradas de São 
Miguel? Há novidades? Há mais ou menos ir-
mãos inscritos do que nos anos transactos? Há 
novos ranchos?

Este ano, estarão 54 ranchos de romeiros nas 
estradas de São Miguel. 2 dos quais são prove-
nientes do Canadá. Somente no final das Roma-
rias saberemos ao certo o número de irmãos que 
participaram na caminhada. Não há novos ran-
chos.

 
Qual a posição da Associação quanto às ro-

marias femininas que já acontecem há alguns 

anos na ilha de São Miguel?
As romarias femininas não entram no nosso 

âmbito de coordenação, contudo, há responsáveis 
de Ranchos que colaboram com as mesmas. O 
Movimento de Romeiros de S. Miguel, enquanto 
tal, não intervém directamente, pois extravasaria 
o seu âmbito de actuação.

 
Quais os desafios que se colocam aos romei-

ros hoje?
Sendo um processo sempre em construção, os 

desafios de hoje continuam a ser os do Evangelho, 
dando uma especial ênfase à responsabilidade 
eclesial, cívica e cultural dos Irmãos. Note-se ain-
da, a crescente atenção à Ecologia. Progressiva-
mente, esta dimensão vai adquirindo uma grande 
relevância nas nossas Romarias.

Ana Coelho
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Cientista revela que este é o futuro dos tratamentos de cancro

Colocar os pacientes a ‘hibernar’ poderá ajudar a curar o cancro

Cientista cria teste inédito que detecta 
VIH logo após a infecção

Dieta sem glúten pode aumentar riscos 
de exposição a metais tóxicos

Quem tem uma dieta livre de glúten pode 
enfrentar maiores riscos de exposição a me-
tais tóxicos como o mercúrio e o arsénio, 
substâncias que podem provocar doenças 
cardiovasculares, cancro e problemas neuro-
lógicos, de acordo com um novo estudo.

Há cada vez mais pessoas a enveredarem por 
dietas livres de glúten, seja por sofrerem dedo-
ença celíaca, caracterizada pela intolerância a 
esta proteína presente na farinha, no centeio e na 
cevada, seja por considerarem que acarreta be-
nefícios para o seu organismo.

Ora, de acordo com este novo estu-
do, publicada no jornal científico Epidemiology, 
umadieta livre de glúten pode trazer riscos 
significativos para a saúde.

O estudo partiu de dados do Inquérito Na-
cional de Avaliação da Saúde e Nutrição norte-
americano, relativos aos anos de 2009 a 2014 e 
envolvendo mais de 7 mil pessoas com idades 
entre os 6 e os 80 anos.

Os autores do estudo, investigadores da Uni-
versidade de Illinois, em Chicago (UIC), EUA, 
detectarem uma associação entre a dieta sem 
glúten e a presença de metais tóxicos no san-
gue e na urina.

Após terem identificado amostras de 73 pes-
soas com intolerância ao glúten e que seguiam 
uma deita sem esta substância, a equipa cientí-
fica conseguiu apurar que “as pessoas que man-
tinham uma dieta sem glúten tinham maiores 
concentrações de arsénio na urina e de mercú-
rio no sangue” do que os que consumiam glúten, 
reporta a UIC em comunicado.

“Os níveis de arsénio eram quase duas vezes 
maiores para as pessoas que comiam dietas sem 
glúten e os níveis de mercúrio era 70% maio-
res“, salienta a instituição.

“Estes resultados indicam que pode ha-
ver consequências indesejadas de consumir 
uma dieta livre de glúten”, salienta no comuni-
cado Maria Argos, investigadora que liderou a 
pesquisa e professora de epidemiologia na Esco-
la de Saúde Pública da UIC.

Estes altos índices de metais tóxicos nos pro-
dutos sem glúten podem dever-se ao facto de es-
tes conterem, habitualmente, farinha de arroz.

“O arroz é conhecido por bio-acumular 
certos metais tóxicos, incluindo arsénio e mer-
cúrio, de fertilizantes, do solo ou da água, mas 
pouco se sabe sobre os efeitos para a saúde das 
dietas ricas em conteúdo de arroz”, destaca a 
UIC.

Maria Argos lembra que “na Europa, há nor-
mas para a exposição ao arsénio com base na 
comida”, o que não acontece nos EUA.

“Nós regulamos os níveis de arsénio na água, 
mas se o consumo de farinha de arroz aumenta o 
risco de exposição ao arsénio, faria sentido regu-
lar o metal na comida também”, destaca a inves-
tigadora sobre a realidade norte-americana.

A professora da UIC realça que são neces-
sários mais estudos detalhados sobre o assunto 
para determinar com precisão “se esta dieta co-
loca um risco de saúde significativo”.

Outros estudos realizados já apontaram tam-
bém, que quem tem uma dieta sem glúten arris-
ca consumir mais açúcar, mais gordura e mais 
calorias que são adicionados aos produtos sem 
esta substância para acrescentar sabor.

Em Portugal, segundo dados da Associa-
ção Portuguesa de Celíacos (APC), “estima-se 
queentre 1 a 3% da população portuguesa 
seja celíaca“, embora “existam apenas cerca de 
10.000 celíacos diagnosticados”.

ZAP 

Uma cientista brasileira criou um teste 
revolucionário, que pode dizer se uma pes-
soa está contaminada logo na primeira se-
mana em que se infectou.

A cientista Priscila Kosaka faz parte de uma 
equipa de cientistas do Conselho Nacional de 
Investigação da Espanha (CSIC), que desen-
volveu um biossensor rápido para diagnosticar 
a infecção pelo VIH.

O exame que existe atualmente só deve ser 
feito após um mês de exposição a alguma si-
tuação de risco, como sexo sem preservativo ou 
partilha de agulhas – período em que o corpo 
ainda não produziu anticorpos suficientes para 
serem encontrados.

Há duas maneiras de se detectar o VIH no 
sangue. A primeira é a partir da identificação do 
RNA viral com testes de amplificação de ácido 
nucleico. Com este exame – que apesar de ser 
muito exacto, é extremamente caro – existe um 
limite de detecção de 20 a 35 cópias de RNA 
por mililitro de sangue, uma concentração que 
pode ser encontrada duas semanas após a in-
fecção.

A segunda técnica consiste em detectar uma 
proteína do VIH-1, a p24, quando alcança 10 
picogramas por mililitro de sangue. Essa con-
centração pode ser atingida aproximadamente 
entre três e quatro semanas após a infecção.

O que Kosaka e outros cientistas fizeram foi 
pegar neste último teste e melhorá-lo. No novo 
exame, o soro (material obtido a partir da coa-

gulação do sangue) é depositado no biossensor, 
que já está preparado para encontrar qualquer 
partícula de proteína p24.

“O sensor é como um trampolim. Vibra 
com uma determinada frequência quando há 
algo sobre ele”, explica Priscila Kosaka, em en-
trevista a EXAME.com. Assim, possível medir 
a massa das proteínas. Depois, são colocadas 
sobre o sensor nanopartículas de ouro.

“Elas possuem ressonâncias ópticas que fa-
zem as proteínas brilhar”, diz Kosaka.

De acordo com a cientista, a combinação 
da estrutura mecânica do biossensor com as 
nanopartículas de ouro faz com que o exame 
seja 100 mil vezes mais sensível à proteína p24 
do que o teste tradicional.

“A especificidade é tão alta que a taxa de 
erro é quase mínima“, adianta a especialista.

Todo esse processo demora menos de cinco 
horas para estar concluído e os resultados clíni-
cos podem ser obtidos no mesmo dia.

Além de pacientes, que poderão detectar o 
VIH e começar mais cedo o tratamento, o teste 
vai ajudar os bancos de sangue, já que os doa-
dores contaminados há menos de um mês não 
conseguem detetar o vírus.

“A nossa tecnologia irá evitar que outra 
pessoa receba sangue contaminado”, diz Prisci-
la, sublinhando que, apesar de ainda não saber 
quanto é que o teste irá custar, o objetivo é que 
seja barato.

ZAP // Ciberia / Só Notícia Boa

Colocar os pacientes num sono profundo – 
uma espécie de hibernação – baixando a tempe-
ratura corporal pode dar mais tempo aos médi-
cos para conseguir tratar os tumores no corpo, 
destaca o médico e cientista italiano Dr. Marco 
Durante.

Ao baixar a temperatura corporal dos 37ºC 
normais para cerca de 13-15ºC espera-se que as 
funções do corpo abrandem para os níveis de 
uma paralisia virtual.

Isto permitirá aos médicos ter mais tempo 

para tratar os tumores, especialmente quando 
se espalharam pelo corpo. Isto também tornará 
os tratamentos mais eficazes, uma vez que os 
tecidos inativos respondem melhor à radiotera-
pia.

Pode parecer bizarro e até algo saído de um 
filme de ficção científica mas, segundo o Dr. 
Marco Drante – um dos principais especialistas 
mundiais em radioterapia – isto é o ‘futuro’ do 
tratamento do cancro.

Segundo reporta o Daily Mail, o Dr. Duran-

te explica que a ideia é criar um estado seme-
lhante ao da hibernação, induzido com drogas.

O especialista destaca: “Não se pode fazer 
cirurgias em todo o lado para remover o cancro 
nem usar a radiação em todas as partes do cor-
po afetadas [nos casos em que o cancro se es-
palhou pelo corpo – metástases] porque mata-
ríamos o doente. Mas se conseguirmos colocar 
o paciente num torpor sintético poderíamos tra-
var o crescimento do cancro. Isso dá-nos tempo 
e aumenta a resistência à radioterapia. Assim 

poderíamos tratar as diferentes metástases sem 
matar o paciente”.

Depois a ideia é que ao acordar o paciente 
se encontre curado do cancro. O especialista 
acredita que dentro de cinco a dez anos esta 
abordagem possa ser usada em humanos.

Este processo ainda não foi testado em hu-
manos, mas foi testado com sucesso em ratos 
em 2013.

Notícias ao Minuto

A cientista brasileira Priscila Kosaka

(dr) Joan Costa / CSIC
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A guerra na Síria
Análise Política

O Presidente e a vilificação da imprensa americana 

ORLANDO FERNANDES

DINIZ BORGES

A nossa liberdade depende da liberdade da 
imprensa. 

Thomas Jefferson, 
autor da declaração da independência 

e terceiro presidente dos EUA

A comunicação social, tal como a epigrafe 
alude, desempenha uma função vital no processo 
democrático.  É mais do que sabido que uma 
imprensa livre é um dos elementos fulcrais para o 
exercício das democracias, dos governos do povo 
para o povo.  Desde os tempos primordiais da 
jovem democracia americana que a liberdade de 
imprensa, um principio sagrado para o construtor 
da declaração da independência e todos os arqui-
tetos da constituição americana, tem sido um dos 
pilares desta sociedade.   Basta dizer-se que faz 
parte da primeira das dez emendas, cognomina-
das como o “Bill of Rights.” Estes direitos alie-
náveis que jamais podem ser usurpados.  Desde 
o primeiro chefe do executivo americano que o 
relacionamento entre a imprensa e a Casa Branca, 
tem sido, (com todas as nuances e especificidades 
de cada Presidente) acima de tudo, um relaciona-
mento de respeito pelo trabalho dos jornalistas, 
pela pertinência da imprensa, pela obrigação 
que a o denominado quarto poder tem perante 
o processo democrático, pela soberania de cada 
cidadão.  A partir de 20 de janeiro deste ano de 
2017, tudo mudou.  O respeito, particularmente 
pela imprensa, não é linha orientadora do atual 
inquilino da Casa Branca.

Muito cedo na campanha eleitoral americana 
que o Presidente DonaldTrump soube manipu-
lar a comunicação social.  As suas afirmações 

bombásticas, e os seus insultos daníficos, foram 
pão para a boca da imprensa americana, particu-
larmente a televisão, a qual sempre lhe deu mais 
cobertura do que a qualquer outro candidato no 
seio do Partido Republicano.   Segundo um es-
tudo publicado peloIndependentJournalReview, 
na CNN o candidato Trump recebeu 55% da 
cobertura, enquanto que os outros 13 candidatos, 
em conjunto receberam 45%.  Na estação dos 
conservadores, Fox News, a diferença não foi 
muita, com o candidato Trump a receber 47% 
enquanto que os outros 13 candidatos recebe-
ram entre si, 53%.  Após as primárias, a saga 
continuou.  Segundo uma noticia do Washington 
Post, publicada a 21 de setembro de 2016, num 
espaço de 6 meses, Trump havia recebido nos 
telejornais e nas redes de telenotícias 822 mi-
nutos, enquanto que Clinton havia recebido 386 
minutos.  Daí que é quase inconcebível a postura 
do Presidente Trump para uma comunicação so-
cial que o favoreceu.  Porém, e sobretudo desde 
que tomou posse, o Presidente norte-americano 
tem elevado a retórica a um ponto que é, no 
mínimo, assustador.  E sobretudo porque jamais 
perceberá o que Karl Marx um dia escreveu: “a 
função da imprensa é ser o cão de guarda público, 
o denunciador incansável dos dirigentes, o olho 
onipresente do espírito do povo que guarda com 
ciúme sua liberdade.”

O narcisismo do novo Presidente, infelizmen-
te, não lhe permite olhar para a comunicação so-
cial pela ótica que a maioria dos seus antecessores 
o fizeram.  É que de todos os presidentes ame-
ricanos, particularmente os da era moderna, 
DonaldTrump, incorpora os sentimentos de 
Richard Nixon, para o qual a imprensa era, tal 
como o afirmava, repetidamente: o inimigo.  Para 
o atual presidente não é toda a imprensa, mas 
sim a que questiona, a que lhe coloca perguntas 
difíceis, a que não se cala.  A imprensa que é, 
como escreveu algures Victor Hugo: o dedo 
indicador.  Todos os dias, o presidente utiliza 
as redes sociais, nomeadamente a Twitter, para 
assaltar, diretamente, as redes televisivas (com 
exceção da Fox) e os grandes jornais, tais como 
o New York Times e o Washington Post.  Numa 

tentativa para ultrapassar, abafar e projetar a 
trajetória da conversa nacional, lança-se às redes 
sociais, com o romper de cada aurora, e tenta, 
muitas vezes com sucesso, calar a comunicação 
social.  Porém, o enorme perigo está, tal como 
nos relembrou o grande poeta inglês William 
Blake na realidade de que: “quando a imprensa 
não fala, o povo é que não fala. Não se cala a 
imprensa. Cala-se o povo”.

Esta tentativa de descredibilizar a comunica-
ção social, pelo menos as instituições americanas 
que têm uma forte tradição jornalística, como o 
New York Times, entre outros, é, não sejamos 
ingénuos, um esforço, extremamente bem or-
questrado (e aqui está mão de Steven Bannon), 
para controlar a informação e manipular a opinião 
pública. Acredito que até os menos atentos já 
devem ter notado que em cada discurso que o 
Presidente tem feito há sempre uma referência 
ao que ele cognomina de “imprensa desonesta” 
e “notícias falsas.” Ele, e apenas ele, e mais meia 
dúzia dos seus amigos em órgãos da comunicação 
social simpatizantes é que são os donos da ver-
dade.  E infelizmente tem funcionado ao ponto 
de andarmos a debater frases tão absurdas como 
“factos alternativos” e “realidades paralelas.” Já 
George Orwell dizia que: “a liberdade é a liberda-
de de dizer que dois e dois são quatro. Quando se 
concorda nisto o resto vem por si.” Mas mesmo 
essa realidade tão nua e crua é questionada e 
opinada ao ponto de se questionar se de facto: 
dois e dois são quatro?!

Estamos ainda nos primeiros dias da admi-
nistração de DonaldTrump, nem ainda um mês 
se passou, mas nesse curto espaço de tempo o 
Presidente norte-americano conseguiu declarar 
guerra à imprensa.  Repete essa frase cada vez 
que fala ao povo americano.  Tenta tudo por tudo 
para criar o que Joseph Pulitzer (cujo nome é hoje 
atribuído a um dos prémios mais cobiçados no 
jornalismo americano) um dia nos advertiu:“com 
o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, de-
magógica e corrupta formará um público tão vil 
como ela mesma.” A afeição mostrada ao Fox 
News e a outras pequenas imprensas da direita, 
outrora nas margens, como a BreibartNews, está 

a tronar-nos nesse tal “público vil” que Pulitzer 
temia.  Apesar de instituições como o New York 
Times, o Washington Post, entre outras, não terem 
ainda curvado perante a pressão diária que o Pre-
sidente e os seus acólitos impingem, a liberdade 
de imprensa nos Estados Unidos está sobre uma 
nuvem escura e arrepiante.  É que como escreveu 
Albert Camus: “uma imprensa livre pode, é claro, 
ser boa ou má mas, certamente, sem liberdade, é 
apenas má.” No mundo do pós-modernismo, das 
novas redes sociais, existem muitas formas de se 
cortar as asas à liberdade de imprensa.  

A diabolização da imprensa americana pelo 
atual chefe de estado vem em contraste total com 
o espírito americano.  Desde Thomas Jefferson 
que um dia escreveu: “se fosse deixado a mim 
decidir se deveríamos ter um governo sem jor-
nais ou jornais sem um governo, não hesitaria 
um momento em preferir este último,” até às 
afirmações sobre a imprensa que pouco tempo 
antes de terminar o seu segundo mandato Barack 
Obama eloquentemente disse: “a integridade 
jornalística, o relato factual, as investigações 
sérias, a forma como se mantém essa ética em 
todos as diferentes formas de novas mídias e 
como assegurar que quem o faça seja pago por 
isso, é efetivamente um desafio. Mas, isso é algo 
absolutamente crítico para a saúde da democra-
cia,” os presidentes americanos, uns com maiores 
reticências do que outros, como é óbvio, têm 
respeitado a funcionalidade do quarto poder e 
têm, mesmo discordando com algumas atitudes 
jornalísticas, estendido um ramo de oliveira, quer 
pessoalmente, quer através dos seus secretários 
para imprensa.  Nesta administração, todos os 
contactos com a imprensa têm sido ora hostis, 
ora diminutivos.  

A liberdade da imprensa e a importância da 
imprensa, são parte da idiossincrasia deste país.  
São princípios tão americanos como as tartes de 
maça e o beisebol.  Não é nada saudável para a 
democracia americana quando estes princípios 
são desformados.   Tal como Victor Hugo, acre-
dito que o diâmetro da imprensa é o mesmo da 
civilização.     

Da Rússia e Turquia chegam indícios de acor-
do para partilha de esferas de influência na Síria 
capaz de aliciar Trump, mas tudo depende da fle-
xibilidade do próximo Presidente ante o Irão e da 
atitude da UE para com Ancara.

 A queda dos derradeiros bastiões jihadistas 
em Aleppo consumou o fracasso das ofensivas ini-
ciadas no Verão de 2012 pelos inimigos de Bashr 
al Assad para conquistar as grandes cidades.

 Nas hostes sunitas em armas JabhatFatah 
al-Shaam (Frente para a Conquista do Levante) 
– nova denominação da Jabhat al Nusra após ci-
são este ano com Al Qaeda – predomina ainda na 
província noroeste de Idlib.

 O Estado Islâmico é, por sua vez, senhor de 
Raça, domina metade da cidade de DeirezZor, 
além de zonas desérticas a leste, tendo retomado 
Palmira num ataque relâmpago.

 Nas áreas rurais adjacentes a Aleppo, Hama, 
Damasco, Homs e no sudoeste junto à Jordânia, 
os jihadistas são, igualmente, a principal força de 
combate, estando a maior parte da fronteira norte 
com a Turquia nas mãos de milícias curdas.

 Ancara, ao contrário de Riade e Doha, co-
meça a admitir um entendimento com Mosco-
vo para que Assad possa permanecer no poder 
se independentistas curdos forem impedidos de 
unificaros distritos norte de Afrin, Kobane e Qa-
meshlie medianteautonomia para a minoria turco-
mena.

 O imperativo estratégico de Erdogan de im-
pedir a criação de um foco de atracção para os 
separatistas curdos do Sudeste da Turquia é tam-
bém aceitável par os poderes xiitas dominantes 
em Teerão e Bagdade.

 Para Ancara é, no entanto, essencial que a UE 
cesse pressões públicas contra o autoritarismode 
Erdogan a troco da contençãoda debandada de 

deslocados sírios e previsíveis vagas de refugia-
dos que possam advir da quedade Mossul e re-
presálias a sunitas no Norte do Iraque, além do 
recrudescer dos combates no Afeganistão.

 As garantias políticas e militares que as po-
tências tutelares possam oferecera Assad para 
permanecer no poder nas regiões ocidentais, parte 
do centro e Sul, protegendo interesses de alauítas 
(cerca de 12% da população) e outras minorias, 
como cristãos, ismaelitas e druzos, esbarram, con-
tudo, contra a barreira demográfica, exacerbada 
pelas violências recentes.

 Cerca de 4,8 milhões de sírios fugiram para 
o estrangeiro, mas os sunitasque representavam 
70% da população de22 milhões ante do eclodir 
da guerra constituem ainda larga maioriae têm o 
vizinhoIraquecomoexemplo do quepossam valer 
eventuais partilha de poder.

 Salvaguardar al Assad e os alauítas (seita 
esotérica do xiismo) em Damasco em nome do 
combate ao Jihadismo sunita é proposta que Putin 
lançará a Trump, mas implica que sanções norte-
americanas não alcancem um nível intolerável 
para Teerão e preservem o acordo sobre o progra-

ma nuclear iraniano.
 Para os sunitas da Síria e confrades do Iraque, 

preteridos ante curdos e maioria xiitas dominante 
em Bagdade, posições subalternas são dificilmen-
te aceitáveis e a propaganda jihadista aproveitará 
este filão contrariando a lógica de partilhas ne-
gociados por potências regionais, russos, norte-
americanos europeus.

 Frente a cerca de 100 mil homens em armas 
do lado sunita e curdo, al Assad conta com apro-
ximadamente 125mil militares das forças regula-
res eoutros tantoscombatentes de milíciasalauítas, 
cristãs, druzas, xiitas, contingentes do Hizbollah 
libanês, destacamentos iranianos, voluntários xii-
tas iraquianos, afegãos e paquistaneses.

 O enquadramento e apoio logístico russo e 
iraniano é um dos elementos que assegura um mí-
nimo de coesão militar ao regime de Damasco, 
mas a proliferação de milícias promete dificultar a 
concretização de futuros compromissos políticos.

 A caminho do sexto ano de guerra, a exaustão 
e a pulverização dos combatentes tanto poderá fa-
vorecer um compromisso como fazer arrastar o 
conflito consoante os interesses das potência.
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Universidade de Coimbra assina parceria estratégica 
com a Retmarker em tecnologia para o rastreio 

ocular a diabéticos

Investigadores da Universidade de Coimbra 
desenvolvem nova técnica com potencial para 

prevenir o contrabando de materiais radioativos

No passado dia 22 de Fevereiro, 
na Sala do Senado, foi assinado um 
Acordo de Licenciamento entre a 
Universidade de Coimbra (UC) e a 
Retmarker, spin-off do Grupo Criti-
cal, focada na área de oftalmologia. 

Este acordo vem consolidar uma 
parceria iniciada em 2013 para a cria-

ção de uma tecnologia com o objetivo 
de identificar, de forma automática, 
lesões na retina em pacientes diabéti-
cos, através do processamento de ima-
gens oftalmológicas.

A Universidade de Coimbra foi 
desafiada pela Retmarker a encontrar 
soluções para um problema crítico: 

criar uma tecnologia automática ca-
paz de analisar de forma mais eficien-
te, imagens da retina, em fotografias 
com características muito variáveis e, 
por vezes, de baixa qualidade como 
as que são obtidas em Rastreios de 
Retinopatia Diabética.

Em traços gerais, a colaboração 

visou integrar, na solução Retma-
rkerScreening, um novo método auto-
mático de deteção de lesões na retina. 
Este método foi desenvolvido pela 
equipa de Isabel Narra Figueiredo, do 
Departamento de Matemática, da Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, no âmbito 
de um projeto de investigação finan-
ciado pela Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia (FCT), e com o objetivo 
de vir a ser utilizado em Programas de 
Rastreio de Retinopatia Diabética. 

Segundo Isabel Narra Figueiredo, 
«este método identifica automatica-
mente com elevado grau de fiabilida-
de a existência de micro-aneurismas, 
hemorragias e lesões brancas, em ima-
gens da retina, que são os primeiros 
sintomas da Retinopatia Diabética».

De acordo com João Diogo Ra-
mos, Diretor Executivo da Retmarker: 
«ao longo dos últimos anos foram re-
alizados estudos complementares à 
tecnologia desenvolvida pela UC, tan-
to por nós (ex: em Portugal e no Bra-
sil), como em estudos independentes 
(ex: UK) e que confirmaram a efici-
ência deste novo método automático 
de rastreio que atualmente integra a 
nossa oferta».

O RetmarkerScreening é uma 

tecnologia portuguesa que se tem 
destacado na implementação de pro-
gramas eficientes de rastreio oculares 
a diabéticos. Na prática, o Retmarker 
faz uma primeira despistagem auto-
mática das imagens que os pacientes 
diabéticos devem realizar todos os 
anos para evitarem complicações a ní-
vel ocular decorrentes da Retinopatia 
Diabética. 

A Retinopatia Diabética é uma 
complicação da diabetes e a principal 
causa de cegueira evitável no Mundo 
Ocidental. É uma doença silenciosa 
(sem manifestações de sinais ou sin-
tomas) e de evolução lenta até atingir 
uma fase avançada. A grande maioria 
dos casos de cegueira pode ser evitada 
com um bom controlo metabólico e 
um tratamento atempado (que pressu-
põe a identificação precoce das lesões 
na retina). 

Segundo o responsável da Retma-
rker, «menos de 10% dos diabéticos 
necessitam de ser referenciados para 
consulta de especialidade. Existe por 
isso um elevado investimento de tem-
po e recursos na identificação dos ca-
sos relevantes e este é um problema 
onde a tecnologia pode ajudar e que 
justifica a aposta da Retmarker».

Universidade de Coimbra

Os investigadores Fernando 
Amaro, Cristina Monteiro e Joaquim 
Santos, do LIbPhys (Laboratório 
para Instrumentação, Engenharia 
Biomédica e Física da Radiação) da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra (FC-
TUC), desenvolveram uma nova 
técnica para deteção de neutrões tér-
micos que pode ser muito útil para a 
prevenção do contrabando de mate-
riais radioativos.

Os resultados do estudo, que 
teve a colaboração de investigado-
res do Paul Scherrer Institute (PSI), 
na Suíça, são publicados hoje na re-
vista internacional do grupo Nature, 
Scientific Reports (www.nature.com/
articles/srep41699). 

Detetores de neutrões térmicos 
«são equipamentos cruciais para 
prevenir o contrabando de armas nu-
cleares e materiais radioativos, sen-
do por isso rotineiramente utilizados 
em inúmeras fronteiras espalhadas 
pelo planeta. Até muito recentemen-
te, quase todos os sistemas usavam 

um isótopo extremamente raro do 
conhecido gás Hélio, o Hélio-3», 
explica Fernando Amaro, principal 
responsável pelo projeto de investi-
gação.

A forma mais abundante do gás 
Hélio (o Hélio-4) «é utilizado em 
aplicações tão variadas como a re-
frigeração de supercondutores em 
equipamentos de diagnóstico mé-
dico ou o enchimento de balões. 
Contudo, as reservas de Hélio-3 são 
extremamente reduzidas. Com a ele-
vada procura por este material, após 
os ataques do 11 de setembro, estas 
reduziram-se ainda mais, motivando 
vários programas de pesquisa por al-
ternativas», realça o investigador do 
LIbPhys do Departamento de Física 
da FCTUC.

De entre as alternativas, as mais 
viáveis utilizam materiais sólidos 
em vez de um gás (como o Hélio-3) 
para a deteção dos neutrões térmi-
cos. Devido à natureza dos neutrões, 
a sua deteção em meios sólidos tem 
algumas limitações, nomeadamente 

eficiência de deteção limitada e res-
posta pouco eficaz dos sistemas na 
identificação de um neutrão térmico. 

No trabalho agora publicado, a 
equipa da FCTUC e do PSI apre-
senta uma nova tecnologia que 
substitui os átomos de Hélio-3 por 
nanopartículas de Boro (particular-
mente o isótopo Boro-10), um outro 
material capaz de detetar neutrões 
térmicos.

Contudo, como o Boro não existe 
na forma de gás e apresenta limita-
ções quando aplicado na forma só-
lida, os investigadores produziram 
um “gás artificial”, dispersando 
nanopartículas de Boro num gás co-
mum, criando uma “mistura gasosa” 
capaz de detetar neutrões térmicos. 

A técnica apresenta vantagens 
relativamente às alternativas sólidas: 
“é uma ideia simples, mas inovadora 
e eficaz, com um grande potencial 
para revolucionar, no futuro, a dete-
ção de neutrões”, conclui Fernando 
Amaro.

Universidade de Coimbra



Como vimos, na parte I e II,paraos responsá-
veis políticos europeus este ano será de expetativa 
e de preocupação.

Referimos, de forma sumária, as legislativas na 
Holanda em março, Presidenciais em França em 
abril e maio. Revimos as dificuldades da Grécia 
na renegociação (bi)tripartida – (União Europeia 
- UE, Banco Central Europeu - BCE) e Fundo 
Monetário Internacional-FMI) – de 6,1 mil mi-
lhões dos seus compromissos financeiros, devido 
ao FMI não considerar que tivessem havido refor-
mas estruturais de sustentabilidade e da Alemanha 
ter eleições legislativas federais a 23 de setembro. 
Relatamos a instabilidade em Itália pela enorme 
fragilização do seu sistema bancário e resultado 
negativo no referendo constitucional, à demissão 
do primeiro-ministro Matteo Renzi e que levará a 
eleições, no início de 2018.

O início das negociações do «Brexit», a des-
confiança de Bruxelas em relação a Varsóvia, a 
Budapeste e a outros 

Após as decisões dos Tribunais superiores, o 
Governo de Theresa May levou à Câmara baixa do 
Parlamento Britânico a autorização para acionar o 
Artigo 50.º que foi dada; Segue-se a Câmara dos 
Lordes e não se antevê problema. Problema, mes-
mo, veio da Escócia que rejeitou no seu Parlamen-
to a autorização, apesar de não vinculativa. Assim, 
Londres poderá acionar o «Brexit», mas não pode-
rá negociar – formalmente – qualquer acordo bila-
teral de comércio (os EUA vão ter de esperar) até 
às conclusões das negociações com Bruxelas – que 
durarão, pelo menos, dois anos; Mas Londres terá 
– com toda a certeza – um (grande?) problema: Um 
segundo refendo de Independência na Escócia.

Também o nosso maior parceiro e vizinho 
enfrenta o mesmo tipo de problema(s); A Junta 
da Catalunha e o Parlamento Catalão pretendem 
prosseguir com projeto de referendo de perten-
ça à Espanha. O governo de Madrid iniciou o 
diálogo,mas isto poderá constituir uma ignição 
para outras situações em potência: País Basco, 
Navarra, Galiza, etc. As dificuldades institucionais 
entre Bruxelas e Varsóvia prosseguem, nomeada-
mente, por atritos de sonegações de direitos cons-
titucionais e de liberdade de expressão na Polónia; 
Esta situação tem levado a um “mal-estar” mútuo. 
Como Varsóvia (pela sua dimensão e influência re-
gional para Norte – Repúblicas do Mar Báltico – e 
para Sul – República Checa, Eslováquia, Hungria) 
não é Budapeste – pois, problemas semelhantes já 
se arrastam há anos com a Hungria – os danos mú-
tuos têm sido consideráveis (desde, a não compra 

de 50 helicópteros H225M “Caracal” à Airbus no 
valor de 3,5M€,mas, sim à americana Lockheed 
Martin, às declarações e atitudes face à Comissão 
Europeia -na pessoa do Vice-presidente FransTim-
mermans), etc. Também, na Hungria a situação é, 
deveras, semelhante,tendo a visita de Putin a Or-
ban e o mega negócio nuclear de 30 mil milhões 
entre a Rosatom e a Hungria com, para já, 10 mil 
milhões em dinheiros da UE sido o foco.Na Romé-
nia a situação é, também, grave pela instabilidade 
social, a corrupção e a fragilidade institucional e 
muito pouco foi esclarecido pelo Governo Rome-
no na sua visita a Bruxelas.

A situação degradada da banca de investi-
mento na Alemanha e o adensar de incertezas 
económicas em Berlim

Na Alemanha, Angela Merkel e Martin 
Schulznão querem, de forma alguma, o tema de 
migrantes e refugiados na agenda, assim como, 
Merkel e Wolfgang Schäube não querem a dí-
vida da Grécia na opinião pública alemã e para 
aproveitamento político da eurocética Alternativa 
para a Alemanha (AdD). Por outro lado, Martin 
Schulz tem vindo a subir nas sondagens e poderá 
mesmo vir a chefiar as negociações da nova coli-
gação do Governo Federal. Mas, até, a economia 
alemã – em que o que exporta contribui para 47% 
do seu PIB – poderá estar a entrar numa fase de 
turbulência: Trump ameaça parte do excedente de 
2530M€às importações alemãs e com a China em 

desaceleração, a indústria de porta-contentores e 
de transportes marítimos do Norte da Alemanha 
tem mostrado problemas de perdas significativas 
em 2016para os dois principais bancos alemães – 
Commerzbank (559M€) e DeutsheBank (346 M€) 
e outros mais pequenos –, assim como,no excesso 
recente de «stocks» da indústria (automóvel) ale-
mã. 

A situação instável no Leste, desde o Báltico 
até à Roménia, no Mediterrâneo e no flanco Sul 
da União Europeia

Primeiro, o agravamento da situação na 
Ucrânia, na Síria, na Líbia, e posteriormente na 
Turquia, na Tunísia e no Mediterrâneo em geral, 
as vulnerabilidades de Leste e a Sul da UE têm au-
mentado em escala,complexidade e profundidade. 
A aproximação da nova Administração americana 
à Federação Russa de Putin e as críticas de obso-
lescência da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), as incursões planeadas e recursi-
vas de Putin e da sua máquina de segurança e de 
propagandapor toda a Europa incrementando o eu-
roceticismo – desde o Jobbik na Hungria, à Frente 
Nacional em França, à Aurora Dourada na Grécia, 
etc. –, tudo se conjuga, com os resultados previs-
tos para os partidos e movimentos eurocéticos para 
uma deterioração da situação geopolítica na Euro-
pa em geral e institucional na UE e na Zona Euro, 
em particular, em 2017.Decisões sérias, mesmo, 
só para 2018!
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ANÍBAL MANUEL 
DA COSTA FERNANDES
Mestre em Relações Internacionais

ROGÉRIO 
DE OLIVEIRA

Notas Soltas, Folhas Caídas (476)

A segurança das pessoas e bens está a tornar-se inquietante, 
entre outras preocupações, do nosso viver quotidiano

Os “subconscientes” dos responsáveis políticos 
na União Europeia durante 2017 - III

1 – A SITUAÇÃO 
CRIMINAL NO PAÍS 
COMEÇA A PREOCU-
PAR. Prende a atenção 
dos analistas e sociólogos. 
A própria polícia fica sur-
preendida com os proces-
sos utilizados. Os “gangs” 
são formados, em grande 
número, por jovens, com 

idades entre os dezassete e vinte e poucos anos e 
com muitos estrangeiros clandestinos, profissionais 
do crime, à mistura, como cabecilhas. Os objetivos 
e as razões são vários; espírito de aventura, dinheiro 
para droga, desemprego, “imitação do que observam 
nas televisões”, desafiar a polícia, etc, etc, etc. A 
qualquer hora do dia, assalta-se um banco, uma ou-
rivesaria, um multibanco, “uma viatura de valores”, 
moradias de idosos indefesos, uma pequena casa co-
mercial, um transeunte, mesmo nas horas de grande 
movimento e nas ruas de grande circulação.

A SOCIEDADE PREOCUPA-SE E ANDA 
ALARMADA. Um dos alvos, lamentáveis esco-
lhidos são as residências de idosos que vivem sós, 
Tudo serve para alcançar um fim (dinheiro ou valo-
res para trocar por dinheiro). São farmácias, estações 
de serviço. São máquinas de tabaco ou viaturas de 
segurança. Discotecas, restaurantes, cafés com clien-
tes sentados á mesa. Até as caixas de multibanco não 
escapam ao desejo insaciável dos larápios que utili-
zam, para o efeito, os métodos mais engenhosos e 
profissionais. Para onde caminhamos, ninguém sabe 
responder com certezas.

O CRIME ESTÁ NA ORDEM DO DIA. As lo-
calidades inseguras. O medo impera. Não vemos sol, 
vemos chuva. Dias cinzentos, frios, tristes. Perdeu-se 

o medo às forças de segurança. Tira-se a vida a uma 
pessoa como quem “apaga um simples cigarro” Na 
mão “deles” a vida alheia é “um fósforo”. A violên-
cia parece que veio para ficar. As aldeias isoladas, 
com reduzidos habitantes, na sua maioria idosos, vi-
vendo sós, não fogem á epidemia dos assaltos que 
levam as reduzidas economias encontradas, fruto de 
muitos anos de canseiras.

A VIOLÊNCIA TEM DOMINADO a grande 
vaga de assaltos nos últimos tempos, com “gangs” 
encapuzados e armados com varias espécies de ar-
mas, predominando as espingardas caçadeiras de ca-
nos cerrados, utilizando-se disparos de intimidação. 
Os bandos entram nos estabelecimentos de rompante 
mostrando armas para assustar funcionários e clien-
tes. Alguns destes assaltantes, fazem parte, de “gru-
pos altamente perigosos”. É bom não isentar, total-
mente, de uma certa culpa, alguma “Comunicação 
Social” (televisão), que dedica, horas prolongadas 
da sua programação (publicitar não é dar a notícia) 
ao crime, levando a juventude curiosa, sempre in-
teressada, em “embebedar-se” com as formas mais 
sofisticadas do “crime organizado”. Notícias feitas 
á medida para enervar a vida dos pacatos cidadãos, 
instigando ao ódio, ao vício, mostrando uma face feia 
e agressiva, podendo estar a causar graves danos ao 
país. Não será contraproducente “alimentar”, com 
várias repetições diárias? O aumento das “audiên-
cias”  compensa?

2. – O PAÍS ESTÁ EXAUSTO DA CRISE que 
a todos nos atormenta. Portugal atravessa momentos 
complicados. Falta organização, método, justiça, 
cumprimento de elementares regras de seriedade e 
respeito mútuo, A democracia é frágil e vulnerável, 
apesar de estar em prática, há já quarente anos. Viver 

em democracia, não é, nem pode ser, viver na anar-
quia. Todo o sistema, impõe e tem regras. Qualquer 
sistema alberga deveres e direitos. O “lema”, a minha 
liberdade termina, quando começa a liberdade do ou-
tro, é peça basilar. Andamos desiludidos. É preciso 
libertar a democracia sequestrada. Políticos cansados, 
cidadãos cansados (perguntaram a um cidadão triste 
e desiludido que era possível “viver” o ordenado (re-
forma) mínima:- respondeu, sim é possível se comer 
pouco e mal), jovens cansados, não é a melhor recei-
ta, para que a democracia alcance as possibilidades 
de que é capaz, para defesa e promoção do progresso 
económico, social e cultural do país.

A DEMOCRACIA PORTUGUESA SOFRE 
de um relativismo que a esvazia de conteúdo e, pior 
ainda, que a impede de olhar o futuro, com ilusão 
bastante para mobilizar o máximo de cidadania 
participativa. A falta de formação cívica e humanitá-
ria, de bom-senso e de conhecimentos, é notória nos 
“habitantes” (deputados) no Parlamento, muitos de-
les, mais preocupados com questiúnculas pessoais e 
partidárias, pondo de lado as preocupações dos cida-
dãos, com as reformas urgentes que o país necessita.

Os FILHOS DA GERAÇÃO dos que se entu-
siasmaram com a aurora de Abril, desinteressam-se 
hoje, por tudo quanto acontece nas altas esferas da 
política, ao verificarem que os seus pais, querendo 
levar, festivamente, a imaginação ao poder, deixaram 
o poder sem imaginação.

3 – O QUE HOJE NÃO FALTA É CORRUP-
ÇÃO, que continua a seu caminho sem que seja 
travada – há um estado de corrupção que percorre o 
País de lés a lés -. A corrupção é um mal endémico. 
Atinge horizontalmente a sociedade portuguesa, Vai 
do pequeno jeito ao favor, da cunha á pressão, do 

compadrio às redes de clientela. Todos o sabem. Tão 
bem, que estas constatações não passam de banali-
dades. As pessoas tardam a perceber que muito há a 
modificar em Portugal. Porém, há escândalos, reais 
ou supostos, da corrupção daqueles que têm usado 
os cargos públicos para encher os bolsos ou com po-
líticos alegados, como é politicamente correto dizer, 
que, em vez de servidores de todos, se arrogam ao es-
tatuto de profissionais da politica, mais preocupados 
com a permanência nos cargos, do que, com o bem 
comum. O português é videirinho. Faz pela vida. Ten-
ta arranjar-se e buscar vantagens. Adula e presenteia 
quem lhe pode ser útil. Finda a importância, esquece 
o conhecimento. Sempre foi assim. Há séculos eram 
os fidalgos. Depois vieram os padrinhos. Agora os 
conhecidos. A coisa vai descendo de nível á medida 
que se vão vulgarizando os favores. A identificação 
dos erros cometidos não deve ser motivo de estacio-
namento no porto da culpa ou de busca de desculpas 
mais ou menos despropositadas, mas apenas ponto 
de passagem necessário para a construção da própria 
renovação. Serei ingénuo ao ponto de acreditar que 
os golpistas têm de desaparecer ou mudar de vida. 
Mas há de sempre aparecer um para borrar a pintura

NAS DIVERSAS ÁREAS DA VIDA dispomos 
de gente competente. É, assim, na cultura, medicina, 
ciência, literatura, moda, investigação. Se assim é, 
porque é que Portugal não anda para a frente, ultra-
passando todas as crises? Temos condições e compe-
tências para isso, mas falta seriedade, organização e 
trabalho. Há demasiadas pessoas acomodadas e mui-
to falta de profissionalismo, de dignidade, de vontade 
de acertar o passo              

GAIA/VILAR DO PARAÌSO, Fevereiro de 2017
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Lá Longe 753

Francisco Sanches

JOSÉ HÄNDEL 
DE OLIVEIRA

 Nas minhas idas constantes à Biblio-
teca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, 
atravesso sempre o Largo de S. João do 
Souto, no Centro Histórico desta cidade. 
E, aí, sou confrontado com a estátua do 
médico, matemático e filósofo português 
Francisco Sanches, possivelmente nasci-
do em 1551, sendo certo que foi baptiza-
do na igreja de S. João do Souto em 25 de 
Julho de 1551, conforme consta da lápide 
colocada na fachada daquela igreja.

O Vereador da Cultura da Câma-
ra Municipal de Braga, no período de 
1949/1961, Sérgio da Silva Pinto, afirma 
categoricamente que Francisco Sanches é 
bracarense conforme ele se auto afirmou 
em dois documentos referentes às suas 
provas de bacharelato e doutoramento, 
o que invalida a tese de Alfredo Pimenta 
que disse que ele teria nascido em Tui, 
Espanha.

Após os estudos em Roma e Mon-
tpellier, leccionou toda a sua vida em 
Toulouse, onde viria a falecer em 15 de 
Novembro de 1623.

As suas obras mais célebres foram 
“Carmem de Cometa”, “Ópera Médica” 
e “Quod nihil seitur” (Que nada se sabe). 
Em Medicina, deixou numerosos escri-
tos, claros e concisos.

A estátua deste nosso ilustre compa-
triota, foi inaugurada em 1955 e é da au-
toria Salvador Barata Feyo.

O notável assessor da Vereadora da 
Cultura da Câmara Municipal de Braga, 
Dr. Rui Ferreira, publicou no conceituado 
jornal “Diário do Minho”, de Braga, em 
30/01/2017, um interessante artigo sobre 
este bracarense de que também me socor-
ri para fazer estas breves notas.

O Dr. Rui Ferreira lembra ainda que 
Francisco Sanches integrou o restrito rol 
dos portugueses alvo da representação em 
notas, neste caso nas de 500 escudos que 
estiveram em circulação de 14 de Abril 
de 1982 a 31 de Maio de 1990.

Bom seria que o Dr. Rui Ferreira 
conseguisse convencer os responsáveis 
da Câmara em que trabalha a mandarem 
restaurar as inscrições que constavam do 
pedestal daquela estátua e que foram van-
dalizadas. Para terminar, uma brincadei-
ra da estudantada do meu tempo. Como 
a estátua de Francisco Sanches tem um 
grande corpo e uma cabeça pequenina, 
dizia-se que quando morresse o inesque-
cível Comendador Santos da Cunha que 
foi Presidente da Câmara e Governador 
Civil de Braga que era de físico um pou-
co atarracado e com uma grande cabeça, 
aquela estátua seria para ele, substituin-

do-se apenas a cabeça por uma de gran-
des dimensões.

Como disse, tratava-se de uma brin-
cadeira pois alguns anos depois da morte 
de Santos da Cunha, ergueram-lhe uma 
majestosa estátua numa das entradas da 
cidade que ele tanto amou e fez evoluir.

ASSALTO A POSTOS 
DE COMBUSTIVEIS

No jornal “O Comércio de Guima-
rães” lemos a seguinte notícia:

Cerca das 20H00, um indivíduo de 
cara tapada, ameaçando o funcionário 
de um posto de combustíveis, com uma 
arma de fogo, em Ronfe, Guimarães, apo-
derou-se de 150 euros e fugiu a pé.

No mesmo dia foi assaltado um posto 
de combustíveis, no lugar do Lameirinho, 
em S. Jorge de Selho, concelho de Gui-
marães, mas apesar do assaltante estar 
armado de uma espingarda caçadeira, a 
funcionária corajosamente resistiu pelo 
que o indivíduo fugiu num carro.

A GNR foi chamada a registar as 
ocorrências, tendo as investigações pas-
sado para a Policia Judiciária.

QUERIA LEVAR TUDO

Um desempregado de 55 anos, de 
madrugada, furtou de um estabeleci-
mento comercial situado na rua de Santa 
Catarina, no Porto, mais de uma centena 
de toalhas de banho, lençóis, puxadores 
de portas, produtos de limpeza e extinto-
res.

Foi detido por agentes da PSP da es-
quadra do Infante que viram o homem 
transportar com muita dificuldade os ar-
tigos furtados, dentro de um contentor do 
lixo.

O indivíduo ainda provocou alguns 
estragos em áreas comuns do prédio.

COPIARAM DADOS DE CARTÕES 
NUMA ATM

No Porto, quatro romenos, com ida-
des entre os 26 e os 43 anos que sacavam 
dados de cartões utilizados nas caixas 
multibanco, foram detidos pela Policia 
Judiciária do Porto.

Com aquele esquema provocaram 
prejuízos de milhares de euros.

OURIÇOS-DO-MAR

A Policia Marítima de Viana do Cas-
telo numa acção de fiscalização na orla 
costeira, apreendeu 124 Kgrs de ouriços-
do-mar, com o valor comercial de 496 
euros, a um indivíduo a quem foi levanta-
do um auto de notícia.

Como os ouriços ainda estavam vivos, 
foram devolvidos ao mar.

APREENSÃO DE CIGARROS

No decorrer de uma acção de fisca-
lização nocturna, realizada em Vizela, a 
Unidade de Acção Fiscal da GNR, apre-

endeu 200 mil cigarros, no valor estima-
do de 42 mil euros.

Foi detido um homem de 64 anos, 
suspeito de contrabando e apreendido um 
veículo. Foi sujeito a termo de identidade 
e residência.

Dos 42 mil euros, 36 mil correspondem 
ao valor da tributação em falta.

MAIS ASSALTOS A 
GASOLINEIRAS

Dois homens encapuzados assaltaram 
o posto de combustíveis de Louredo, Vila 
da Feira e um deles apontou uma arma ao 
funcionário que foi obrigado a entregar-
lhe o dinheiro da caixa.

Cerca de 15 minutos depois, em Ar-
goncilhe, os mesmos indivíduos assalta-
ram as bombas de gasolina junto à Estra-
da Nacional (EN1) e o empregado com 
uma espingarda caçadeira de canos ser-
rados encostada ao corpo não teve outro 
remédio que não fosse o de entregar todo 
o dinheiro da caixa registadora.

O duo fugiu e direcção a Grijó onde 
abandonaram o carro em que se faziam 
transportar.

TENTATIVA DE VIOLAÇÃO

Em Vila do Conde, uma mulher de 43 
anos, foi atacada na via pública por um 
homem de 47 anos que a tentou violar. 
No entanto, a mulher defendeu-se à den-
tada e agrediu o indivíduo com um pau.

Alertada a Policia Judiciária o assal-
tante foi identificado e levado a Tribunal 
foi libertado.

GANGUE DO TABACO

Em Ruivães, Vila Nova de Famalicão, 
uma pastelaria foi assaltada de madruga-
da, tendo sido furtado tabaco.

Os assaltantes arrombaram a porta de 
entrada do estabelecimento, estroncaram 
a máquina do tabaco e levaram maços de 
cigarros e dinheiro.

O furto foi participado à GNR.

LEVAR E NÃO PAGAR

Num estabelecimento comercial de 
Vila Nova de Gaia, três mulheres com 
idades compreendidas entre os 21 e os 
28 anos, escolheram vários artigos que 
esconderam nas carteiras, tendo passado 
pelas caixas registadoras a correr.

No entanto, foram detidas pela GNR.

PREPARADO PARA A GUERRA

No aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
na Maia, foi detectado um homem de 67 
anos que levava na sua bagagem de mão, 
uma pistola de 7,65 mm e sete munições, 
o que se verificou na passagem pelo raio 
X.

O homem que se preparava para se-
guir viagem para a Alemanha, via Lisboa, 
declarou desconhecer a proveniência da 
arma.

ATACADA E ATIRADA AO RIO

Uma mulher de 40 anos, queixou-se 
de que foi assaltada e atirada ao rio Nei-
va, entre as freguesias de Alheira e Pon-
que, em Barcelos, tendo-lhe sido rouba-
dos 15 euros.

A mulher conseguiu sair da água so-
zinha e foi socorrida por um casal que 
passava, sendo levada para o Hospital de 
Barcelos em estado de hipotermia pelos 
bombeiros.

A GNR está a investigar as circuns-
tâncias do assalto o que se torna difícil 
porque a vítima apresenta um discurso 
incoerente.

CAIU DO TELHADO

Na rua Nova da Pereira, em Vilar, Vila 
do Conde, um homem de 32 anos, caiu do 
telhado de um armazém o que lhe provo-
cou vários ferimentos. Socorrido por uma 
equipa da Cruz Vermelha e por outra da 
VMER do Hospital de S. João, do Porto, 
para onde foi transportado.

 TAXISTA ROUBADO 
E ESFAQUEADO

 
Cerca das 23H00, em Darque, Viana 

do Castelo, o passageiro de um táxi esfa-
queou o motorista, roubou-lhe o dinheiro 
e fugiu em seguida.

 A vítima foi levada para o hospital 
mas não corre perigo de vida.

COLMEIAS ROUBADAS

Em Vilarinho das Campas, Vila Nova 
de Famalicão, foram furtadas seis col-
meias.

O proprietário que apresentou queixa 
na GNR, indica como suspeito um indiví-
duo de Fafe que viu rondar o seu apiário, 
fornecendo a matrícula da viatura em que 
se deslocava.

NEM A IDADE LHE DEU JUIZO

Na Avenida Central, em Braga, um in-
divíduo de 72 anos, ameaçou e roubou o 
telemóvel de uma jovem de 18 anos.

Foi detido pela PSP e notificado para 
comparecer nos Serviços do Ministério 
Público junto do Tribunal Judicial da 
Comarca de Braga.

MASCARADO FOI AO BANCO

Um indivíduo de 26 anos, entrou numa 
dependência bancária sita na rua Júlio Di-
nis, no Porto, usando uma máscara.

Quando um cliente lhe chamou a aten-
ção para o facto de não poder estar assim 
no banco, o homem fugiu, mas foi detido 
por agentes da PSP a quem agrediu.

Tinha na sua posse três facas, um gor-
ro e um caderno.

Braga, 19 de Fevereiro de 2017
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JOÃO CARLOS TAVARES

JOÃO DE BRITO
ZEFERINO

Mudar de nome, mas 
seguir em frente

Carta da Nova Inglaterra

A igreja, a escola 
e o associativismo 

na emigração 

Opinião

Há muito que não aparecemos 
nesta tribuna amiga, que nos 
acolhe, há quase meio século. Hoje, 
resolvemos vir aqui com umas 
breves linhas depois de fazermos 
uma rápida análise ao estado actual 
dos sustentáculos da comunidade 
luso-americana na Nova Inglaterra, 
grupo étnico multi-centenário que, 
nos séculos XIX e XX , teve o seu 

crescimento e a sua implantação neste poético nordeste dos Estados Unidos, e 
com todos os outros, formaram o mosaico emigratório, com seus naturais altos 
e baixos, no seu crescimento. 

Actualmente, a comunidade luso-americana passa por um período de quase 
estagnação a tombar para o decrescimento da sua importância e vivência, no 
seio de todas as etnias que constituem os Estados Unidos . . .

Os velhos pilares que, outrora sustentavam o vigor dos valores do nosso 
grupo está, notoriamente, a debilitar-se pelas estruturas que a faziam sobressair 
pela relevância secular da sua cultura, costumes e mesmo pelas tradições, aqui 
continuadas. 

Porém, a fé do povo e assistência aos serviços religiosos, tem sido nos 
últimos tempos, um dos elos mais fracos por onde perpassa esta tempestade de 
desinteresse de religiosidade manifesta em todos os aspectos da vida espiritual 
da comunidade à volta da sua paróquia ou congregação que, no passado, 
frequentavam, com maior assiduidade, nesses tempos de antanho ou mesmo 
até há pouco, quando a este país de acolhimento chegaram com as bases já 
implantadas e onde não era, sentido qualquer choque a religioso ou cultural. 

Hoje, as igrejas portuguesas na Nova Inglaterra, passam por uma crise de 
falta de assistência aos serviços litúrgicos, situação, por vezes, quase tocando 
a desolação. 

A falta de juventude nas actividades comunitárias religiosas é uma realidade. 
Convenhamos que este fenómeno também está presente em múltiplas outras 
paróquias de diferentes etnias, incluindo as de língua inglesa. 

Como vimos fazendo, há alguns anos, assistimos há dias, a uma liturgia 
dominical num conhecido santuário da nossa área, quase sempre repleto de 
fiéis com maioria dominada pela terceira idade. A juventude ali, é também 
quase nula. Um afastamento evidente. 

No início dessa dita liturgia o celebrante pediu a presença dos jovens para 
junto do altar, mas ninguém apareceu a honrar o pedido do sacerdote. Na hora 
da homilia tornou a fazer o mesmo pedido e ninguém respondeu, e já nas 
orações finais, repetiu pala terceira vez, a mesma solicitação, asseverando ser a 
última, para que os jovens presentes se dirigissem para junto do altar onde seria 
dada uma bênção especial, uma vez ser se celebração dedicada à juventude. 
Ninguém respondeu ao apelo, porque não havia jovens entre os assistentes. 

Chega-se à conclusão que, a mocidade está, notoriamente, arredada ou 
desinteressada, pelo que os líderes religiosos terão de estudar um plano que 
os faça regressar à igreja e à sua formação religiosa para engrandecimento da 
sua fé. 

Ainda no concernente da presença às missas em língua portuguesa, alguém 
nos disse que tem notado que as igrejas luso-americanas se enchem apenas 
no dia em que a televisão vai gravar as mesmas, para depois mais tarde, as 
retransmitir em diferido. Sabem porquê?

Percebe-se a intenção de algumas pessoas. Pena!
Um sacerdote amigo, instado sobre o fenómeno, respondeu que a mesma 

atitude tem sido repetida desde há alguns anos.
……………..

No que se refere à contínua, implantação e manutenção do ensino da língua 
portuguesa, as coisas não têm melhorado neste aspecto, antes se têm debilitado. 
O número de alunos interessados na aprendizagem do português tem decrescido 
substancialmente e alguns escolas com largos anos de existência queixam-se 
de que nos últimos tempo o total de alunos decresceu em mais de 50%. A 
causa é conhecida e, a principal, está na ausência do número de nascimentos 
que baixou sobremaneira, a descontinuação da emigração e o desinteresse 
da nova geração de crianças em idade escolar. Esta é uma realidade entre os 
oriundos dos Açores mas não tão eloquente, como nas comunidades lusas de 
continentais.

Estamos informados que, mesmo a nível universitário, o grande número 
de alunos matriculados nos cursos em língua portuguesa são estrangeiros e 
fazem-no com um grau de interesse bastante elevado.

Tudo isto, por agora para dizer que, o interesse pela religião, pela educação, 
pela cultura, pelo associativismo e tradições portuguesas está a sofrer um 
acentuado revés. “Coisa dos tempos e dos homens?

Continuaremos, sobre estes temas numa próxima oportunidade.
East Providence, Fevereiro de 2017

Poderá dizer-se que a vida do 
Grupo Desportivo Comercial tem 
sido um constante mudar de rumos, 
mas seguiu em frente, sempre em 
aceleração continua.

Por altura das suas bodas de 
prata, em 1990, num pequeno livro 
de memórias que então publiquei 
com o patrocino da Fábrica de 
Tabaco Estrela, escrevia que “por 

certo continuarão os anos que se vão seguir, onde a meta será 
a Europa a corpo inteiro, e com pleno direito. Uma Europa 
para ficar”. E assim foi.

Segundo Vítor Hugo, vivem só os que lutam.
A luta do Comercial começou por ser a de um clube que 

queria ter uma equipa de futebol, estávamos em 1960. Mas os 
clubes de então não queriam, e aqui começou a grande luta, 
travada a nível Associações e Federação.

Posta de parte a hipótese futebol (o que parece ter sido um 
benefício), avançou o automobilismo. Primeiro e depois de 
vários ensaios com provas caseiras, aparece a 1ª volta a Ilha 
de São Miguel, com gente insular de São Miguel, Terceira e 
Madeira. De luta em luta, mudando de nome, à medida que 
aumentava a qualidade, passa o rali para Internacional de São 
Miguel.

Estava ganha a primeira grande batalha, mas os homens 
de então, tal como os de hoje, não se davam por satisfeitos, 
continuavam a sonhar mais alto, e a Europa dos ralis era o 
grande objectivo.

Ganho o respeito e a admiração de quem mandava; 
cobiçado que foi por pilotos de fama nacionais e estrangeiros, 
a prova começou a trilhar pelos caminho da glória, e vieram 
os grande “europeus”, e as televisões de todo o mundo do 
automobilismo, começaram a levar mais longe o nome de São 

Miguel e dos Açores.
O Comercial mudou de sede, a provas de classificação, 

embora algumas mantendo as características iniciais, sofreram 
alguns reajustes.

E veio o Europeu de Ralis, a segunda mais importante a 
nível mundial.

E os Açores lá chegaram, ao fim de mais de meio século 
de existência. Agora vamos ter o Azores Airlines Rallye, 
abrindo o campeonato que muitos sonharam, em que nem 
todos acreditavam.

Os homens que têm os comando do Comercial, tal como 
os de outrora, acreditaram que era possível chegar longe.

E já chegaram. Se mais “houvera lá chegavam”. O 
Desportivo Comercial hoje é um clube grande e um grande 
clube.

Em boa hora lhe negaram entrada no futebol.
_________//_________
A patinagem artística tem entre nós uma grande história. 

Desde que Céu Maria Pires e Judith Gomes, que por aqui 
deixaram ensinamento, (já lá vão algumas décadas), a 
juventude começou a adorar os patins.

Na Lagoa, o Clube de Patinagem do Santa Cruz, tem sido 
nos últimos anos o grande baluarte da patinagem artística.

Agora em Itália, no Torneio Internacional de Roma, 
voltaram a subir ao pódio, afirmando e confirmando o que 
deles se tem dito, mostrado e escrito.

Mereciam talvez mais apoio e divulgação.
Na Lagoa em progresso o desporto continua a crescer.
E não é só o futebol.
Há mais, o atletismo, a patinagem.
Com nomes e modalidades a defenderem honras do 

passado, seguem em frente.
Não precisam mudar de nome, o que precisam é ir cada 

vez mais em frente. Parabéns, juventude lagoense.
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JOSÉ MANUEL 
PINHO VALENTE

Prevê-se nesta temporada um duelo épico
entre Maverick Viñales e Marc Marquez 

MOTO GP™ - Pilotos rodaram 4.571 voltas nos testes em Phillip Island/Austrália 
BANDEIRA DE XADREZ

 Pelo que fizeram nos testes oficiais de pré temporada, o duelo mais esperado e vertiginoso aproxima-se e será servido ao 
jantar, quando tiver lugar a corrida nocturna de Moto GP, no circuito de Losail (Qatar), no próximo dia 26 de Março. 

Os actores são dois pilotos de Espanha - Maverick Viñales e Marc Marquez -, ambos oriundos da Catalunha, e terão no 
seu encalço dois espanhóis – Jorge Lorenzo – natural de Palma de Maiorca, que fará a sua estreia pela Ducati, Daniel 

“Dani” Pedrosa, outro catalão, companheiro de equipa de Marc Marquez, e o “eterno” Valentino Rossi (Itália), compa-
nheiro de Maverick Viñales. No segundo dia de testes Marquez deu um total de 107 voltas, o equivalente a quatro corri-
das, evidenciando um excelente ritmo, no entanto, Viñales foi o mais veloz. Que luxo será esta 69ª edição do Campeonato 

do Mundo de Velocidade de Motociclismo. 

 Os números que se 
seguem são aqueles que 
terão influência decisiva 
na 69ª edição do mundial 
de motociclismo de Moto 
GP™, pois é muito impor-
tante fixá-los, pois daqui 
sairá aquele que ostentará o 
título de Campeão do Mun-
do. Eis os números mágicos: 
“25” (Maverick Viñales), 

“93” (Marc Marquez), “46” (Valentino Rossi), “26” 
(Dani Pedrosa) e “99” (Jorge Lorenzo)! Uma luta que, 
certamente, vai ter outros protagonistas, outras surpresas, 
mas, estes são os números a ter em conta, aqueles que 
têm em cada grande prémio os olhos postos nos lugares 
da fama. 

Maverick Viñales fê-lo nos testes de Valência, em 
2016, e já este ano em Sepang e, agora, em Phillip Island. 
Mostrou que é um piloto a ter em conta, demonstrando-o 
com a sua perfeita adaptação à Yamaha. Esta adaptação 
de Viñales à Yamaha, recordou-nos a adaptação de Casey 
Stoner à Honda, em 2011, transferindo-se da europeia, 
Ducati, para a nipónica, Honda. Neste seu ano de estreia 
na Honda, após a saída da Ducati, Stoner sagrou-se Cam-
peão do Mundo. Será que Maverick vai repetir o feito? 
Pelo que tem demonstrado, não espantará ninguém, que 
no final do ano seja novamente o piloto que ocupará o 
lugar mais alto da classificação geral.

A Ducati, principalmente com a contratação de Jorge 
Lorenzo, volta a reaparecer na luta pelos títulos de pilotos 
e construtores. Será uma tarefa muito complicada e difícil 
para a marca italiana. Todavia, com a super contratação 
de Jorge Lorenzo, tricampeão do Mundo de MotoGP™, 
tudo é possível. Na Ducati, estão convencidos que o piloto 
espanhol lhes trará esse “extra” vitorioso para fazerem 
frente às formações japonesas da Yamaha e da Honda.

Andrea Dovizioso, piloto Ducati desde 2013, e já 
um veterano na classe rainha aonde corre desde 2008, 
entendeu com naturalidade a presença de Jorge Lorenzo 
como seu companheiro de equipa e foi mais longe ao 
afirmar durante a apresentação da equipa que “estou 
tranquilo com a sua chegada. Conhecemo-nos há muito 
tempo e sempre nos respeitamos em pista. Apesar de 
ter 30 anos posso aprender muito com ele. Mas isto 
não afecta o meu método de trabalho. O ano passado 
a minha relação aqui na equipa não era das melhores 
com o Andrea Iannone no ponto de vista técnico, no 
entanto, para além desta situação não houve nenhum 
problema”.

Existem outras equipas, que, também, demonstraram 
a sua fiabilidade e competitividade ao longo dos testes de 
pré temporada, solidificando-os nestes treinos em Phillip 
Island. O “Team Suzuki ECSTAR” deu um importantís-
simo passao relativamente ao motor e Iannone, nesta sua 
estreia na equipa, aproximou-se dos pilotos mais rápidos, 
enquanto Alex Rins vai acumulando experiência em 
Moto GP integrando-se no grupo dos mais rápidos. 

 A “Aprillia Racing Team Gresini” deu um enorme 
salto em frente. Aleix Espargaró, que havia estreado um 
novo motor nos testes anteriores no traçado malaio de 
Sepang, continuou a sua evolução positiva deste pro-
pulsor, que permite mais potência à moto transalpina. A 
Apillia que inicia o terceiro ano na classe rainha continua 
com o seu desenvolvimento numa trajectória constante. 
Recorde-se que no seu primeiro ano a Aprillia baseou-se 
no êxito que trazia do mundial de SBK, enquanto que 
no ano passado estrearam no Qatar a sua primeira Moto 
GP, com um motor desenhado especificamente para a 
categoria numa evolução gradual ao longo da época. Por 
isso, neste terceiro ano e uma vez que a configuração base 
funciona, é o ano definitivo para trabalhar na configuração 
de protótipo. 

Intenso foi o trabalho, aliás. como aconteceu nos tes-
tes anteriores, na box da “Red Bull KTM Factory Racing. 
Em Phillip Island, foram três dias de uma actividade mui-
to intensa na box laranja, realçando o excelente momento 
da formação, pois tudo o que foi testado funcionou e não 
foi preciso trocar o motor. O mesmo caminho segue a 
“Pull&Bear Aspar Team”, uma surpresa permanente, 
com Álvaro Bautista a perfilar-se como o homem forte 
da equipa para 2017. 

As equipas “LCR Honda”, “Monster Yamah Tech3”, 
Octo Pramac Racing”, “Reale Esponsorama Racing” e 
“Team EG 0,0 Marc VDS” continuam uma evolução 
muito positiva, que poderá revelar resultados surpresa 
para esta temporada.         

Fotos espectaculares da acção dos pilotos ao longo dos três dias no circuito australiano de Phillip Island. 

MOTO GP™ - COMBINADO DOS 
TEMPOS AO LONGO DOS TRÊS DE 
TESTES EM PHILLIP ISLAND (AUS-
TRÁLIA) – As motos de GP rodaram ao 
longo de três em Phillip Island, naqueles 
que foram os penúltimos testes desta pré 
temporada, pois o circuito de Loasil (Qatar) 
de 10 a 12 de Março receberá os últimos 
testes. Registamos o combinado dos três 
dias de testes: 1º) Maverick Viñales (Mo-
vistar Yamaha MotoGP) 1m28,549s; 2º) 
Marc Marquez (Repsol Honda Team) 
1m28,843s; 3º) Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team) 1m29,033s; 4º) Jonas Folger 
(Monster Yamaha Tech3) 1m29,042s; 5º) 
Cal Crutchlow (LCR Honda) 1m20,101s; 
6º) Alex Rins (Team Suzuki ECSTAR) 
1m20,103s; 7º)Andrea Dovizioso (Ducati 
Team) 1m29,248s; 8º) Jorge Lorenzo 
(Ducati Team) 1m29,342s; 9º) Jack Miller 
(Marc VDS Racing Team) 1m29,358s; 
10ª) Aleix Espargaró (Aprilia Racing 
Team Gresini/Dacati)) 1m29,361s; 11º) 
Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) 
1m29,411s; 12º) Valentino Rossi (Mo-
vistar Yamaha MotoGP) 1m29,470; 13º) 
Andrea Iannone (Team Suzuki ECSTAR) 
1m29,547s; 14º) Danilo Petrucci (Octo 
Pramac Racing/Ducati) 1m29,615s; 15º) 
Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) 
1m29,670s; 16º) Hector Barberá (Reale 
Esponsorama Racing/Ducati) 1m29,791s; 
Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory 
Racing) 1m29,857s; 18º) Loris Baz (Reale 
Esponsorama Racing/Ducati) 1m29,977s; 
19º) Bradley Smith (Red Bull KTM Factory 
Racing) 1m29,978s; 20º) Scott Redding 
(Octo Pramac Racing/Ducati) 1m30,005s; 
21º) Karel Abraham (Pull&Bear Aspar 
Team/Ducati) 1m30,142s; 22º) Sam Lowes 
(Aprilia Racing Team Gresini) 1m30,200s. 
Só os dois primeiros da tabela de tempos 
rodaram no segundo “28”, enquanto 
dezassete pilotos rodaram no segundo se-
guinte e ficaram separados entre eles por 
menos de uma segundo (0,945 segundos). 
Os tr~es menos rápidos rodaram no segun-
do “30”, noi entanto, muito próximos do 
segundo “29”. 

MOTO GP™ - PILOTOS JÁ RO-
DARAM 10.905 VOLTAS EM TESTES 
OFICIAIS (VALÊNCIA/SEPANG/
PHILLIP ISLAND) – Terminou o mundial 
de 2016 e 48 horas depois iniciaram-se os 
primeiros testes oficiais de pré temporada, 
no Circuito Riccardo Tormo, em Cheste 
(Valência), num total de dois dias. Em 2017 
tiveram lugar já dois testes de Moto GP, 
que se realizaram nos circuitos de Sepang 
(Malásia), entre os dias 30 de Janeiro e 2 de 
Fevereiro, e Phillip Island (Austrália), entre 
os dias 15 e 17 deste mês. Falta ainda o pe-
ríodo de 10 a 12 de Março, aonde os pilotos 
de Moto GP rodarão nos últimos testes no 
traçado de Losail (Qatar). Se em Valência, 
em Novembro do ano passado, os pilotos 
utilizaram as motos que concluíram o 
campeonato, embora com ajustes tendo em 
atenção a temporada de 2017, nos dois pe-
ríodos de treinos já este ano, as motos eram 
todas elas com as novas especificações 
para a época que se avizinha. Embora 
ainda faltem mais três dias de testes, os 
pilotos nos já efectuados ultrapassaram 
as dez mil voltas (2.540/Valência, 3.824/
Malásia e 4571/Austrália). Se traduzirmos 
este número de voltas em quilometragem 
os pilotos rodaram 51.700,94 km (10.172,7 
km/Valência, 21.196,432 km/Malásia e 
20.331,808 km/Austrália).   

(Fotos do Departamento de Imprensa de MotoGP™).  



Segunda-feira, 27 de Fevereiro de 2017
Atlântico Expresso 22 Televisão

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

04:15 Todas as Pala-
vras

04:45 Hora dos 
Portugueses 
(Diário)

05:00 Manchetes 3
05:30 Bom Dia Portu-

gal
09:00 A Praça
11:15 A Minha Mãe 

Cozinha Me-
lhor Que a Tua 
- Diários

12:00 Jornal da Tarde
13:11 O Sábio - Ep. 

42
14:00 Bem-vindos a 

Beirais T2 - Ep. 
107

14:45 Agora Nós
17:00 Portugal em 

Direto
18:00 O Preço Certo
18:59 Telejornal
20:00 Ministério do 

Tempo - Ep. 7
1128, São 
Mamede. Gon-
çalo Mendes da 
Maia, o famoso 
Lidador, um dos 
mais importan-
tes nobres de 
D. Afonso Henri-
ques, luta bra-
vamente contra 
inimigos cas-
telhanos, sem 
se aperceber 
que é filmado 
à distância por 
dois homens do 
futuro.

21:00 Prós e Contras
22:30 Progresso - A 

Idade de Enve-
lhecer - Ep. 2

23:30 O Sábio - Ep. 
42

00:15 Cortejo de 
Carnaval

01:15 Os Nossos 
Dias T2 - Ep. 
167

02:45 Televendas

06:00 Espaço Zig Zag
10:05 Cara A Cara - 

Ep. 1
11:00 Mundos 

Secretos - Ep. 
1

12:00 Curso De 
Cultura Geral - 
Ep. 8

12:50 Euronews
13:00 Flavors

Líbano, o Bem 
Amado do 
Médio Oriente - 
Desde tempos 
ancestrais, o 
Líbano cultiva 
o equilíbrio na 
diversidade. 
A sua geo-
grafia oferece 
uma extensão 
formidável de 
paisagens, 
labirintos e vales 
que conduzem 
todos ao mar. O 
país conheceu 
paz e guerra, 
liberdade e ocu-
pação, grandeza 
e decadência.

13:57 A Fé Dos 
Homens

14:30 Sociedade Civil 
T13 - Ep. 28

16:00 Zig Zag
20:00 Bombordo T2 - 

Ep. 10
20:30 Jornal 2
21:00 Hora Da Sorte
21:10 Mafiosa - Ep. 

33
21:55 Vejo Tudo Nu
23:55 Fios Bem 

Ligados - Ep. 4
00:25 Agência 

Clandestina - 
Ep. 2

01:20 Esec-TV
01:45 O Dom Das 

Lágrimas
02:20 Sociedade Civil 

T13 - Ep. 28
03:50 Ora Viva!
04:20 SMS - Ser Mais 

Sabedor
04:50 Euronews

05:45 Barbie Prince-
sa Rockstar

07:15 As Aventuras 
de Peter Pan

08:45 Hulk: Where 
Monsters 
Dwell

10:15 Marvel Super 
Hero Adven-
tures: Frost 
Fight!

12:00 Primeiro Jornal
13:30 Cinema
15:15 Cinema
17:00 Cinema
19:00 Jornal Da Noite
20:30 Amor Maior - 

Ep. 145
21:45 Rainha das 

Flores - Ep. 
239

23:45 A Lei do Amor 
- Ep. 102
Beth observa 
o encontro 
de Magnólia 
e Ciro. Tião 
acredita ter 
descoberto 
um segredo 
de Pedro. 
Beth ameaça 
Magnólia, que 
cede à sua 
chantagem. 
Suely procura 
Salete para 
dar notícias de 
Gustavo.

23:45 Óscares 2017 - 
89th Academy 
Awards (Ver-
são Internacio-
nal)

01:30 Rosa Fogo - 
Ep. 215

02:00 Joias TV - 
Televendas

03:00 Televendas

05:30 Diário Da Manhã
09:10 Você Na TV!
12:00 Jornal Da Uma
13:43 Deixa Que Te 

Leve - Ep. 168
15:00 A Tarde É Sua
18:30 Let’s Dance - 

Vamos Dançar 
(Diário Da Tarde)

18:58 Jornal Das 8
20:42 Ouro Verde - Ep. 

39
21:58 A Impostora - Ep. 

135
Inspirada em fac-
tos reais, aborda 
temas pertinentes 
da sociedade, 
mostrando a luta 
permanente de 
pessoas que têm 
amor ao poder 
e pessoas que 
têm o poder de 
amar. Um avião 
desaparece 
misteriosamente, 
levando a bordo 
a irmã gémea de 
Verónica, vítima 
dum embuste de 
um milionário. 
Dada como morta, 
Verónica assume 
a identidade da 
irmã e deseja 
vingar-se da famí-
lia do empresário.

23:00 Let’s Dance - 
Vamos Dançar 
(Extra)

00:00 Uma Família 
Muito Moderna 
T4 - Ep. 18

00:54 Dei-te Quase 
Tudo - Ep. 86

04:00 TV Shop

FARMÁCIAS

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 FeriadosHOSPITAIS

BOMBEIROS

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 Salva-
mento Marítimo (MRCC Delgada)
Tel. 296 281 777
Polícia Marítima de Ponta Delgada (PM 
Delgada)
Tel. 296 205 246

MUSEUS

MISSAS
SERVIÇOS CULTURAIS

Ponta Delgada
Centro municipal de cultura

Horário das Exposições
2.ª a 6.ª feira - das 09h00 às 12h30 

e das 13h30 às 16h30 
Encerrado aos fins-de-semana e feriados 

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

TABELA DAS MARÉS

TÁXIS

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

COLISEU MICAELENSE

TEATRO MICAELENSE
Semana >>  08h00 – Santuário do 
Santo Cristo 08h30 – Matriz de 2ª 
a 6ª feira 09h30 – Fajã de Cima (3ª 
a 6ª) 12h30 – Matriz  18h00 – Igre-
ja 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 – Clí-

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

nica do Bom Jesus 17h30 – Igreja do 
Coração Imaculado de Maria; Capela 
de São João de Deus -Fajã de Baixo 
18h00 – São José; Sete Cidades, Fetei-
ras, Saúde - Arrifes. 18h30 – Matriz; 
Santa Clara; Fajã de Baixo. 19h00 - 
Igreja Nª Sra. de Fátima; Mosteiros, 
São Pedro; Relva; São Roque, Cande-
lária; Ginetes 19h30 - Fajã de Cima; 
Milagres - Arrifes. 20h00 - Covoada.

Domingo >> 08h00 – Santuário San-
to Cristo; Saúde – Arrifes, Mosteiros 
09h00 – Igreja Senhora das Mercês; 
Clínica do Bom Jesus; Fajã de Baixo; 
Piedade - Arrifes. 09h30 - Piedade – 
Arrifes; 10h00 – Matriz; Igreja Cora-
ção Imaculado de Maria – São Pedro; 
Santa Clara; Milagres – Arrifes 10h30 
– Capela de São João de Deus - Fajã 
de Baixo; Covoada; Hospital Divino 
Espírito Santo; Várzea; Sete Cidades, 
Candelária, Milagres - Arrifes. 11h00 
– São José; São Pedro; Fajã de Cima 
11h30 - Santa Clara; Fajã de Baixo; 
São Roque 12h00 – Santuário Santo 
Cristo; Matriz; Relva; Mosteiros; Gi-
netes, Feteiras; Saúde - Arrifes. 12h15 
– Igreja de São Gonçalo - São Pedro 
12h30 – Igreja Nª Sra. de Fátima La-
jedo 17h00 – Matriz 18h00 – São José 
18h30 – Fajã de Baixo 19h00 – São 
Pedro

signos
CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

TOURO
(21/04 a 20/05)

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

Ponta Delgada 

Museu Carlos Machado
3ª a 6ª das 10:00 às 13:00 e das 14:00 

às 18:00
Sábados e Domingos das 14:00 às 18:00

Encerra segundas e feriados

Espaço Cultural e Museológico da Sinagoga 
de Ponta Delgada “Sahar Hassamain”

Dias úteis das 13h00 às 16h15

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

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

Ribeira Grande 
Museu Municipal

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

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

Baixa-mar:
08:02 – 20:11

Preia-mar:
01:45 – 14:06

Ponta Delgada - Farmácia Central
Rua Marquês da Praia de Monforte 1-7
Telefone: 296284151

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

05:30 Danças e 
Bailinhos - 
Carnaval na 
Terceira

06:50 Mulheres 
Assim

07:40 Vida Animal 
em Portugal e 
no Mundo

08:00 RTP3 / RTP 
Açores

13:00 Jornal da 
Tarde - Açores

13:20 RTP3 / RTP 
Açores

16:00 Jornal da 
Tarde - Açores

16:30 Onde Está o 
Tesouro

16:55 Os Livros
17:00 Açores Hoje - 

VI série
18:30 Olhar o Mundo
19:00 Teledesporto
20:00 Telejornal 

Açores
20:40 A Mãe do 

Senhor 
Ministro

21:20 CARNAVAL NA 
GRACIOSA

21:30 Danças e 
Bailinhos - 
Carnaval na 
Terceira

23:15 Os Nossos 
Dias

00:00 Jornal da 
Tarde - Açores

00:30 Onde Está o 
Tesouro

00:55 Os Livros
01:00 Açores Hoje - 

VI série
02:30 Olhar o Mundo
03:00 Teledesporto
04:00 Telejornal 

Açores
04:40 A Mãe do 

Senhor 
Ministro

05:20 CARNAVAL NA 
GRACIOSA

Ao longo deste período será de grande importân-
cia para si a sua relação com os amigos, grupos de 
trabalhos ou vida social. A colaboração de outras 
pessoas consigo poderá ser muito benéfica para o 
desenvolvimento de um projecto. 

Nesta altura a sua carreira terá uma maior ênfase, 
aumentando ao mesmo tempo a sua notoriedade. 
As grandes decisões que tiver de tomar servirão 
para testar as suas capacidades no mundo do tra-
balho e dos negócios.

Período de reforço da sua autoconfiança, que 
poderá projectar na relação com a sociedade. As-
sim, esta é uma boa altura para fazer um pedido a 
alguém ou, simplesmente, para fazer contactos a 
nível profissional e social. 

Pode estar a chegar para si o fim de um período 
em que a rotina parecia dominar a sua vida. Isso 
far-se-á sentir mais intensamente a nível psicoló-
gico, o que lhe poderá provocar uma certa ansie-
dade. 

Ao longo deste período sentirá uma maior facilidade na ex-
pressão dos seus sentimentos, o que o beneficiará em termos 
afectivos. Este trânsito, aliás, vai pedir-lhe para dar maior 
atenção ao mundo dos afectos. 

É a altura ideal para se dedicar a obrigações ou àquelas tare-
fas inadiáveis. Poderá também sentir que está mais disponí-
vel para atender às necessidades das pessoas que trabalham 
consigo. Digamos que consegue entender quanto estamos 
todos dependentes uns dos outros.

Durante este período estará a ganhar consciência das suas for-
ças e das suas fraquezas, daquilo que efectivamente você é, 
independentemente daquilo que os outros esperam que você 
seja. Lembre-se de que quanto melhor se conhecer, maior será 
a criatividade e generosidade.

Ao longo desta fase mostrará grande interesse por 
todas as questões relacionadas com a família, que 
é para si um factor de equilíbrio. Sentirá necessi-
dade de conforto, calor, de um ambiente intimista 
que lhe permita recuperar energias.

As suas atenções estão voltadas para as pessoas que 
lhe estão mais próximas. É uma boa ocasião para re-
solver conflitos e desenvolver relacionamentos, pois 
este é um período em que a comunicação, o desejo 
de esclarecer factos e de conhecer coisas novas é 
prioritário.

Nesta fase, é aconselhável agir com cautela no que toca 
a gastos. As finanças são agora o factor de maior preo-
cupação, a requerer a sua atenção e até mesmo alguma 
cautela extra, no sentido de não gastar dinheiro de forma 
leviana. 

A sensação de ser o centro da sua própria vida que agora 
experimenta poderá ser o ponto de partida para começar 
algo novo. Deverá aproveitar para iniciar um projecto, 
fazer novos contactos. Em resumo, tomar a iniciativa. 

A sua sensibilidade em relação ao seu meio ambiente e fami-
liar está aumentada. Neste momento também há um acrés-
cimo da sua imaginação, dos sonhos, da clarividência e da 
intuição. Poderá ter mudanças de humor e sentir uma certa 
insegurança e cansaço.

CORAÇÃO DE CÃO
4 DE MARÇO- 23H00

BAILE DE CARNAVAL
27 FEVEREIRO
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Homem “morre” 27 vezes após 
jogar futebol em Inglaterra

Beijos de orangotangos podem guardar 
segredo da origem da fala humana

Cientistas criam pele artificial que 
reage ao frio e ao calor

Arqueólogos descobrem espada 
de bronze com 3 mil anos na Escócia

Ray Woodhall, de 54 anos, teve um ataque 
cardíaco em dezembro depois de participar em 
seis jogos de futebol de dez minutos cada e, no 
hospital, diz ter chegado a “morrer” 27 vezes.

“O meu último enfarte foi o mais assustador”, 
afirmou o homem, que trabalha como distribuidor 
de bebidas em Wednesbury, na região central de 
Inglaterra, e tem três filhos.

O Hospital Worcestershire Royal disse que 
foi preciso recorrer a uma equipa de seis especia-
listas para lidar com o caso de “múltiplos ataques 

cardíacos“.
Woodhall começou a sentir-se 

mal após o último jogo de futebol 
e reclamou de dores no peito. Ini-
cialmente, recusou-se a chamar 
uma ambulância mas concordou 
em fazê-lo ao reparar que o des-
conforto persistia.

Quando os paramédicos che-
garam, disseram a Woodhall que 
estava a ter um ataque cardíaco – 
e acabou por ter outros 26 já no 
hospital.

Perante uma sucessão insóli-
ta de ataques cardíacos, o hospi-

tal chegou a prevenir a família para 
a morte de Ray ou para uma sobrevivência com 
sequelas cerebrais. Mas o homem voltou à vida, 
sem sequelas graves, graças à sua equipa de “sal-
vadores”, como lhes chamou.

Woodhall vai demorar seis meses a recuperar 
totalmente e diz ter decidido partilhar a sua his-
tória para “dar o devido crédito” aos médicos e 
enfermeiros que o salvaram.

ZAP // BBC

Um grupo de arqueólogos 
encontrou, na cidade de Car-
noustie, na Escócia, um verda-
deiro tesouro da Idade do Bron-
ze. Entre outros artefatos, foi 
encontrada a ponta de uma lança 
decorada com ouro e uma espa-
da de bronze com cerca de 3 mil 
anos.

Os artefatos foram encon-
trados durante uma avaliação 
arqueológica no local, antes da 
construção de dois campos de 
futebol. A empresa Guard Ar-
chaeology afirma que esta é uma 
“descoberta rara e internacional-
mente significativa”.

“Os mitos celtas mais antigos destacavam 
o reflexo e o brilho das armas. A decoração de 
ouro terá provavelmente sido acrescentada a essa 
ponta de lança de bronze para destacá-latanto pela 
raridade do material como pelo impacto visual“, 
explicou o arqueólogo Alan Blair, em entrevista 
à BBC.

“Cada objeto individual é importante, mas a 
presença de ouro na ponta da lança torna o arte-
facto excepcional”, destacou.

A equipa também encontrou uma bainha de 
couro e madeira (a tampa de proteção sobre a qual 
repousa a espada), que foi considerada a bainha 
do fim da Idade do Bronze encontrada em melhor 
estado na Grã-Bretanha.

“É muito incomum recuperar tais artefatos 

numa escavação arqueológica moderna. Isto pode 
revelar muito sobre o contexto do enterro dos ob-
jetos”, destacou Blair..

Esta escavação revelou também o maior salão 
neolítico já encontrado na Escócia, que terá sido 
construído no ano 4.000 a.C. A estrutura desco-
berta, dizem os arqueólogos, “pode ser tão velha 
para as pessoas que enterraram os artefactos como 
essas pessoas são para nós”.

Apesar de o trabalho ainda não estar finaliza-
do, os cientistas descobriram, até agora, cerca de 
1.000 elementos arqueológicos, entre eles os res-
tos de 12 casas sub-circulares que provavelmen-
te datam da Idade do Bronze juntamente com os 
restos de duas salas que datam provavelmente do 
período neolítico.

ZAP //

 Orangotango bebê

Uma equipa de cientistas afirma ter começado 
a desvendar segredos da origem da fala humana 
através da análise dos sons dos “beijos” emitidos 
pelos orangotangos.

Uma das revelações do estudo, realizado na 
Universidade de Durham, no norte de Inglaterra, é 
que os animais transmitem diferentes mensagens 
com esses tipos de rangidos com os lábios, simi-
lares aos sons de consoantes. Isso pode dar pistas 
sobre como os homensformaram as suas primei-
ras palavras.

Responsável pelo levantamento, o investiga-
dor Adriano Reis e Lameira contou que gravou e 
analisou cerca de 4,5 mil “beijos” de orangotan-
gos ao longo de anos.

A equipa de investigadores diz que estudou 
estes rangidos em especial porque o movimento 
dos lábios, língua e mandíbula, e não a voz, são 
responsáveis pela emissão dos sons de muitas 
consoantes.

“Tendemos a acreditar que as palavras talvez 
tenham evoluído a partir de um precursor rudi-
mentar para transmitir mensagens mais comple-
xas”, explicou o investigador.

“Usámos o comportamento vocal dos oran-
gotangos para voltar ao tempo em que os nossos 
antepassados estavam a usar aquilo que viria a 

transformar-se nas consoantes e nas vogais.”
As conclusões da pesquisa foram publicadas 

na revista científica Nature Human Behaviour.
Vogais e consoantes
Os investigadores afirmam que estudar a par-

te das consoantes na evolução da linguagem tem 
sido mais difícil do que analisar os sons seme-
lhantes a vogais emitidos pelos primatas.

Mas segundo um dos autores do estudo, o 
professor Serge Wich, da Universidade Liverpool 
John Moores, compreender essa parte do proces-
so é bastante importante, uma vez que elas são 
“blocos de construção” cruciais da fala humana. 
“Conseguimos formar mais combinações com 
consoantes do que com vogais“, explicou.

No total, 4.486 rangidos de “beijos” de 48 
orangotangos de populações selvagens foram 
gravados e analisados. Com milhares de horas de 
escuta nas mãos, os investigadores descobriram 
que os animais incorporam diferentes pedaços de 
informação nesses ruídos.

Em uma das análises, a equipa constatou que 
os orangotangos pareciam transmitir umamesma 
mensagem com diferentes sons, da mesma forma 
que nós humanos usamos diversas palavras para 
dizer a mesma coisa, como “carro”, “automóvel” 
e “veículo”.

“Eles pareciam deixar duplamente claro que a 
mensagem tinha sido recebida com o seu reenvio 
usando um conjunto de rangidos de “beijo” dife-
rente”, diz Wich.

Segundo os cientistas, o estudo sugere que foi 
essa “redundância” – formar sons diferentes para 
transmitir a mesma mensagem, com o objectivo 
de a reforçar – que levou à evolução primitiva da 
linguagem, e não um esforço concentrado para 
formar palavras complexas.

ZAP // BBC

Um grupo de engenheiros e cientistas do 
Instituto de Tecnologia da Califórnia (Cal-
tech), nos Estados Unidos, desenvolveu uma 
pele artificial que é sensível ao calor e ao frio.

Os cientistas inspiraram-se no modo como 
as cobras percebem a aproximação das presas, 
e criaram uma espécie de sensor de calor. O 
revestimento flexível e transparente é feito de 
pectina, um material gelificante, e hidrogel.

Até agora, o material consegue detetar ape-
nas variações de temperatura entre 5ºC e 50ºC, 
mas os especialistas pretendem aumentar o li-
mite de sensibilidade para até 90ºC.

Luca Bonanomi, um dos autores do artigo, 
explica que quando a pele é danificada, a ca-
pacidade de deteção de calor é reduzida ou até 
mesmo completamente perdida – e este novo 
material pretende arranjar uma solução.

“O desafio por trás da engenharia de peles 
eletrónicas artificiais é restaurar, em próteses, 
a sensação de pressão, contacto e temperatu-

ra, para permitir uma melhor interação com o 
mundo”, adiantou o especialista.

Segundo o estudo divulgado na revista 
Science Robotics, para além de poder ser utili-
zado em intervenções médicas, o novo produto 
poderá também ser usado para aperfeiçoar ta-
refas executadas por robôs.

Para os especialistas, “tal como as cobras 
usam essa capacidade de deteção térmica para 
detetar as suas vítimas, os robôs poderão de-
tetar quando há humanos por perto e tomar as 
precauções adequadas”.

A ideia é aplicar a pele artificial como um 
revestimento sobre o corpo inteiro de um robô, 
gerando uma “visão térmica” de 360º, de modo 
a que os robôs possam andar sem esbarrar con-
tra as pessoas ou até mesmo localizar humanos 
debaixo de escombros.

ZAP //
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Ray Woodhall, de camisa cor-de-rosa, e a equipa de médicos e 
enfermeiros do hospital
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Tony Cabral reconduzido na presidência do Comité 
de Investimentos da Câmara de Representantes 

Vaticano: Papa convida a construir «pontes» 
em vez de levantar muros

O deputado António F. D. Cabral, democrata 
de New Bedford, foi reconduzido na Presidência 
do Com mittee on Bonding, Capital Expenditures 
and State Assets da Câmara de Re presentantes 
de Massa chusetts, organismo que supervisiona 
os ativos e investimentos públicos estaduais.

“Estou honrado por ter sido nomeado pre-
sidente desta importante co missão”, afirmou o 
deputado estadual António Cabral.

“Isso dá-me a oportuni dade de continuar 
a liderar a luta por projectos im portantes para 
New Bed ford, como o ramal ferro viário para o 
Sudeste”.

Como Presidente do Comité, o deputa-
do Cabral supervisiona o orçamento estadual, 
aplicação de fundos e legislação para financiar 
a construção de projectos de infra-estrutura em 
todo o estado.

Em sessões anteriores, o Comité trabalhou 
em legislação chave autori zando biliões de dóla-
res para financiar projectos como a manutenção 

com fundos do Capítulo 90. Uma das principais 
preo cupações do comité é avaliar o orçamento, 
pro mover a responsabilidade fiscal e a transpa-
rência do governo na aplicação de fundos regio-
nalmente equitativa, garantindo nomeadamente 
que a cidade de New Bedford e a região da Costa 
Sul recebam a sua parcela justa de dinheiro para 
projectos de importância capital.

“Conheço as grandes necessidades de infra-
estruturas que temos em New Bedford, na Cos-
ta Sul e em toda a Comunidade”, disse António 
Cabral, para acrescentar em seguida: “Como 
Presidente do Comité, continuarei a lutar por 
projectos que melhorem a nossa qualidade de 
vida e impulsionem a nossa economia.”

Natural da ilha do Pico, António F.D. Cabral 
imi grou em 1969 e foi professor até ser eleito 
para a Legislatura estadual em 1999, represen-
tando o 13º Distrito do Condado de Bristol. Per-
tence também ao Special Joint Committee on 
Redistricting. PT

O Papa disse no Vaticano que é preciso cons-
truir “pontes” para travar a cultura do “medo” do 
outro que leva a levantar “muros”.

Francisco falava à Delegação Católica para 
a Cooperação, um organismo nascido em França 
há 50 anos, inspirado pela figura do Beato Paulo 
VI.

“Não tenham medo de percorrer os caminhos 
da fraternidade e de construir pontes entre as 
pessoas e os povos, num mundo em que ainda 
se levantam tantos muros com medo dos outros”, 
disse Francisco.

O Papa propôs uma “cultura da misericórdia” 
que ajude à redescoberta de quem é diferente, 
dando vida a uma Igreja “pobre e com os pobres, 
uma Igreja em saída que se faz próxima das pes-
soas em situação de sofrimento, de precariedade, 
de marginalização, de exclusão”.

O actual Papa elogiou a actualidade da 
encíclica ‘Populorum Progressio’, de Paulo VI, 
por quem tem manifestado a sua admiração, em 
várias ocasiões.

“Como escreveu o Beato Paulo VI, ‘o desen-
volvimento não se reduz ao mero crescimento 
económico’”, recordou.

Francisco exige «respeito efectivo» 
pela dignidade destes 
homens e mulheres

O Papa Francisco defendeu também no Vati-
cano uma maior inclusão das pessoas com de-
ficiência, exigindo “respeito efectivo” pela sua 
dignidade.
“A qualidade de vida no seio de uma sociedade 
mede-se, em boa parte, pela capacidade de in-

cluir os que são mais fracos e necessitados, no 
respeito efetivo pela sua dignidade de homens 
e de mulheres”, declarou, numa audiência aos 
membros da ‘Comunità di Capodarco’, orga-
nização católica italiana que acompanha pes-
soas necessitadas e com deficiência.
Francisco sustentou que a “maturidade” de 
uma sociedade acontece quando esta inclusão 
já não é vista como “algo de extraordinário”, 
mas passou a ser normal.
“Também a pessoa com deficiência e fragili-
dades físicas, psicológicas ou morais deve 
poder participar na vida da sociedade e ser 
ajudada a desenvolver as suas potencialidades, 
nas várias dimensões”, apelou.
O Papa afirmou que o reconhecimento dos 
direitos dos “mais fracos” é a garantia de que 
uma sociedade está fundada sobre o direito e a 
justiça, evitando quaisquer discriminações.
“Uma sociedade que desse espaço às pessoas 
plenamente funcionais, totalmente autónomas 
e independentes, seria uma sociedade indigna 
do homem”, alertou.
A intervenção equiparou a discriminação de 
pessoas com deficiência à que tem como base 
“a raça, o sexo ou a religião”.
Francisco elogiou o trabalho da Comunidade 
de Capodarco, que em 2016 celebrou 50 anos 
de vida, como um sinal de esperança para as 
pessoas que mais sofrem, sublinhando a “cora-
gem” e “espírito de sacrifício” de quem se 
compromete neste campo.
O Papa observou depois que a participação de 
pessoas com deficiência na vida da Igreja abre 
caminho a “relações simples e fraternas”.
No fim do encontro, Francisco cumprimentou 

durante vários minutos as pessoas que se en-
contravam na sala de audiências Paulo VI.

Papa pede aos párocos
para acompanhas casais

O Papa Francisco pediu no Vaticano que os 
párocos acompanhem os casais das suas comu-
nidades, em todas as situações em que estes se 
possam encontrar.
“Ninguém melhor do que vocês está em con-
tacto com a realidade do tecido social no ter-

ritório, experimentando a sua variada com-
plexidade: uniões celebradas em Cristo, uniões 
de facto, uniões civis, uniões falhadas e jovens 
felizes e infelizes”, declarou, num discurso di-
vulgado pela Santa Sé.
A intervenção decorreu perante os participantes 
num curso de formação sobre o novo processo 
matrimonial, promovido pelo Tribunal da Rota 
Romana (Santa Sé).
“Sois chamados a ser companheiros de viagem 
de cada pessoa e de cada situação”, disse Fran-
cisco aos párocos.

No Estado de Massachusetts

Deputado Tony Cabral diz que se sente honrado com a nomeação

Papa Francisco: “Não tenham medo de percorrer os caminhos da fraternidade”
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