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Ponta Delgada, 7 de Maio de 2019

Governo dos Açores promove comemorações regionais do Dia da
Europa em Santa Maria
O Governo dos Açores, através do Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações
Externas, promove, a 9 de maio, as comemorações regionais do Dia da Europa na ilha de Santa Maria, com a
realização de diversas iniciativas de cariz educativo e cultural.
 
O programa, que decorre sob o mote da juventude e do futuro da Europa, pretende valorizar a cidadania europeia
e promover uma participação cívica ativa, envolvendo os cidadãos e, em particular, a juventude nas questões
europeias, sensibilizando-os também para a importância do seu contributo na construção do projeto europeu.
 
As comemorações arrancam pelas 10H00, na Escola Básica e Secundária de Santa Maria, com a iniciativa "A
Europa é uma festa", durante a qual será executado o Hino da Alegria por alunos do 2.º Ciclo.
 
Segue-se um momento artístico com a valência do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da
Misericórdia de Vila do Porto, o mural "Pensadores do projeto europeu" e um mosaico em retalho das bandeiras
dos países da União Europeia pelo Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia, Recolhimento de Santa Maria
Madalena e Grupo Sénior.
 
O programa prossegue com a realização de oficinas e atividades educativas para alunos do 1.º Ciclo e do 5.º ano,
a cargo de diversas entidades da ilha, que envolverão mais de uma centena de alunos à volta de diversas
temáticas, nomeadamente "Vem conhecer a Europa com a AJISM", "Aprende com o Paleoparque mais ocidental da
Europa", "Oficina do Brinquedo – Constrói o teu brinquedo alusivo à Europa", "Oficina da Aviação – Santa Maria:
Entre a Europa e a América", "Instituições Europeias", "Como se veste na Europa – trajes tradicionais",
"Brincadeiras de países da UE", "Literatura Europeia" e a "Lenda da Europa".
 
Ainda na EBS de Santa Maria, pelas 11H15, decorre uma aula aberta subordinada ao tema "Os Açores, a Europa,
o Futuro", que terá lugar na sala de convívio dos alunos.
 
O segundo momento das comemorações acontece na Pousada de Juventude de Santa Maria, onde estará patente
a mostra "Trajes tradicionais dos países da UE", cuja confeção esteve a cargo do Grupo Sénior de Santa Maria, da
Salvaterra – Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social e da Escola Básica e Secundária de Santa
Maria.
 
No exterior da Pousada serão inauguradas duas das quatro obras murais do fotógrafo mariense Pepe Brix, no
âmbito do projeto ‘Alma Mater’.
 
Estas obras de arte pública dizem respeito a mulheres marienses, como cidadãs europeias, representadas em três
obras individuais (Vila do Porto, Santo Espírito e Almagreira) e também num mural coletivo (Vila do Porto),
homenageando a população mariense, sobretudo feminina, e passando a mensagem de que os valores europeus
são partilhados pelas suas regiões.
 
A comemoração do Dia da Europa na Região integra, pela terceira vez, a iniciativa "Rua da Europa", que conta
com a participação dos municípios aderentes das nove ilhas do arquipélago e que consiste em colocar numa rua, à
escolha das autarquias, as 28 bandeiras dos Estados membros e da União Europeia.
 
Esta iniciativa, que decorre até 10 de maio, pretende despertar a curiosidade dos cidadãos para a efeméride que
se assinala a 9 de maio e envolver as autarquias nas comemorações.
 
Por outro lado, o concurso multimédia subordinado à temática "Os Jovens, a Europa, o Futuro", destinado a alunos
do ensino secundário e profissional de todas as escolas da Região, continua a ser parte integrante das
comemorações promovidas pelo Governo dos Açores, sendo que os melhores trabalhos a nível regional serão
disponibilizados no canal Youtube do Governo dos Açores e na página de Facebook do Gabinete do Secretário
Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas.
 
A equipa vencedora ganha uma viagem a Bruxelas, além da emissão do vídeo na RTP/Açores no dia 9 de maio,
enquanto os segundos classificados recebem um conjunto de 10 livros para a biblioteca escolar e um cartão
Interjovem para cada aluno da equipa, sendo que os terceiros classificados recebem um conjunto de cinco livros e
também um cartão Interjovem para cada aluno da equipa.
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Todos os elementos das equipas finalistas recebem ainda um livro como prémio de participação.
 
O I Concurso Literário Regional Narrativas sobre a Europa, sobre a temática "Os Jovens, a Europa, o Futuro",
também integra o programa comemorativo do Dia da Europa e decorre até 9 de maio, data limite para o envio de
contos inéditos sobre esta temática, cujo vencedor verá o seu texto adaptado a um texto dramático a ser
encenado por um grupo de teatro dos Açores, além de ganhar uma viagem a Bruxelas.
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Santa Maria recebe comemorações do Dia da Europa nos Açores  
 
*** Serviço áudio disponível em www.lusa.pt *** 
 
Ponta Delgada, Açores 07 mai 2019 (Lusa) – A ilha de Santa Maria acolhe na quinta-feira as 
comemorações nos Açores do Dia da Europa, com várias iniciativas de cariz educativo e cultural 
que pretendem incentivar a participação cívica ativa, em particular dos jovens. 
 
As comemorações, organizadas pelo Governo dos Açores, através do gabinete do secretário 
regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, vão decorrer "sob o mote da 
juventude e do futuro da Europa", adianta uma nota do executivo enviada hoje às redações. 
 
“Em Santa Maria iremos fazer com os jovens da ilha e dos Açores uma festa à volta da União 
Europeia e explicar o que a Europa traz para o futuro e o que poderia ser o futuro se 
simplesmente não houvesse União Europeia, o que seria muito mais difícil”, salientou o 
secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas. 
 
A propósito das comemorações do Dia da Europa, Rui Bettencourt sublinhou ser necessário 
transmitir às gerações mais jovens a importância da União nas vidas de todos. 
 
“Somos uma região ultraperiférica com uma dimensão marítima muito importante e é 
necessário que tenhamos todos esta consciência”, salientou ainda. 
 
Nos Açores, as comemorações do Dia da Europa pretendem "valorizar a cidadania europeia e 
promover uma participação cívica ativa, envolvendo os cidadãos e, em particular, a juventude 
nas questões europeias, sensibilizando-os também para a importância do seu contributo na 
construção do projeto europeu", lê-se na nota do Governo açoriano. 
 
"Ainda continua a ser importante comemorar esse dia, talvez mais importante que há anos, 
porque o Dia da Europa foi criado como o primeiro dia de paz depois do fim da segunda guerra. 
Estamos a viver o maior período de paz da história da Europa de sempre e é necessário lembrar 
isso aos jovens", sublinhou o governante. 
 
As comemorações arrancam pelas 10:00 locais (mais uma hora em Lisboa), na Escola Básica e 
Secundária de Santa Maria, com a iniciativa "A Europa é uma festa", durante a qual será 
executado o Hino da Alegria por alunos do 2.º Ciclo. 
 
Na nota, o Governo dos Açores adianta ainda que o programa integra um mural "Pensadores do 
projeto europeu" e um mosaico em retalho das bandeiras dos países da União Europeia pelo 
Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia, Recolhimento de Santa Maria Madalena e Grupo 
Sénior. 
 
Oficinas e atividades educativas para alunos, a cargo de diversas entidades da ilha, que 
envolverão mais de uma centena de alunos à volta de diversas temáticas, uma aula aberta 
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subordinada ao tema "Os Açores, a Europa, o Futuro", uma mostra de "Trajes tradicionais dos 
países da UE", são outras iniciativas. 
 
No exterior da Pousada da Juventude de Santa Maria serão inauguradas duas das quatro obras 
murais do fotógrafo mariense Pepe Brix, no âmbito do projeto ‘Alma Mater’. 
 
De acordo com o executivo, "estas obras de arte pública dizem respeito a mulheres marienses, 
como cidadãs europeias, representadas em três obras individuais (Vila do Porto, Santo Espírito 
e Almagreira) e também num mural coletivo (Vila do Porto), homenageando a população 
mariense, sobretudo feminina, e passando a mensagem de que os valores europeus são 
partilhados pelas suas regiões". 
 
A comemoração integra, pela terceira vez, a iniciativa "Rua da Europa", com a participação dos 
municípios aderentes das nove ilhas e que consiste em colocar numa rua, à escolha das 
autarquias, as 28 bandeiras dos Estados membros e da União Europeia, acrescenta a nota. 
 
O I Concurso Literário Regional Narrativas sobre a Europa, sobre a temática "Os Jovens, a 
Europa, o Futuro", também integra o programa comemorativo do Dia da Europa e decorre até 
9 de maio, data limite para o envio de contos inéditos sobre esta temática. 
 
APE // MLS 
 
Lusa/Fim 
 



13/05/2019 Santa Maria recebe comemorações do Dia da Europa nos Açores

https://www.dn.pt/lusa/interior/santa-maria-recebe-comemoracoes-do-dia-da-europa-nos-acores--10870163.html 1/7

INÍCIO / LUSA

JN  DN  TSF  Dinheiro Vivo  V Digital  Plataforma  O Jogo  Motor 24  Men's Health  Women's Health  Evasões  Volta ao Mundo  NM  N-TV  DelasCLASSIFICADOS ASSINAR DN PREMIUM

Santa Maria recebe comemorações do Dia
da Europa nos Açores
Ponta Delgada, Açores 07 mai 2019 (Lusa) -- A ilha de Santa Maria acolhe na quinta-
feira as comemorações nos Açores do Dia da Europa, com várias iniciativas de cariz
educativo e cultural que pretendem incentivar a participação cívica ativa, em particular
dos jovens.

A s comemorações, organizadas pelo Governo dos Açores,
através do gabinete do secretário regional Adjunto da

Presidência para as Relações Externas, vão decorrer "sob o mote
da juventude e do futuro da Europa", adianta uma nota do
executivo enviada hoje às redações.

"Em Santa Maria iremos fazer com os jovens da ilha e dos Açores
uma festa à volta da União Europeia e explicar o que a Europa traz
para o futuro e o que poderia ser o futuro se simplesmente não
houvesse União Europeia, o que seria muito mais difícil", salientou
o secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações
Externas.

A propósito das comemorações do Dia da Europa, Rui Bettencourt
sublinhou ser necessário transmitir às gerações mais jovens a
importância da União nas vidas de todos.

"Somos uma região ultraperiférica com uma dimensão marítima
muito importante e é necessário que tenhamos todos esta
consciência", salientou ainda.

Nos Açores, as comemorações do Dia da Europa pretendem
"valorizar a cidadania europeia e promover uma participação cívica
ativa, envolvendo os cidadãos e, em particular, a juventude nas
questões europeias, sensibilizando-os também para a importância
do seu contributo na construção do projeto europeu", lê-se na nota
do Governo açoriano.

"Ainda continua a ser importante comemorar esse dia, talvez mais
importante que há anos, porque o Dia da Europa foi criado como o
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primeiro dia de paz depois do fim da segunda guerra. Estamos a
viver o maior período de paz da história da Europa de sempre e é
necessário lembrar isso aos jovens", sublinhou o governante.

As comemorações arrancam pelas 10:00 locais (mais uma hora em
Lisboa), na Escola Básica e Secundária de Santa Maria, com a
iniciativa "A Europa é uma festa", durante a qual será executado o
Hino da Alegria por alunos do 2.º Ciclo.

Na nota, o Governo dos Açores adianta ainda que o programa
integra um mural "Pensadores do projeto europeu" e um mosaico
em retalho das bandeiras dos países da União Europeia pelo
Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia, Recolhimento de
Santa Maria Madalena e Grupo Sénior.

Oficinas e atividades educativas para alunos, a cargo de diversas
entidades da ilha, que envolverão mais de uma centena de alunos
à volta de diversas temáticas, uma aula aberta subordinada ao
tema "Os Açores, a Europa, o Futuro", uma mostra de "Trajes
tradicionais dos países da UE", são outras iniciativas.

No exterior da Pousada da Juventude de Santa Maria serão
inauguradas duas das quatro obras murais do fotógrafo mariense
Pepe Brix, no âmbito do projeto 'Alma Mater'.

De acordo com o executivo, "estas obras de arte pública dizem
respeito a mulheres marienses, como cidadãs europeias,
representadas em três obras individuais (Vila do Porto, Santo
Espírito e Almagreira) e também num mural coletivo (Vila do Porto),
homenageando a população mariense, sobretudo feminina, e
passando a mensagem de que os valores europeus são partilhados
pelas suas regiões".

A comemoração integra, pela terceira vez, a iniciativa "Rua da
Europa", com a participação dos municípios aderentes das nove
ilhas e que consiste em colocar numa rua, à escolha das
autarquias, as 28 bandeiras dos Estados membros e da União
Europeia, acrescenta a nota.

O I Concurso Literário Regional Narrativas sobre a Europa, sobre a
temática "Os Jovens, a Europa, o Futuro", também integra o
programa comemorativo do Dia da Europa e decorre até 9 de maio,
data limite para o envio de contos inéditos sobre esta temática.
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109 mil portugueses em risco 
de pobreza, privação material 
e sem trabalho em 2018

Santa Maria recebe comemorações 
do Dia da Europa nos Açores

Quase 110 mil portugueses 
viviam no ano passado em 
risco de pobreza, privação 
material severa e quase sem 
trabalhar, entre 2,2 milhões 
de pessoas que estavam em 
risco de pobreza ou exclusão 
social, sobretudo nas zonas 
norte e centro.

De acordo com os dados 
do Instituto Nacional de Es-
tatística (INE), divulgados 
ontem, sobre Rendimentos 
e Condições de Vida, no ano 
passado havia 2.223 mil pes-
soas que estavam em risco de 
pobreza ou exclusão social.

Neste número estão in-
cluídas 1.777 mil pessoas que 
estavam em risco de pobreza 
em 2017, 532 mil que viviam 
em agregados com intensida-
de laboral ‘per capita’ muito 
reduzida em 2017, e 615 mil 
pessoas que viviam em priva-
ção material severa em 2018.

“Deste conjunto, 109 mil 
pessoas encontravam-se 
simultaneamente nas três 
condições adversas: pobreza, 
privação e baixa intensidade 
laboral”, refere o INE.

A intensidade laboral ‘per 
capita’ é o grau de partici-
pação dos membros de um 
agregado familiar no mer-
cado de trabalho e o INE 
explica que “consideram-se 
em intensidade laboral ‘per 
capita’ muito reduzida to-
das as pessoas com menos de 

60 anos que (…) viviam em 
agregados familiares em que 
a população adulta dos 18 aos 
59 anos (excluindo estudan-
tes) trabalhou, em média, 
menos de 20% do tempo de 
trabalho possível”.

Já a privação material se-
vera tem a ver com os casos 
em que uma família não tem 
acesso, por motivos econó-
micos, a pelo menos quatro 
de nove itens, sendo que den-
tro desses nove itens estão 
matérias como férias, conse-
guir pagar uma despesa ines-
perada, ter televisão a cores 
ou máquina de lavar roupa.

Segundo o INE, na se-
quência dos números ante-
riores, a taxa de pobreza ou 
exclusão social foi de 21,6% 
em 2018, menos 1,7 pontos 
percentuais do que em 2017.

Tendo por base os indica-
dores pobreza, privação ma-
terial e intensidade laboral 
reduzida, o risco de pobreza 
ou exclusão social é “bastante 
mais elevado nas regiões au-
tónomas dos Açores (36,4%) 
e Madeira (31,9%).

No entanto, apesar de a 
proporção de pessoas em 
pobreza ou exclusão social 
ser mais elevada nas regiões 
autónomas, o número de 
pessoas em risco de pobreza 
ou exclusão social está sobre-
tudo concentrado nas regiões 
Norte (814 mil) e Centro (514 

mil), que juntas totalizam 
60% do total de pessoas afe-
tadas no país.

Relativamente às quase 1,8 
milhões de pessoas em risco 
de pobreza em 2017, o INE 
constatou que, nesse ano, o 
limiar de pobreza foi de 467 
euros por mês, mais 3% do 
que em 2016, sendo o valor 
mediano nacional de 9.346 
euros/ano. Nesse ano, a Área 
Metropolitana de Lisboa foi 
a única região com um ren-
dimento mediano (10.943 
euros) superior à mediana 
nacional.

Olhando para os outros 
dois indicadores, no que refe-
re à intensidade laboral para 
2017, este item foi 10% supe-
rior nas regiões autónomas, 
enquanto as regiões Centro, 
Algarve e Área Metropoli-
tana de Lisboa tinham uma 
intensidade abaixo da média 
nacional de 7,2%.

Por outro lado, o Alentejo 
foi a região com menos pes-
soas afetadas pela privação 
material severa em 2018, 
com uma taxa de 4,5%, con-
tra os Açores que teve a taxa 
mais elevada e chegou aos 
12%.

Ainda assim, a maioria dos 
residentes em privação mate-
rial severa viviam na região 
Norte (229 mil) e na Área 
Metropolitana de Lisboa (164 
mil). n

S O S  M u l h e r
296 629 757

A ilha de Santa Maria acolhe 
amanhã as comemorações 
nos Açores do Dia da Euro-
pa, com várias iniciativas de 
cariz educativo e cultural 
que pretendem incentivar a 
participação cívica ativa, em 
particular dos jovens.

As comemorações, orga-
nizadas pelo Governo Re-
gional dos Açores, através do 
gabinete do secretário regio-
nal Adjunto da Presidência 
para as Relações Externas, 
vão decorrer “sob o mote 
da juventude e do futuro da 
Europa”, adianta uma nota 
do executivo enviada hoje às 
redações.

“Em Santa Maria iremos 
fazer com os jovens da ilha e 
dos Açores uma festa à volta 
da União Europeia e expli-

car o que a Europa traz para 
o futuro e o que poderia ser 
o futuro se simplesmente não 
houvesse União Europeia, o 
que seria muito mais difícil”, 
salientou o secretário regio-
nal Adjunto da Presidência 
para as Relações Externas.

A propósito das comemo-
rações do Dia da Europa, Rui 
Bettencourt sublinhou ser 
necessário transmitir às ge-
rações mais jovens a impor-
tância da União nas vidas de 
todos.

“Somos uma região ul-
traperiférica com uma di-
mensão marítima muito im-
portante e é necessário que 
tenhamos todos esta consci-
ência”, salientou ainda.

Nos Açores, as comemo-
rações do Dia da Europa pre-

tendem “valorizar a cidada-
nia europeia e promover 
uma participação cívica ati-
va, envolvendo os cidadãos 
e, em particular, a juventu-
de nas questões europeias, 
sensibilizando-os também 
para a importância do seu 
contributo na construção do 
projeto europeu”, lê-se na 
nota do Governo açoriano.

“Ainda continua a ser im-
portante comemorar esse 
dia, talvez mais importante 
que há anos, porque o Dia 
da Europa foi criado como o 
primeiro dia de paz depois do 
fim da segunda guerra. Esta-
mos a viver o maior período 
de paz da história da Euro-
pa de sempre e é necessário 
lembrar isso aos jovens”, su-
blinhou o governante. n

Salvar a SATA é um dos principais testes 
da vida política de Vasco Cordeiro e da sua 
governação.

Os resultados assustadores 
da SATA

REFLEXOS DO QUOTIDIANO

Luís Garcia

1 Uma região arquipelágica como os Aço-
res precisam naturalmente de um siste-

ma de transportes aéreos eficaz que garanta a 
mobilidade dos açorianos e promova a coesão 
e o desenvolvimento económico de todas as 
ilhas. Foi, essencialmente, a pensar nisto que 
os pais da nossa Autonomia transformaram a 
SATA num instrumento fundamental para a 
construção da unidade e do desenvolvimento 
regionais.
Hoje, infelizmente, passados mais de 40 anos 
da implantação da Autonomia, é com tris-
teza que constato que um dos seus maiores 
falhanços é ainda não termos sido capazes de 
criar esse sistema de transportes adequado 
para servir, com eficácia e equidade, todas 
as ilhas e todos os açorianos, bem como, a 
sua economia. Mas ainda mais grave do que 
não conseguir esse sistema de transporte, é 
destruir aquele que é o seu principal ins-
trumento – a SATA – como está a fazer esta 
governação socialista. 
A cada dia que passa, a SATA mostra ter 
maiores dificuldades em servir os açorianos, 
especialmente de algumas ilhas e da diáspo-
ra; e não fosse isso já suficientemente grave, 
ainda vem acumulando prejuízos fruto de 
opções erradas do Governo da Região e da 
incompetência das suas administrações dos 
últimos anos.

2 Se os resultados negativos de 2017 (41 
milhões de euros) já haviam sido um de-

sastre, os de 2018 recentemente conhecidos, 
são terríveis e altamente assustadores para 
a empresa e para os Açores. O Grupo SATA 
encerrou o ano de 2018 com um resultado 
negativo de 53,3 milhões de euros!
Os responsáveis por este desastre em que se 
encontra a SATA são os sucessivos governos 
regionais socialistas. Disso ninguém pode 
ter dúvidas. Este trajeto de falência começou 
com Carlos César e acentuou-se e muito com 
Vasco Cordeiro. Em 2007, quando correram 
com o Eng. António Cansado da presidência 
da SATA, esta tinha capitais próprios posi-
tivos de 32,7 milhões de euros, desde esse 
período aquela empresa perdeu mais de 200 
milhões de euros. Arrepiante! 
Durante este período o maior responsável 
político pela SATA foi Vasco Cordeiro, pri-
meiro como Secretário da Economia e depois 
como Presidente do Governo Regional. 

Factual!

3 Os erros cometidos na gestão da SATA 
foram muitos e graves. Para mim o prin-

cipal erro foi o de desvirtuarem e esquecerem 
a sua missão primordial. A SATA deve-se 
preocupar prioritariamente com o transporte 
inter-ilhas e garantir a ligação dos açorianos 
ao continente português e às nossas comu-
nidades de emigrantes. Ora especialmente a 
SATA internacional, sem assegurar devida-
mente, em muitas ocasiões, aquelas que eram 
as suas prioridades, e sem ser preparada para 
tal, quis aventurar-se, muitas vezes obrigada 
pelo Governo a fazer outro tipo de rotas, 
algumas delas absolutamente ruinosas para a 
empresa.

4 A SATA foi criada para unir os Açores e 
contribuir para a sua coesão económica e 

territorial. Neste domínio também se come-
teram erros graves. Nos últimos anos a SATA 
tem sido utilizada pelos governos socialis-
tas como um instrumento para construir e 
alicerçar um modelo de desenvolvimento 
da Região cada vez mais centralista, dese-
quilibrado e acentuador de assimetrias. Hoje 
é verificável o desejo de muitos defensores 
desse modelo que exista apenas uma única 
porta de entrada e saída na Região. O esvazia-
mento da rota direta Horta-Lisboa é apenas 
uma evidência dessa estratégia sub-reptícia, 
quando uma das preocupações da Azores 
Airlines devia ser a de assegurar exatamente 
o contrário, ou seja, uma adequada oferta 
nas gateways de serviço público que não têm 
outras companhias alternativas.
Para constatar tudo isso basta consultar a 
programação da SATA para este verão IATA 
para o Faial. Estamos já em vários períodos e 
dias, quer nas ligações inter-ilhas e quer nas 
com Lisboa, sem lugares disponíveis. E não 
me venham com a conversa que se for neces-
sário a oferta será reforçada, porque isso, na 
maior parte dos casos, não tem acontecido 
nos anos transatos e reforços de última hora 
pouco adiantam, pois ninguém programa e 
faz férias em lista de espera.

5 Perante estes resultados é urgente salvar 
a SATA. E isso exige muito mais do que 

declarar que os resultados são insustentáveis, 
como fez Vasco Cordeiro. Há que assumir os 
erros cometidos e ter a coragem e a abertura 
para, antes que seja tarde de mais, encon-
trar soluções para reestruturar e redefinir a 
missão desta empresa vital para os Açores. 
Salvar a SATA é um dos principais testes 
da vida política de Vasco Cordeiro e da sua 
governação. n
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2019.05.09 – 08H30 

 

 
Dia da Europa. Hoje comemora-se o Dia da Europa, uma data para festejar a paz e a 

unidade do continente europeu. Nos Açores, as comemorações oficiais vão realizar-se em 

Santa Maria com exposições, debates, música e homenagens. 
 



 
  

TELEJORNAL – 2019.05.09 

 

 

Dia da Europa. As comemorações regionais do Dia da Europa decorreram este ano na 

ilha de Santa Maria. O programa foi preenchido com diversas iniciativas de cariz 

educativo e cultural. (Reportagem inclui declarações do Secretário Regional Adjunto da 

Presidência para as Relações Externas) 

 

Reportagem (13’50 a 16’37) - https://www.rtp.pt/play/p56/e405991/telejornal-acores 

 

 

https://www.rtp.pt/play/p56/e405991/telejornal-acores


 
 

2019.05.09 –12H00 
 

 

 

Dia da Europa. Governo Regional assinala hoje, o Dia da Europa, na Ilha de Santa 

Maria, com a realização de diversas iniciativas de cariz educativo e cultural, com o 

objetivo de envolver os cidadãos, e sobretudo os jovens, nas questões europeias. 
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Dia da Europa. As comemorações regionais do Dia da Europa decorreram este ano na 

ilha de Santa Maria. O programa foi preenchido com diversas iniciativas de cariz 

educativo e cultural. (Reportagem inclui declarações do Secretário Regional Adjunto da 

Presidência para as Relações Externas) 

 

Reportagem (13’50 a 16’37) - https://www.rtp.pt/play/p56/e405991/telejornal-acores 
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Vila do Porto, 10 de Maio de 2019

União entre gerações é exemplo para o que a União Europeia deve ser,
afirma Rui Bettencourt
O Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas destacou, em Vila do Porto, a “união
entre gerações” a que se assistiu nas comemorações regionais do Dia da Europa, promovidas pelo Governo dos
Açores.
 
“Assistimos em Santa Maria a um dia exemplar. Exemplar porque queremos destacar a união entre gerações que
houve aqui”, afirmou Rui Bettencourt, frisando que “foram crianças, foram jovens, foram adolescentes, foram
pessoas mais maduras, foram seniores, que se envolveram para se associarem a este Dia da Europa”.
 
“Esta ideia de união entre gerações é fundamental também como exemplo para o que a União Europeia deve ser”,
com a união entre povos e mostrando a sua diversidade, frisou.
 
O titular da pasta das Relações Externas sublinhou ainda que as comemorações, que decorreram quinta-feira em
Vila do Porto, ficaram marcadas pela “garra dos jovens Açorianos”, querendo saber mais e respondendo
positivamente ao apelo para participarem na construção da Europa.
 
“Também vimos aqui uma ação exemplar, que foi homenagear cidadãs marienses como cidadãs europeias”,
referiu Rui Bettencourt, salientando que as homenageadas são “senhoras de luta, de trabalho, de garra”, que
ajudaram a construir Santa Maria e os Açores e que são um exemplo para os jovens Açorianos.
 
No âmbito das comemorações do Dia da Europa e integrado no projeto 'Alma Mater', do fotógrafo mariense Pepe
Brix, foram inauguradas duas obras de arte pública junto à Pousada de Juventude, em Vila do Porto, que
homenageiam sete mulheres marienses.
 
“Foram sete senhoras de Santa Maria, sete Açorianas, sete cidadãs dos Açores que, pela sua ação como cidadãs
Açorianas e cidadãs Marienses, agiram para que a Europa pudesse avançar”, afirmou Rui Bettencourt, sublinhando
que “os Açores são uma região importante na União Europeia e os cidadãos açorianos são cidadãos importantes na
União Europeia”.
 
Na inauguração, num ato simbólico, foi oferecida às senhoras uma cópia da primeira página de jornais açorianos
do dia em que nasceram.
 
As comemorações regionais do Dia da Europa na ilha de Santa Maria envolveram a comunidade escolar e
várias associações e entidades, que colaboraram nas diversas iniciativas de cariz educativo e cultural que
decorreram ao longo do dia dirigidas aos vários níveis de ensino.
 
O programa arrancou com a execução do Hino da Alegria e um momento artístico, a anteceder a inauguração do
mural dos pensadores do projeto europeu e de um mosaico em retalho com as bandeiras dos países da União
Europeia.
 
No âmbito destas comemorações, o Secretário Regional proferiu uma aula aberta sobre ‘Os Açores, a Europa e o
Futuro’, dirigida a mais de uma centena de alunos do Ensino Secundário, e realizaram-se oficinas e atividades
educativas para alunos do 1.º Ciclo e do 5.º ano sobre temáticas variadas, a cargo de diversas entidades da ilha,
que envolveram cerca de duas centenas de alunos.
 
Na Pousada da Juventude foi também inaugurada a mostra 'Trajes tradicionais dos países da UE', que fica
patente até ao fim de maio.
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A questão do “Fons” do
 “Fonshonorum” do Senhor 

de Santar
 de, quanto a ser plausível “herdeiro” do Trono de Portugal, tendo 
o seu tetravô, tal como todos os seus directos descendentes perdido 
por DECRETO REAL os títulos e as conglomeradas prerrogativas 

reais –ad eternum ?

União entre gerações é exemplo 
para o que a União Europeia 
deve ser, afirma Rui Bettencourt

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Ex-
ternas destacou, em Vila do Porto, a “união entre gerações” a que se as-
sistiu nas comemorações regionais do Dia da Europa, promovidas pelo 
Governo dos Açores.

 “Assistimos em Santa Maria a um dia exemplar. Exemplar porque 
queremos destacar a união entre gerações que houve aqui”, afirmou Rui 
Bettencourt, frisando que “foram crianças, foram jovens, foram adoles-
centes, foram pessoas mais maduras, foram seniores, que se envolveram 
para se associarem a este Dia da Europa”.

 “Esta ideia de união entre gerações é fundamental também como 
exemplo para o que a União Europeia deve ser”, com a união entre po-
vos e mostrando a sua diversidade, frisou.

 O titular da pasta das Relações Externas sublinhou ainda que as co-
memorações, que decorreram Quinta-feira em Vila do Porto, ficaram 
marcadas pela “garra dos jovens açorianos”, querendo saber mais e res-
pondendo positivamente ao apelo para participarem na construção da 
Europa.

 “Também vimos aqui uma ação exemplar, que foi homenagear ci-
dadãs marienses como cidadãs europeias”, referiu Rui Bettencourt, sa-
lientando que as homenageadas são “senhoras de luta, de trabalho, de 
garra”, que ajudaram a construir Santa Maria e os Açores e que são um 
exemplo para os jovens Açorianos.

 No âmbito das comemorações do Dia da Europa e integrado no pro-
jeto ‘Alma Mater’, do fotógrafo mariense Pepe Brix, foram inauguradas 
duas obras de arte pública junto à Pousada de Juventude, em Vila do 
Porto, que homenageiam sete mulheres marienses.

 “Foram sete senhoras de Santa Maria, sete açorianas, sete cida-
dãs dos Açores que, pela sua acção como cidadãs açorianas e cidadãs 
marienses, agiram para que a Europa pudesse avançar”, afirmou Rui 
Bettencourt, sublinhando que “os Açores são uma região importante na 
União Europeia e os cidadãos açorianos são cidadãos importantes na 
União Europeia”.

 Na inauguração, num acto simbólico, foi oferecida às senhoras uma 
cópia da primeira página de jornais açorianos do dia em que nasceram.

 As comemorações regionais do Dia da Europa na ilha de Santa Maria 
envolveram a comunidade escolar e várias associações e entidades, que 
colaboraram nas diversas iniciativas de cariz educativo e cultural que 
decorreram ao longo do dia dirigidas aos vários níveis de ensino.

 O programa arrancou com a execução do Hino da Alegria e um mo-
mento artístico, a anteceder a inauguração do mural dos pensadores do 
projecto europeu e de um mosaico em retalho com as bandeiras dos 
países da União Europeia.

 No âmbito destas comemorações, o Secretário Regional proferiu uma 
aula aberta sobre ‘Os Açores, a Europa e o Futuro’, dirigida a mais de 
uma centena de alunos do ensino secundário, e realizaram-se oficinas 
e actividades educativas para alunos do 1.º Ciclo e do 5.º ano sobre 
temáticas variadas, a cargo de diversas entidades da ilha, que envolve-
ram cerca de duas centenas de alunos.

 Na Pousada da Juventude foi também inaugurada a mostra ‘Trajes 
tradicionais dos países da UE’, que fica patente até ao fim de Maio.

SERÁ QUE a REPÚBLICA PORTUGUESA, 
maçónica|carbonária na sua génese e que foi res-
ponsável directa ou indiretamente pelo Regicídio 
pode DETERMINAR “FONS HONORUM” a esse 
convencido legatário? O Povo Português, muito par-
ticularmente os monárquicos nacionais, deviam saber 
muito bem, e de forma particular e hereditariamen-
te esclarecida os aristocratas que “Fons Honorum”, 
sendo uma expressão latina para Fonte de Honra, é 
uma declaração que refere o direito legítimo que um 
Chefe de Estado tem, em virtude da sua posição ofi-
cial, quer na monarquia ou em república, de atribuir 
condecorações no último caso, sendo que, no primei-
ro caso, pode conferir títulos nobiliárquicos, Ordens 
de Cavalaria ou Ordens de Mérito a pessoas que se 
destaquem por serviços prestados à sociedade. Neste 
contexto, e após o fim do feudalismo e, por conse-
guinte, desde o surgimento dos Estados Nacionais 
por volta do século XIII, tanto as Ordens de Cavalaria 
como os Títulos de Nobreza (nas monarquias) torna-
ram-se propriedade e domínio do soberano (ou chefe 
de estado) que as davam para recompensar apenas os 
seus súbditos (cidadãos) mais leais e merecedores, ou 
seja, os governantes e chefes de Estado tornaram-se 
a única “fonte da honra” das suas respectivas nações. 
Assim, creio que a questão sobre se uma ORDEM é 
uma ordem legítima de CAVALARIA ou uma “su-
posta” ordem está sempre ligada à “Fons Honorum”. 
Por outras palavras, refiro uma “Fonte de Honra” le-
gítima que corresponda a alguém que seja considera-
do soberano desde, ou depois, do momento em que a 
Ordem foi criada; possuir características de soberano 
antes da criação de uma Ordem, e ser considerado 
fidedigno para criar uma Ordem de Cavalaria apenas 
se o anterior soberano não tiver abdicado antes da 
criação da Ordem, mas sim, ter sido deposto ou ter 
perdido o seu poder de alguma forma. Actualmente, 
alguém que seja Cavaleiro ou tenha nascido no seio 
da Nobreza, não pode conceder títulos nobiliárquicos, 
de Cavalaria ou de Ordens de Cavalaria a outrem. As-
sim, de acordo com a Lei Internacional, e com a Tra-
dição, ninguém pode ser “fonte de honra”, a não ser 
tão-somente um soberano em exercício ou sem trono, 
mesmo vivendo em exílio, ou seja, um chefe de Es-
tado ou Chefe de uma Casa Real. Interessantemente, 
lembro que, mesmo o Papa, é Fons Honorum não por 
sua qualidade de chefe religioso, mas de Chefe-de-

Estado (principado ou papado). E, tal como sabemos, 
a Santa Sé é, de jure, realmente um país, mesmo que 
estivesse por alguma razão fora do Vaticano!

Ora, incidindo no mote cardeal desta explanação, 
desejo lembrar a todos os leitores que, após a súbita 
e muito suspeita morte do último monarca português, 
El-Rei Dom Manuel II, os diversos organismos mo-
nárquicos à altura existentes, como a Causa Monár-
quica que, por vezes se confundia e alienava fazendo 
o rei antes da sua extinção e em exílio descontente e 
triste, especialmente por via do Integralismo Lusita-
no, também os Delegados dos Antigos Combatentes, 
etc., sob a presidência do Lugar-Tenente de Sua Ma-
jestade o Senhor Dom Manuel II não deu prossegui-
mento nem aval para que os abjurados “primos” – em 
sexto, sétimo, oitavo e nono grau -  dessem continui-
dade na Chefia da Sereníssima Casa de Bragança e da 
Casa Real Portuguesa, por via que a linha genealógi-
ca oriunda de Dom Miguel, o usurpador e absolutista, 
absolutamente culpado da guerra civil para levar a 
cabo um governo absolutista, seguindo os intentos de 
sua mãe, Dona Carlota Joaquina, através da repre-
sentação do seu neto o Senhor Duarte Nuno e, hoje 
em dia, pelo Senhor Duarte Pio de Bragança, perdeu 
– por DECRETO de DONA MARIA I - o direito 
aos graus, títulos e honrarias que pudessem dirigir 
essa família de apostatados e traidores à hipótese da 
Restauração do Trono de Portugal. Portanto, a conti-
nuidade dinástica, ou seja, a continuidade histórica, 
coube à Infanta de Portugal, SAR Dona Maria Pia 
de Bragança-Wettin (a Princesa propositadamente 
ignorada), realmente pela mão de seu Augusto Pai, 
El-Rei Dom Carlos I, declarada sua filha com todos 
os direitos e prerrogativas de Infanta de Portugal, 
portanto XXIª Duquesa de Bragança após a morte do 
último Rei de Portugal, Dom Manuel II, seu meio-
irmão, que não deixou filhos nem nunca perfilhou ou 
reconheceu quaisquer direitos dinásticos da descen-
dência miguelista; pelo contrário, fê-los jurar fideli-
dade à distância. E isto é História impoluta e válida, 
realmente documentada. Por conseguinte, em abono 
da verdade, o “Fons Honorum” pretensamente glori-
ficado em 1932 pelos maneirismos administrativos da 
república que pretenderam dar “continuidade” dinás-
tica em república da Sereníssima Casa de Bragança, 
através dos descendentes de Dom Miguel, é nula, 
desleal e vergonhosa, sendo uma falácia que tem de 
ser desmascarada vezes sem conta, infelizmente pe-
rante a perda da coluna vertebral de uma aristocracia 
caduca que se encurva para não perder o tacho ou os 
selfies  momentâneos que essa família faz produzir à 
custa da crença e boa vontade do Povo Português!

Em suma, todos os pseudo Documentos da 
Aclamação do “proclamado rei” Duarte II, usando 
indevidamente o nome de João d´Azevedo Coutinho, 
último lugar-tenente de El-Rei Dom Manuel II, são 
uma dissimulação, um teatro e um autêntico embuste 
que não mais convence os portugueses mais precavi-
dos, e são já milhares!

Voltarei ao assunto se preciso for!

Por: Carlos Amaral

Directo ao Assunto

Comemorações marcadas pela garra dos jovens
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União entre gerações é exemplo para o que a União Europeia deve 
ser, afirma Rui Bettencourt 
 10 Maio, 2019 
 

 

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas destacou, em Vila 

do Porto, a “união entre gerações” a que se assistiu nas comemorações regionais do Dia da 

Europa, promovidas pelo Governo dos Açores. 

 
 

“Assistimos em Santa Maria a um dia exemplar. Exemplar porque queremos destacar a união 

entre gerações que houve aqui”, afirmou Rui Bettencourt, frisando que “foram crianças, 

foram jovens, foram adolescentes, foram pessoas mais maduras, foram seniores, que se 

envolveram para se associarem a este Dia da Europa”. 

“Esta ideia de união entre gerações é fundamental também como exemplo para o que a União 

Europeia deve ser”, com a união entre povos e mostrando a sua diversidade, frisou. 
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O titular da pasta das Relações Externas sublinhou ainda que as comemorações, que 

decorreram quinta-feira em Vila do Porto, ficaram marcadas pela “garra dos jovens 

Açorianos”, querendo saber mais e respondendo positivamente ao apelo para participarem 

na construção da Europa. 

“Também vimos aqui uma ação exemplar, que foi homenagear cidadãs marienses como 

cidadãs europeias”, referiu Rui Bettencourt, salientando que as homenageadas são “senhoras 

de luta, de trabalho, de garra”, que ajudaram a construir Santa Maria e os Açores e que são 

um exemplo para os jovens Açorianos. 

No âmbito das comemorações do Dia da Europa e integrado no projeto ‘Alma Mater’, do 

fotógrafo mariense Pepe Brix, foram inauguradas duas obras de arte pública junto à Pousada 

de Juventude, em Vila do Porto, que homenageiam sete mulheres marienses. 

“Foram sete senhoras de Santa Maria, sete Açorianas, sete cidadãs dos Açores que, pela sua 

ação como cidadãs Açorianas e cidadãs Marienses, agiram para que a Europa pudesse 

avançar”, afirmou Rui Bettencourt, sublinhando que “os Açores são uma região importante 

na União Europeia e os cidadãos açorianos são cidadãos importantes na União Europeia”. 

Na inauguração, num ato simbólico, foi oferecida às senhoras uma cópia da primeira página 

de jornais açorianos do dia em que nasceram. 

As comemorações regionais do Dia da Europa na ilha de Santa Maria envolveram a 

comunidade escolar e várias associações e entidades, que colaboraram nas diversas 

iniciativas de cariz educativo e cultural que decorreram ao longo do dia dirigidas aos vários 

níveis de ensino. 

O programa arrancou com a execução do Hino da Alegria e um momento artístico, a 

anteceder a inauguração do mural dos pensadores do projeto europeu e de um mosaico em 

retalho com as bandeiras dos países da União Europeia. 

No âmbito destas comemorações, o Secretário Regional proferiu uma aula aberta sobre ‘Os 

Açores, a Europa e o Futuro’, dirigida a mais de uma centena de alunos do Ensino 

Secundário, e realizaram-se oficinas e atividades educativas para alunos do 1.º Ciclo e do 5.º 

ano sobre temáticas variadas, a cargo de diversas entidades da ilha, que envolveram cerca de 

duas centenas de alunos. 

Na Pousada da Juventude foi também inaugurada a mostra ‘Trajes tradicionais dos países da 

UE’, que fica patente até ao fim de maio. 
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União entre gerações é exemplo para o que a União Europeia deve ser,
afirma Rui Bettencourt

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas destacou, em Vila do Porto,

a “união entre gerações” a que se assistiu nas comemorações regionais do Dia da Europa,

promovidas pelo Governo dos Açores.

 
“Assistimos em Santa Maria a um dia exemplar. Exemplar porque queremos destacar a união entre gerações
que houve aqui”, afirmou Rui Bettencourt, frisando que “foram crianças, foram jovens, foram adolescentes,
foram pessoas mais maduras, foram seniores, que se envolveram para se associarem a este Dia da Europa”.
 
“Esta ideia de união entre gerações é fundamental também como exemplo para o que a União Europeia deve
ser”, com a união entre povos e mostrando a sua diversidade, frisou.
 
O titular da pasta das Relações Externas sublinhou ainda que as comemorações, que decorreram quinta-feira
em Vila do Porto, ficaram marcadas pela “garra dos jovens Açorianos”, querendo saber mais e respondendo
positivamente ao apelo para participarem na construção da Europa.
 
  

“Também vimos aqui uma ação exemplar, que foi homenagear cidadãs marienses como cidadãs europeias”,
referiu Rui Bettencourt, salientando que as homenageadas são “senhoras de luta, de trabalho, de garra”, que
ajudaram a construir Santa Maria e os Açores e que são um exemplo para os jovens Açorianos.
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No âmbito das comemorações do Dia da Europa e integrado
no projeto 'Alma Mater', do fotógrafo mariense Pepe Brix,
foram inauguradas duas obras de arte pública junto à
Pousada de Juventude, em Vila do Porto, que homenageiam
sete mulheres marienses.
 
“Foram sete senhoras de Santa Maria, sete Açorianas, sete
cidadãs dos Açores que, pela sua ação como cidadãs
Açorianas e cidadãs Marienses, agiram para que a Europa
pudesse avançar”, afirmou Rui Bettencourt, sublinhando que
“os Açores são uma região importante na União Europeia e os
cidadãos açorianos são cidadãos importantes na União

Europeia”.
 
Na inauguração, num ato simbólico, foi oferecida às senhoras uma cópia da primeira página de jornais açorianos
do dia em que nasceram.
 
As comemorações regionais do Dia da Europa na ilha de Santa Maria envolveram a comunidade escolar e
várias associações e entidades, que colaboraram nas diversas iniciativas de cariz educativo e cultural que
decorreram ao longo do dia dirigidas aos vários níveis de ensino.
 
O programa arrancou com a execução do Hino da Alegria e um momento artístico, a anteceder a inauguração do
mural dos pensadores do projeto europeu e de um mosaico em retalho com as bandeiras dos países da União
Europeia.
 
No âmbito destas comemorações, o Secretário Regional proferiu uma aula aberta sobre ‘Os Açores, a Europa e o
Futuro’, dirigida a mais de uma centena de alunos do Ensino Secundário, e realizaram-se oficinas e atividades
educativas para alunos do 1.º Ciclo e do 5.º ano sobre temáticas variadas, a cargo de diversas entidades da
ilha, que envolveram cerca de duas centenas de alunos.
 
Na Pousada da Juventude foi também inaugurada a mostra 'Trajes tradicionais dos países da UE', que fica
patente até ao fim de maio.
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Ponta Delgada, 16 de Maio de 2019

Alunos da Escola de Santa Maria vencem concurso multimédia “Os
Jovens, a Europa, o Futuro”
A equipa "Cagarros Europeus", da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, foi a grande vencedora do concurso
multimédia “os Jovens, a Europa, o Futuro”, promovido pelo Governo dos Açores no âmbito das comemorações do
Dia da Europa 2019 e do programa “Cidadania Europeia – A Europa para os Açorianos”.
 
Esta equipa, formada pelos alunos Isabela Quadrado, João Raposo e Pedro Amaral, sob a responsabilidade do
professor Rui Quadrado, ficou em primeiro lugar a nível regional e além de o seu vídeo ter sido emitido pela RTP
Açores no Dia da Europa, foram premiados com uma viagem a Bruxelas, que incluirá a visita a instituições e
organismos europeus, e ainda com um conjunto de quinze livros para a biblioteca escolar.
 
A segunda classificada a nível regional foi a equipa "Passageiros em Trânsito", da Escola Básica e Secundária de
Velas, na ilha de São Jorge, composta pelos alunos Beatriz Reis, Filipe Azevedo e Rodrigo Silva e tendo o professor
João Silva como responsável, que recebem um Cartão Interjovem para cada aluno e ainda um conjunto de dez
livros para a biblioteca escolar.
 
Já em terceiro lugar ficou a equipa "Os Fuzeiros" da Escola Profissional da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel,
formada pelos alunos Débora Ferreira, Telma Moniz e Rodrigo Furtado, sob a orientação do professor Nuno
Gaudêncio, que também recebem um Cartão Interjovem para cada aluno e a oferta de cinco livros para a
biblioteca escolar.
 
Foram ainda finalistas deste concurso a equipa "Viajantes no Tempo" da Escola Básica e Secundária Mouzinho da
Silveira, na ilha do Corvo, com os alunos Alexandre Patrício, Sara Sacramento e Tanea Sacramento, e tendo a
professora Tânia Coelho como responsável, e a equipa "Fenix" da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia
de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, com os alunos Ana Bárbara Tavares, Maria de Fátima Ferreira e Vanessa
Rocha, sob a responsabilidade da professora Diana Vieira.
 
O júri do concurso multimédia - composto por Berta Miúdo, da Universidade dos Açores; Bruno Correia, da RTP
Açores; Fátima Senra Estrela, da Direção Regional da Juventude; Paulo Pacheco, do Gabinete do Secretário
Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas e Rogério Martins, da Direção Regional dos Assuntos
Europeus - apurou o melhor trabalho de cada ilha do arquipélago, bem como os primeiros três classificados a nível
regional, apurados de entre os finalistas de cada ilha.
 
Os trabalhos vencedores e finalistas, um por cada ilha participante, encontram-se divulgados no Portal do
Governo, no canal youtube do Governo dos Açores e na página Facebook "Relações Externas e Assuntos Europeus 
- Governo dos Açores".
 
O concurso multimédia subordinado ao tema "Os jovens, A Europa e o futuro", destinou-se a alunos do ensino
secundário e profissional da Região, até aos 20 anos de idade, visando envolver os cidadãos e em particular a
juventude nas questões europeias, procurando incentivar os jovens na pesquisa e divulgação do impacto da União
Europeia nos Açores, sensibilizando para a importância dos jovens para a construção da Europa, bem como
promovendo conhecimentos relativos à União Europeia.
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