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Polícia Judiciária deteve dois 
homens por crimes sexuais

Autarquia  
de Vila Franca 
cede 139 
computadores 
às escolas

O Município de Vila Franca 
do Campo cedeu 139 compu-
tadores portáteis, adquiridos 
por cerca de 50 mil euros, às 
escolas do concelho. 

A Escola Básica e Secundá-
ria Armando Côrtes-Rodri-
gues recebeu 65 e a Escola 
Básica e Integrada de Ponta 
Garça 74, através da celebra-
ção de contratos de comoda-
to, anunciou ontem o muni-
cípio em nota de imprensa. 

Estes computadores portáteis 
destinam-se a ser cedidos pelas 
referidas escolas aos alunos que 
deles necessitem para garantir 
o respetivo acesso às aulas mi-
nistradas através da “Telesco-
la” e/ou ensino à distância, pelo 

Detidos davam droga para aliciar menores para práticas sexuais

Uma investigação da Polícia Ju-
diciária, numa ilha do grupo cen-
tral, permitiu deter dois homens, 
com 43 e 70 anos, suspeitos da au-
toria de diversos crimes sexuais.  

“Relativamente ao detido com 
43 anos, existem fortes indícios 
da prática dos crimes de lenocí-
nio de menores e de tráfico de es-
tupefacientes, agravado, sendo 
vítima um adolescente, o qual foi 
aliciado para a prostituição, du-
rante cerca de três anos, rece-
bendo como contrapartida pro-
dutos estupefacientes, incluindo 
as novas substâncias psicoativas”, 
refere o comunicado divulgado 
pela Polícia Judiciária.  

Nesta operação foi ainda de-
tido um homem de 70 anos, que 
está “fortemente indiciado da 
prática de um crime de abuso se-
xual de crianças, vitimando um 
menor com 13 anos, para além 

de um crime de lenocínio de me-
nores contra o adolescente an-
teriormente indicado, com a va-
riante da contraprestação das 
práticas sexuais ter assumido a 
natureza pecuniária”.    

Os detidos foram presentes 

às autoridades judiciárias, ten-
do-lhes sido aplicada a medida 
de coação de prisão preventiva. 

A operação desenvolvida 
pela Polícia Judiciária contou 
com o apoio da Polícia de Se-
gurança Pública.    LPS 
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prazo correspondente a um ano 
letivo. E, na eventualidade de 
não ser necessário utilizar os 
equipamentos no âmbito do en-
sino à distância, as escolas terão 
a responsabilidade na sua utili-
zação, nomeadamente para sa-
las de TIC, empréstimos a alu-
nos, explica a autarquia em nota 
de imprensa. 

Os equipamentos devem ser 
devolvidos aos estabelecimen-
tos de ensino, no termo de cada 
ano letivo, em bom estado de 
conservação, ressalvadas as de-
teriorações resultantes de uma 
normal e prudente utilização, 
refere a mesma nota. 

Com esta medida, a autar-
quia afirma que pretende 
“promover o sucesso educa-
tivo da sua população, e apre-
senta-se como agente ativo na 
importante estratégia de com-
bate ao abandono escolar. Tal 
medida permite, ainda, pla-
near o próximo ano letivo, que 
se avizinha, antevendo possí-
veis necessidades do sistema 
educativo local”.  PG

Pedro Albergaria primeiro  
na lista de promoção à Relação

O juiz Pedro Soares de Alber-
garia, presidente do Tribunal 
da Comarca dos Açores, foi o 
primeiro classificado do 9.º 
concurso curricular de acesso 
aos tribunais de Relação, se-
gundo divulgou o Conselho 
Superior de Magistratura.  

O resultado deste concurso 
permite ao juiz Pedro Soares 
de Albergaria ser colocado, no 
próximo movimento judicial, 
num Tribunal da Relação.  

Devido à situação da pan-
demia, este ano, não vai ocor-
rer nenhuma mudança no 
quadro dos juízes. Isto im-
plica que a subida do juiz ape-
nas será concretizada, no ve-
rão de 2021.  

Existe ainda a possibilida-
de do juiz Pedro Albergaria 
ser colocado num tribunal da 
Relação, mas manter-se como 
juiz presidente do Tribunal da 
Comarca dos Açores.  

Esta promoção do juiz Pe-
dro Albergaria, que durante 
os últimos anos se destacou 
como juiz de instrução cri-
minal e juiz de círculo de 
Ponta Delgada, representa 

um sinal da qualidade dos 
juízes nos Açores.  

É que neste concurso hou-
ve ainda a promoção do juiz 
Pedro Lima, colocado no Tri-
bunal de Família e Menores 

Juiz Pedro Soares de Albergaria ficou em primeiro lugar no concurso de promoção a desembargador

ARQUIVO AO / EDUARDO RESENDES

Juiz presidente  
do Tribunal  
da  Comarca  
dos Açores foi  
o primeiro classificado  
no concurso  
de promoção  
a desembargador

LUÍS PEDRO SILVA 
lsilva@acorianooriental.pt

de Ponta Delgada, que ficou 
em 9.º lugar a nível nacional, 
garantindo uma vaga como 
juiz desembargador.  

Atualmente existem três 
juízes, residentes nos Açores, 
a trabalhar em tribunais da 
Relação e um juiz no Supre-
mo Tribunal de Justiça.  

Raul Borges, natural de 
Ponta Delgada, está colocado 
desde 2007 no Supremo Tri-
bunal de Justiça, como juiz 
conselheiro.  

No Tribunal da Relação de 
Évora estão colocados os juí-
zes Paulo Amaral, antigo juiz 
do Tribunal de Trabalho de 
Ponta Delgada, que trabalha 
na Secção Cível do Tribunal 
da Relação de Évora.  

O juiz Moreira das Neves, 
antigo juiz presidente do Tri-
bunal da Comarca dos Açores, 
está na Secção Criminal do Tri-
bunal da Relação de Évora.  

A juíza Paula Santos, que 
trabalhou no círculo de An-
gra do Heroísmo, está na Sec-
ção Social do tribunal da Re-
lação de Lisboa.  

A Região conta ainda com 
outros juízes com uma clas-
sificação de muito bom,  co-
locados nas diversas unida-
des do Tribunal da Comarca 
dos Açores, que podem aspi-
rar a  uma promoção ao car-
go de desembargador ao lon-
go dos próximos concursos 
promovidos pelo Conselho 
Superior da Magistratura.   


