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Ponta Delgada ganha mais  
um juiz para a área criminal

O Conselho Superior de Magis-
tratura reforçou o quadro de juízes 
na Comarca dos Açores com mais 
um juiz na Instância Local Crimi-
nal do Tribunal de Ponta Delgada. 

Segundo o projeto de movi-
mento judicial de 2017, que de-
corre em setembro, a juíza Luísa 
Sousa, que estava colocada no Juí-
zo de Execução do Tribunal do 
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Entroncamento, será colocada 
como juíza auxiliar nos juízos cri-
minais de Ponta Delgada. Esta co-
locação vai permitir diminuir a 
pendência processual e acelerar 
os julgamentos dos processos com 
penas até cinco anos de prisão. 

No Tribunal de Vila Franca do 
Campo vai sair o juiz Jorge Fer-
nandes, que será colocado no Tri-
bunal de Cinfães, sendo substi-
tuído por Tiago Santos, que estava 
colocado no Tribunal de Santa 
Cruz da Graciosa. 

No Tribunal de Santa Cruz das 
Flores vai ficar colocado o juiz An-
tónio Calado, que substitui a juí-
za Sandra Neves.  

 
Juiz presidente promovido 
O juiz presidente do Tribunal da 
Comarca dos Açores, Moreira das 

Caminho do Lenho vai ser 
alargado pela autarquia 
O Governo Regional cedeu uma 
parcela de uma área contígua ao 
Caminho do Lenho, localizado na 
freguesia da Achada, à Câmara 
Municipal do Nordeste (CMN), 
que vai proceder a obras de cor-
reção e alargamento do troço 
agrícola.  

A  cedência está plasmada na 
Resolução do Conselho do Go-
verno nº 64/2017 de 22 de junho,  
que declarou a utilidade pública 
à autarquia nordestense de uma 
parcela correspondente à área de 
189,50 metros quadrados. 

 “Este problema arrastava-se à 
imenso tempo, desde os anterio-
res executivos da junta de fregue-
sia e da câmara municipal, que 
inauguraram uma obra incom-
pleta”, acusa o  presidente da 
CMN, citado por uma nota de im-
prensa municipal. 

O autarca Carlos Mendonça re-
fere que agora o “assunto está re-
solvido”  que este será  “mais um 
arrumar de casa deste executivo 
em prol dos lavradores e da agri-
cultura da freguesia da Achada e 
Achadinha”.� MBM

Neves, foi promovido a juiz de-
sembargador do Tribunal da Re-
lação de Lisboa, mas vai man-
ter-se em funções como juiz 
presidente da Comarca dos Aço-
res, em regime de comissão de ser-
viço.  

Quando cessar a sua comissão 
como juiz presidente da Comar-
ca dos Açores, Moreira das Neves  
passa a trabalhar no Tribunal da 
Relação de Lisboa, e poderá ser 
substituído por um juiz de direi-
to que tenha frequentado uma 
formação na gestão e adminis-
tração dos tribunais.  

Este ano o juiz Pedro Soares Al-
bergaria frequentou essa forma-
ção, sendo que durante o próximo 
ano será enviado outro juiz da Co-
marca dos Açores para esta for-
mação.�  

Navio D.Carlos I 
chega amanhã 
para reforçar 
Marinha 
O Navio da República Portugue-
sa (NRP) ‘D. Carlos I’ chega ama-
nhã, pelas 8h00, ao porto de Pon-
ta Delgada e vem para reforçar o 
dispositivo naval do Comando da 
Zona Marítima dos Açores, per-
manecendo na Região até ao iní-
cio de setembro. 

Segundo uma nota de impren-
sa,  o navio será comandado pelo 
Capitão-de-fragata António José 
Henrique de Albuquerque e Sil-
va, e terá como missão efetuar o 
levantamento hidrográfico oceâ-
nico nos grupos oriental e central 
do arquipélago dos Açores, bem 
como participar em ações de bus-
ca e salvamento. 

Por sua vez, no Porto Pipas, em 
Angra do Heroísmo, o Navio da 
República Portuguesa Jacinto 
Cândido vai estar hoje aberto ao 
público no período das 10h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00. 
Amanhã as visitas decorrerão  das 
10h00 às 12h00 e das 14h00 às 
15h00 no mesmo local. 

A Corveta Jacinto Cândido é o 
segundo de uma série de seis na-
vios da classe João Coutinho e foi 
construída mediante planos de 
conceção inteiramente nacionais 
nos estaleiros navais da BLOM 
+ VOSS, em Hamburgo, na Ale-
manha e entrou ao serviço da Ma-
rinha Portuguesa no dia 16 de ju-
nho de 1970. 

Recorde-se que este navio tem 
como patrono Jacinto Cândido da 
Silva, ex-ministro da Marinha e 
do Ultramar, nascido em Angra 
do Heroísmo. 

A Marinha convida todos os in-
teressados a “embarcarem” no 
evento para poderem conhecer 
um pouco melhor o grande his-
torial de missões cumpridas por 
este navio ao serviço dos açoria-
nos, assim como tomar contac-
to com as atuais capacidades do 
navio para atuar no extenso es-
paço marítimo sob responsabili-
dade nacional.� MBM 

D. Carlos I vai aportar às h
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Bom Despacho 
realiza segunda 
edição do 
Midsummer
A Quinta do Bom Despacho cele-
bra dois anos de atividade na ofer-
ta de alojamento local em São Mi-
guel e, por isso, vai estar hoje a 
realizar a segunda edição do 
Midsummer. 

Este ano, de acordo com uma 
nota de imprensa, a ocasião vai 
contar com a  presença de “vários 
parceiros de negócios que operam 
eticamente em diversas áreas des-
de a animação turística à oferta de 
bens e serviços”, demonstrando 
que “se podem cumprir critérios 
de boas práticas sem prejuízo da 
sustentabilidade económica”.   

Neste Midsummer está contem-
plado um mapa participativo de 
São Miguel, onde os visitantes po-
derão assinalar empreendimentos 
ou ofertas éticas. O objetivo é que a 
Quinta do Bom Despacho possa 
identificar novos parceiros e co-
criar um guia de São MiguEthical: 
“uma espécie de roteiro para férias 
de baixo impacto e alta responsa-
bilidade”, esclarece a mesma nota 
informativa. Além disso, haverá lu-
gar a yoga, ecoterapia, jogos tradi-
cionais, turismo inclusivo, visitas 
guiadas e vários espaços dedicados 
às crianças. 

A Quinta do Bom Despacho 
aproveita ainda para celebrar tam-
bém o Ano Internacional do Turis-
mo Sustentável, que preconiza uma 
gestão responsável de destinos e 
alojamentos turísticos.� MBM    

Cientistas reúnem-se nas Furnas 
para debaterem teoria de Einstein
De 3 a 8 de julho, vários cientistas 
vão juntar-se no Terra Nostra 
Garden Hotel, nas Furnas, para 
discutirem a  teoria de Albert 
Einstein sobre a deteção de ondas 
gravitacionais. 

Essas ondas foram previstas 
pelo físico teórico alemão há cer-
ca de um século, mas apenas no 
ano passado a ciência comprovou 
a sua existência. 

Agora, o Centro Multidisci-
plinar de Astrofísica (CENTRA) 
do Instituto Superior Técnico de 
Lisboa procura entender “as en-
tidades misteriosas do univer-
so, como buracos negros e es-
trelas de neutrões” que as ondas 
gravitacionais  produzem, pode 

ler-se numa nota de imprensa 
da organização. 

É por essa razão que o CENTRA 
vai trazer uma equipa de líderes 
internacionais para debater  “o que 
aprendeu no último ano” desde a 
descoberta do fenómeno e “quais 
as possibilidades do futuro”. 

Na prossecução desse objetivo 
é o professor de física do Institu-
to  Técnico (IST), Vítor Cardoso, 
que está a liderar o projeto con-
juntamente com Rita Flávio e Mi-
guel Torrinha. O comité científi-
co, por seu turno, além do 
professor do IST, será composto 
por Enrico Barausse,  Leonardo 
Gualtieri, Carlos Herdeiro, Ulrich 
Sperhake e serão eles a explanar 

visões sobre o campo gravítico do 
universo. 

Para os cientistas, segundo a 
mesma nota de imprensa,  “a gra-
vidade reivindica um papel cen-
tral na física teórica” e, por isso in-
teressa aprofundá-la,  não fosse  a 
chave para “quase todos os gran-
des desafios em astrofísica, cos-
mologia e física fundamental”. 

Albert Einstein nasceu em Ulm 
a 14 de março de 1879 e faleceu  na 
cidade de Princeton a 18 de abril 
de 1955. Entre os seus trabalhos 
mais notáveis destaque para a a 
teoria da relatividade geral, cujo 
princípio percebeu que podia ser 
estendido para campos gravita-
cionais.� MBM      
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