
SEMANÁRIO 
SEXTA-FEIRA 17 DE JUNHO DE 2022 

ANO XIX . N.º 1033 
DIRETOR:  

JORGE COSTA PEREIRA 
PREÇO: 1,00€ (IVA INC)  

www.tribunadasilhas.pt 

PUB

PUB

www.iss.pt 
info@pt.issworld.com 

707 100 155
Tribuna das Ilhas 

PLANO DE  
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 NO HORIZONTE  

UMAR FAIAL ASSINALA 20 ANOS HÉLDER  COSTA, PRESIDENTE DA CALF

Instituição apoia  
56 mulheres 
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MICRO HORTA – 40 ANOS A SERVIR AS EMPRESAS DO FAIAL

NOVO ANO LETIVO TEM INÍCIO  
ENTRE 12 E 14 DE SETEMBRO 

“ESTARMOS ATUALIZADOS  
PARA PROPOR AS MELHORES 

 SOLUÇÕES É O NOSSO  
MAIOR DESAFIO” 
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ENSINO 



Depois de anos de adiamento, 
em 2004 foi inaugurada a 

nova fábrica da Cooperativa 
Agrícola de Laticínios do Faial, 
nos Cedros, que constituiu um 
volumoso investimento (cerca de 
12,5 milhões de euros) comparti-
cipado em 50% pela União 
Europeia e 25% pelo Governo 
Regional, sendo os restantes 25% 
assumidos pela Cooperativa, ou 
seja, pelos produtores de leite do 
Faial.  

Quando foi inaugurada já se 
sabia que pairava sobre a infraes-
trutura fabril a ameaça do sobre-
dimensionamento, mas, em vez 
de se olhar para isso, valorizou-se, 
antes, a componente da oportuni-
dade que ela constituía em esti-
mular a produção leiteira de 
forma que, por si, ajudasse a jus-
tificar a unidade fabril e a rentabi-
lizasse. 

Quase duas décadas depois de 
inaugurada, conforme reconhece 
o novo Presidente da CALF em 
entrevista ao Tribuna das Ilhas, 
não só nunca se conseguiu viabili-
zar a dimensão da fábrica através 
de um aumento da produção lei-
teira que não aconteceu, como, 
agora, para além dos custos do 
sobredimensionamento que se 
mantêm estruturalmente, a 
Cooperativa debate-se com o des-
gaste dos equipamentos e das 
infraestruturas.  

Tudo isso junto, naturalmente, 
pesa no equilíbrio das contas e na 
sua própria viabilidade: daí que o 
novo responsável da Cooperativa 
já acene com um inevitável plano 
de reestruturação que, em lingua-
gem simples e direta, significa 
sempre o mesmo: apertar o cinto, 
isto é, reduzir custos e despesas. 

Custa às vezes a crueza dos fac-
tos e das situações, mas a verdade 
é que as empresas como as pes-
soas não podem indefinidamente 
gastar mais do que ganham: 
chega sempre um dia em que terá 
de ser feito o acerto entre um e 
outro e, normalmente, quanto 
mais tarde se apura o saldo real 
mais doloroso é o resultado. 

É indiscutível que a CALF tem 
um papel central e incontornável 
no setor produtivo e exportador 
do Faial. E, por isso, não pode ser 
deixada sozinha à sua sorte. Nem 
ela nem nenhuma das suas congé-
neres que têm ajudado a fazer 
aquilo que são os Açores e a sua 
notoriedade neste setor.  

Mas só palavras não é suficien-
te. Por exemplo: como estamos de 
medidas efetivas e concretas de 
uma ideia promissora e cheia de 
potencialidades defendida pelo 
Secretário da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural – a de 
potenciar “uma estratégia para 
aumentar a produção de leite no 
Faial”? 

É que concretizar esta ideia será 
uma ajuda crucial para a CALF e 
uma orientação para um setor 
que se sente cada vez mais tenta-
do em escolher o mais fácil.  g 

EDITORIAL

 

É objetivo do novo conselho 
de administração apresen-

tar um plano de reestruturação 
até ao final do ano, diz o presi-
dente da Cooperativa Agrícola 
dos Laticínios do Faial (CALF). 
Hélder Costa acredita que 
assim fica definido o caminho a 
seguir: “ajustar a realidade, o 
negócio, a estrutura e diminuir 
custos com o que não seja 
matéria-prima”. 

Os resultados de exploração 
cronicamente negativos difi-
cultam a ação futura. Só no ano 
passado as contas fecharam 
com um défice a rondar um 
milhão de euros. As opções são 
duas, diz ao Tribuna das Ilhas: 
“ou crescemos a produção de 
leite para a capacidade instala-
da ou ajustamos a fábrica para 
a produção existente”. 

A fábrica tem uma capacida-
de instalada para 18 milhões de 
litros de leite por ano, no 
entanto, ao longo das últimas 
duas décadas, o leite produzido 
na ilha situa-se, em média, nos 
12 milhões de litros/ano.  O 
sobredimensionamento da 
estrutura industrial, inaugura-
da em 2004, é apontado como 
um dos fatores que maiores 
dificuldades traz ao desenvolvi-
mento do modelo de negócio, 
já que 1/3 da capacidade fica 
por utilizar.  

“É inevitável reestruturar a 

fábrica, até porque tem 20 
anos, o que numa unidade 
industrial desta natureza 
começa a ser um pouco obsole-
to” esclarece acrescentado que 
face a esta inevitabilidade 
deve-se aproveitar para “pen-
sar numa estrutura mais ajus-
tada à produção real” da ilha.  

Ao nível do aumento da        
produção de leite, Costa duvida 
que se consiga fazê-lo de forma 
significativa. Na ilha, segundo 
avança, “há menos produtores, 
mas tem tendência para crescer 
a sua capacidade”, dai que o 
leite entregue na CALF seja 
sempre em quantidades seme-
lhantes. Outro dos desafios, 
que a médio/longo trecho pode 
pôr em causa a fileira do leite 
do Faial, é o do envelhecimento 
do setor. “Um dos grandes ris-
cos é a matéria prima diminuir 
ao ponto que o negócio deixe 
de ser mesmo sustentável, ana-
lisaem alusão ao futuro desta 
fileira do setor primário. 

Quanto aos terrenos coloca-
dos em hasta pública para 
arrendamento, por parte da 
Secretaria Regional da Agricul-
tura e Assuntos Florestais, 
duvida que estes “vão trazer 
mais leite” mas afirma  que 
“não há má vontade da tutela”. 
A pequena dimensão das par-
celas de terreno, bem como as 
quotas de altitude dos mesmos, 
são dados como potenciais 
constrangimentos.  

“Qual uma das opções requer 
dinheiro e tempo e no curto 
prazo não conseguimos avan-
çar nem com uma nem com 
outra”, constata defendendo 
que no imediato se deve come-
çar por “tentar valorizar o          
produto e ajudar o preço pago 
aos produtores para que não       
se venha a verificar falta de 
matéria prima”. Atualmente o 
preço médio pago por litro 
entregue, no Faial, é de 28 cên-
timos. 

LactAçores  
permite competir 
com mercado  
“desafiante” 

 
A criação da LactAçores, em 

2004, deu-se pela união de 
esforços da CALF com a 
Unileite (São Miguel) e a 
Uniqueijo (São Jorge). Está 
encarregue da comercialização 
e distribuição dos produtos que 
compra a cada uma das suas 
partes, da manteiga ao queijo, 
leite, natas ou mesmo os sumos 
Mic-Mac.  

O sucessor de José 
Agostinho, histórico presidente 
que esteve à frente da 
Cooperativa mais de 20 anos, 
não vê nos parceiros concor-
rência direta, antes uma siner-
gia que lhes permite concorrer 
e sobreviver no mercado nacio-
nal e global.  

Sem a LactAçores seria 
“complicado para nós”, garante 
e aponta a partilha de espaço 
de recursos humanos e espaço 
como facilitadores de “chegar à 
prateleira”. 

Hélder Costa considera ful-
cral diferenciar e acrescentar 
valor aos queijos faialenses por 
eles produzidos. ”Há algumas 
tipologias de queijo que não 
são interessantes para nós e 
vamos pensar em como substi-
tui-las”, declara à nossa entre-
vista. 

Atualmente a CALF produz 
queijo e manteiga Ilha Azul, e 
os queijos Capelinhos e 
Moledo. Há cerca de 70 produ-
tores de leite a alimentar a 
fábrica e outros 70 a trabalhar 
para o Cooperativa nos diferen-
tes setores, seja mão de obra, 
comercial ou mais técnico.  

Associados são mais de 1000, 
mas falta atualizar a lista. g 
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FILEIRA DO LEITE

Novas diretrizes até ao final de 2022
DR/TI

André Goulart 
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Novo presidente da 
Cooperativa manifesta  
intenção de até finais de 
2022 apresentar um plano 
que permita melhorar  
a eficiência e assegurar o 
futuro deste organismo do 
qual depende centena e 
meia de famílias.  

Presidente  
quer sócios  
envolvidos 

A candidatura ao cargo não surgiu de 
forma espontânea. Houve abordagens 

por parte de produtores, mas Costa assu-
me algumas reticências iniciais por não ser 
desta fileira.  

“Com alguma persistência dessas pes-
soas e eu disse que aceitaria falar com eles 
se houvesse um grupo consistente, com 
credibilidade e sólido”, relata. Da conversa 
saiu o compromisso de avançar para umas 
eleições com duas listas, que acabou por 
vencer. Acredita que pode fazer “diferente 
e andar para a frente”. Sabe que as dificul-
dades são reais e espera que o seu contri-
buto e da sua equipa melhorem as condi-
ções financeiras da CALF e dos produtores 
locais.  

Para que o projeto da administração 
chegue a bom porto reforça a necessidade 
de os associados opinarem e decidirem 
sobre os destinos. Considera-se “um fun-
cionário deles [associados/cooperantes]” e 
ambiciona que o afastamento que sente 
seja esbatido. “Só há uma forma de ultra-
passar estas conjunturas internacionais e 
internas, que são dos momentos mais 
desafiantes da história da Cooperativa: 
juntando as pessoas”, acredita Costa. 

“As decisões tomadas pela administração 
devem ir de encontro às necessidades dos 
sócios, há que conciliar essas pessoas e a 
casa”, sustenta. Pede também que estes 
olhem e participem da cooperativa no seu 
todo: contribuindo para as decisões, discu-
tindo os caminhos, adquirindo nas superfí-
cies comerciais, estando nas Assembleias 
Gerais. 

A CALF “pode ser muito mais forte 
daquilo que é hoje, se juntarmos as forças 
seremos mais capazes de resolver os desa-
fios” sublinha o novo presidente. 

“O negócio da cooperativa pode estar 
em risco se não formos atempados e não 
nos precavermos” alega alertando ser 
“preciso dar dignidade e condições para 
que as pessoas se sintam atraídas para o 
negócio, entrem de novo, passem dos pais 
para os filhos”. 

“Se não houver interesse em fazer leite 
a cooperativa deixa de fazer sentido”, pre-
vine. g 



 
DIA 17 DE JUNHO 
Literatura 
Apresentação do 
“Guia Prático da Flora 
Nativa dos Açores” 
17h00, jardim Botânico do Faial 
 
DIA 23 DE JUNHO 
Cine Eco Seia  
- Extensão 
Ophir  
21h30, Fábrica da Baleia de 
Porto Pim 
 

DIA 24 DE JUNHO 

Feriado Municipal 
São João  
 
ATÉ 1 DE JULHO 
Trail Run 
Inscrições São Pedro 
Graben Trail – Pedro 
Miguel 
Via freguesiapedromiguel@sa-
po.pt ou na sede da junta de 
freguesia.  
 
ATÉ 3 DE JULHO 
Exposição 
Entrar na Toca do 
Coelho 
Casa Manuel de Arriaga  g 

AGENDA

Quinta‐feira, 16.06.2022 
VOLEIBOL 
Torneio Fair Play – CBSC x FSC – 
Juniores/Juvenis fem. – 15.30h. – Pavilhão 
do Complexo Desportivo Manuel de Arriaga 
Torneio Fair Play – FSC x AAC – Juniores 
fem. – 17.30h. – Pavilhão do Complexo 
Desportivo Manuel de Arriaga 
 
Sexta‐feira, 17.06.2022 
ATLETISMO 
Campeonato de Verão – Sub 20 
M/F – 18.15h. – Pista de atletismo do Fayal 
Sport Club 
 
KARATÉ 
Estágio Regional “Ilha Azul” – 
Escalões vários M/F – 18.00h.  
Pavilhão do Complexo Desportivo Manuel 
de Arriaga 
 
Sábado, 18.06.2022 
ATLETISMO 
Campeonato de Verão – Sub 20 
M/F – 10.00h. – Pavilhão e relvado exterior 
do Complexo Desportivo Manuel de Arriaga 
 
KARATÉ 
Estágio Regional “Ilha Azul” – 
Escalões vários M/F – 10.00h. e 17.00 h.  
Pavilhão do Complexo Desportivo Manuel 
de Arriaga 
 
VOLEIBOL 
Torneio Fair Play – CBSC x AAC – 
Juniores fem. – 15.00h. – Pavilhão do 
Complexo Desportivo Manuel de Arriaga 
 
Domingo, 19.06.2022 
BASQUETEBOL 
Encontro de Minibasquetebol – 
Minis 8/10/12 M/F – 10.00h. – Sala de 
ginástica e Pavilhão do Complexo 
Desportivo Manuel de Arriaga g 

AGENDA DESPORTIVA
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A T U A L I D A D E

DOCUMENTÁRIO

O evento conta com sessões de 
cinema de filmes provenientes 

de várias nacionalidades sobre 
questões ambientais premiados na 
27.ª edição do CineEco, que decor-
reu em Seia em outubro do ano 
passado. Todas as sessões iniciam-
se pelas 21h30 e são de entrada 
livre. 

Para Catarina Fazenda, designer 
de comunicação do Observatório 
do Mar dos Açores (OMA) a 
importância deste tipo de ativida-
des recai sobre a aliança entre a 
questão cultural do cinema e a 

questão ambiental, que é um dos 
focos da associação: a promoção de 
atividades de interpretação e edu-
cação ambiental, no âmbito das 

Ciências do Mar.  
A primeira exibição deu-se a 9 de 

junho com a curta-metragem de 
Marina Lobo “#Fishingtheplastic”, 

que aborda o problema do lixo 
marinho, e o documentário sueco 
“Ostrov”, que mostra a vida de 
uma comunidade que recorre à 
pesca furtiva para sobreviver. 

A próxima sessão será quinta-
feira, 23 de junho, com o docu-
mentário francês “Ophir”. Esta 
longa-metragem toma o (des)colo-
nialismo como foco, para depois 
abordar outras problemáticas 
atuais. 

A sete de julho será exibida a 
curta-metragem espanhola de ani-
mação “Flight to Earth”, que retra-
ta um planeta Terra inabitável no 
século 23. Ainda nesse dia, “Living 
Water” mostra a vida de nómadas 
jordanos no deserto, dependentes 
de uma infraestrutura de água. 

No dia 21 de julho, a Fábrica da 
Baleia terminará o festival com 
duas curta-metragens de animação 
“Acorns” e “Migrants”, e por fim o 
documentário de Sandra Cóias e 
Pedro Rego “O Lado Negro do 
Azeite”, que aborda os problemas 
territoriais e ambientais da vasta 
produção de azeitona no Alentejo. 

O Festival percorrerá seis ilhas 
açorianas. A extensão do evento já 
passou pela Terceira e São Jorge, 
chega agora ao Faial e vai viajar 
ainda para São Miguel, Santa 
Maria e Corvo. g     

A ante-estreia mundial e primeira 
apresentação do Entre Ilhas foi 

aclamada no Teatro Faialense. A reali-
zadora Amaya Sumpsi marcou presen-
ça numa sessão que decorreu na Horta 
pela proximidade que a narrativa tem 
a estas ilhas.  

O documentário de 01h30 recupera 
as histórias de um povo que tem no 
mar o seu primordial elo de ligação e 
comunicação. Este é “um filme-via-
gem sensorial pelo arquipélago dos 
Açores e pelas memórias dos seus 
habitantes que nos transporta a uma 
época em que os barcos comandavam 
a vida deste remoto lugar, pois só a 
bordo deles é que era possível partir da 
ilha e voltar a ela” lê-se na sinopse. 

Do decorrer do mesmo viaja-se 
entre relatos daqueles que, de uma 
forma ou de outra, tiveram ligação às 
embarcações Santo Amaro, Espírito 
Santo, Terra Alta, Espalamaca, 
Carvalho Araújo, Lima, Arnel ou Ponta 
Delgada. Fosse por neles trabalharem, 
por neles viajarem ou por terem vivido 
o impacto destes na vida de uma popu-
lação que vivia isolada do resto do 
mundo. 

Há espaço para o discorrer de 
memórias contadas por quem viveu, 
dentro ou fora deles, os impactos que 

trouxeram à sociedade açoriana. Há 
lugar à “procura da memória coletiva 
de comandantes e despenseiros, 
enjoos e namoros, tempestades difí-
ceis e bailes a bordo”, relatam também 
na apresentação da longa-metragem. 

O documentário salta entre as histó-
rias, o extenso acervo fotográfico e as 
filmagens que Amaya fez a bordo dos 
barcos que uniam o arquipélago em 

verões mais recentes, como o Express 
Santorini, e os ferries da Atlânticoline, 
ao longo de dois anos. 

A realizadora e argumentista espa-
nhola espera levar o filme a todas as 
ilhas, “em breve”, e voltar ao Faial. 
Satisfeita com a afluência e receção 
que teve por cá, declara que uma das 
suas principais motivações foi contar 
uma “história que se está a perder”.  

“A atividade baleeira chamou sem-
pre muito à atenção de investigadores, 
nesta não há muita gente a trabalhar” 
constata aproveitando para lançar as 
redes de um novo projeto.  É intenção 
de Sumpsi criar um arquivo como 
imagens das viagens e das embarca-
ções e para tal lançará ainda este ano 
uma chamada (open cal) para que se 
inicie um arquivo digital. A própria 
dispõe, como comprova o documentá-

rio, de centena de pedaços históricos 
irrepetíveis.  

Além disso, e também este ano, pre-
para o lançamento de um livro sobre o 
tema. Das mais de 60h00 de conteúdo 
que recolheu grande parte ficou de 
fora do produto final. “É uma pena 
perder isso”, dai que a obra literária 
surja para complementar a audiovi-
sual.  

Quando questionada pelo Tribuna 
das Ilhas sobre se considera mais fácil 
para alguém de fora apreciar as especi-
ficidades presentes e históricas da 
região é perentória: “tem que ver com 
cada pessoa”. Ainda assim acha que 
tudo depende da “capacidade de te 
deslumbrares com coisas simples”, tal 
como “a inquietude de cada um e a 
capacidade de apreciar os detalhes”. 

Entre Ilhas chega às salas de cinema 
no final do mês e, apesar de não haver 
a “ligação emocional” que os açorianos 
têm com o filme, Amaya acredita que a 
narrativa local que conta acaba por 
falar a todo o mundo. 

“Os fluxos, a globalização, o que é o 
centro e o que é a margem, não acon-
tece só nos Açores. Pego nos Açores e 
falo do estado atual do mundo”, sus-
tenta esperando que o deslumbramen-
to se espalhe pelo país. 

O Entre Ilhas terá outra ante-estreia 
em Lisboa, organizada em parceria 
com a Casa dos Açores local, dia 21 na 
Cinemateca Portuguesa. O documen-
tário chega às salas de cinema a 30 de 
junho. A Cedro Plátano ficou encarre-
gue da produção e a distribuição 
comercial está ao encargo da Zero em 
Comportamento – Associação 
Cultural.  

O Cineclube do Faial avançou ao 
Tribuna das Ilhas a intenção declara-
da de “haver nova sessão posterior-
mente, possivelmente mais para o fim 
do verão, mas ainda não está agenda-
da”.  g 

Entre Ilhas exalta o mar e o passado de um povo 
DR

DR

Festival de cinema “CineEco” regressa à Ilha Azul

Mariana Rovoredo 
 

tribunadasilhas@gmail.com

Dia 8 o Teatro Faialense 
encheu-se para acolher a 
ante-estreia do documentário 
de Amaya Sumpsi.   
A espanhola deu a conhecer 
Entre Ilhas, o fruto de quase 
quatro anos de trabalho.  
Os aplausos no final  
da projeção demonstraram 
plena aprovação geral. 

De 9 de junho a 21 de julho o 
Museu da Fábrica da Baleia 
de Porto Pim será  
a residência do “CineEco”, 
inserido no âmbito do 27.º 
Festival Internacional de 
Cinema Ambiental da Serra 
da Estrela. Os Açores  
começaram a acolher este 
festival em 2013, que é o 
único em Portugal dedicado à 
temática ambiental. Surgiu 
em Seia, em 1995, por  
iniciativa daquele município. 

André Goulart 
 

tribunadasilhas@gmail.com
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L O C A L  

Roll-on foi o projeto que André 
Venâncio e Beatriz Fialho leva-

ram ao I9.Açores, na categoria ensi-
no secundário, e lhes permitiu 
alcançar o segundo lugar. 

A ideia apresentada pelos alunos 
da Escola Secundária Manuel de 
Arriaga (ESMA) pretendia facilitar 
a vida aos produtores de gado, 
“criando uma roleta automática que 
substituiria a já existente utilizada 
na vedação dos terrenos, mas pouco 
prática na sua utilização” contam ao 
Tribuna das Ilhas. Queriam a cria-
ção de um enrolador de fio automá-
tico e sustentável, com recurso a 

células fotovoltaicas, controlado 
através de uma aplicação móvel.  

A iniciativa da secretaria regional 
da Juventude, Qualificação 
Profissional e Emprego, via direção 
regional da Juventude, que se ini-
ciou este ano letivo, pressupôs ini-
cialmente uma ação de formação 
para os professores responsáveis 
em cada escola. Na secundária faia-
lense a coordenação ficou ao encar-
go da professora Conceição Martins 
e a turma de Oficina Multimédia B 
(12.º ano) foi desafiada a gerar 
“uma ideia de negócio, inovadora, 
sustentável e com impacto” na 
região. 

Os alunos, depois de divididos em 
pequenos grupos, defenderam a sua 
ideia num concurso local, a nível 
escola, vencedo os promotores do 
Roll-On. 

“O sucesso da apresentação do 
projeto também ficou a dever-se ao 
apoio e patrocínios de algumas enti-
dades faialenses que se mostraram 
sensíveis à importância de se apos-
tar no empreendedorismo jovem, 

permitindo que os nossos alunos se 
tornem cidadãos responsáveis e 
pró-ativos”, declarou a docente que 
os acompanhou no evento regional 
que decorreu em Ponta Delgada de 
30 de maio a 1 de junho.   

Por São Miguel os alunos conta-
ram com a ajuda de empresário e 
empreendedores “que visitaram e 
participaram no evento, recebendo 
várias críticas construtivas que lhes 
permitiram aperfeiçoar a sua ideia 
assim como a apresentação da 
mesma ao júri que decorreu no ter-
ceiro e último dia”, avança também. 

O I9.Açores foi a última etapa da 
Academia Empreendedora1.2  – 
Escola de Líderes. A iniciativa, com 
vista à promoção do desenvolvi-
mento de competências empreen-
dedoras dos jovens em contexto 
escolar, foi implementada no decur-
so deste ano letivo que se aproxima 
do fim.  Participaram nesta fase 32 
equipas, de ensino básico, secundá-
rio, profissional e universitário, 
envolvendo mais de 100 jovens aço-
rianos.  g 

Faialenses em 2.º lugar no I9.Açores
EMPREENDEDORISMO 

André Goulart 
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DR/ESMAA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada a treze de 
junho dois mil e vinte dois, de folhas trinta e três e seguintes do Livro de 
Notas para escrituras Diversas número Sete - A, do Cartório Notarial da 
Horta, a cargo da Celina da Silva, Notária em substituição nos termos do 
artigo n.º 48.º do Estatuto do Notariado, com Cartório na Rua da Conceição, 
nº 8 r/c, cidade da Horta se encontra exarada uma escritura de JUSTIFICA-
ÇÃO NOTARIAL na qual, José Alberto Goulart de Sousa, NIF 160 607 
744, casado com Rosa Maria Lima Goulart de Sousa, NIF 110 354 460, 
sob o regime da comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia de São 
Mateus, concelho da Madalena ela da freguesia de Castelo Branco, deste 
concelho Horta, residentes na freguesia das Angústias, deste mesmo con-
celho, na Rua Calço das Figueiras, n.º 25, declaram: 

Que ele e o seu cônjuge são donos e legítimos possuidores do seguinte 
prédio, situado na freguesia das Angústias, deste concelho: 

URBANO, sito no lugar de Santa Bárbara também conhecido por Calço 
das Figueiras ou Monte Carneiro, casa de morada térrea, com três divisões 
e quintal, com a área coberta de cinquenta e um metros quadrados e área 
descoberta de duzentos e quarenta metros quadrados, a confrontar a norte 
com Manuel Correia do Amaral, sul e nascente Guilherme Pereira da Rosa 
e poente Estrada Municipal, inscrito na matriz no artigo 146, com o valor 
patrimonial tributário de 18.351,20 €,  descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Horta sob o número mil seiscentos e setenta e quatro/Angústias, 
com registo de aquisição a favor Edviges de Sousa Maciel, pela apresenta-
ção número um de dezoito de dezembro de mil novecentos e cinquenta e 
oito. 

 Que ele, outorgante e seu cônjuge, adquiriram este prédio, por compra 
feita por volta do ano de mil novecentos e oitenta e nove, a Honorino Dutra 
de Andrade, casado, residente na freguesia dos Flamengos, deste concelho 
da Horta, tendo pago o preço devido na altura mas não tendo outorgado a 
respetiva escritura de compra e venda.  

Que desconhece o modo como se operou a transmissão entre o citado 
acima indicado e o titular da inscrição de propriedade.  

Que desde essa altura 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 atos habituais de um proprietário, tendo-o ocupado, procedido ao seu 
arranjo e limpeza, pago as devidas contribuições, tendo retirado sempre 
dele todas as utilidades normais, com ânimo de quem exercita direito pró-
prio, sendo por isso uma posse pacífica, contínua e pública. 

Adquiriu assim o referido prédio por usucapião e, dado o modo de aqui-
sição, não possui título, estando impossibilitado de comprovar esta aquisi-
ção pelos meios normais. 

 

É certidão-narrativa que fiz extrair e vai conforme o original.  
 

Horta, treze de junho de dois mil e vinte e dois.  
 

A Colaboradora 
Sónia de Fátima Brasil Machado Bettencourt 

 
Inscrita na Ordem dos Notários sob o n.º 761/1 em 22/02/2022
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CERTIDÃO NARRATIVA 

PUB

Semana da História na ESMA
De 3 a 15 de junho decorreu na 

Escola Secundária Manuel de 
Arriaga (ESMA) a Semana da 
História. 

Sob o tema “Revoluções na 
História” o programa incluiu as 
“Olimpíadas da História”, uma com-
petição de conhecimentos históricos 
entre os alunos do 3º ciclo, o 
Concurso “Quem é quem?” e a exibi-
ção pedagógica para os alunos do 8º 
ano, no Teatro Faialense, do filme 

“Oliver Twist” de Roman Polanski. 
Mais uma vez, o programa da 

Semana da História ficou marcado 
pela apresentação de muitos traba-
lhos realizados pelos alunos que esti-
veram em exposição no átrio da esco-
la. 

Este evento, organizado pelos 
docentes da disciplina de História, já 
se realiza na ESMA há mais de uma 
década, mas devido à Pandemia este-
ve interrompido. g                                   

Exames nacionais 
começaram hoje

A primeira fase dos exames nacionais começou hoje, 17 de 
junho, com a realização da prova de Português, prolon-

gando-se até 6 de julho. A 2ª fase decorre entre 21 e 27 de 
julho. 

Na Escola Manuel de Arriaga estão inscritos para a realiza-
ção dos exames nacionais 61 alunos na disciplina de 
Português, que é aquela que tem maior número de inscritos. 
Segue-se Matemática A, com 50 alunos, Bilogia e Geologia 
com 49 alunos, Física e Química A com 48, Geografia A com 
14 e Economia A e Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
com 13 alunos cada. As restantes disciplinas têm menos de 10 
inscritos cada. 

Recorde-se que, em 2020, devido às consequências criadas 
pela suspensão das aulas em resultado da pandemia, as pro-
vas finais deixaram de ser obrigatórias para a conclusão do 
ensino secundário. Os alunos passaram a fazer apenas os exa-
mes definidos como prova de ingresso pelos cursos superiores 
a que querem concorrer. Essas regras foram mantidas no ano 
passado e voltam a vigorar neste ano letivo. 

O Ministério da Educação já manifestou a vontade de 
desenvolver uma consulta alargada sobre o modelo de acesso 
ao Ensino Superior com vista a uma possível reformulação do 
modelo em vigor. 

Os resultados destes exames nacionais serão conhecidos a 
19 de julho, devendo as candidaturas ao ensino superior 
arrancar nos dias seguintes. g                                   

Novo ano letivo 
arranca entre  

12 e 14 de setembro
O ano letivo 2022-2023 iniciar-se-á nos Açores entre 

12 e 14 de setembro, consoante os níveis de ensino, 
segundo informação veiculada pela Secretária Regional 
da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro. 

 Na sequência da realização, na passada semana, em 
Ponta Delgada, da reunião do Conselho Coordenador 
do Sistema Educativo, que foi ouvido sobre esta maté-
ria, Sofia Ribeiro divulgou o calendário escolar aprova-
do para o próximo ano letivo, afirmando que o seu iní-
cio entre 12 e 14 de setembro dá “uma margem de 
manobra às unidades orgânicas, no âmbito da sua auto-
nomia, de poderem, depois, consoante a data que defi-
nam, fazer adaptações ao longo de todo o percurso 
escolar, mas garantindo que haja uma estabilidade com 
um número fixo de aulas para todos os ciclos e níveis de 
ensino.” 

Na Escola Manuel de Arriaga, o ano letivo 2021-2022 
terminou a 3 de junho para os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º 
anos.  

De acordo com o calendário escolar, os alunos dos 
5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos terminaram as suas aulas 
terminam a 15 de junho, mantendo-se o primeiro ciclo 
a funcionar até 24 de junho de 2022.  g                                   

Alunos do ensino secundário 
em destaque no concurso que 
deu por finalizada a 
Academia Empreendedora 
1.2– Escola de Líderes no ano 
letivo 2021/2022.
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L O C A L

Por resolução do último 
Conselho do Governo 

Regional, a Portos dos 
Açores, S.A. foi incumbida 
de prover “tudo quanto seja 
necessário” ao “rápido e 
regular funcionamento” do 
novo edifício de apoio às ati-
vidades marítimo-turísticas 
no porto da Horta. 

O edifício está concluído 
há mais de um mês e caberá 
agora à empresa responsável 
pela gestão dos portos e da 
atividade portuária na 
região, empreender todos os 
esforços com vista à rápida 
entrada em funcionamento 
da infraestrutura, uma vez 
que se atravessa já a chama-
da “época alta” das ativida-
des ligadas ao turismo. 

O edifício está dotado de 
16 espaços  de tipologia dife-
renciada, balneários femini-
nos e masculinos, com insta-
lações para utentes com 

mobilidade reduzida, àrea de 
receção, zona de esplanada e 
respetivas áreas técnicas. 

A ampla cobertura, com 
excelente vista sobre a baía, 
deverá ser utilizada, parcial-
mente, ao que conseguimos 
apurar, para instalação de 
esplanada(s). 

Com a atribuição à Portos 
dos Açores, S.A. da gestão 
daquele espaço, garantindo a 
"prossecução dos objetivos 
para os quais foi edificado, 
incluindo a manutenção do 
mesmo", conforme se pode 
ler na Resolução do 
Governo, será aquela empre-
sa a deter a competência 
para definir os diversos 
regulamentos de atribuição e 
funcionamento dos espaços 
onde, naturalmente, se 
incluem os critérios de atri-
buição e o valor das rendas a 
pagar pelos locatários do 
edifício. g 

Novo edifício de apoio às atividades marítimo-turísticas 
entrará brevemente em funcionamento

DR/TI

PORTO DA HORTA

Por lapso nosso não foi publicado o elenco da Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife aquando da série de publicações   
das outras autarquias locais que fizemos, pelo que publicamos agora. Pela falha pedimos desculpa. 
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R E P O R T A G E M  

A UMAR Faial surgiu da iniciativa 
de Clarisse Canha, Conceição 

Aguiar, Jacinta Melo, Lubélia 
Azevedo, e muitas outras, explica 
Carla Mourão, coordenadora desta 
delegação, que “não baixaram os bra-
ços por nós, mulheres, que generosa-
mente dedicaram o seu tempo e a sua 
vida a todas nós, para que hoje tenha-
mos mais um bocadinho de espaço, 
para que hoje possamos ser um pouco 
nós mesmas, para que possamos hoje 
não termos medo de nos afirmarmos, 
para que mesmos cansadas, as guer-
reiras não desistam e persistam, que 
força e perseverança, que orgulho em 
ser mulher!”. Atualmente, a UMAR 
Faial atende 56 mulheres e são fre-
quentes as ações de sensibilização e 
formação promovidas pela associação. 

A localização inicial do Centro, no 
Solar da Quinta de São Lourenço, nos 
Flamengos, longe da cidade da Horta, 
dificultava o acesso ao serviço e as ins-
talações não eram as mais adequadas. 
Com a mudança de localização do 
Centro de Atendimento para a cidade, 
o acesso das utentes aos serviços foi 
facilitado, aumentando as solicitações.  

Na Casa de Abrigo são prestados às 
utentes vários tipos de apoios, desde 
acompanhamento jurídico, social e 
psicológico. Este abrigo surge para que 
as vítimas e os seus filhos possam estar 
em maior segurança e começar um 
novo projeto de vida e recuperar a sua 
autonomia. É este o significado de 
“empoderamento”, ideal defendido 
pelo Feminismo, explica a coordena-
dora, que já há 15 anos está ao serviço 
da UMAR. 

Qual a origem  
da violência  
doméstica? 

De acordo com a coordenadora, a 
era do patriarcado é um dos grandes 
fatores que contribuem para os núme-
ros de violência doméstica, violência 
intrafamiliar e violência nas relações 
de intimidade. Este número crescente, 
tanto a nível nacional como a nível 
regional, é produto não só do facto de 
a violência doméstica ser considerada, 
desde 2007, crime público, saindo da 
esfera privada, mas também da maior 
consciencialização por parte das 
mulheres, que percebem que não 
estão sozinhas e podem e devem pedir 
ajuda, considera Carla Mourão. 

No entanto, é também importante 
ter em conta a história de vida da víti-
ma e do agressor e as suas característi-
cas de personalidade, possíveis patolo-
gias, dependência económica, depen-
dência emocional, sistemas de vínculo 
inseguros e desestruturados da infân-
cia que não raras as vezes são a génese 
das nossas escolhas e opções enquanto 
seres adultos. 

Para esta maior consciencialização é 
crucial a existência de associações 
como a UMAR, que “permitem uma 
retaguarda à vítima, um apoio, quase 
uma “segunda” família para que pos-
sam recomeçar de novo, seja na sua 
área de residência ou não.” 

 

O papel das 
autoridades  
e da justiça 

Para assegurar a segurança das víti-
mas, Carla Mourão diz haver um tra-
balho de contiguidade com a equipa de 
proximidade à vítima da PSP da 
Horta, que na Ilha do Faial realiza um 
“trabalho incansável, de escuta das 
vítimas, sensibilidade e domínio da 
temática” e acrescenta que há também 
uma estreita articulação com os servi-
ços judiciais. 

Para além disso, a Ilha do Faial é a 
que mais faz uso do recurso à 
Teleassistência, atesta a porta-voz da 
delegação, que permite à vítima entrar 
e ser contatada pela PSP sempre que 
acione o mecanismo. É ainda realiza-
do, ao nível da PSP e da UMAR, um 
plano de segurança com as próprias 
vítimas para antever potenciais confli-
tos, agressões, situações de stalking e 
devassa da vida privada. 
 

“Na prática,  
a consequência  
real é ZERO” 

 

Carla Mourão lamenta a carência 
de uma “mão” pesada da justiça, nos 
casos de violência nas relações de 
intimidade, e violência intrafamiliar, 
dando o exemplo que, durante o seu 
tempo na UMAR, apenas conheceu 
uma pena de prisão efetiva, sendo 
que os restantes na sua larga maioria 
acabam com a denominada “suspen-
são provisória do processo.” Os 
agressores acabam por apenas fazer 
algum tipo de tratamento,  trabalho 
comunitário ou pagam uma injunção 
ou indemnização. O agressor acaba 
por “seguir o seu caminho” enquanto 
“a vítima fica com um trauma para a 
vida, hipoteca os seus sentimentos e 
emoções, nas feridas traumáticas 
que tem, o impacto nos filhos, nas 
relações afetivas, na (im)possibilida-
de de voltar a amar e confiar em 
alguém, muitas vezes atormentada 
pelo medo que sente, em cada esqui-
na, em cada canto, quando sai do tra-
balho”, repreende a coordenadora da 
UMAR Faial. 

Sendo que o que a vítima vive          
pode torná-la mais frágil e vulnerá-
vel, para Carla Mourão é importante 
acionar as perícias forenses dos          
discursos das vítimas e agressores, 
para uma justiça efetiva. É também 
“crucial solicitar relatórios indivi-
dualizados e especializados e sobre-
tudo lê-los na horizontal, e não na 
diagonal.” 

Homens também  
são vítimas 

Ainda que a UMAR se foque essen-
cialmente nas mulheres vítimas de 
violência, a coordenadora menciona 
que o oposto também se verifica, em 
que o homem é o alvo da agressão, 
ainda que em número mais reduzido. 
No Faial, qualquer homem vítima de 
violência pode e deve dirigir-se à 
DASF, Divisão de Ação Social do Faial, 
que lá encontrará apoio e orientação, 
ou pode e deve apresentar queixa na 
PSP da Horta ou MP, explica Carla 
Mourão. 

 

UMAR nos Açores:  
30 anos 

A Delegação Regional dos Açores 
surgiu em 1992, avançando com uma 
atividade mais estruturada com o pro-
jeto GINFORME (Formação para 
Mulheres) e mais tarde, em 1997, com 
o projeto SOS-Mulher.  Desde essa 
data, a UMAR tem vindo a desenvol-
ver muitas outras atividades nos 
Açores, abrangendo diversas proble-
máticas e causas ligadas à promoção 
da Igualdade de Género e ao combate 
da Violência de Género e defesa dos 
Direitos das Mulheres. 

Para além da linha de apoio SOS-
Mulher, a UMAR nos Açores assegura 
o funcionamento de três Centros de 
Atendimento, em São Miguel, Faial e 
através do Centro de Informação e 
Promoção de Políticas para a 
Igualdade (CIPA) na Terceira. 

Nos Açores, a UMAR também 
desenvolve atividades de formação e 
sensibilização ao longo do ano, abran-
gendo diferentes temáticas. 
Destacando apenas algumas destas 
atividades mais recentes, é de referir 
projetos tais como: “A Mulher na 
Pesca nos Açores”; “As Empresárias 
nos Açores. O Género nas Empresas” 
(REMA); “Sexualidade e Género” e 
“Migração Interculturalidade e 
Género”. Para além destas atividades, 
a Delegação Açoriana da UMAR tem 

participado ativamente em diversas 
parcerias com entidades públicas e 
privadas e integra estruturas de carác-
ter institucional da Região Autónoma 
dos Açores. 

 

UMAR em Portugal 

Criada a 12 de setembro de 1976, a 
UMAR é uma associação de feministas 
que luta pela defesa dos direitos das 
mulheres na lei e na vida, enquanto 
promove a igualdade de género.  Nas-
ceu da participação ativa das mulheres 
com o 25 de abril de 1974 e da necessi-
dade sentida, por muitas delas, de 
criarem uma associação que lutasse 
pelos seus direitos, naquele novo con-
texto político. A UMAR afirma ser 
uma associação que se reclama de um 
feminismo comprometido socialmen-
te empenhada em despertar a cons-
ciência feminista na sociedade portu-
guesa. Maria José Raposo é a atual 
presidente, Maria Clarisse Fernandes 
e Natalia Bautista vice-presidentes, e 
Carla Mourão e Rosa Silva vogais. g 

 

“O que o agressor rouba à vítima não é mensurável”
UMAR FAIAL: 20 ANOS A LUTAR PELOS DIREITOS DAS MULHERES

São cada vez mais as pessoas 
que entram em contacto com a 
APAV - Associação Portuguesa 
de Apoio à vítima: de 54.403 em 
2019, 66.408 em 2020, a 75.445 
em 2021. Neste último, 76.8% 
corresponde a crimes  
de violência doméstica. 
No ano passado foram 9.148 
mulheres, 1.959 crianças, 1.842 
homens e 1.594 pessoas idosas 
vítimas de violência (de acordo 
com o Relatório Anual de 2021 
da APAV). Cinquenta por cento 
corresponde a vitimização  
continuada. 
UMAR (União de Mulheres 
Alternativa e Resposta) é uma 
associação que luta pela defesa 
dos direitos das mulheres  
na lei e na vida, enquanto  
promove a igualdade de género 
e presta auxílio e abrigo a 
mulheres vítimas de violência 
doméstica.  
A Delegação da Ilha do Faial  
da UMAR iniciava a sua  
atividade em maio de 2002,  
com duas valências: o centro de 
atendimento (que numa fase 
inicial funcionava em part-time, 
com a colaboração de  
associadas) e uma casa de  
abrigo (casa de acolhimento 
temporário), a funcionar desde 
25 de novembro de 2005,  
resultado de um Acordo de 
Cooperação com o Instituto 
Ação Social. 

Mariana Rovoredo 
 

tribunadasilhas@gmail.com

DR/UMAR

Contatos  
de apoio à vítima 

 

UMAR- Delegação do Faial:  
Tel: 292 292 401 
umar_nucleofaial@sapo.pt 
Morada: Edifício da Junta de 

Freguesia da Conceição, 
Largo Padre José Silvestre 

Machado 9900-081 Horta 
 

APAV:  
Chamada gratuita: 116 006 (linha 

de apoio à vítima; dias úteis das 8H 
– 22H) 

 

GNR Horta: 
Tel: 292202110 / 292242992 
Morada: Rua Nova, nº 11 - 

Angústias, 9900-023 Horta 
 

PSP Horta:  
Tel: 292 208 510 
Morada:  Av. Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral s/n, 9900-062 
Horta 

 

Hospital da Horta: 
Tel: 292 201 000 
Morada: Estrada Príncipe Alberto 

Do Mónaco, Angústias 
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E N T R E V I S T A

Tribuna das Ilhas - A Micro-
Horta está a celebrar 40 anos. 
Recuando no tempo para recor-
dar o início da atividade, qual foi 
a ideia que esteve na origem da  
empresa e como foram os seus 
primeiros anos? 

Micro-Horta – Bom, 40 anos 
parece muito, mas quando a ideia 
parte de um visionário como é o fun-
dador e atual gerente o tempo passa. A 
ideia partiu do conhecimento que 
Mário Moniz tinha do setor empresa-
rial pela sua profissão de bancário. A 
ligação à Banca permitia contatos 
recorrentes com os empresários. 
Nesses contatos foi verificando a 
necessidade que as empresas tinham 
(e têm) de ferramentas que facilitem a 
sua gestão diária. Aliando a isso a sua 
visão comercial, nasce a Micro-Horta.  

Nos primeiros anos, em que os 
requisitos de implementação eram 
essencialmente a gestão de stocks e 
faturação, depressa se começou a veri-
ficar a necessidade cada vez mais pre-
mente do tratamento de dados, 
nomeadamente da contabilidade e de 
recursos humanos. O ramo da conta-

bilidade, mais concretamente o apoio 
aos contabilistas e gabinetes de conta-
bilidade, passou a ser um dos seus 
principais focos. 

 
TI - A Micro-Horta dedica-se 
sobretudo à oferta de soluções 
ao nível da consultadoria e solu-
ções integradas de gestão, bem 
como à implementação e manu-
tenção de infraestruturas de 
comunicação em rede e equipa-
mentos. Onde e quando surgiu o 
gosto por esta área da tecnologia 
informática aplicada à gestão e 
contabilidade? 

MH - O que nos levou a enveredar 
por este caminho foi a análise de mer-
cado e das necessidades reais dos 
empresários e contabilistas. Claro que 
nada se faz sem gosto (ou pelo menos 
nada se faz “bem” sem gosto) e, natu-
ralmente, o gosto é uma premissa do 
nosso trabalho e acompanha-nos no 
nosso dia a dia. 

 
TI - Qual tem sido a evolução da 
Micro-Horta ao longo destes 
anos, quer em termos de oferta, 
quer de instalações e recursos 
humanos? 

MH - Em termos de oferta temo-
nos, naturalmente, vindo a ajustar às 
novas necessidades dos nossos clien-
tes, propondo cada vez mais soluções 
integradas e adequadas a cada um. 
Em termos de instalações, há cinco 
anos, na celebração do nosso 35.º ani-
versário, inaugurámos instalações 
próprias, passando a disponibilizar 
aos nossos clientes uma maior gama 
de produtos e serviços, nomeadamen-
te a oferta de uma sala de formação. 

Os nossos recursos humanos pautam-
se pela estabilidade e pela constante 
aquisição de conhecimentos. Trata-se 
de uma equipa pequena, mas com 
total disponibilidade, o que nos garan-
te uma maior estabilidade, sem pre-
juízo da rentabilidade. 

 
TI - Considera que, na altura, 
havia uma lacuna nesta área no 
mercado local? 

MH – Sim. Foi um dos motivos que 
levou à fundação da empresa. Nessa 
altura as soluções eram essencialmen-
te disponibilizadas por entidades do 
exterior e com valores muito mais ele-
vados, não permitindo aos pequenos 
negócios comportarem esses investi-
mentos. Isso criava uma grande lacu-
na de oportunidades e desempenho 
entre as empresas de grande dimen-
são e as micro entidades. 

 
TI - Qual tem sido o segredo para 
manter as portas abertas duran-
te estes 40 anos? 

MH - Os negócios são como a culi-
nária, o segredo nunca se conta, mas a 
verdade é que não há grandes segre-
dos. Somos resilientes, fazemos o que 
gostamos, mas, sobretudo, temos ao 
nosso lado os clientes e fornecedores 
que, esses sim, são o segredo do nosso 
negócio! 

 
TI - Quais têm sido os principais 
desafios? 

MH - O existir já por si é um desa-
fio, mas não haja dúvida de que, nesta 
área de negócio, em que as aplicações 
e tecnologias estão em constante 
desenvolvimento, o estarmos atuali-
zados de forma a propor as melhores 

soluções é o nosso maior desafio. 
 

TI - Entendem que é possível 
uma empresa hoje em dia não 
investir na informatização e 
digitalização? 

MH - Nem pensar. Numa época em 
que vivemos com grande dependência 
do telemóvel e do computador para 
operações tão elementares como con-
sultar o saldo da nossa conta bancária, 
ou para qualquer empresário poder 
gerir a sua empresa à distância de um 
clique, é uma evidência que a infor-
matização e a digitalização de proces-
sos é um dos pontos essenciais para o 
investimento de qualquer empresa. 

 
TI - Qual é o principal mercado 
da Micro-Horta? 

MH - A Micro-Horta atua sobretu-
do nas ilhas do Faial e do Pico, tendo 
um valor muito residual no restante 
mercado. 

 
TI - Qual tem sido a principal 
aposta da Micro-Horta ao longo 
destes anos? 

MH - Nos clientes. Claro que, para 
isso, estamos constantemente a apos-
tar na aquisição de conhecimento dos 
nossos técnicos, bem como numa 
constante atualização do portefólio 
dos nossos serviços e produtos. 

 
TI - A Micro-Horta, em regime 
de outsourcing, presta serviço 
de suporte técnico a empresas e 
entidades que passam pela 
banca e entidades do Estado. Em 
que consiste este serviço e que 
vantagens tem para a empresa, 
para o Faial e mesmo para os 

Açores? 
MH - Os nossos serviços nessa área 

passam, essencialmente, pela manu-
tenção de equipamentos, sendo que é, 
sem dúvida, uma vantagem comer-
cial, contribuindo logicamente para o 
nosso volume de faturação, embora de 
forma residual. 

 
TI - A Micro-Horta conta com 
várias parcerias ao nível da tec-
nologia e informática. Em que 
medida as marcas com quem 
trabalham contribuem para a 
qualidade dos serviços presta-
dos? 

MH - Os parceiros com que traba-
lhamos são criteriosamente seleciona-
dos, é esse um dos motivos que nos 
permite dispor de uma gama de servi-
ços e equipamentos consistentes e de 
qualidade. 

 
TI - Que impacto teve a pande-
mia de COVID-19 na Micro-
Horta? 

MH - Naturalmente, a pandemia 
está a ter impacto na nossa atividade. 
No entanto, e sobretudo pela varieda-
de de clientes empresariais que temos, 
as consequências têm sido minimiza-
das, uma vez que nem todos os setores 
de atividade foram afetados com o 
mesmo grau de gravidade, tendo, 
alguns até, mantido ou subido o seu 
volume de faturação, situação que se 
reflete, apesar de indiretamente, na 
nossa atividade. 

 
TI - Quais são, enquanto empre-
sários, as vossas ambições, preo-
cupações e expectativas em rela-
ção ao futuro da empresa? 

MH - A nossa maior preocupação é 
manter o foco nos nossos clientes, de 
forma a estarmos ao seu lado, na 
expetativa de que os seus negócios 
corram bem. Quando o negócio do 
nosso cliente corre bem, é expectável 
que, por inerência, o nosso também vá 
nesse caminho. A nossa ambição é 
desejar o melhor para os nossos clien-
tes. 

 
TI - Que análise é que faz do mer-
cado local? Considera que a ilha 
do Faial está atualmente melhor 
em termos de comércio do que 
quando iniciou a sua atividade? 

MH - Claro que sim, a ilha       
está muito melhor do que quando 
começámos, até porque nessa altura 
não havia a oferta - embora tivessem a 
necessidade - que há hoje, nem       
os consumidores procuravam o     
atual rigor de gestão. É esse rigor         
que traz novas necessidades, as neces-
sidades trazem a procura e o nosso 
mercado e os nossos empresários 
sabem como aproveitar isso, disponi-
bilizando uma cada vez maior e 
melhor oferta. g 

MICRO HORTA – 40 ANOS A SERVIR AS EMPRESAS DO FAIAL

“Somos resilientes, fazemos o que gostamos, mas,  
sobretudo, temos ao nosso lado clientes e fornecedores” 

DR/Micro-Horta

Susana Garcia 
 

tribunadasilhas@gmail.com

A celebrar 40 anos de  
atividade, a Micro-Horta 
entrou no mercado  
inicialmente para dar  
resposta às carências que as 
empresas faialenses sentiam 
ao nível informático  
e de gestão do seu negócio. 
A evolução tecnológica  
e do mercado verificada nas 
últimas décadas foi tão  
rápida que, para além dos 
equipamentos informáticos  
e dos programas de gestão 
de stocks e fornecedores,  
as empresas começaram a 
precisar também de soluções 
tecnológicas aplicadas  
à gestão e contabilidade.  
Para dar essa resposta,  
a Micro-Horta resolveu  
alargar a sua oferta passando 
a disponibilizar aos clientes 
uma maior gama de produtos 
e serviços, nomeadamente ao 
nível da consultadoria,  
formação, tratamento  
de dados e de recursos 
humanos. 
Ao Tribuna das Ilhas os  
responsáveis pela  
Micro-Horta, fazem um  
balanço destes 40 anos  
da empresa, falam da sua 
história, do presente e das 
perspetivas para o futuro. 

PUB
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Tanto que esta semana se têm 
repetido palavras como autono-

mia ou açorianidade, mas o que estes 
conceitos representam efetivamente 
para cada um de nós? 

Há quase 100 anos Nemésio criou a 
palavra açorianidade para denominar 
uma qualidade própria dos açoria-
nos, uma caraterística única que ao 
longo dos tempos foi inspiradora de 
inúmeras músicas, poemas, livros e 
filmes. 

O ponto alto da comemoração da 
açorianidade e da autonomia do 
arquipélago acontece anualmente no 
Dia dos Açores. Instituído pelo 
Parlamento em 1980, é a maior cele-
bração religiosa e Cívica dos Açores 
comemorado por açorianos e pelas 
comunidades açorianas espalhadas 
pelo mundo. 

Inicialmente, e reconhecida que foi 
a autonomia dos arquipélagos dos 
Açores e da Madeira, estes passaram 
a estar divididos em três distritos 
autónomos, porém, na prática, os 
Açores estavam votados ao abando-
no, sem desenvolvimento, sendo a 
emigração a única saída para quantos 
procuravam uma realização que não 
se conseguia na nossa Região.  

Esta autonomia manteve-se até 
1974, no entanto, a Autonomia, tal 
como a conhecemos e concebemos foi 
apenas conquistada com o 25 de Abril 
de 1974 e foi obra de grupos açoria-
nos que nas diversas ilhas se debate-
ram contra as forças partidárias que 
viam na Autonomia o rosto da inde-
pendência.  

De forma muito simples, todos 
sabemos que a Autonomia é a capaci-
dade de se governar a si próprio. 
Assumimos que somos regiões autó-
nomas porque temos um Estatuto 
Político Administrativo e órgãos de 
governo próprio (Governo Regional e 
a Assembleia Legislativa, estando 
consagrado que a autonomia regional 
não pode afetar a integridade da 

soberania do Estado. 
Inaugurado em 2003 o monumen-

to comemorativo dos 25 anos de 
Autonomia Legislativa Regional, está 
situado junto à nossa baía, numa das 
extremidades do Largo do Infante, à 
vista de todos os que cá vivem e dos 
que nos visitam, contudo para muitos 
é desconhecido o seu significado. Este 
sugere uma árvore que por sua vez 
gerou uma esfera que simboliza a 
Autonomia só possível pelo esforço 
conjugado dos três ex-distritos, iguais 
na sua importância, independente-
mente da sua área ou do número de 
habitantes e por isso representados 
por três elementos iguais. 

A Autonomia fez e faz a diferença 
no acesso dos Açorianos à saúde, no 
desenvolvimento económico de todas 
as ilhas e nas acessibilidades aéreas e 
marítimas, entre muitas outras áreas. 
Em pouco menos de meio século, e 
numa época de profundas mudanças 
sociais, o povo açoriano foi resgatado 
de um esquecimento e de um atraso 
imerecidos. Os Açores foram equipa-
dos, como primeira prioridade, e 
modo a garantir, em todas as ilhas 

sem exceção, desenvolvimento, cons-
truindo portos, aeroportos, estradas, 
escolas, hospitais, lançando, assim, as 
bases para um desenvolvimento sus-
tentável. 

É com este sentido de história que 
convocamos as novas gerações de 
açorianos para protagonizarem a 
autonomia de amanhã, contudo há 
ainda um caminho a percorrer em 
nome de um futuro mais promissor. 

Por último, mas não menos impor-
tante, uma nota para as comemora-
ções do Dia da Região que este ano 
tiveram lugar na cidade da Lagoa em 
S. Miguel e que contaram pelo segun-
do ano consecutivo com intervenções 
de todos os partidos e representações 
parlamentares para além das inter-
venções do Presidente do Governo 
Regional e do Presidente da 
Assembleia Legislativa Regional, mas 
acredite-se ou não alguns discursos 
não valeram os aplausos de uns e de 
outros, só porque sim. Num dia em 
que todos os açorianos deveriam unir 
esforços em nome da nossa 
Autonomia, alguns optaram pelo 
silêncio incómodo. g 

Viva a Autonomia… Mas sem aplausos!

On 

 
 
 
 
 

Ontem a comissão europeia anun-
ciou a aprovação do plano de 

reestruturação da SATA, anúncio este 
que inclui um conjunto de informa-
ções que mudarão profundamente o 
Grupo SATA e, por conseguinte, os 
Açores. 

Em primeiro lugar, foi uma falta de 
respeito tremenda para com os aço-
rianos ser a comissão europeia (CE) a 
fazer esse anúncio. O governo regio-
nal nem o plano de reestruturação 
aprovado entregou aos grupos parla-
mentares, pois o documento que foi 
entregue data de novembro de 2021! 
Srs. membros do governo, há quem 
leia os documentos! Mas parece que é 
apenas na oposição! 

Mas olhemos então para a decisão 

anunciada. Em primeiro lugar no que 
respeita à recapitalização da empre-
sa, ficamos a saber que, para além dos 
318,25 milhões de euros a converter 
em capital próprio já injetados na 
empresa ou aprovados no orçamento, 
haverá mais 135 milhões de dívida 
avalizada pela região. Será dívida 
nova a somar à dívida pública da 
região. É curioso ouvir os partidos 
que apoiam o governo dizer “nem 
mais um euro para a SATA” quando 
ao mesmo tempo apoiam o aumento 
da dívida pública regional em mais 
135ME. 

Essa recapitalização era, sem dúvi-
da, necessária para que a empresa 
pudesse sobreviver e encontrar um 
caminho de sustentabilidade para 
cumprir o serviço público que presta. 
No entanto as condições que o gover-
no não só aceitou como apoia, signifi-
cam que os açorianos vão pagar os 
prejuízos para entregar a SATA 
Internacional e o serviço de assistên-
cia em terra (handling) a privados.  

A privatização da SATA 
Internacional só terá viabilidade se 
esta for entregue limpinha de dívidas 
e valerá pelos slots que a empresa 
detém no aeroporto de Lisboa. A 
empresa perde a sua autonomia e 
deixará, muito provavelmente, de 
existir a médio ou longo prazo.  

Os contribuintes pagam as dívidas 
e uma companhia aérea privada liqui-
dará a empresa a prazo. Ficaremos 
dependentes a 100% do mercado 
para a nossa mobilidade. Um enorme 
erro. Nas ilhas com gateways não 
liberalizadas, quanto será necessário 
para uma empresa privada operar 
nessas rotas? Provavelmente mais do 
que o governo quererá pagar. Estão 
assim em risco de desaparecer.  

 O Governo e a direita juram que 
não haverá despedimentos. Ou o PSD 
pensa proibir empresas privadas de 
despedir, ou nada garante que os 
novos donos da SATA Internacional e 
handling não o farão. Ora, é precisa-
mente no handling que muitas dúvi-

das subsistem. Será criada uma nova 
empresa para ser privatizada, ao que 
parece, a 100%. Quantos trabalhado-
res ficarão nessa empresa? Serão os 
478 afetos a essa atividade, como 
consta do plano de reestruturação? 
Poderão eles recusar a transferência e 
manter-se na SATA Air Açores?  

Mais de 1000 trabalhadores que 
têm o seu futuro em risco, quase 500 
dos quais no handling em todas as 
ilhas e mais de 600 na SATA 
Internacional. 

Resta saber para quem será esse 
negócio do handling. Será para a 
ANA que já gere vários aeroportos 
nos Açores ou para o grupo 
Bensaúde, que já tem extensa opera-
ção terrestre e marítima nos Açores? 

Este plano de reestruturação da 
direita será bom para privados e pés-
simo para os açorianos. Representa o 
desmantelamento do grupo SATA e o 
abdicar de um grande instrumento 
económico e uma peça importantíssi-
ma da nossa autonomia. g 

Um péssimo negócio para os Açores

 
 
 
 
 
 
 

 

Poderia engalanar o título com uma 
variedade de adjectivos mais ou 

menos amáveis, mas creio que nada é 
mais adequado do que a simplicidade 
de um programa que a RTP nos ofere-
ce semanalmente – The Voice Kids. 

E  agora vejamos o que traz um 
velhote às páginas de um jornal para 
falar de música e de artistas em cons-
trução!? Ou que desejam ser artistas. 
É porque a música é outra! Não sou 
dado a séries televisivas, musicadas ou 
não, mas a corrida anunciada da parte 
de crianças e jovens despertou-me 
alguma curiosidade. Repetidamente. 
E lá me acomodei na almofada para 
presenciar o que por aí vinha. Temos o 
hábito – por vezes o mau hábito – de 
antecipar a rotulagem de alguns pro-
gramas televisivos com que somos 
contemplados. Bom. Aguardei sem 
rotulagens adiantadas. Não sei se as 
músicas eram bem escolhidas ou mal 
escolhidas; se os candidatos a artistas 
eram, ou não, de alta qualidade. Se a 
viragem ou não viragem das cadeiras 
dos membros do júri estaria, ou não, 
correcta. À falta de critérios ou de 
conhecimento sobre o assunto, vou 
mais pelo gosto ou não gosto. Creio 
mesmo, para os meus ouvidos dese-
ducados, que a ausência de uma única 
voltinha de uma cadeira após uma 
dada exibição, se revelava um tanto 
incompreensível. Nem uma voltinha! 
Mas o que em programas seguidos me 
causou agradável espanto – foi 
mesmo novidade! – refere-se aos 
membros do júri porque se revelaram 
“Gente”! Com “G” maiúsculo! Não se 
comportavam como os habituais tipos 
de virar a cadeira! Eram amáveis e 
sensíveis perante os candidatos 
menos afortunados ou menos prepa-
rados para um qualquer desaire. Com 
uma afabilidade que fez esquecer a 
cadeira, porque quando os membros 
do júri os tratavam como bebés de 
colo e os deixavam regressar às famí-
lias cheios de alegria, ou os abraçavam 
no final de uma canção partilhada de 
forma carinhosa, era como se tives-
sem voltado as cadeiras vezes sem fim. 
E aquela aparição deslumbrante do 
Tatanka que partilhou com o miúdo 
Martim a tocar no piano Love is on my 
side – que levou Catarina Furtado, 
junto dos familiares, a exclamar 
empolgada: “Que momento de televi-
são!!”. O Martim iria esquecer 20 vol-
tas às cadeiras se tivessem acontecido! 
Mas Martin jamais esquecerá o 
Tatanka enchapelado a envolvê-lo 
com um carinhoso abraço e a cantar 
com ele a música que o miúdo dedi-
lhava no piano. Inesquecível!. 

Não sei quem ensinou esta gente! 
Mas sei que são momentos destes         
que o Carlão, a Carolina Deslandes, o 
Fernando Daniel e a Bárbara Tinoco, 
coadjuvados pela muito hábil Catarina 
Furtado, que nos oferecem uma       
vez por semana uma das mais saboro-
sas e refrescantes ocasiões que      
nos ajudam a esquecer as maldades 
desse mundo. g 

The 
Voice 
Kids
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Lima 
 

Já ouviste falar no Certificado do 
Tesouro? Não é mais que um ins-

trumento de dívida pública com 
garantia do capital garantido, que tem 
como objetivo o incentivo às poupan-
ças das famílias. Por outras palavras, 
podes emprestar o teu dinheiro ao 
estado português e ele remunera-te 
por isso com uma taxa fixa, somada a 
uma taxa variável. 

Poderá ser uma boa opção para 
colocares a tua Reserva de 
Emergência, já que, como o nome 
indica, é para apenas emergências, 
logo, supostamente não irás tocar 
nela, esperamos que com muita fre-
quência. 

Na prática imagina que tens a tua 
Reserva de Emergência num depósito 

a prazo, sabendo que os mesmos ren-
dem taxas de juro perto de 0%. No 
Certificado do Tesouro as taxas são 
crescentes, no 1º ano começa com 
0,70% e termina no último ano com 
1,60%. E mais, passados 3 anos é atri-
buído um prémio de 20%, em função 
do crescimento médio real do PIB 
(Produto Interno Bruto - taxa variá-
vel), que é acrescido à tua taxa fixa, 
com um máximo de 1,50%. 

Vejamos um exemplo, investes 
10.000,00€ no Certificado do 
Tesouro durante 7 anos, que é o prazo 
máximo deste investimento, imagine-
mos que ultrapassas os 3 anos e usu-
fruis do prémio, tendo em conta que 
este é calculado considerando os qua-
tro trimestres conhecidos do mês 
anterior à data do pagamento do juro, 
poderás receber em juros líquidos de 
impostos, um valor total aproximado 
de 566,00€ por emprestares o dinhei-
ro ao estado português. 

Agora dizes-me, “Ah! Mas isso é 
muito pouco para emprestar o dinhei-
ro ao estado.”. Entende uma coisa, o 
facto de estares a investir em renda 
fixa, as taxas por norma tendem a ser 
baixas, até porque o risco de perder o 
dinheiro é baixo. Neste caso, só se o 
estado entrar em falência é que podes 
perder o teu dinheiro, e até ver não 
me parece que isso aconteça.  

É preferível receber 566€ em juros 
emprestando ao estado do que rece-
ber aproximadamente 60€ por deixar 
no depósito a prazo, não concordas? 

Refiro-me sempre a um depósito a 
prazo que tem liquidez imediata que é 
isso que se pretende para ter a 
Reserva de Emergência. 

Para fazeres a tua subscrição deves-
te dirigir a um balcão dos CTT e abrir 
a tua conta de aforrista, não tem cus-
tos associados. Após aprovação da 
abertura tens 2 hipóteses: subscrever 
o certificado através do https://afor-

ronet.igcp.pt ou realizar este processo 
através do balcão dos CTT. 

Este certificado tem algumas cara-
terísticas, o reembolso antecipado só 
pode ser efetuado a partir do 1º ano, 
por isso já sabes durante o 1º ano não 
consegues mexer no dinheiro. Após 
esse período, podes resgatar o dinhei-
ro parcial ou total. Os juros calculados 
anualmente são transferidos para tua 
conta à ordem, o montante mínimo 
de investimento é de 1.000,00€ e o 
máximo 1.000.000,00€. Após 7 anos 
da subscrição, todo o dinheiro é trans-
ferido para tua conta à ordem.  

Não é possível fazer reforços, ou 
seja, colocas um montante no certifi-
cado e é esse montante que fica até tu 
quereres, mas podes subscrever 
vários Certificados de diferentes mon-
tantes. 

Nada como separar as poupanças 
da conta corrente e não contar com 
esse valor. g 

Guida  
Dias 

Certificado do Tesouro
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Licenciados, e agora? A 
corrida às feiras de 

emprego, aos open days ou 
aos coffee times com 
empresas, é o reflexo do dia 
a dia de muitos recém 
licenciados. Para ficar com 
uma vaga de emprego não 
basta enviar currículos e ter 
entrevistas. 

Muitos dos recém/quase 
licenciados, nas áreas 
envolventes ao mundo 
empresarial, deparam-se 
agora com processos de 
recrutamento longos e até, 
por vezes, exaustivos. 

A etapa começa muito 
cedo com as típicas feiras 
de emprego nas faculdades, 
com brindes e lanches que 
aliciam qualquer estudante 
a conhecer a empresa. É 
isso eticamente incorreto? 
Não propriamente. No 
entanto, muitas vezes 
fazem nascer uma “pres-
são”, uma pressão de entrar 
em grandes empresas, uma 
pressão de ter algo certo 
antes do fim do curso, uma 
pressão de não falhar. 

CV enviado e depois? A 
espera infinita por um 

email a dizer “Agradecemos 
a sua candidatura, no 
entanto, consideramos que 
existem perfis mais ade-
quados ao cargo em ques-
tão”. Ou, por outro lado, a 
esperada chamada a falar 
dos 5 passos de recruta-
mento que ainda teremos 
de enfrentar. 

A verdade é que antes da 
grande entrevista final, 
estamos sujeitos a testes de 
lógica, matemáticos e de 
inglês, entrevistas via ins-
trumentos de inteligência 
artificial, dias em que, junto 
com todos os candidatos, 
desenvolvemos projetos, 
sendo avaliadas as nossas 
competências técnicas e 
sociais. 

Por fim, a(s) 
entrevista(s), onde, num 
curto espaço de tempo, ten-
tamos “debitar” tudo o que 
fizemos até então, cursos, 
projetos, atividades extra-
curriculares. A ideia é pas-
sar o melhor de nós sem 
dar a entender que estamos 
a querer passar o melhor de 
nós. 

E como termina? Existirá 
sempre o cenário de não 
ficarmos com a vaga e dar-
mos continuidade à busca 
(infinita) de uma boa opor-
tunidade. Ou, por outro 
lado, recebemos carinhosa-
mente a notícia que fomos 

aceites e, de seguida, parti-
lharmos no Linkedin, ou 
noutra rede social: “Estou 
muito feliz em anunciar 
que fui aceito no cargo x na 
empresa y”, expressando 
toda a alegria e entusiamos 
de quem passou por um 
duro processo de recruta-
mento. 

Em suma, os processos 
de recrutamento são parte 
da estratégia das empresas 
e, hoje em dia, são cada vez 
mais completos e inovado-
res. Estão errados? Na 
minha ótica, não totalmen-
te, na verdade, os longos 
processos a que estamos 
sujeitos permitem-nos 
conhecer pessoas e realida-
des e perceber, de forma 
mais ampla, o contexto de 
cada organização. Não obs-
tante, por vezes, estes são 
exigentes e cansativos, 
sobretudo, para quem se 
encontra a concorrer a 
várias vagas em simultâ-
neo. A que se deverá isso? 
Há grande mudança que 
vigora no mercado de tra-
balho atual: pedem-se 
novas competências, novas 
ideias, novas formas de 
pensar e ver o mundo, e, 
consequentemente, essas 
tendências são refletidas na 
construção dos novos pro-
cessos de recrutamento. g 

Estudante Universitária 

 
 
 
 
 

Ana  
Benfeitinho 
 

Um bom CV já não chega
LETRAS COM SAUDADE

 
 
 
 
 
 
 

De volta a Bruxelas, tenho-
me empenhado em diversos 

projetos pessoais, continuando a 
aproveitar a travessia do meu 
deserto laboral. A travessia está 
quase terminada e “penso já ver 
o primeiro oásis, ali ao fundo… 
Aquela luzinha, vês?” 

Um desses projetos é apoiar os 
meus amigos ucranianos, 
mesmo que modestamente. 
Continuo revoltado com o mas-
sacre do povo inocente da 
Ucrânia. Penso muitas vezes nas 
crianças que deixaram de ter 
futuro porque um tirano de uma 
terra distante tem sonhos impe-
rialistas e acesso fácil a bombas 
voadoras. Como poderá a jovem 
que perdeu uma perna por estas 
mesmas razões alguma vez vol-
tar a ter uma vida normal?! 
Ouvi-a esta manhã na rádio e 
virou-me o estômago. Não está 
certo, não está certo! 

Também continuo particular-
mente irritado com o comporta-
mento dos amigos do déspota 
Putin… Por falar nos seus ami-
gos, o Sergey Lavrov (ministro 
dos negócios estrangeiros da 
Federação Russa) não vos faz 
lembrar o Mohammed Saeed al-
Sahhaf, o entusiasta ministro da 
Informação de Saddam Hussein 
que fazia declarações hilariante-
mente negacionistas perante a 
óbvia queda do regime iraquiano 
de então? Como vejo pouca tele-
visão, nem sei se são parecidos 
fisicamente, mas ao nível do 
registo comunicacional são feno-
tipicamente os mesmos. 

Foi esta perspetiva, de tentar 
auxiliar a Ucrânia no que está ao 
meu alcance, que me levou à 
segunda sala mais importante da 
cidade de Bruxelas: a Sala Gótica 
dos Passos da Câmara Municipal 
de Bruxelas (aqui dita Salle 
Gothique de l'Hôtel de Ville de la 
Commune de Bruxelles). É um 
contraste enorme entre a soleni-
dade e a importância histórica 

da sala e o seu aspeto. Não é par-
ticularmente grande, a decora-
ção é modesta e os materiais 
usados na sua construção 
variam entre o histórico traba-
lhado e o incompleto, entre o 
valioso e o pechisbeque, entre o 
aprumado e o abandonado, mas 
os belgas têm-lhe uma adoração 
que ultrapassa a sensatez. É de 
tal forma assim que, eu que não 
nutro qualquer estima pela sala, 
cada vez que lá entro, fico em 
silêncio contemplativo por res-
peito e tentando entender a lógi-
ca daquela contemplação coleti-
va. 

Naquele dia, na tal Sala 
Gótica, iria decorrer um concer-
to de solidariedade para com a 
Ucrânia e, portanto, tendo sido 
gentilmente convidado, lá estava 
eu.  

Antes do início do programa 
musical propriamente dito, as 
músicas, jovens ucranianas, 
tocaram os hinos da Ucrânia e 
da Europa e diversos políticos 
foram convidados a discursar. 
Como já adivinhava, mesmo 
antes de terem irrompido as pri-
meiras notas do “A Ucrânia 
ainda não morreu” (o “Hino da 
Ucrânia”), já eu estava emocio-
nado. Quando terminou o últi-
mo acorde do quarto andamento 
da nona Sinfonia de Beethoven 
(o “Hino da Alegria” ou “Hino da 
Europa”) já não podia falar, tal o 
aperto na garganta. Sou assim… 

Começaram os discursos… 
O embaixador da Ucrânia em 

Bruxelas demonstrou “aquela 
enorme coragem que até se vê do 
espaço” (dito de forma mais ver-
nacular nas redes sociais, mas 
que não posso repetir aqui). 
Disse tudo o que tinha a dizer e 
sem hesitar um instante em 
adjetivar com toda a precisão o 
que sentimos pelos ditadores 
russos, sobre a injustiça do sofri-
mento imposto ao povo ucrania-
no e apelou ao apoio internacio-
nal. No caso, por iniciativa das 
próprias músicas, fomos convi-
dados a colaborar na aquisição 
de uma ambulância a ser utiliza-
da no leste da Ucrânia. Contribui 
generosamente, se tivermos em 
atenção a minha atual situação 

laboral… 
Tomaram também a palavra 

os presidentes das câmaras de 
Bruxelas e de Kiev (este último 
por via remota). Referiram o seu 
recente encontro em Kiev e 
como partilharam a dor e o sofri-
mento dos ucranianos, não hesi-
tando o belga um milímetro em 
estar ao lado do colega. 

No entanto, o discurso da 
noite foi proferido pela repre-
sentante da Comissão Europeia. 
Tendo sido ela própria uma refu-
giada de guerra quando criança, 
tentou explicar o inexplicável 
para quem se vê, de um momen-
to para o outro, longe de tudo o 
que conhecia. Partiu com abso-
lutamente nada de Chipre, ape-
nas tendo como consolo as pala-
vras de sua mãe, dizendo-lhe 
que jamais lhe tirariam “a cultu-
ra e a educação” e isso era “tudo 
o que é necessário para começar 
de novo”. Por compreender esta 
importância, a Comissão 
Europeia abriu a possibilidade 
dos ucranianos concorrerem a 
programas de financiamento 
cultural como qualquer outro 
cidadão de um Estado-membro. 
Sobre a atitude do Governo da 
Federação referiu que, “por mais 
que destruam património cultu-
ral da Ucrânia”, e, segundo a 
UNESCO, já destruíram cente-
nas de obras classificadas, “ire-
mos reconstruir. Este patrimó-
nio pode ser destruído, mas não 
será apagado! A União Europeia 
não permitirá!” 

Começou a música… 
Foram tocadas obras de com-

positoras e compositores ucra-
nianos. Não sendo eu um apre-
ciador fervoroso de toda música 
erudita eslava, estava preparado 
para não me deleitar particular-
mente…  

Até que… apareceu na sala um 
jovem pianista de nome Kyrill 
Korsunenko. Fixem este nome. 
Ainda não é, mas não tenho 
qualquer dúvida que se poderá 
tornar num pianista de primeiro 
nível. “Eu ouvi-o” e, parece-me, 
daqui a uns anos, vou dizer isto 
orgulhosamente com um brilho 
nos olhos e de coração cheio! 

 Sláva Ukrayíni! g 

Em solidariedade  
com a Ucrânia

VOO DO CAGARRO

Frederico  
Cardigos 

PUB

PUB
DR



10 tribuna das ilhas,  17 junho 2022

O P I N I Ã O

 
 
 
 
 
 
 

Um dos problemas de investigar os 
períodos mais recuados da 

História faialense passa pela escassez 
de informação e pela dificuldade da 
sua localização e recolha. As narrati-
vas sobre História do Faial têm passa-
do sobretudo pelo povoamento (em 
particular o papel dos flamengos) e 
por temas dos dois séculos mais 
recentes, como sejam a baleação, o 
consulado americano / Família 
Dabney, o cabo submarino, a hidroa-
viação ou a importância do porto / 
doca. A compreensão do papel do 
porto da Horta, da presença de comu-
nidades estrangeiras e da sua conse-
quente importância como escala 
atlântica tem sido por isso visto como 
uma realidade recente e, por oposi-
ção, os séculos anteriores são tidos 
por irrelevantes. Veja-se, por exem-
plo, a cronologia disponibilizada aos 
visitantes na Casa da Baía – que ecoa 
a informação disponível na página da 
CMH –, onde esta visão está bem 
explícita. 

Os séculos XVII e XVIII foram tão 
ou mais interessantes que os posterio-
res, quando o porto da Horta era o 

primeiro porto açoriano na assistên-
cia da navegação atlântica. No entan-
to, este período está hoje quase esque-
cido, por estudar e de alcance difícil, 
pois resta-nos pouco património (e o 
que resta continua a ser disperso e 
destruído...) e escasseiam os docu-
mentos que nos permitam estudá-lo. 
Os arquivos comerciais e consulares 
perderam-se, dos familiares resta 

apenas um (em Ponta Delgada), dos 
conventos muito pouco, da Alfândega 
em muito mau estado (e em Angra), e 
apenas a Câmara e a Santa Casa con-
seguiram preservar uma parte signifi-
cativa dos seus documentos históricos 
até hoje. Mas a realidade internacio-
nal da Horta ditou que muita infor-
mação fosse também produzida ou 
recolhida pelo exterior. Descrições fei-

tas por marinheiros e viajantes (car-
tas, diários, desenhos), registos carto-
gráficos, correspondência consular e 
informações comerciais, são apenas 
parte do que encontramos disperso 
pelo mundo, sobretudo nos países 
europeus com relação mais próxima 
(Inglaterra, França, Espanha...), nos 
EUA ou no Brasil. A pouco e pouco 
vão sendo descobertos e inventaria-

dos documentos e objectos, dispersos 
por bibliotecas, arquivos e museus, 
que nos permitem perceber e contar a 
História do Faial e o seu significado na 
História global. Desde uma carta         
seiscentista de um dos fundadores         
do Massachusetts referindo a sua  
passagem pela Horta, a uma placa 
numa igreja inglesa evocando a morte 
de um corsário num naufrágio ao 
largo do Faial em 1779, passando por 
documentação diplomática um pouco 
por toda a Europa e objectos em 
museus europeus e americanos, 
vamos aos poucos encontrando frag-
mentos que nos contam, sobretudo, a 
forma como a Horta era, já nessa altu-
ra, um ponto de passagem onde circu-
lava gente de várias paragens e onde 
ecoavam os eventos da política inter-
nacional, plasmada na escala local dos 
seus mercadores e cônsules estrangei-
ros.  

Esperamos, em breve, poder contar 
esta(s) História(s). g 

 
cham.tss@gmail.com 

 
Em defesa da Língua Portuguesa, 

o autor deste texto não adopta o 
"Acordo Ortográfico" de 1990, devido 
a este ser inconsistente, incoerente e 
inconstitucional (para além de com-
provadamente promover a iliteracia 
em publicações oficiais e privadas, na 
imprensa e na população em geral). 

O Faial pelo(s arquivos do) mundo
REFLEXÕES CRÓNICAS 

Tiago  
Simões  
Silva 

DR

Vista da Horta numa gravura inglesa datada de 1782, consultada na British Library (Londres).  
Encontrámos um exemplar igual na Bibliothèque nationale de France (Paris) e o manuscrito original  

numa colecção sueca.
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FICHA TÉCNICA  

O sistema nervoso (SN) ou 
neural tem como principal fun-
ção controlar através de impulsos 
as acções voluntárias (andar, cor-
rer, falar) e involuntárias (respi-
ração, deglutição, batimentos 
cardíacos) que o corpo realiza. 
Para que isto aconteça o corpo 
humano está repleto de fios con-
dutores (nervos) que se interli-
gam e criam uma rede com obje-
tivo de transmitir e projetar 
informações ascendentes e des-
cendentes de forma elétrica e quí-
mica.  

Considerando que o principal 
papel do SN é conduzir os impul-
sos nervosos ao longo de um sis-
tema complexo de movimento. 
Estes impulsos terão que se adap-
tar em termos mecânicos e prote-
ger o sistema inteiro face a com-
pressões e trações. Logo, para 
isso, SN terá que se adaptar pelas 
suas propriedades mecânicas 
(movimento e tensão) ao mesmo 
tempo que realiza a função de 
transmissão de impulsos. 

Se este sistema apresenta nor-
malidade neurodinâmica, signifi-
ca que as suas propriedades 
mecânicas e fisiológicas estão 
normais pelo contrário se está 
alterada, acontece a Tensão 

Neural Adversa, que consiste 
numa resposta mecânica e fisio-
lógica anormal quando a ampli-
tude normal do sistema nervoso e 
a sua capacidade de alongamento 
são testadas.  

Os testes de tensão são movi-
mentos dos membros e tronco 
que são passivamente realizados 
pelo fisioterapeuta e permitem 
testar a capacidade de adaptação 
do tecido neural a diferentes 
posições funcionais. As estrutu-
ras que podem ser movimenta-
das/mobilizadas com estes testes 
são as meninges, raízes nervosas 
e nervos periféricos 

Nem tudo se resume a lesão no 
tendão, ligamento ou músculo. 
Esta é a causa de inúmeras pato-
logias e de sinais e sintomas que 
tão frequentemente são confundi-
das com disfunções do foro dege-
nerativo ou inflamatório. São 

exemplos disso a dor de cabeça e 
pescoço, dor lombar ou dor para a 
perna, formigueiro e dormência 
para o cotovelo, mão e dedos, 
assim como alterações de sensibi-
lidade e de força muscular.  

A mobilização neural é uma 
opção de tratamento para pacien-
tes com distúrbios neurais que 
utiliza técnicas específicas para 
restaurar o movimento e a elasti-
cidade do sistema nervoso, o que 
promove não só o retorno das 
suas funções normais, mas tam-
bém das estruturas músculo-
esqueléticas que recebem sua 
inervação. 

Lima, Emyle, Cavalcante, 
D.M., Oliveira, Iasmin, Pinheiro 
Eulália, Mobilização Neurodinâ-
mica e Regeneração Nervosa 
Periférica, Revista Pesquisa em 
Fisioterapia, Agosto 2013  

 
Basson, A., Olivier, B., Ellis R., Coppieters, 

M., Stewart, A., Mudzi, W., The Effectiveness of 
Neural Mobilization for Neuromusculoskeletal 
Conditions: A Systematic Review and Meta-
analysis. Journal Orthopedics Sports Physical 
Therapy Sep 2017 

 
https://master.com.pt/blog/artigo/243-

mobilizacao-neural-implicacoes-ganhos-ampli-
tude 

 

Francisco Menezes 
Fisioterapeuta 

Click Saúde & Bem-Estar  

CLICK SAÚDE & BEM ESTAR

Tensão Neural Adversa  
– A importância da mobilização neural

DR

 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA HORTA 
 

Largo Duque d’Ávila e Bolama, 4  9900-141 HORTA   
 TEL: 292 293 365· FAX: 292 293 990 E-MAIL:assembleiamunicipal@cmhorta.pt 

1 

 
 
   

EDITAL 
 

 

---- MARIA TERESA FORTUNA DE FARIA RIBEIRO CÂNDIDO, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA HORTA: -------------------------------------------------------------- 

----FAZ SABER, nos termos do disposto no artigo 27º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

a Assembleia Municipal reunirá no dia 22 de junho, pelas 14H30, no Salão Nobre dos Paços do 

Município com a seguinte Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------- 

1.  Apreciação da Informação de Atividades da Câmara Municipal da Horta e da sua situação financeira, 

no período de 15 de abril a 13 de junho de 2022. ---------------------------------------------------------- 

2. Proposta de Regulamento de Apoio à Natalidade no Município da Horta “Nascer no Faial”. -------- 

3. Proposta de Relatório do Estado do Ordenamento do Território – Horta (REOT-Horta). ----------- 

- Mais se faz saber que nos termos regimentais, no fim da sessão está reservado um período de trinta 

minutos para intervenções do público, sobre assuntos do âmbito do Concelho. ---------------- 

 

Assembleia Municipal da Horta, 14 de junho de 2022 

 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

 

Maria Teresa Fortuna de Faria Ribeiro Cândido 

PUB
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D E S P O R T O

ATIVIDADES DO CLUBE NAVAL DA HORTA

Pesca Desportiva de Costa:
26 de Junho: 5ª Prova

Vela de Cruzeiro:
23 de Junho: Regata das Sanjoaninas 
09/10 de Junho: Regata Horta-Velas-Horta
Botes Baleeiros:
25 de Junho: Regata de Castelo Branco
09 de Julho: Regata Nossa Srª do Socorro
16 de Julho: Regata de Santana (Porto do 
Comprido)

Windsurf:
01 de Julho: Grand Prix Cascais & Etapa 
Portuguesa do Circuito Internacional de 
Grand Prix

Natação:
18/19 de Junho: Encontro Regional de Ca-
detes - Torregri 3
25/26 de Junho: Torneio Porto Pim
01/03 de Julho: Campeonato de Natação 
da Madeira
08/10 de Julho: Campeonato Regional de 
Absolutos

Canoagem:
18 de Junho: Prova das Caldeirinhas
05/09 de Julho: 3ª volta à ilha do Pico

Pesca Desportiva de Barco:
19 de Junho: 2ª Prova

Provas calendarizadas de Natação, Canoagem, Pesca Desportiva de Barco, Pesca Desportiva de 
Costa, Vela de Cruzeiro, Botes Baleeiros e Windsurf. 

AGENDA CNH

VELA DE CRUZEIRO: CAMPEONATO DO FAIAL 2022 WINDSURF: CAMPEONATO DE FORMULA FOIL EM LAGOS 2022

CNH: CARTA DE MARINHEIRO E DE PATRÃO LOCAL NAUTIFÉRIAS DO CNH 2022

O Clube Naval da Horta, através da sec-
ção de Vela de Cruzeiro, realizou nos 
dias 10, 11 e 12 de julho, o Campeo-
nato do Faial de Vela Cruzeiro da Ilha 

do Faial 2022.
A prova, destinada às classes sob os sistemas 
de abono das entidades “O昀shore Racing Con-
gress“ (ORC), com certi昀cado de medição váli-
do para 2022 e classe aberta designada como 
“Open” foi composta por três momentos distin-
tos. Assim, no dia 10 de junho, realizou-se a 
Regata do 36º aniversário da Marina da Horta, 
uma regata o昀shore que teve o percurso de 
volta à ilha. Nos dias 11 e 12 de julho, realiza-

ram-se três regatas inshore em cada um dos 
dias respectivamente.
Com esta prova também foi possível 昀car a co-
nhecer a nova aposta do CNH, a Kwindoo. Com 
o intuito de haver uma maior aproximação dos 
amantes da vela às regatas organizadas pelo 
clube, esta ferramenta proporciona uma for-
ma fácil de rastreio de regatas possibilitando 
o acompanhamento das provas em tempo real, 
online ou no seu telemóvel.
No 昀nal da prova, o vencedor foi Jean Pierre, 
skipper do “Muito Linda”. Na 2ª posição 昀cou 
Rui Terra no “Jolly Jumper” e fechou o pódio 
no 3º lugar, Frederico Rodrigues, no “Soraya”.

Decorreu de 10 a 12 de junho em Lagos, 
a 1a etapa do Campeonato de Fórmula 
Foil, onde o Clube Naval da Horta esteve 
representado por Belchior Neves.

Belchior Neves, que partiu mais cedo para este 
campeonato com o objectivo de treinar em Por-
timão para aperfeiçoamento da técnica, ia com 
a perfeita noção que o top 10 está muito forte e 
treinado.
Nos 3 dias programados para o campeonato, 
apenas foi possível realizar regatas na sexta-feira, 
onde o vento norte a variar dos 14 até aos 24 
nós permitiu que se efectuassem três largadas, 
com o velejador do CNH a terminar a prova na 8ª 

posição da geral entre 20 atletas.
Belchior Neves refere que “apesar da minha des-
quali昀cação na 1a regata por protesto por parte 
de outro atleta, numa situação em que eu não 
tinha prioridade e acabei por arriscar a passagem, 
acabando por infringir essa regra, considero esta 
minha prestação muito boa. Consegui andar na 
frente na 2a e 3a regata a disputar o 1° lugar com 
o Miguel Martinho mas aqui os erros pagam-se 
com lugares e ao mínimo erro está lá alguém para 
ocupar o teu lugar.
Como nos campeonatos passados, levo daqui 
mais conhecimento (aprendi da “pior” maneira) e 
vontade para continuar a melhorar para o futuro.”

O CNH informa que estão abertas ins-
crições para os cursos de náutica de 
recreio para carta de Marinheiro e 
de Patrão Local. Os cursos são cons-

tituídos por aulas teóricas e aulas práticas, 
em regime pós-laboral e terão lugar no Cen-
tro de Formação de Desportistas Náuticos do 
Clube Naval da Horta.
O Cento de Formação do CNH situa-se na 
rampa de acesso ao Cais Velho (entrada da 
Marina), ao lado da Estalagem de Santa Cruz. 

O espaço foi adaptado de modo a poder ser 
assegurado o distanciamento entre os for-
mandos e concretizadas todas as normas de 
higienização.
Cada curso será na modalidade de turma, 
aguardando a constituição de uma turma com 
o número mínimo de 10 inscritos para iniciar 
a formação.
As inscrições serão efetuadas com formulário 
de inscrição, preferencialmente online. 
Para mais informações contacte a secretaria.

Encontram-se abertas as inscrições para 
as Nautiférias do Clube Naval da Horta 
(CNH) 2022, programa que decorre-
rá de 20 de Junho a 29 de Julho. Os 

interessados deverão efetuar a inscrição na 
Secretaria do CNH.
Esta iniciativa, destinada a crianças entre os 
6 e os 13 anos, abrange um conjunto diver-
si昀cado de atividades desportivas, lúdicas 
e culturais, muito virada para o usufruto e 

conhecimento do mar e para uma primeira 
aproximação aos desportos náuticos.
Este projeto, em marcha há diversos anos, 
tem registado cada vez maior adesão, consti-
tuindo uma mais-valia na ocupação dos tem-
pos livres dos seus destinatários, na medida 
em que oferece um vasto leque de ações im-
portantes para a formação pedagógica e cívi-
ca dos mais novos.

No seguimento da campanha de angariação 
de fundos “Somos Todos Mar’’ - Escola de 
formação do Clube Naval da Horta, rece-
bemos a primeira encomenda de equipa-

CROWDFUNDING “SOMOS TODOS MAR”

mentos náuticos para melhoria das condições dos 
nossos jovens atletas.
O Clube Naval da Horta agradece publicamente a 
todos que de forma abnegada e solidária se junta-
ram a nós nesta causa, e que desta forna permi-
tiram que levássemos a bom porto este projeto.
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PALAVRAS CRUZADAS Nº27 
Autoria de MAAC, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, 8ªedição, 1998. 

HORIZONTAIS: 1. Que ou aquela que tem horror ao casamento; solta. 2. Indignar; tremera. 3. Aparelho utilizado para compactar 
o solo; opressão; boatos (fig.). 4. Naquele lugar; nome de um fruto; difícil. 5. Prefixo de origem latina, que exprime a ideia de “aquém 
de”; tocar (tambor); assalariar. 6. Círculo avermelhado que circunda o mamilo; humedecida; altar cristão. 7. Abrir sulcos em; remoinho 
de água (reg.); as regiões superiores da atmosfera. 8. Fazer-se ao mar largo (o navio); terceiro ventrículo do estômago dos ruminantes 
(pl.). 9. Zombaria; alumínio (s.q.); fecha parcialmente as asas (uma ave) para descer mais depressa. 10. Tal e qual; embrião que se 
torna livre, abandonando normalmente os invólucros ovulares ou o organismo progenitor; estrondo. 11. Achatas; parte lateral de um 
edifício; catedral.    
VERTICAIS: 1. Muro divisório nas salinas; traja. 2. Juntara; prefixo de negação. 3. Pronome pessoal; muçulmano. 4. Além disso; 
saudar. 5. Contagiar; crustáceo marinho comestível. 6. Anel; pronome indefinido; enfezadas. 7. Lepra de certos animais; desfrutar. 8. 
Incluído na folha de vencimentos; grau de parentesco. 9. Grainha seca; ditongo oral. 10. Nome da região, também denominada 
Paraíso terrestre, em que viveram Adão e Eva; carta do baralho com figura feminina; cobalto (s.q.). 11. Espécie de romance popular, 
em verso, que se cantava ao som da viola, ainda frequente no Brasil; acabamento de licença. 12. Com muitos anos; existes; letra 
grega (nome de). 13. Carapinhas; que ou aquele que sofre de gatismo. 14.Brisa; cheiro do mar, na vazante (pl.). 15. Suportar (fig.); 
medida de superfície. 
SOLUÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR (26): 
HORIZONTAIS:  1- Cápide; braço. 2- Capoca; abalar.  3- Afora; mal; alaga. 4- Vê; gabar; aí. 5- Amar; imanar. 6- Mi; carrara; oi. 
7- Acatei; asco. 8- Em; alnas; me. 9- Reata; ato; arder. 10- Canada; cátodo. 11- Arará; cólera. 
VERTICAIS: 1- Cavo; cerco.2- Café; meã. 3- Apo; aia; anã. 4- Porém; catar. 5- Içá; aca; ada. 6- Dá; grata; ar.7- Má; rela. 8- 
Labirinto. 9- Lama; ão. 10- Rã; raras; co. 11- Aba; nas; aal. 12- Calha; corte. 13- Ola; roo; dor. 14- Aga; meda. 15- Praia; vero. 
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