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Beato João Paulo I

São Roque - Capital do Turismo Rural recebe 
distinção de 'MARCA ESTRELA' da Região 
Autónoma dos Açores

No passado dia 4 de Setembro, na 
Praça de São Pedro em Roma, perante 
uma imensa multidão, que nem a chuva 
arredou, o Papa Francisco presidiu à 
cerimónia de Beatificação do Papa João 
Paulo I.

O novo Beato tinha como nome 
de Baptismo Albino Luciani, nasceu 
em Forno di Canale, 17 de outubro 
de 1912 e faleceu no Vaticano, 28 de 
setembro de 1978; era oriundo de família 
humilde. Como Papa governou a Santa 
Sé durante apenas 33 dias, entre 26 de 
agosto de 1978 até a data da sua morte. 
A sua humildade manifestou-se logo no 
início do seu breve pontificado pois foi 
o primeiro Papa desde Clemente V a 
recusar uma coroação formal, ficando a 
cargo do eleito escolher como quer iniciar 
o seu pontificado. No entanto os que lhe 
sucederam, João Paulo II, Bento XVI e 
Francisco  têm optado por uma cerimônia 
de "início do pontificado", com a 
respectiva entronização e o juramento de 
fidelidade. Não aceitou ser transportado 
na sedia gestatória por uma questão 
de humildade, no entanto a pedido das 
pessoas que tanto insistiram, que  ele 
aceitou com muito custo ser conduzido 
uma vez apenas na sedia gestatória, mas 
sem os outros adornos normais até então, 
pois assim era mais visível aos fiéis.

Foi também o primeiro Sucessor de 
Pedro a  adotar um nome papal duplo, 
como ele referiu na altura: João em 
homenagem a João XXIII e Paulo em 
referência a Paulo VI, seus antecessores 
a quem ele queria seguir suas pisadas, 
especialmente as linhas orientadoras do 
Concílio Vaticano II. Foi até à data,  o 
último papa italiano.

O Beato João Paulo I foi Ordenado 
sacerdote em 7 de julho de 1935, serviu 
como pároco na sua cidade natal, Forno 
de Canale,  depois foi professor e vice-
reitor do seminário de Belluno em 1937,  
ensinando  teologia dogmática e moral, 
direito canônico e arte sacra.

 Teve a particularidade de ser  o 
primeiro Papa a nascer no século XX e 
antes de ser Papa  foi Patriarca de Veneza 
e não tinha ambição alguma, nunca tendo 
sonhado em ocupar o lugar de Sucessor 
de São Pedro, tanto que ele escreveu 
a um Bispo amigo antes de entrar no 
Conclave de agosto de 1978, “desta estou 
livre, por isso tento voltar quanto mais 
depressa possível e depois vou visitá-lo”. 
No entanto foi ele mesmo o escolhido 
pelos cardeais para suceder a Paulo VI.

Quando foi anunciado o seu nome e 
apareceu pela primeira vez como Papa, 
na varanda da Basílica de São Pedro, em 
Roma, a sua irmã, que acompanhava pela 
televisão, afirmou “pobre do Albino”, 
pois ela sabia que a sua saúde não era 
muita e que o cargo era exigente, o que 
se veio a confirmar com o seu inesperado 
falecimento. No entanto nas poucas 
vezes que apareceu em público na Praça, 
conseguiu cativar as pessoas com o seu 
sorriso, característica que lhe valeu o 
epíteto de “Papa do Sorriso”, o que fez 
com que o Papa Francisco afirmasse no 
dia da sua Beatificação que a Igreja devia 
ser uma comunidade sorridente.

Esperemos que com o seu sorriso e 
intercessão nos continue a abençoar e a 
interceder pela igreja que tanto amou.

Beato João Paulo I, Rogai por nós. 

CNN Internacional elege os Açores como um dos 
melhores destinos do mundo

A cadeia de televisão CNN Internacional 
apresentou algumas sugestões dos 
melhores locais para visitar em outubro 
de 2022 em todo o mundo. 

Os Açores são a única região 
portuguesa eleita por aquela importante 
cadeia de televisão internacional. Com 
efeito, a paisagem natural dos Açores é 
um dos destaques da lista da CNN, que 
escolheu o arquipélago açoriano como 

um dos destinos para uma escapadinha de 
outono. Os Açores, composto por nove 
ilhas e situado no meio do Atlântico, é 
destacado como “o Havai da Europa”. 
“Os Açores são um destino idílico… com 
praias deslumbrantes, montanhas e trilhos 
de caminhada”, escrevem os jornalistas 
da CNN. 

Com origens vulcânicas visíveis na 
ilha, é possível conhecer várias piscinas 

termais, lagos de crateras e caldeiras 
exuberantes que ficam sempre bem nas 
fotografias. A par desta beleza natural 
que não existe em mais lugar nenhum, 
o arquipélago, sobretudo a ilha do Pico, 
destaca-se ainda pela oferta vinícola. Os 
Açores surgem ao lado de cidades como 
Buenos Aires, na Argentina, ou a região 
da Baviera, situada na Alemanha.

O projeto LIFE BEETLES efetua, periodicamente, a monitorização de 
invertebrados, através de dois tipos de armadilhas: pitfall e SLAM.

Ao longo do mês de agosto, foram colocadas as armadilhas pitfall nas 
áreas do projeto onde já ocorreram intervenções para captura, transporte e 
respetiva triagem destes animais em laboratório. Através dos resultados das 
amostragens, pretende-se avaliar, se as ações de conservação do projeto estão 
a ter um impacto positivo nas populações dos insetos, mais concretamente, 
das espécies de escaravelhos alvo do projeto, garantindo a sua salvaguarda 
a longo prazo.

LIFE BEETLES efetua monitorização 
de invertebrados

São Roque - Capital do Turismo Rural 
recebe distinção de 'MARCA ESTRELA' 
da Região Autónoma dos Açores

O Município de São Roque do Pico, 
Capital do Turismo Rural, recebeu a 
distinção de 'Marca Estrela' da Região 

Autónoma dos Açores, na oitava edição 
do Portugal City Brand Ranking, da 
Bloom Consulting, um estudo que 
mede o desempenho das marcas dos 
308 municípios portugueses, nos 

indicadores: Turismo (Visitar), Negócios 
(Investimento) e Talento (Viver).

A cerimónia de entrega do prémio 
decorreu no passado dia 13, no salão 
Nobre dos Paços do Concelho , em que 
Luís Filipe Silva, presidente da Câmara 

Municipal , afirmou 
que  “devemos procurar 
transformar São Roque 
numa vila digital que 
possa atrair, não só os 
nossos jovens, mas 
onde outros possam 
encontrar um bom lugar 
para viver e trabalhar, 
sendo a CRIAR 
Tec, a incubadora de 
empresas do Município 
a ferramenta que 
pretende dar resposta 
a este desiderato”. Por 

sua vez, Filipe Roquette, sócio e diretor 
da Bloom Consulting, frisou que São 
Roque do Pico  “consegue mais uma vez 
afirmar-se como uma marca em ascensão 
nos Açores subindo pelo segundo ano 

consecutivo na tabela regional., sendo um 
reconhecimento pelo trabalho meritório 
levado a cabo pelos representantes, 
empresários e cidadãos do concelho” 
esperando que esta distinção de Marca 
Estrela dos Açores seja “uma inspiração 
para que o município continue a trabalhar 
a sua marca para ir ainda mais longe” .

A 'Marca Estrela' é a designação 
dada a municípios que - apresentando 
resultados de topo - conseguem destacar-
se nas diversas dimensões e regiões de 
Portugal. Esta distinção não é atribuída 
necessariamente aos municípios que mais 
lugares sobem na tabela, mas sim àqueles 
que conseguem - através de excelentes 
resultados - destacar-se e alcançar 
posições importantes nas respetivas 
regiões ou dimensões do ranking. Nesta 
edição, São Roque do Pico subiu duas 
posições no ranking, estando, atualmente 
no 11º lugar da Região Autónoma dos 
Açores, esta subida deveu-se à subida 
de duas posições (Talento e Visitar) 
na edição anterior subiu um ponto no 
indicador Negócios. 
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Igreja de São João Baptista - São João

 Domingo: 10h00

Igreja de São Bartolomeu - Silveira

 Domingo - 10h00

Igreja Rainha Santa Isabel - Almagreira 

  Sábado: 18h00 

Igreja Matriz da Santíssima Trindade- Lajes

 Domingo:  11h15 

Igreja do Imaculado Coração de Maria - Terras

 Sábado: 19h00

Igreja de Santa Bárbara - Ribeiras

             Domingo: 12h30

Igreja de Santa Cruz - Ribeiras

 Domingo: 13h30

Igreja de Nª Sª de Fátima - Pontas Negras

 Sábado: 19h00

Igreja de S. Sebastião - Calheta de Nesquim

 Domingo: 10h30 

Igreja de Nª Senhora da Piedade - Piedade

 Domingo: 12h00

Igreja de Santo Antão - Ribeirinha

 Sábado: 18h00 - Domingo: 10h00

Igreja de Santo Amaro - Santo Amaro

 Domingo: 11h00

Igreja de Nª Srª da Piedade - Prainha de Cima

              Sábado: 19h15

Igreja de Nª Senhora da Ajuda - Prainha

 Domingo: 12h00

Igreja Matriz de São Roque - São Roque

 Domingo: 12h00 

Igreja S. Pedro de Alcântara -  Cais do Pico   

 Sábado (Convento)19h00 - (Stª Casa) 16h00

Igreja de Santo António - Santo António

  Domingo: 11h00

Igreja de Santa Luzia - Santa Luzia

 Domingo: 10h00

Igreja de Nª Srª da Boa Nova - Bandeiras

 Domingo: 10h00

Igreja Matriz de Stª Mª Madalena - Madalena

 Sábado: 18h30 e Domingo: 12h00 

 Sábado (Santa Casa): 17h00

Igreja de Nª Srª das Dores - Criação Velha

 Sábado: 19h30 e Domingo: 11h00

Igreja de Santo António - Monte

 Domingo: 11h00

Igreja de Nª Srª das Candeias - Candelária

 Sábado: 18h00 - Domingo: 12h00  

Igreja Matriz - Santuário do Bom Jesus  -  S.Mateus

 Sábado: 20h00 e Domingo: 10h00

Igreja de São Caetano - São Caetano

 Domingo: 12h00

Igreja de Santa Margarida - Terra do Pão

 Domingo: 11h00

Nota: Estes horários podem estar sujeitos a 

algumas alterações de última hora.

Horário das Missas

OuvidOria dO PicO

Leitura I  -  Am 8,4-7
Leitura II -  1 Tim 2,1-8
Evangelho -  Lc 16,1-13 XXV Domingo Do Tempo Comum

A liturgia sugere-nos, hoje, uma reflexão sobre o lugar que o dinheiro e os outros bens materiais devem assumir na nossa vida. 
De acordo com a Palavra de Deus que nos é proposta, os discípulos de Jesus devem evitar que a ganância ou o desejo imoderado do 
lucro manipulem as suas vidas e condicionem as suas opções; em contrapartida, são convidados a procurar os valores do "Reino".

Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os comerciantes sem escrúpulos, preocupados em ampliar sempre mais as suas 
riquezas, que apenas pensam em explorar a miséria e o sofrimento dos pobres. Amós avisa: Deus não está do lado de quem, por 
causa da obsessão do lucro, escraviza os irmãos. A exploração e a injustiça não passam em claro aos olhos de Deus.

O Evangelho apresenta a parábola do administrador astuto. Nela, Jesus oferece aos discípulos o exemplo de um homem que 
percebeu como os bens deste mundo eram caducos e precários e que os usou para assegurar valores mais duradouros e consistentes... 
Jesus avisa os seus discípulos para fazerem o mesmo.

Na segunda leitura, o autor da Primeira Carta a Timóteo convida os crentes a fazerem do seu diálogo com Deus uma oração 
universal, onde caibam as preocupações e as angústias de todos os nossos irmãos, sem excepção. O tema não se liga, directamente, 
com a questão da riqueza (que é o tema fundamental da liturgia deste domingo); mas o convite a não ficar fechado em si próprio 
e a preocupar-se com as dores e esperanças de todos os irmãos, situa-nos no mesmo campo: o discípulo é convidado a sair do seu 
egoísmo para assumir os valores duradouros do amor, da partilha, da fraternidade.

In Portal dos Dehonianos

Palavra do Papa

    Na Beatificação do Papa  João Paulo I
ANGELUS  - 4 de Setembro  de 2022 –  Praça  de São Pedro  - Roma

Bispo afirma que Forças Armadas são 
“fonte de esperança para os portugueses”

Antes de concluir esta celebração, dirijo a todos vós a 
minha saudação e agradeço-vos a par-ticipação.

Estou grato aos irmãos Cardeais, Bispos e sacerdotes 
de diversos países.

Saúdo as Delegações oficiais aqui reunidas para prestar 
homenagem ao novo Beato. O meu pensamento deferente 
dirige-se ao Senhor Presidente da República Italiana e ao 
Primeiro-Ministro do Principado do Mónaco.

Saúdo todos vós, peregrinos, especialmente os fiéis de 
Veneza, Belluno e Vittorio Veneto, localidades ligadas 
à experiência humana, sacerdotal e episcopal do Beato 
Albino Luciani.

E agora dirijamo-nos em oração à Virgem Maria, a 
fim de que obtenha o dom da paz em to-do o mundo, 
especialmente na Ucrânia martirizada. Que ela, a 
primeira e perfeita discípula do Se-nhor, nos ajude a 
seguir o exemplo e a santidade de vida de João Paulo I.

O Bispo do Ordinariato Castrense de Portugal, disse no passado dia 3 de Setembro, que as Forças Armadas combatem o “inimigo 
do desespero”, “instauram a esperança e restituem força e vida”, nas “diferentes crises” que afetam as pessoas e o país.

“Quando socorrem populações, quando se envolvem no combate à pandemia, quando se fazem presentes nos abalos das 
comunidades, quando estão empenhadas na prevenção e vigilância aos incêndios 
florestais, quando abraçam a causa da vida e dos problemas dos portugueses”, 
explicou D. Rui Valério, na igreja Matriz das Velas, na ilha de São Jorge, decorreram  
o “Dia do Estado-Maior General das Forças Armadas”.

A escolha desta Ilha, para realizar esta celebração, prende-se com o próprio “São 
Jorge”, que dá nome à Ilha e que é também o Padroeiro das Forças Armadas de  
Portugal, por decisão que remonta ao Rei D. João I e a Nun’Alvares Pereira, São 
Nuno de Santa Maria.

Na celebração, D. Rui Valério pôs em relevo “três instâncias de referência”: São 
Jorge, padroeiro do EMGFA, que recorda “qual a real ameaça para o ser humano, 
mas também nos desafia a combatê-la”; São Nuno de Santa Maria, o seu patrono, 
que é “referência incontestável de todo o soldado português” e a sua atualidade 
é “desconcertante e manifesta-se com admirável esplendor nestes conturbados 

tempos”; e o horizonte de referência, pelas palavras de São Paulo, na pergunta, ‘Que possuis que não tenhas recebido?’, e “remete 
para a contemplação da Pátria amada”.

A Missa Solene, no 48º aniversário da criação do EMGFA, foi concelebrada pelo Administrador  Diocesano, Cónego Hélder 
Fonseca Mendes, pelo Ouvidor Eclesiástico de São Jorge, Padre Manuel António das Matas e pelos capelães militares.

Para estas celebrações foram mobilizados cerca de trezentos Militares, acompanhados pelos Chefes dos Ramos e pelo Chefe do 
Estado Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, para além do Presidente do Governo Regional dos 
Açores, pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pela Ministra da Defesa Nacional.

No dia 2 de Setembro, teve lugar uma Homenagem aos Mortos em Combate, no lugar da Relvinha na vila da Calheta, onde o 
Capelão Leonel Castro, da Força Aérea, proferiu a Oração pelos Mortos.
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Atlânticoline 
disponibiliza viagem 
extraordinária na 
Semana da Juventude

Faleceu a Rainha Isabel II

A Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico pretende admitir ao serviço dois 
trabalhadores para a carreira de Ajudante de Educação.

1) Descrição de funções, de acordo com o ponto 1, da Cláusula 12ª, do Anexo 1 da 
Convenção Coletiva de Trabalho nº 4/2021 de 29-01-2021: Participa nas atividades 
socioeducativas. Participa nas tarefas de alimentação, cuidados de higiene e conforto 
das crianças e jovens, no exercício das atividades e na ocupação de tempos livres; 
apoia e vigia as crianças e jovens, procede ao acompanhamento dentro e fora do 
estabelecimento; providencia na manutenção das condições de higiene e salubridade 
dos espaços utilizados pelas crianças e jovens. Colabora no atendimento dos pais das 
crianças.

2) Remuneração: A remuneração mensal é a correspondente ao nível remuneratório 
XV da Convenção Coletiva de Trabalho nº 4/2021 de 29-01-2021, estando atualmente 
equiparada ao salário mínimo regional, acrescida de subsídio de alimentação.

3) Condições de Admissão: 
- Escolaridade mínima obrigatória;
- Carta de condução na Categoria B.
4) Prazo de apresentação de candidaturas: Até às 15 horas do dia 20 de setembro 

de 2022.
5) Documentos a entregar: Curriculum Vitae; Cópia do Certificado de Habilitações 

Literárias; Cópia do Cartão de Cidadão e Cópia da Carta de Condução.
6) Apresentação de candidatura: A candidatura poderá ser entregue através das 

seguintes opções:
a. Via postal ou presencial: Largo Edmundo Machado Ávila nº2, 9930-126 Lajes 

do Pico;
b. Via eletrónica: geral@scmlp.pt.
7) Seleção dos candidatos: Os métodos de seleção a utilizar serão a avaliação 

curricular e entrevista profissional de seleção.
8) Reserva de recrutamento: Com o preenchimento do posto de trabalho, os 

restantes candidatos(as) que cumpram as condições de admissão, são inscritos em 
lista de reserva de recrutamento, pela ordem de classificação, válida pelo período de 
12 meses, a utilizar em caso de necessidade de admissão de mais trabalhadores na 
categoria, sem necessidade de realizar novo recrutamento.

Lajes do Pico, 6 de setembro de 2022
O Provedor
Cláudio José Gomes Lopes

EDITAL Nº 04/2022

Largo Edmundo Machado Ávila, Nº. 2, 9930-126 Lajes do Pico | Tel: (+351) 292 679 350 | Email: geral@scmlp.pt | Site: www.scmlp.pt

A ilha do Faial acolhe, entre os dias 17 e 23 de 
setembro, a Semana da Juventude, numa iniciativa da 
Câmara Municipal da Horta. 

Em articulação com a autarquia faialense, a empresa 
de transporte marítimo disponibilizou uma viagem 
Horta/Madalena na madrugada do dia 18 de setembro, 
com saída da Horta às 00h30. Desta forma, será possível 
regressar à ilha do Pico após o concerto dos Hybrid 
Theory, banda de tributo aos Linkin Park que atua no 
sábado, 17 de setembro, no Parque da Alagoa. 

LIC. VANDA LISA DA ROSA FRAGA
CARTÓRIO NOTARIAL

Rua Engenheiro Álvaro de Freitas  9950-335 Madalena
Tel 292623627 Fax 292623541 Mail: vanda.fraga@notarios.pt

Certidão Narrativa

O Dever - Ed. 5236 - 15 de Setembro 2022

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada aos sete de Setembro de 
dois mil e vinte e dois, de folhas vinte e uma, a folhas vinte e duas verso do Livro de Notas 
para escrituras Diversas número Duzentos-C do Cartório Notarial da Licenciada Vanda 
Lisa da Rosa Fraga, Notária, sito na Rua Engenheiro Álvaro de Freitas, na freguesia 
e concelho da Madalena, se encontra exarada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO 
NOTARIAL na qual Márcio António Pereira Vieira NIF 221164766, casado com Joana 
Filipa Oliveira Freitas na comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de 
Lajes do Pico, onde reside, na Estrada Regional, nº 38, declara: 

Que é, actualmente e com exclusão de outrém, dono e legítimo possuidor do seguinte 
prédio, situado na freguesia e concelho de Lajes do Pico:

Urbano, no Caminho Velho, Silveira, composto por edifício destinado a habitação com 
dois pisos e quintal, inscrito na matriz no artigo 1247, com o valor patrimonial tributário 
de 33 321,71 € que atribui, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lajes do 
Pico sob o número três mil seiscentos e doze/Lajes do Pico, onde se encontra registada 
a aquisição a favor de António Fernando Vieira, divorciado, residente no Bairro do 
Hospital, nº 25, freguesia de Angústias, concelho da Horta e de Maria da Conceição 
Brum Bonito, solteira, maior, residente na Almagreira, freguesia e concelho de Lajes do 
Pico pela apresentação dois, de quinze de Abril de dois mil e dois.

Este prédio está inscrito na matriz em nome de cabeça-de-casal da herança de Maria 
da Conceição Brum Bonito e cabeça-de-casal da herança de António Fernando Vieira. 

 Que adquiriu o citado prédio por doação que lhe foi feita há mais de vinte anos, em 
data imprecisa do ano de dois mil e dois, ainda no estado de solteiro, pelos respectivos 
titulares da referida inscrição de propriedade sem terem, no entanto, outorgado a 
respectiva escritura de doação.

Que desde essa altura e até hoje está na  posse deste prédio sem a menor oposição 
de ninguém; posse que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com 
conhecimento de toda a gente e a prática reiterada dos actos habituais de um proprietário, 
tendo ocupado o prédio, procedido ao seu arranjo e limpeza, feito sementeiras, plantios 
e colheitas no quintal, cortado vegetação, avivado estremas, tendo sempre retirado dele 
todas as utilidades normais, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo por isso 
uma posse pacífica, contínua e pública. 

Adquiriu assim o prédio identificado por usucapião e, dado o modo de aquisição, não 
possui título, estando impossibilitado de comprovar esta aquisição pelos meios normais. 

É certidão-narrativa que fiz extrair e vai conforme o original.
Cartório Notarial, sete de Setembro de dois mil e vinte e dois.
A  Notária,
(Vanda Fraga)

A Rainha de Inglaterra, Isabel II morreu pacificamente 
em Balmoral no passado dia 8 de Setembro. 

Isabel Alexandra Maria nasceu em Londres, em 21 de 
abril de 1926. Era a quadragésima monarca depois do 
rei Guilherme I (Guilherme, o Conquistador) e trineta da 
rainha Vitória. Era casada com o príncipe Filipe, duque 
de Edimburgo. Foi mãe de quatro filhos, entre os quais o 
seu sucessor Carlos III.

Começou a ter participação na vida pública com a 
idade de 14 anos. Estudou História Constitucional e 
Direito, Arte e Música, recebeu formação religiosa do 
Arcebispo de Cantuária. Pouco depois de ter completado 
18 anos, foi nomeada Conselheira de Estado, exercendo, 
pela primeira vez, algumas funções da Coroa. Durante a 
guerra trabalhou no Serviço Territorial Auxiliar e fez a 
sua primeira visita oficial ao estrangeiro, com 21 anos, 
numa deslocação à África do Sul.

Em 2 de junho de 1953, foi coroada rainha na Abadia 

de Westminster, onde acorreram chefes de Estado e 
representantes das casas reais europeias. Fez história a 
transmissão pela televisão da cerimónia e dos festejos 
da coroação.

Isabel II foi a primeira soberana reinante a ser mãe 
desde o tempo da rainha Vitória. E desde o início do 
seu reinado, que durou 70 anos, recebeu, em audiências 
semanais, 16 primeiros-ministros britânicos, de Winston 
Churchill a Liz Truss, tratou questões de Estado com 12 
presidentes dos Estados Unidos da América de Dwight 
D. Eisenhower até Joe Biden, e recebeu ou foi recebida 
por sete Papas, de Pio XII a Francisco.

Como afirmava Robert Lacey, um dos biógrafos de 
Isabel II, a longa saga dos Windsor voltara a ter eco na 
opinião pública: "A rainha tornou-se matriarca no outono 
da vida, liderando uma família novamente feliz e mais 
credível, apesar dos traumas que sofreu". Respeitada e 
popular entre os seus súbditos, Isabel II soube enfrentar 
as adversidades e teve sobretudo engenho para encontrar 
formas de percorrer novos caminhos de aproximação ao 
povo.

A "rainha da Inglaterra", como era vulgarmente 
designada, sabia transmitir, enquanto monarca, essa 
intangível e efémera sedução do esplendor real britânico, 
que explode em momentos especiais, sobretudo aqueles 
que são programados e personificados por quem percebia 
realmente do ofício, como acontecia com ela.

O funeral da Rainha Isabel II de Inglaterra vai ser 
na próxima segunda-feira, dia 19 de Setembro, às 11h 
da manhã (hora local), na Abadia de Westminster, em 
Londres, nesse dia será feriado nacional em todo o Reino 
Unido.
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Agora nas Lajes do Pico...
Marque a sua Consulta de Oftalmologia

Pico - Rua Notário Tomé de Simas Lajes do Pico
Telef: 292 672 896

Rua de Acesso ao Cais - Loja 2 e 3 - Madalena
(em frente à Gare Marítima)

Telef: 292 098 141
Terceira - Travessa de São João, 13

Angra do Heroísmo
Telef: 295 216 162

LIC. VANDA LISA DA ROSA FRAGA
CARTÓRIO NOTARIAL

Rua Engenheiro Álvaro de Freitas  9950-335 Madalena
Tel 292623627 Fax 292623541 Mail: vanda.fraga@notarios.pt

Certidão Narrativa

O Dever - Ed. 5236 - 15 de Setembro 2022

Casa de Exposições 
Capitão Alves

de: Manuel Alves Gonçalves

Artesanato
Osso e Dente de Baleia, 
Marfim Vegetal, Corno de Veado

Rua Engº Falcão
9930-147 LAJES DO PICO

Telf. 292 672 264
Fax: 292 672 035

O Dever - Ed. 5236 - 15 de Setembro 2022

Campeão paralímpico fez 
subida solidária ao Pico

Solidariedade

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada aos seis de Setembro de dois mil e 
vinte e dois, de folhas dezasseis, a folhas dezassete verso do Livro de Notas para escrituras Diversas 
número Duzentos-C do Cartório Notarial da Licenciada Vanda Lisa da Rosa Fraga, Notária, sito 
na Rua Engenheiro Álvaro de Freitas, na freguesia e concelho da Madalena, se encontra exarada 
uma escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL na qual Sérgio Ávila Moniz NIF 146783166 e 
mulher Ana Paula de Sousa Raulino Moniz NIF 188382151, casados na comunhão de adquiridos, 
naturais, ele da freguesia de Piedade, concelho de Lajes do Pico, onde residem, no Caminho de 
Cima, nº 30, lugar de Manhenha, ela da freguesia e concelho de São Roque do Pico, declaram: 

Que são, actualmente e com exclusão de outrém, donos e legítimos possuidores dos seguintes 
prédios situados na freguesia de Piedade, concelho de Lajes do Pico: 

Primeiro: Rústico, na Ponta da Ilha, composto por semeadura, com a área de mil e sessenta e oito 
metros quadrados, que confronta a norte com Hélder Manuel Ávila Pimentel, a sul com caminho, 
a nascente com Manuel Silva Gonçalves e a poente com Rosária Nunes Freitas, inscrito na matriz 
no artigo 15349 que teve origem no artigo rústico 3974, com o valor patrimonial tributário de 22,00 
€ que atribuem;

 Segundo: Rústico, no Pico do Silvado, composto por semeadura e campo improdutivo, com a 
área de oitocentos e oitenta e um metros quadrados, que confronta a norte com Daniel Miranda 
Machado, a sul com Zulmira Amélia Leal, a nascente com herdeiros de José Vitorino Machado e a 
poente com caminho, inscrito na matriz nos artigos 4271 e 4278, com o valor patrimonial tributário 
de 6,78 € que atribuem; 

O prédio identificado em primeiro está inscrito na matriz em nome de José Raulino e o segundo em 
nome de José Raulino e António de Azevedo Freitas, não se encontrando descritos na Conservatória 
do Registo Predial de Lajes do Pico. 

Que desconhecem a proveniência matricial dos artigos em relação aos quais a mesma não foi 
indicada, por tal informação não constar da matriz.

Que adquiriram os referidos prédios por doação que lhes foi feita há mais de vinte anos, em data 
imprecisa do ano de mil novecentos e noventa e oito, por João Machado Raulino e mulher Maria 
de Fátima Sousa Raulino, casados na comunhão geral, residentes na dita freguesia de Piedade sem 
terem, no entanto, outorgado a respectiva escritura de doação. 

Que desde essa altura e até hoje estão na posse destes prédios sem a menor oposição de ninguém; 
posses que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de toda a 
gente e a prática reiterada dos actos habituais de proprietários, tendo ocupado os prédios, procedido 
ao seu arranjo e limpeza, feito sementeiras e colheitas, cortado vegetação, avivado estremas, tendo 
retirado sempre deles todas as utilidades normais, com ânimo de quem exercita direito próprio, 
sendo por isso posses pacíficas, contínuas e públicas.

Adquiriram assim os mencionados prédios por usucapião e, dado o modo de aquisição, não 
possuem título, estando impossibilitados de comprovar esta aquisição pelos meios normais.

É certidão-narrativa que fiz extrair e vai conforme o original.
Cartório Notarial, seis de Setembro de dois mil e vinte e dois.
A  Notária,
(Vanda Fraga)

LIC. VANDA LISA DA ROSA FRAGA
CARTÓRIO NOTARIAL

Rua Engenheiro Álvaro de Freitas  9950-335 Madalena
Tel 292623627 Fax 292623541 Mail: vanda.fraga@notarios.pt

Certidão Narrativa
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada aos oito de Setembro de dois mil 

e vinte e dois, de folhas trinta e quatro, a folhas trinta e cinco do Livro de Notas para escrituras 
Diversas número Duzentos-C do Cartório Notarial da Licenciada Vanda Lisa da Rosa Fraga, 
Notária, sito na Rua Engenheiro Álvaro de Freitas, na freguesia e concelho da Madalena, se 
encontra exarada uma escritura de RECTIFICAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL na 
qual Eduardo Manuel da Silva Mendes NIF 195605292, solteiro, maior, natural da freguesia de 
Piedade, concelho de Lajes do Pico, residente na Baixa, na freguesia de Ribeirinha, concelho de 
Lajes do Pico, declara: 

Que, por escritura lavrada no dia seis de Julho de dois mil e vinte e um neste Cartório, a folhas 
sessenta e seis e seguintes do Livro de Notas para Escrituras Diversas número Cento e setenta e 
oito - C, o primeiro outorgante invocou a usucapião como forma de aquisição do seguinte prédio 
situado na freguesia de Ribeirinha, concelho de Lajes do Pico: 

Rústico, na Terra Alta, composto por semeadura e rama, com a área de mil trezentos e vinte e 
cinco metros quadrados, que confronta a norte e poente com Manuel Quaresma Mendes e a sul e 
nascente com canada, inscrito na matriz da referida freguesia de Piedade no artigo 12729, com o 
valor patrimonial tributário actual de 1323,00 € que atribui, à data não descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Lajes do Pico, onde actualmente se encontra descrito sob o número mil duzentos 
e cinquenta e um/Ribeirinha; 

A aquisição deste prédio já se encontra registada a favor do primeiro outorgante pela apresentação 
mil oitocentos e dez, de trinta de Agosto de dois mil e vinte e um.

Que, por lapso do qual só agora se aperceberam, a área e composição mencionadas na citada 
escritura de justificação não correspondem à realidade, tendo já apresentado no Serviço de Finanças 
de Lajes do Pico o pedido de rectificação da área do prédio, indicando que o mesmo é composto por 
semeadura com ruína de casa de atafona e tem a área total de dois mil seiscentos e quarenta e seis 
metros quadrados, sendo a área coberta de cinquenta metros quadrados.

As divergências entre esta área e a declarada naquela escritura devem-se a um erro de medição 
aquando da inscrição do prédio na matriz.

 Declaram que este prédio sempre teve a área total de dois mil seiscentos e quarenta e seis metros 
quadrados, nunca tendo sido alterada a sua configuração geométrica e/ou limites, nem tendo esta 
área resultado de qualquer cedência feita a partir dos prédios confinantes, conforme levantamento 
topográfico e declaração de responsabilidade emitidos por técnico habilitado nesse sentido que 
arquivo. 

Estes os termos em que rectificam a citada escritura, ratificando-a no restante.
É certidão-narrativa que fiz extrair e vai conforme o original.
Cartório Notarial, oito de Setembro de dois mil e vinte e dois.
A  Notária,
(Vanda Fraga)

O antigo campeão paralímpico Carlos Lopes subiu, no passado dia 10, a montanha do 
Pico, com o objetivo de promover a autonomia das pessoas com deficiência e apoiar a 
escola de cães-guia, tendo vivido “a experiência física mais exigentes de sempre”. 

Segundo o campeão paralímpico, esta subida foi uma “ação simbólica”, para que 
outras pessoas possam encarar esta iniciativa como uma inspiração, para que a autonomia 
das pessoas com deficiência seja 
valorizada em pleno, e ajudar a 
perceber que a atividade física é 
verdadeiramente inclusiva”. Num 
desafio em que levou Cauê, o labrador 
preto que o guia, Carlos Lopes quis 
também alertar para a necessidade de 
apoiar a Associação Beira Aguieira 
de Apoio ao Deficiente Visual 
(ABAADV), a única formadora de 
cães-guia em Portugal, que tem uma 
lista de espera superior a três anos: 
“Acho que conseguimos captar a 
atenção de particulares e empresas para a necessidade de apoiar uma associação única no 
país, que vive com 55% de apoios estatais, e 45% de donativos. Mas, ainda queremos, 
e precisamos, de mais. Não é pelo facto da iniciativa já estar concluída que as causas se 
extinguem”. 

As expectativas de conseguir subir aos 2.351 metros do Pico no sábado eram baixas 
devido à chuva e ao vento que impediram subidas nos dois dias anteriores, e também, por 
isso, Carlos Lopes considerou que “foi ainda mais saboroso” concretizando o objetivo de 
subir à cratera do Pico. “Muito pouca gente conseguiu subir nesse dia, eu fui um deles, 
vivi uma das experiências físicas mais exigentes da minha vida”, admitiu, considerando 
essencial a “sintonia” que tem com o irmão, Jorge, seu companheiro de subida. Os dois 
irmãos e o guia Nuno Gonçalves fizeram a subida em cerca de cinco horas e 20 minutos, 
enquanto o labrador Cauê ficou a pouco mais de 300 metros do cimo, depois de o dono 
ter percebido que estava demasiado cansado. 

Com a subida solidária ao Pico, que teve como slogan ‘A importância do cão-guia, 
só não vê quem não quer’, o antigo velocista, detentor de quatro ouros e um bronze 
paralímpicos, já pensa em mais um desafio solidário, desta vez fora do país. 
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José Augusto Soares

Verborreia enjoativa

OET debate 
‘Sismologia, 
Vulcanologia e 
a Engenharia na 
Gestão dos Riscos’

Reflectindo
Augusto Silva

As “novenas” da festa 
de Lourdes

A senhora Jonet, presidente do 
Banco Alimentar contra a Fome, 
reapareceu.

Após um longo e abençoado 
silêncio.

São sobeja e tristemente 
conhecidas de todos algumas das 
bombásticas frases com que, de 
quando em vez, decide brindar os 
seus concidadãos.

Na memória de todos, o dislate 
de há anos, quando em plena época 
de crise, afirmou que "se não temos 
dinheiro para comer bifes todos 
os dias, não podemos comer bifes 
todos os dias".

Pensei, na altura, que tal 
obscenidade seria suficiente para 
deixar o Banco Alimentar.

Mas não foi.
Ainda na minha memória estava 

uma outra “jóia” famosa da mesma 
autora: 

"Vamos ter de reaprender a viver 
mais pobres".

Como quem diz, deixem-se lá 
de luxos incomportáveis para as 
vossas posses, e aprendam a ser 

pobrezinhos…
Não contente com estas 

aleivosias, bem demonstrativas da 
insuportável postura que a criatura 
assume perante as dificuldades 
dos mais carenciados, eis que 
novamente ofereceu ao país uma 
preciosidade do seu “profundo” 
pensamento.

Ensinar aos cidadãos a melhor 
maneira de gerir os 125 euros que 
o Governo anunciou esta semana.

Disse:
"Quando se atribui uma ajuda 

deste tipo, única, é importante 
fazer uma pedagogia e explicar às 
pessoas que não podem ir gastar 
estas verbas todas de uma só vez até 
porque isso pode ter um efeito que 
é contrário ao nível da inflação".

Acrescentando que "as famílias 
têm de perceber que têm de 
ajustar os seus consumos e as 
suas necessidades a esta nova 
realidade".

Eu sei que dá para rir, mas o caso 
não é cómico, pelo contrário.

Por 125 euros, é preciso fazer 

pedagogia… para que os “burros” 
dos portugueses não gastem tudo 
duma só vez…

Acredita-se?
Da boca de uma pessoa que se 

crê responsável?
Boca que disparata sempre que 

se abre.
Outro exemplo?
“Há quase um incentivo às 

pessoas quererem mais apoios 
sociais e menos responsabilidade 
na própria vida”.

Conversa velha, a lembrar o 
discurso de um tal Ventura e 
seus apaniguados, numa crítica 
constante a quem recebe apoios do 
Estado, e que, por isso, não quer 
trabalhar…

Pergunto: esta dama não terá 
mais nada que fazer?

Não entenderá o ridículo, sendo 
simpático, das suas intervenções?

Ninguém é capaz de lhes pôr 
cobro?

Até quando teremos de a aturar?

Decorrerá nos próximos dias 17 e 18 de setembro, no 
Museu da Indústria Baleeira, o Congresso Regional da Ordem 
dos Engenheiros Técnicos (OET), sob o tema 'Sismologia, 
Vulcanologia e a Engenharia na Gestão dos Riscos'.

Com uma participação estimada em cerca de uma centena de 
participantes,  abordar-se-ão diversas temáticas que influenciam 
e condicionam a vivência no arquipélago dos Açores, para o 
que se contará com um vasto leque de especialistas e com 
a representação de diversas entidades públicas, que se 
solidarizaram com o evento, em sinal de reconhecimento pela 
pertinência dos temas a tratar. Num comunicado enviado à 
comunicação social,  a OET reafirmará “o seu compromisso 
em participar ativamente na resolução de problemas reais 
que interferem com as comunidades residentes na Região 
e no aprofundamento do conhecimento a eles associados 
relativamente ao qual, os seus membros vêm, ao longo do tempo, 
demonstrando as suas competências técnico-profissionais e a 
sua integração de pleno direito”.

Neste evento contar-se-á com a participação do bastonário da 
Ordem dos Engenheiros Técnicos, Augusto Guedes, e de altos 
responsáveis de entidades públicas e privadas: Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores, Governo dos Açores, 
Universidade dos Açores, Laboratório Regional de Engenharia 
Civil, Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos 
Açores, Associação de Municípios dos Açores, Câmaras 
Municipais da ilha do Pico, ANACOM - Autoridade Nacional 
de Comunicações, Instituto Português do Mar e da Atmosfera - 
Açores,  Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras 
Públicas dos Açores, IVAR | UAç – Instituto de Investigação 
em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, bem como de inúmeros 
especialistas das diversas áreas do conhecimento, entre os quais 
se destaca o subdiretor do Instituto Geográfico Nacional do 
Governo de Espanha, José António Lopez. 

Este ano, tivemos a grata oportunidade de estar presente 
em boa parte das celebrações do novenário da festividade 
em louvor da Senhora de Lourdes, venerada aqui, na Matriz 
imponente da avoenga Vila das Lajes do Pico.

Escutámos com atenção e até interesse a fala eloquente e 
esclarecedora proferida pelo digno pregador convidado, que, 
muito a propósito dissertou longa e acertadamente, sobre os 
“caminhos” que conduzem, verdadeiramente boa parte das 
nossas gentes, ao convívio franco, esclarecedor, assumido e 
colaborante.

Gostámos de escutar o cortês orador que, terá prendido a 
atenção duma assistência que, conforme presenciámos, foi 
bastante numerosa.

Só é pena, que tão pouca juventude marque presença nestas 
manifestações religiosas.

Estas celebrações festivas já vêm de longa data e, desde que 
para esta terra viemos, já há longos anos, sempre nos foi dada 
a possibilidade de escutar a palavra, por vezes comovente, 
pregada com expressiva intuição e atenção das pessoas 
presentes.

Gostámos e apreciámos, sinceramente o que nos foi dado 
ouvir e que nos levou a pensar, demoradamente, no seu 
conteúdo.

Fomos, seriamente, sensibilizados para uma convivência 
pacífica que é fruto da doutrina social da Igreja e que, 
paulatinamente, nos vai sendo recomendada.

Em função do que ouvimos, achámos, por bem, proferir 
este discurso simples e despretensioso, mas revelador dum 
sentimento que nos é, particularmente, querido.

Felicitámos o nosso Reverendo Pároco pela dignificação 
que os festejos atingiram e congratulamo-nos, sobremaneira 
com o digno pregador que imprimiu um valor singular, na sua 
oportuna pregação.

Lajes, Setembro de 2022

Renato Moura

Após falta de presença no 
«Igreja Açores», por motivos de 
doença, regresso. Deparo-me com 
anúncios de ajudas do Governo da 
República.

Recordo-me ainda de, há mais 
de 50 anos, ter perguntado a 
um emigrante nos EUA, como 
escolhiam o partido para votar. 
Disse-me ele: os republicanos e os 
democratas fazem a sua campanha; 
sabemos como eles exageram 
sempre nas promessas, mas nós 
damos o desconto; quando no 
governo fazem sempre menos do 
que prometeram!

Aqui e agora já não é o PS, mas o 
Governo a anunciar um conjunto de 
medidas alegadamente destinadas 
a combater a inflacção. Em Agosto 
estaria nos 9%!

Começa a assentar o pó de 
mais uma habilidosa nuvem 
criada pelo Primeiro-ministro. 
Repete-se, até cansar, o número 
dos 2,4 mil milhões de euros: 
para impressionar e convencer! 
Sejam economistas, jornalistas ou 

Governo não é Partido
cidadãos mais atentos, já percebem 
que as medidas não foram 
tomadas oportunamente, não são 
tão abrangentes nem eficazes 
como se propala. Enigmático dar 
igualmente 125 euros a cidadãos 
muito necessitados, como a outros 
que não são; como dar, para uma 
criança de berço ou um estudante 
universitário, igualmente 50 euros! 
Uma vez é insuficiente, pouco 
ou nada resolve; não compõe o 
passado, nem resolve o presente, 
nem acautela o futuro. Embora, 
para os muitos portugueses 
chegados à penúria, qualquer 
mísero euro seja importante!

Vem-se já comprovando como 
a descida do IVA na electricidade 
pode significar uma poupança 
apenas entre um e dois euros.

A manobra da meia pensão a 
pagar aos reformados acaba por 
prejudicá-los no futuro, pois, 
como se vem demonstrando, não 
aumenta de forma permanente 
as pensões, suspende a sua 
actualização automática e diminui 

a base de cálculo, com prejuízo real 
no futuro.

Face à tendência, há muito 
evidente, de crescimento dos 
preços do cabaz de bens essenciais, 
é ilusório acreditar que o Governo 
fez tudo quanto podia. Segundo 
especialistas acreditam, a receita do 
IVA deverá crescer este ano 25% e 
só isso dará para pagar as medidas 
ora anunciadas pelo Governo. E em 
vez de medidas estruturais, avança 
com umas tantas intervenções de 
carácter temporário.

Não é decente os partidos 
prometerem o que não poderão 
fazer. Por maioria de razão, o 
Estado, que não é partido, tem 
de ser pessoa de bem, deve ser 
escrupuloso, fugir ao disfarce, à 
dissimulação, aos truques; não 
metendo remendos em pano velho. 
Impedindo os portugueses de 
acabarem falsamente convencidos.

A atenção e o tempo trarão a 
verdade ao de cima. E fica-se à 
espera duma indispensável e eficaz 
estratégia de crescimento.
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Ponderando
Rui Pedro Ávila

Carga contentorizada do Continente 
para as Ilhas Periféricas...

XI Regata Internacional 
de Botes Baleeiros

Candelária com plantel 
renovado  e espírito de 
crescer como equipa a nível 
individual e coletivo

Estude-se o que se quiser e como se quiser 
sobre o assunto em título, mas uma coisa é 
certa, há estudos que dão o resultado que 
se pretende ou próximo do que se tem em 
vista, que é acabar com o atual modelo e 
isso, verdade seja dito e nunca desmentida 
por Ribeiro Pinto (a), só interessa aos Portos 

de Ponta Delgada e Praia da Vitória. Certo é 
que, como se tem visto pelas declarações de 
entidades e empresários de Faial, Pico e São 
Jorge (entre outros) a estes nada interessa 
alterar o atual sistema que funciona bem.
Trago agora alguns depoimentos de Gente 
que vive a vida empresarial, de outras ilhas:
- Francisco Rosa, C. C. I. Horta (RTP-A 
de 2022.08.25) – “Francisco Rosa apela ao 
governo para que o estudo sobre o modelo 
de transporte marítimo seja isento e que 
sejam ouvidos todos os intervenientes no 
setor.”
- Jornal Correio dos Açores de 2018.Jul.18 
– “Preços do transporte de contentores para 
os Açores é mais barato18% do que para a 
Madeira apesar de a distância ser maior” - 
A Comissão Permanente de Economia da 
Assembleia Legislativa Regional dos Açores 
chumbou um projecto de resolução do CDS/

PP dos Açores a solicitar a elaboração 
de um estudo de viabilidade económica 
de diferentes modelos de transporte 
marítimo de mercadorias, que contemple o 
transporte do continente para os Açores e a 
distribuição da carga inter-ilhas. (b)
- Em Maio de 2021 há um texto de 

João Castro – joaocastro@sapo.pt 
(Professor - Mestrado em Gestão 
Portuária) do qual cito alguns 
excertos: “ (…) À escala global 
estima-se que mais de 70% das 
mercadorias utilizadas (qualquer 
que seja o seu contexto), são 
transportadas por mar. O transporte 
Marítimo de Mercadorias está em 
reestruturação permanente, enquanto 
base do processo de globalização, 
oferecendo, por um preço acessível, 
a movimentação regular e segura 

de mercadorias entre continentes, países 
e regiões. Recentemente o transporte 
marítimo de mercadoria tem sido alvo de 
abordagem por diferentes intervenientes, no 
contexto da Região Autónoma dos Açores. 
Infelizmente, sem uma visão integrada, na 
análise das variáveis em presença, tendo 
como resultado visível a inconsequência de 
posições que mais não fazem do que “esticar 
a manta para tapar os pés, deixando a cabeça 
de fora”. (…) A SEGURANÇA é fator crítico 
para a confiança num serviço de transporte. 
Garantir que determinada mercadoria 
chegue ao destino pretendido, com o 
mínimo de intermediários, exatamente nas 
condições previstas, é fundamental para 
qualquer atividade ou negócio que dependa 
da atividade de transporte. A utilização do 
contentor, sempre que tal seja possível, é a 
forma “standard” de assegurar a proteção e 

inviolabilidade da mercadoria ao longo do 
processo de transporte. Qualquer proposta 
que desvalorize os riscos decorrentes 
de uma eventual desconsolidação de 
mercadorias, para uma distribuição 
posterior, é simplesmente inaceitável, nos 
dias de hoje, para o transporte marítimo de 
mercadorias nos Açores. Trata-se de uma 
evidência para “todos” os empresários. 
(…)“ (fim de citação); 
E acrescento este último depoimento de 
alguém que sabe da poda mas que prefere 
manter o anonimato e cito: “Essa malta 
sabe que se centralizar as cargas, fica menos 
seguro, mais caro e menos previsível; Nunca 
contabilizam os custos em porto; Andar a 
transferir cargas é um grande disparate; Eles 
sabem-no mas insistem – é a Terceira no 
seu melhor; Em vez de pensarem em somar, 
ainda estão na fase de tentar “canibalizar”. 
Não faz qualquer sentido… Nem pelos 
estudos que já encomendaram e estão fartos 
de conhecer; As empresas de estudos é que 
tem lucrado bastante com esta obsessão;”
E por fim volto a relembrar que, no tempo 
de governos do PSD, a Cimentaçor da 
Praia da Vitória conseguiu que os sacos 
de cimento fossem transportados (com 
subsídio governamental) em PALETES 
para as ilhas da Graciosa, Faial, S. Jorge 
e Pico, com prejuízos evidentes, à altura, 
para os “importadores dessas ilhas”; Era 
eu então Deputado e falei com o Eng. 
Cimbron que me elucidou: “qualquer 
empresário poderia ir comprar cimento à 
porta da Fábrica da Praia para o transportar 
por sua iniciativa para o Pico, mas não 
tinha direito ao subsídio ao transporte que 
a Cimentaçor havia assegurado só com a 
T.M. Graciosenses… Essa conversa deu 

azo a Requerimento na ALRA, mas sem 
resposta. Estava nessa conversa o Dep. 
Mariense, J. Humberto Chaves; Moral da 
história: Nunca mais houve transporte de 
cimento em contentores da Praia da Vitória 
para o Pico e Faial. Só em Paletes. Porquê?
E por último, mesmo por último, relembro 
uma versão que o então criado DEPRAA, 
AVANÇOU A MEDO E DEPOIS 
RETIROU: A carga (antes dos contentores) 
vinda do Continente, desembarcava na 
Praia da Vitória e depois seguia para as 
“ilhas de baixo” nas LDG – Lanchas de 
desembarque grandes; ou LDM – Lanchas 
de desembarque médio; que tinham estado 
ao serviço da Marinha nas ex-Colónias. 
Era esta a filosofia de distribuição de 
cargas de então e que foram obrigados a 
nunca implementar, embora não tivesse 
faltado vontade para tal e se tal tivessem 
conseguido implementar, teria sido uma 
autêntica e vergonhosa afronta ao nosso 
desenvolvimento…

Engrade, Ilha do Pico, 
Dia da Festa de Nª Sª da Piedade,

2022-09-08a)
(a) O Sr. Eng. Ribeiro Pinto voltou a 
contestar no Diário Insular de 7 de 

Setembro, o meu artigo de 26 de Agosto 
no JP, com todo o direito, mas com outra 

audiência, como ele bem sabe 
(b) https://correiodosacores.pt/

NewsDetail/ArtMID/383/
ArticleID/4704/Pre%C3%A7os-do-
transporte-de-contentores-para--os-

A%C3%A7ores-%C3%A9-mais-
barato18-do-que-para-a-Madeira-
apesar-da-dist%C3%A2ncia-ser-

maior 

O Candelária Sport Clube (CSC) já iniciou os seus trabalhos no passado dia 29 de agosto com o 
objetivo de preparar a nova época que arranca a 1 de outubro.

O treinador da equipa principal do Candelária referiu que os trabalhos começaram dentro do que 
estava previsto a cinco semanas antes do início da competição oficial. Pedro Afonso frisou que a 
prioridade desta época desportiva, em relação à equipa sénior “é crescermos como equipa, individual 
e coletivamente, e tentarmos a melhor classificação possível” em cada jogo, sendo uma equipa 
totalmente nova, com uma média de idades muito baixa e com muita margem de progressão, em que 
90% dos atletas são novidade no clube. Nesse sentido, o treinador adiantou que a maioria dos atletas 
vêm de clubes e realidades muito diferentes e o grande trabalho, nesta fase inicial, “é gerir o impacto 
do volume e intensidade dos treinos em atletas muito novos e que não estavam acostumados a este 
tipo de esforço com o intuito de formar um grupo cada vez mais “sólido e compacto”. 

As novas caras do plantel, segundo Pedro Afonso, dão garantias de sucesso embora reconheça que 
a equipa está diferente mas, no entanto, sublinhou que “vão lutar para continuar a dignificar o clube” 
colmatando as necessidades e as dificuldades que irão enfrentar durante a próxima temporada.

Para Pedro Afonso, a insularidade é, sempre foi e sempre será um fator importante durante o 
ano, com muitas deslocações, tempos de espera, jogos adiados por vários motivos, etc.: “Por mais 
que estejamos habituados, estes fatores ao longo da época influenciam muitas vezes aquilo que é a 
normalidade do trabalho e do dia a dia da equipa. O termos 90% dos atletas vindos pela primeira vez 
para o clube será também um grande desafio, principalmente nos primeiros meses em que temos de 
dar uma resposta efetiva num curto espaço de tempo”.

Os novos jogadores que irão integrar o plantel são:  Marcos Orellano (ex-Lomas de Rivadavia), 
Joel Castillo (ex-Lomas de Rivadavia) , Manuel Correia (ex-AJ Salesiana), Vasco Soares (ex-AJ 
Salesiana),  Alessandro Guzzo (ex-HC Nafarros), Pedro Rocha (ex-Riba de Ave) e Miguel Rocha 
(ex-Riba de Ave). Estes jogadores irão juntar-se a Milton Jorge, Damian Catalini, Diogo Rosa, Edgar 
Pereira, Francisco Garcia (sub 19) e André Serpa (sub 19). 

Na primeira jornada do campeonato, o Candelária joga em casa frente ao Leiria e ao Marrazes.

As ilhas do Pico e Faial acolheram, este fim-de-semana, a XI Regata 
Internacional de Botes Baleeiros, tendo a seleção picarota levado a 
melhor sobre as equipas do Faial e de New Bedford, nas provas de remos 
masculinas e femininas.

Constituída por dois elementos de cada clube naval ou freguesia com 
património baleeiro, na prova de vela masculino o prémio foi partilhado 
entre as equipas do Pico e do Faial, enquanto não se realizou a regata de 
vela feminina devido às condições atmosféricas.  

Com a participação de 80 atletas, a prova náutica visou promover a 
cultura baleeira e, simultaneamente, estreitar as relações de amizade entre 
os Açores e New Bedford, em prol do enriquecimento cultural de ambas 
as comunidades, estando previsto em 2023 a realização da regata em New 
Bedford. 

A cerimónia de encerramento decorreu domingo, dia 11, na Calheta de 
Nesquim, com a presença de todas as comitivas bem como das forças vivas 
da freguesia, dos representantes das autarquias do Pico e do Faial, Manuel 
Pimentel, Mário Silva e Carlos Ferreira, e do presidente da Comissão 
Consultiva do Património Baleeiro dos Açores, Manuel Francisco Costa 
Júnior, que incluiu entrega de prémios e jantar, numa coorganização da Lira 
Fraternal Calhetense, Aliança Calhetense e Clube Naval da Horta.
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Festa de  Nossa Senhora 
da Piedade

Festa de  Nossa Senhora 
da Boa Nova

No passado 8  de Setembro, realizou-se na Paróquia da  Piedade 
a festa em honra de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira daquela 
comunidade da Ponta da Ilha, com Missa Solene, presidida pelo Pe. 
Luís Dutra, que fez a homilia e concelebrada pelo Pároco Pe. Paulo 
Baptista, com a presença de muitos fiéis que enchiam o vasto templo 
daquela Freguesia, com o canto a cargo do Grupo Coral Juvenil Nossa 
Senhora da Piedade.

Depois da Missa saiu a Procissão, na qual se incorporaram muitas 
das pessoas presentes, dos sacerdotes e autoridades ao som dos 
acordes das Filarmónicas da Calheta do Nesquim e da Piedade. Houve 
também a Novena de Preparação e arraiais, com concertos musicais, 
na véspera e no dia da festa, assim como as tradicionais arrematações.

No dia 8  deste mês de Setembro, realizou-se na Paróquia das 
Bandeiras, no concelho da Madalena  a festa em honra de Nossa Senhora 
da Boa Nova, Padroeira daquela comunidade, com Missa Solene, 
presidida pelo Pe. Marco Martinho, que fez a homilia e concelebrada 
pelo Pe. João Neves, com a presença de fiéis daquela comunidade e de 
outras da nossa ilha, com a animação do canto a cargo do Grupo Coral 
da Paróquia sob a regência do Pároco , Pe. João Ponte.

Depois da celebração litúrgica saiu a Procissão onde muitos fiéis 
tomaram parte, com o clero e autoridades presentes ao som dos acordes 
das Filarmónicas Lira Madalense, União e Progresso Madalense e  
Lira de São Mateus.

Além do Tríduo de Preparação houve também arraiais com concertos 
musicais variados tanto no dia da festa como nos dias anteriores e nos 
dias seguintes, até ao dia 11. 

Governador do Distrito 1960 
de Rotary Internacional de visita 
ao Pico

O Governador do Distrito 1960 de Rotary Internacional esteve no passado dia 9 de visita ao Clube 
Rotário da Ilha do Pico.

Em declarações ao jornal O Dever, Vítor Cordeiro salientou que o papel dos rotários é prestar, 
sobretudo, serviços comunitários no sentido de apoiar e desenvolver as comunidades onde estão 

inseridos, incluindo  a realização de 
projetos de cariz social.

O Rotary Club do Pico tem 9 
membros, cada um com a  sua profissão, 
contribuindo com as suas competências.  
Desenvolve o seu trabalho de 
desenvolvimento das comunidades, que 
apoia das mais diversas formas, sendo 
a Obra Social Madre Maria Clara um 
dos exemplos. Procura Ajudar algumas 
instituições a  prestar um serviço com 
maior eficiência, otimizando os recursos 
disponíveis de forma a incrementar o 

apoio aos seus utentes. Na área da educação, este clube atribui, anualmente, prémios aos melhores 
alunos de cada escola e apoia estudantes carenciados, através da atribuição de bolsas de estudo. 

O Governador reconheceu que o Pico necessita de cativar mais pessoas para esta causa de caráter 
solidário para que seja criada uma maior dinâmica junto da comunidade de forma a realizar mais 
projetos e atividades: “Se tivermos mais membros teremos mais contributos para ajudar a comunidade”. 

Nesta visita à ilha montanha, Vítor Cordeiro estabeleceu contactos com o Rotary Club do Pico e 
reuniu com o vice-presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, Manuel Pimentel, no sentido 
de incrementar a parceria e procurar ajustar a ação de Rotary às necessidades e prioridades de 
intervenção na comunidade.

Setor leiteiro do Pico poderá 
ter de recomeçar do zero

O secretário regional da Agricultura defende que a estratégia para a produção e transformação do 
leite “tem de ser revista e que se não houver um compromisso entre todos terá mesmo de recomeçar 
do zero”. Em entrevista à Antena 1 Açores, António Ventura frisou que a história permitiu a construção 
de uma fábrica, mas que “a mesma precisa de matéria prima para laborar bem como verificar junto dos 
produtores se existe essa segurança” admitindo que o Governo Regional “está disponível para cooperar 
e a fazer parte de uma estratégia desde que ela seja viável e rentável, não de uma estratégia de prejuízo”. 
O governante açoriano disse ainda que o erário público já teve muitos prejuízos com a transformação do 
leite na ilha do Pico assegurando que “não pode haver mais aventuras” em que os produtores, a indústria 
e o executivo açoriano possam de facto participar no futuro  e que se nenhuma dessas partes estiver 

convenientemente segura é preciso repensar do 
zero a forma como se transforma o leite na ilha 
do Pico

Por sua vez, numa visita à Cooperativa Leite 
Montanha, no passado dia 12, os deputados 
do PS eleitos pela ilha do Pico, Mário Tomé e 
Marta Matos, consideram que a unidade fabril 
“é de extrema importância para o setor do leite 
e lacticínios da ilha montanha”. 

No final de uma reunião com a administração 
da Leite Montanha, em declarações à 
comunicação social, Mário Tomé reconheceu 
que a situação daquela cooperativa “não é fácil, 
não por falta de investimento ou de inovação”, 

mas por falta de leite entregue que viabilize a unidade de transformação”, sublinhando que a Leite 
Montanha é “fundamental para o setor leiteiro da ilha do Pico”.

O deputado recordou que “vivemos um período e uma conjuntura extremamente difícil com a inflação 
a subir de dia para dia com impacto não só nas famílias, mas também nas empresas” sublinhando que 
“existe uma estratégia de valorização do produto, com diversificação, com a criação de novos produtos, 
com produtos de excelência e até consagrados a nível nacional e no exterior”, como é o caso da manteiga 
Rainha do Pico ou o queijo Ilha dos Mistérios. Nesse sentido, considerou o peso daquela indústria na ilha 
do Pico defendendo que o Governo Regional “tem de ser um parceiro no setor leiteiro, unir esforços e 
encontrar soluções, considerando a sua importância para a ilha do Pico”.

“Estamos a falar de 24 produtores, o que representa 24 famílias picoenses, aos quais se soma mais 26 
trabalhadores. Tudo isso não deve ser terminado, sem pensar nas consequências socioeconómicas para 
esta ilha mas, sobretudo, para estas pessoas”, salientou. Por outro lado, Mário Tomé expressou que “não 
pode ficar impávido e sereno ao ver estas decisões do governo regional que, muitas vezes por motivos 
economicistas, deixam os açorianos e as nossas ilhas para trás, no caso, o Pico” apelando ao executivo 
açoriano que “mais do que apontar defeitos, crie verdadeiras sinergias com esta cooperativa, ajudando-a 
a desenhar e garantir o seu futuro”, no sentido de a viabilizar. 

Após ouvir a administração da Cooperativa Leite Montanha,  os socialistas consideram que esta 
indústria tem “pernas para andar, se o Governo Regional souber dar a mão, manifestar boa vontade, bom 
senso e uma estratégia concertada com a Cooperativa”. 


