
Açores criam condições
condignas para audição 
de crianças nos tribunais

A Secretária Regional da Solidariedade So-
cial frisou ontem, na Praia da Vitória, a impor-
tância de se criarem a devidas condições nos 
Tribunais de Família e Menores para garantir o 
conforto e ambiente adequados para a audição 
das crianças.

Andreia Cardoso visitou a Sala de Audição 
da Criança criada no Tribunal de Família e Me-
nores da Praia da Vitória, que contou com um 
apoio do Governo dos Açores, através do Ins-
tituto de Segurança Social dos Açores (ISSA), 
no valor de quase quatro mil euros.

“Pretende-se que esta sala seja utilizada pe-
los juízes, procuradores e equipas da Segurança 
Social sempre que tal se revele necessário no 
âmbito da tomada de declarações das crianças 
mais novas”, salientou a governante.

A sala foi equipada com mobiliário e equi-
pamentos lúdicos que permitem aliviar a ten-
são, formalismo, frieza e distanciamento que 

normalmente estão associados aos tribunais e 
que provocam nas crianças situações de stress 
e de intimidação.

Segundo Andreia Cardoso, atendendo a que 
o Tribunal de Família e Menores da Praia da Vi-
tória tem sede neste concelho, mas também tem 
instalações de apoio em Angra do Heroísmo, 
foram equipadas as duas salas de audição da 
criança criadas para o efeito.

A titular da pasta da Solidariedade Social 
lembrou que, em fevereiro de 2018, na ilha 
de São Miguel, foi efectuado um investimen-
to idêntico para equipar e apetrechar a Sala de 
Audição da Criança no Tribunal de Ponta Del-
gada.

A criação da Sala de Audição da Criança no 
Tribunal de Família e Menores da Praia da Vi-
tória foi criada de forma a cumprir com o defi-
nido na Lei de Protecção de Crianças de Jovens 
em Perigo.

Sala de audição na Praia da Vitória. Em S. Miguel foi feito um investimento idêntico
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“Origens”, de Débora Soares, no Centro 
Municipal de Cultura

A exposição “Origens”, de Débora Soares, vai 
estar patente na Sala do Forno do Centro Municipal 
de Cultura de Ponta Delgada entre 25 de Setembro 
e 22 de Outubro, podendo ser visitada de Segunda 
a Sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00, e aos Sá-
bados das 14h00 às 17h00.

A inauguração será às 17h00 do próximo dia 
24 de Setembro e será limitada à artista e ao re-
presentante da Câmara Municipal de Ponta Del-
gada, tendo em conta as restrições impostas em 
consequência da pandemia Covid-19, sobretudo 
no que respeita ao distanciamento social.

Nesta exposição, Débora Soares homenageia 
o ambiente bucólico e cheio de mistério da Natu-
reza berço das suas origens. Investiga e aprofunda 
o saber e evolução dos processos de mutação das 
suas rochas, vulcões e vegetação. Na tela deleita-se 
e agradece todo este idílio.

Como refere a artista plástica Nina Medeiros 
sobre “Origens”, esta exposição “serve de premissa 
para, mais uma vez, querer fazer-se ouvir”.

Sobre os trabalhos de “Origens”, Nina Medeiros 
salienta que “predominam aguarelas, destacando-

se uma série, livremente organizada em sequência, 
de grutas e cavidades vulcânicas dos Açores e de 
outras imaginadas. “A referência às origens do 
mundo, da ilha, enfim, das coisas…” É nesse olhar 
que nasce esta necessidade, intrínseca de as registar 
e assim preservar e acautelar a pureza da paisagem 
da vida”. 

A artista nasceu na freguesia da Relva em 1937. 
Terminou o Curso do Magistério Primário em 1957 
e foi professora do Ensino Básico durante 44 anos.

As 7 maravilhas 
do Homem

 O Homem, ser andante, pensante e sentimentalista, resultado de 
milhões de anos de evolução, de aprendizagem e de experiência acu-
mulada, nem sempre foi aquilo que hoje conhecemos. Neste longo 
processo de amadurecimento, que faz dele um ser racional e emo-
cional, sofreu por diversas vezes mutações, derrotas, dissabores, e 
vitórias, sem que se tenha apercebido do que se tratava, ou de que 
forma a interação com o outro teria influenciado a sua forma de ser 
e de estar no mundo, onde viver em comunidade é a única forma de 
sobreviver. Através da arte, da cultura e do pensamento, o Homem 
tomou consciência no seu íntimo que, determinados sentimos e ati-
tudes na interação com os outros alteravam por completo o compor-
tamento destes, aumentado a autoestima e o prazer de se sentir bem, 
descobrindo a sensação de o que é ser feliz. Em resultado desta aná-
lise, descobre a humildade, que reside na virtude dos Homens que 
não tentam se parecer superior às outras pessoas, porque reconhe-
cem que esta atitude não o torna pequeno, mas sim nobre. Contudo, 
a humildade não deve ser confundida com falta de ambição, que, é 
o defeito daquele que não tem atitude para prosperar e se tornar em 
alguém melhor. Uma pessoa humilde e ambiciosa tem por desejo ser 
melhor amanhã do que o é hoje, sem necessariamente estar acima 
das outras pessoas. Pela generosidade, é-lhe concedido a capacidade 
de dividir o que possui com o próximo, sem que isto lhe traga redu-
ção de poder ou riqueza, tornando-se mais humano, sensível às di-
ficuldades e valorizando o trabalho, e não se limita apenas aos bens 
materiais, como também em dividir o seu tempo ou conhecimento 
com alguém que dele precisa, ou até mesmo prestar um conselho 
ou ajudar uma instituição de caridade. Na aplicabilidade destas vir-
tudes descobre a honestidade, e esta é a que o torna verdadeiro nas 
suas ações e atitudes e que jamais permitirá utilizara esperteza para 
obter vantagem sobre o próximo. Na conjugação destas regras de 
vida, verifica-se o incremento da fidelidade que, sendo um ato de se 
ser fidedigno a algo que se combinou com alguém, ou que pelo me-
nos que atenda as expectativas culturais, mantem-se firme aos ideais 
de carácter. No decorrer do processo de criação do ser humano, ele 
descobre que na prosperidade, possui o potencial da ascensão inte-
lectual, emocional e material, ou seja, consegue progressivamente 
aprender mais, tornar-se emocionalmente melhor e adquirir bens 
materiais. A maioria das pessoas nos seus relacionamentos não pro-
curaram pessoas ricas financeiramente, mas é espectável que o par-
ceiro demonstre potencial para crescer em todas as esferas da vida. 
Contudo a dignidade, é a virtude de agir corretamente de acordo 
com a justiça e os direitos humanos, respeitando todos os códigos 
de ética e cidadania, e acima de tudo, nunca ferindo a moral e os 
direitos das outras pessoas, sendo uma virtude cada vez mais rara na 
sociedade em que vivemos. Não menos importante, ou talvez a ca-
racterística ou virtude que, completa o processo de criação e forma-
ção do indivíduo, tornando-o num verdadeiro Homem, é a lealdade. 
Representada pela capacidade de se ser dedicado a um compromisso 
com o próximo, porém é muitas vezes confundida com a fidelidade, 
apesar de serem muito parecidas, não são sinónimos. Fidelidade é 
cumprir o combinado, lealdade é estar ao lado o tempo todo, apoian-
do mesmo diante das adversidades.

As palavras podem ser compradas em qualquer livraria, nunca a 
tua atitude, e é ela que te torna diferente, melhor, menos arrogante, 
mais sensível e disponível. Através da evidência destes valores po-
demos construir um mundo melhor, educar corretamente os nossos 
filhos, aconselhar um amigo, partilhar da nossa sapiência. A prática 
efetiva destas virtudes, ou maravilhas do Homem, irão contribuir 
para sentirmos o sabor da felicidade, nem que seja por instantes, 
serão os melhores da nossa vida.

Por: Manuel Carreiro

A talho de foice…


