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estatísticas

de risco de pobreza nos Açores e a taxa de ris- a correr bem neste pequeno torrão açoriano no
co de pobreza em todas as regiões do Continen- meio do oceano Atlântico plantado.
tema da pobreza tem te, ficando a Madeira mais próxima de nós com
sido recorrente nas mi- 27,4%.
De acordo com os sociólogos peritos nestas
nhas crónicas semanais e as
áreas, torna-se necessário apostar na prevenção,
últimas estatísticas vieram- Por outro lado, é no mínimo assustador apreen- com os devidos apoios ao nível do mercado de
-me incitar a discorrer acerca der que na União Europeia, cerca de 120 milhões trabalho, e também apostar na educação e na
da situação dos Açores. As po- de cidadãos europeus estão em risco de exclusão formação adequada às exigências do mundo lalíticas sociais europeias não estão a ser imple- social e que, no caso dos Açores, 25% dos be- boral. É preciso que o rendimento mínimo seja
mentadas de forma eficaz.
neficiários em idade ativa, estão dependentes de essencialmente uma política de inserção e não
uma política de subsidiodependência.
rendimentos sociais de inserção.
Ficámos agora a saber que a taxa de risco de
pobreza nos Açores atinge os 31,5%, o que é su- Apesar da crise económica e social já estar de- De acordo com as entrevistas dadas por Monseperior aos 17,3% da média nacional em 14,6%; belada, nos Açores, os números de beneficiários nhor Weber Machado, figura conhecida por trae superior aos 12,3% da taxa de risco de pobreza de rendimento social de inserção nestas ilhas e balhar em favor dos mais desprotegidos da nossa
da Área Metropolitana de Lisboa em 19,2%.
em Portugal no seu todo têm vindo a aumentar sociedade, tendo muito recentemente lançado
Infelizmente, fica claro o abismo entre a taxa dramaticamente. De facto, alguma coisa não está um livro sobre a mesma temática, intitulado,
“Denunciar, formar e amor”, esta situação devia preocupar e até tirar o sono aos responsáveis
governamentais ou àqueles que têm a grave responsabilidade de olhar para este fenómeno como
drabões logo de manhã na televisão falam de
sendo um problema gravíssimo para o qual urge
josé de sousa
Deus, é aquele que mais pode aldrabar. No fim
encontrar solução.
á estamos nós a cami- que neste caso o nunca acaba e os dinheiros que
Trata-se de uma figura destemida da nossa sonho da meta final des- eles pedem aos pobres de espírito, que aqui não
é
santo.
ciedade que reclama e aponta caminhos para a
te ano de 2018, estes anos
solução da pobreza nos Açores. A legião de popassam depressa, a própria Pois aqui também já temos estes vigaristas em
bres e excluídos existentes nos Açores engrossa
vida vai a uma velocidade dois canais de TV, eu levanto-me sempre cedo
e as percentagens da população pobre excedem
que nós, muitas vezes, não nos apercebe- e vejo eles a pôr “faladura” com Bíblias sempre
abertas
e
prontas
a
serem
citadas.
largamente a que se verifica no todo nacional.
mos, ou melhor quando damos por isto já
Cuidado que esta escumalha não aceita como
estamos à porta de mais um Natal.
De acordo com aquele sacerdote, ele ficou muiAs minhas prendas entre outras são vocês lei- eu patacas portuguesas, eles querem é o suor do
to surpreendido por aquilo que disseram os gotores do jornal A Voz de Portugal, que este ano vosso labor, que em nome de Deus vá da vossa
vernantes açorianos e os responsáveis do partido
mudou de editor, dizia eu que vocês leitores conta p’rá algibeira deles.
que os suportam com o discurso de encerramenme dão prendas durante o ano inteiro quan- Agora num tom mais solene eu e a conversada
to do debate sobre o Plano e Orçamento da Redo se cruzam comigo na rua e me dizem que aproveitamos esta última “faladura” deste ano
gião para 2019.
António Pedro Costa

O

Coisas

do corisco

C

No seu entender, aquilo que se fez passar para
os açorianos foi que vivemos numa Região que
não é a nossa. A realidade açoriana é outra. Interessa pouco pensarmos nos termos que nos levam a pensar numa Região virtual. Ou, então, a
legião de pobres que povoam as nossas ilhas é
uma realidade à parte que é esquecida no discurso político governamental.

gostam de ler estas coisinhas que eu lá, de vez
em quando, escrevo. Para mim é mais do que
um salário de milhares de patacas portuguesas que o charmoso Sylvio me paga todas as
semanas. Eu não sei quanto ganham os outros
mas eu por acaso não tenho nada que dizer. Já
abri uma conta num banco português que aceita estas patacas que é p’rá minha reforma, que
também já está a caminho, p’ra depois ir p’rá
Florida no inverno andar de mota.
Falando na América, todos vocês que já passaram noites naquele Faial sabem quantos al-
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O pilar europeu dos direitos sociais é um bom
instrumento para que isso aconteça, mas é preciso que o implementemos nos nossos Estados-membros de forma a que efetivamente as pessoas sintam que têm uma Europa melhor.
p’ra vos desejar um Santo Natal com vossos familiares, bem comer e bem beber mas por favor
não conduzam depois, mesmo se teu cunhado
já te quer ver pela porta fora, para ele se ir deitar, se tiveres bebida vai te deitar com ele, mas
não repitas muitas vezes, de repente ele pode
gostar. Um ano novo cheio de boas coisas p’ra
todos.
“Algum dia tudo fará sentido, enquanto isto,
ria da confusão, chore um pouco.... e entenda
que tudo acontece por alguma razão”
Paulo Coelho
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Cerca de um milhão de cidadãos oriundos de,
pelo menos, um quarto dos Estados-Membros da
UE apresentaram à Comissão Europeia propostas legislativas nos domínios da sua competência, tendo em vista acabar com a fome que afeta
8 % da população europeia».
Os objetivos declarados da iniciativa de cidadania proposta incluem incentivar os governos a
terem em conta o problema da fome e destacar a
responsabilidade dos governos para erradicar o
problema.
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Graças ao José, eu posso estar com o meu
marido
novamente.
Ele teve problemas de
próstata e José tomou
em suas próprias mãos
para resolver o problema. A ajuda de José é
imediata, seu conhecimento é infinito. Deus
abençoe José.
Mr & Mrs santos

Eu não tive um bom relacionamento com meu pai porque ele
roubou-me por muito tempo.
Além disso, sua nova esposa
pegou minha herança e fez coisas ruins para mim que prejudicaram a minha sorte, e foi por
isso que fui ver José. Eu queria que José consertasse minha
sorte e protegesse meu filho
para que ele não passasse pelo
que eu passei. Eu recomendo
José. Carlos e Manuel

O que mais podemos pedir da vida do
que ter um parceiro vitalício ao meu
lado? José tornou possível trabalhar
uma foto e nome. O que os outros não
conseguiram fazer, José fez. Casar
com o Natal José.
Sophie e João
Minha esposa e meu filho terão seu marido e seu pai neste Natal finalmente.
Depois de me arrepender de ser mulherengo, José me ajudou a recuperá-los.
Eu estou ótimo por José me ajudar a
acreditar que eu estava realmente arrependido. José e família

Depois de tanto tempo
confinada a uma cadeira de rodas devido à
magia negra feita pela
amante de meu pai que
jurou vê-la paralisada,
minha mãe finalmente está fazendo o que
mais ama, está viajando pelo mundo. Tudo
isso é possível por
causa dos trabalhos de
José. Obrigado.
Rosa

O Natal mais feliz de nossas vidas. José
uniu a nossa família e agora estamos
felizes como deveria ter sido sempre.
José e seus empregos familiares mudaram minha vida.
Família Morais
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Paralelo 38: Outro Natal, o João Tiago e a “Urban”
João Gago da Câmara

E

aí vem outro Natal sem que
os pais de João Tiago iluminem mais uma vez a árvore e
preencham a cadeira vazia.
Foi em 2013 – faz seis anos a 7
de fevereiro de 2019 – que o jovem micaelense, vivendo então
na Madeira, desapareceu após ter saído da discoteca “Urban Beach” de uma noite passada com
amigos de infância com quem se foi encontrar durante uma semana em Lisboa. Após visionamento
das gravações das câmaras de segurança, foi provado que, passados alguns minutos das quatro da
madrugada, João Tiago terá sido acompanhado à
porta de saída da “Urban” por seguranças dessa
discoteca (ainda não foi convincentemente explicado porquê!), seguidamente contornou um carro

branco ali estacionado e seguiu a pé em direção ao
Cais do Sodré para nunca mais ser visto. O facto
é que se passaram cinco anos e temos uma polícia
que nada descobriu nem descobre, um processo-crime suspenso e um jovem açoriano na força da
juventude a integrar a lista de desaparecidos da
Polícia Judiciária. Pergunta-se como e porquê. Os
nossos filhos estão em Lisboa, não estão em Bagdad! E a nossa polícia de investigação, tida como
uma das mais bem formadas e sucedidas do mundo, não diz “a” nem “b” sobre este caso e porquê?
O desaparecimento deu-se numa madrugada ou
princípio de um dia de investigação que deveria
ter sido imediata sendo necessárias horas para que
alguém conseguisse atravessar a fronteira. Não se
resolveu na hora, é um facto, mas não há pontos
de situação? O caso está esquecido, congelado,
morto?
Há todo um historial de agressões por seguranças

da “Urban Beach” contra gente indefesa, incluindo miúdos frequentadores desse espaço supostamente de diversão noturna que, da parte da investigação, era suposto terem outras abordagens, que
mais não fosse do ponto de vista comunicacional
para com os cidadãos.
Recordemos que ainda há dois meses decorria no
Campus de Justiça do tribunal de Instrução Criminal de Lisboa a fase de instrução do processo
contra três seguranças da “Urban Beach”, um deles em prisão preventiva, acusados de tentativa de
homicídio de dois homens selvaticamente agredidos alegadamente a socos, pontapés e a golpes de
navalha, isto em novembro de 2017.
Outro caso aconteceu há poucos anos atrás com
um jovem universitário açoriano, este natural da
ilha Terceira, que foi brutalmente espancado e depois transportado inanimado em ambulância para
o hospital após ter sido violentamente socado na
cara e na cabeça por um segurança da “Urban”, e
só por acaso não houve uma fatalidade. Um terror
desenha-se frente aos nossos olhos vindo de uma
discoteca que já devia ter sido definitivamente encerrada porque segue conspurcando uma metrópole europeia e ocidental.
O percurso de vida do João Tiago foi conhecido
por absolutamente normal e pacífico. Era um rapaz calmo e agradável para com todos, amigos e
conhecidos. Por que razão este jovem desaparece
numa madrugada de Lisboa e nunca mais volta a
ser visto? Volatilizou-se? E porquê este silêncio
ensurdecedor das autoridades que se prolonga?
Não foi teatro, não foi magia, foi real! Este jovem, esteja ele vivo ou morto, tem, há quase seis
anos, os pais mergulhados num inferno em vida.
Hajam, pois, desenvolvimentos, por favor. As listas de desaparecidos da PJ são lápides silenciosas
e etéreas? O João Tiago, ou a sua memória, a família e amigos, merecem, que mais não seja, uma
palavra, um esclarecimento.
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Dia de montras assinalado com muita animação em São Miguel

Decorações

atraem milhares
de pessoas às ruas de Ponta Delgada

olivéria santos
Diário de Notícias
dia é feriado religioso e invoca a Imaculada
Conceição, mas para a maioria das pessoas
o 8 de Dezembro é também o arranque oficial
da época natalícia. Por tradição, é também
neste dia, chamado de Dia das Montras, que
os comerciantes aproveitam para atrair mais
clientes, decorando as suas montras de forma
apelativa. Este ano estarão a concurso, em Ponta Delgada, 39 montras.
Nas principais cidades de São Miguel, e também
um pouco por todo o arquipélago, as autarquias
preparam todo um programa com muita animação
para acolher os milhares de pessoas que enchem
as ruas para apreciarem as novidades e fazerem algumas compras de Natal. O programa de Natal da
Câmara de Ponta Delgada já iníciou-se, prolongando-se até 30 deste mês, e promete levar às ruas do
centro histórico muita música e animação alusivas
a esta quadra festiva. Em Ponta Delgada, o Dia das
Montras começou com a abertura do Mercadinho
de Natal, na Rua Manuel da Ponte, nº 31, que funcionará do 8 a 22 de dezembro, entre as 10h00 e as
19h00. Das 10h00 às 12h00, no lado Norte do Largo da Matriz, “O Natal Encantado” (modelagem de
balões e pinturas faciais) fará as delícias dos mais
novos. Já entre as 12h00 e as 14h00, no Mercado
da Graça, a animação itinerante estará a cargo de
“Back to the Funk”.
Também o centro histórico da cidade terá animação itinerante a partir das 14h00 com os “Os Duendes de Natal” (Fungis Magic Truxis). À mesma
hora, mas na Rua Diário dos Açores, haverá Mú-

O

sica de Natal ao vivo, com Anderson Ouro Preto,
enquanto às 15h00, no lado Norte do Largo da
Matriz, terá lugar o concerto pelo Coro da Escola Secundária das Laranjeiras. Entre as 15h00 e as
17h00, o lado Norte do Largo da Matriz voltará a
receber “O Natal Encantado” e às 17h00 o centro
histórico terá animação itinerante, novamente com
“Os Duendes de Natal”. Das 17h00 às 19h30, na
Igreja Matriz, terá lugar a Eucaristia e Procissão
em Honra de Nossa Senhora da Conceição, iniciativa da Paróquia de São Sebastião. O programa do
Dia das Montras prolonga-se pela noite dentro, no
centro histórico, com o desfile da Charanga da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Ponta Delgada, às 20h00, e com animação itinerante, a partir das 20h10 - “É Natal na Cidade”, da
Associação Tradições. Pelas 20h30, no lado Norte
do Largo da Matriz, haverá um concerto pelas Se-

micolcheias - Coro Infantil Vox Cordis, seguindo-se, às 21h00, no lado Norte do Largo da Matriz,
concertos pela Associação Musical Edmundo Machado de Oliveira e pelo Grupo Johan Sebastian
Bach. Na Rua Hintze Ribeiro, às 21h00, haverá
um concerto por Filipe Frazão e Jéssica Sousa, enquanto no Jardim Sena Freitas, às 21h00, terá lugar
um concerto por Clayton e convidado. À mesma

tal, no largo Hintze Ribeiro. Decorrerá também o
concurso de montras promovido pela autarquia e
que volta a contar com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.
A partir das 20h00 teve início o tradicional desfile
da charanga dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande acompanhada por cerca de três dezenas
de viaturas que embelezaram o desfile ao longo da

hora, mas na Praça do Município, o concerto será
pelos “One Short of a Quartet”. Ainda às 11h00, na
Rua dos Mercadores, atuará Sara Cruz e, às 21h00,
na Ermida de Santa Luzia, na Rua Machado dos
Santos, atuarão os Tunídeos - Tuna Masculina da
Universidade dos Açores. Na Rua Diário dos Açores, ainda às 21h00, actuará o Duo Pedro Silva e
João Melo.

rua Direita. A finalizar a noite, o habitual Toque de
Magia na escadaria da igreja da Conceição com a
presença de vários artistas e desfile de moda, para
além da atuação dos Tambomgaita no largo Hintze
Ribeiro.

Ribeira Grande assinala Dia das
Montras com animação
no centro histórico
O Dia das Montras também será assinalado na Ribeira Grande com um programa festivo promovido
pela autarquia em parceria com o comércio local.
Este ano estão inscritos no concurso de montras
cerca de trinta estabelecimentos comerciais. As
atividades começaram logo pela manhã, às 10h30
horas, com a tradicional corrida de Natal, evento de
carácter desportivo que vai juntar muitos dos atletas da ilha que normalmente participam nas provas organizadas pela Associação de Atletismo de
São Miguel, parceira da Câmara da Ribeira Grande
neste evento.
A animação de rua no centro histórico da cidade
começou às 16h00 com a abertura da Aldeia de Na-

NELAG promove tradicional
Concurso de Montras na Lagoa
Também o Núcleo de Empresários da Lagoa (NELAG) tem apostado numa forte campanha nesta
quadra de Natal para a promoção do comércio tradicional local com o intuito de dinamizar e descentralizar pessoas do centro urbano de Ponta Delgada
para a cidade de Lagoa. Esta campanha iniciou-se
com a primeira edição do projeto Black Friday, nos
passados dias 23 e 24 de Novembro, que teve uma
forte adesão do comércio local, contando com cerca de 25 estabelecimentos. Por outro lado, o NELAG, em parceria com a Câmara do Comércio e
Indústria de Ponta Delgada, também levou a cabo o
tradicional Concurso de Montras, com a atribuição
de prémios monetários às três montras vencedoras.
Neste dia, quem visitou a Lagoa pôde ainda apreciar a iluminação de Natal bem como desfrutar de
animações diversas pelas principais ruas da Lagoa.
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Nos 70 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos
sos terríveis e as violências repugnantes praticadas pelos regimes totalitários, nomeadamente o nazismo, nos anos anteriores, impunham
uma afirmação peremptória de regras de defesa
oi no dia 10 de Dezembro da dignidade inviolável da pessoa humana, de
de 1948 que a Assembleia modo que tais horrores fossem definitivamente
Geral da Organização das
Nações Unidas, em reunião
realizada em Paris, aprovou e
proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O septuagésimo aniversário de
tão importante acontecimento foi celebrado
por todo o Mundo e em Portugal teve mesmo
honras especiais de uma comissão organizadora, que infelizmente não levou a sua missão
a projectar-se por todo o País, ao menos na
Região Autónoma dos Açores pouco se ouviu
falar do assunto e decerto ele merecia ser também entre nós assinalado condignamente.
Com efeito, a nossa afirmação europeia e a reivindicação de um estatuto especial no enquadramento de Portugal no grande projecto de integração assentou na invocação dos direitos do Povo
Açoriano ao desenvolvimento e ao respeito pelas
suas diferenças identificativas e os seus interesses específicos.
Em termos mais gerais, a problemática insular
e dentro dela a das ilhas mais pequenas e remotas – a ultraperiferia! – foi desde o início apre- expulsos do concerto das nações.
sentada como uma questão de direitos humanos, Os direitos contidos na Declaração Universal
e como tal veio a ser acolhida pelo organismo inspiram-se em documentos anteriores sobre a
especialmente comprometido com a salvaguarda matéria, proclamados na Revolução Americana e
deles no âmbito do Velho Continente, que é o na Revolução Francesa, ambas do século XVIII,
Conselho da Europa.
e reproduzem o conteúdo de muitas constituições que foram beber nas mesmas fontes. A novidade foi serem incluídos num texto internacional, dirigido a todos os estados, pressionando-os
para nele se inspirarem. Não sendo embora um
tratado em moldes formais, nem por isso o seu
peso político é menor, nem menor o seu valor
vinculativo, ao menos num plano moral.
Em Portugal, os sucessivos textos constitucionais sempre incluíram extensas declarações de
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos,
desde o primeiro deles a Constituição de 1822,
aprovada pelas Cortes Gerais e Constituintes
eleitas após a Revolução de 1820, quase portanto a celebrar dois séculos, que o actual Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro
Rodrigues, já indicou pretender assinalar devidamente.
Até a Constituição de 1933 reproduzia boa
parte do catálogo herdado das constituições de
inspiração liberal, desde logo a imediatamente
anterior de 1911. Mas o vezo autoritário e confessadamente anti-democrático do regime do
Estado Novo remetia para a lei a determinação
do conteúdo de tais prerrogativas e era nela que
Mas a Declaração Universal tinha obviamente as mesmas se esvaíam em pouco ou quase nada,
um escopo muito mais geral e um significado pe- tantas eram as autorizações e controles admiculiaríssimo no contexto do período de imediato nistrativos e policiais a que ficava sujeito o seu
subsequente à II Guerra Mundial. As desuma- exercício.
nas
Recolhendo esta lição e marcando bem a difedestruições, de gente, de bens e de princípios, rença do novo regime, plenamente democrático,
verificadas no decurso das hostilidades e os abu- implantado pela Revolução do 25 de Abril, os
João Bosco
Mota Amaral

F

Deputados Constituintes eleitos em 1975, para
além de se alargarem numa avançada elaboração
sobre a crucial matéria dos direitos, liberdades
e garantias dos cidadãos – que aliás as revisões
constitucionais posteriores não têm feito senão
aprofundar e ampliar – tiveram a cautela de in-

cluir no Artigo 18º a regra fundamental: “Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos,
liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”.
Por iniciativa individual do então Deputado
Constituinte Diogo Freitas do Amaral, aprovada por unanimidade, foi incluído no Artigo 16º
da Constituição um parágrafo com a seguinte
redacção: “Os preceitos constitucionais e legais
relativos aos direitos fundamentais devem ser
interpretados e integrados de harmonia com a
Declaração Universal dos Direitos do Homem”.
Donde deriva que o conteúdo de tal documento
está desde o início do novo regime constitucional acolhido no ordenamento jurídico português
e com o mais alto título possível, que é o próprio
texto da Constituição.
Mais tarde veio o mesmo a ser abrangido num
procedimento formal de aprovação, ratificação
e publicação, por sinal há 40 anos, como se tivesse andado esquecido ou fosse repentinamente
descoberto, o que não era o caso.
Faz todo o sentido que a Declaração Universal
dos Direitos Humanos seja divulgada entre os
cidadãos, a começar pelos mais jovens ainda a
frequentar os diferentes graus de ensino. Uma
edição popular de tão importante documento internacional seria especialmente oportuna neste
ano de aniversário redondo. Quando há, infelizmente, tantos milhões de seres humanos padecendo sob regimes políticos totalitários, em toda
a roda do planeta, devemos orgulhar-nos da Liberdade usufruída e comprometer-nos todos na
sua defesa e difusão.
(O Autor, por opção pessoal, não respeita
o assim chamado Acordo Ortográfico.)

