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Com assinatura do jovem es-
critor Almeida Maia, o “Capítulo 
41 - A Redescoberta da Atlântida” 
promete adicionar factos intri-
gantes que podem fazer questio-
nar muitas certezas atuais. 

O professor universitário Paolo 
Benevoli, que lidera uma secre-
ta investigação da localização da 
Atlântida, é assassinado, tal como 
o seu assistente, logo após ser en-
contrada uma lápide com uma 
mensagem extremista no átrio do 
Palácio de Sant’Ana. A seita Free 
the Landscape of Atlantis ameaça 
pôr a descoberto achados arqueo-
lógicos chocantes que podem obri-
gar a reescrever toda a História.

Será que outros povos já conhe-
ciam os Açores antes da chegada 
dos navegadores portugueses? 
Poderão ter deixado provas da 
sua passagem? As nove ilhas de 
bruma podem ser o que resta da 
Atlântida perdida? Que segredos 

esconderá o fundo oceânico do 
Atlântico?

O alarme dispara! Movimen-
tam-se autoridades políticas, 
civis, policiais e militares; 
acionam-se meios terrestres, 
marítimos e aéreos; Judiciá-
ria, GNR e Interpol unem forças; 
snipers assumem posições, tropas 
apertam o cerco; jornalistas ligam 
as câmaras, testam os microfo-
nes… e o mundo sustém a respi-
ração para assistir a um tumulto 
nunca antes visto nas pacatas 
ilhas. Estes são alguns dos 
traços principais do que 
promete a obra de Al-
meida Maia, que se es-
treou na literatura com 
“Bom Tempo no Ca-
nal – A Conspiração 
da Energia”. O novo 
projeto deverá ser lan-
çado este verão pela 
Letras Lavadas. X

A festa em honra de Santo Antó-
nio está agendada para as 18 horas 
deste sábado, terá lugar no relvado 
do Salão de São José, junto à igreja 
paroquial, e o certame engloba vá-
rias iguarias próprias da época dos 
santos populares. Além de caldo 
verde, haverá sardinhas, frango, fe-
bras, morcela, chouriço, favas, iscas, 
batata cozida, malassadas e arroz 
doce. O jantar será acompanhado 
sempre de música e animação.

As pessoas podem ajudar de vá-
rias formas, através da divulgação 
do evento junto de familiares e ami-
gos; da participação no mesmo e da 
doação, no dia, de alimentos que 
reverterão para as famílias e idosos 

em di!culdades. A organização 
agradece a todas as entidades e cida-
dãos que tornaram possível a reali-
zação desta iniciativa, através da sua 
ajuda e donativos.

O projeto São Lucas é gerido 
pelo Centro Paroquial de Bem Es-
tar Social de São José (CPBESSJ) 
e a Conferência Vicentina de São 
José. Conta com o apoio da Junta 
de Freguesia de S. José e de pesso-
as voluntárias. O Plano S. Lucas foi 
criado com a missão de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas e fa-
mílias em situação de desvantagem 
económica e social, residentes na 
Paróquia de São José, concelho de 
Ponta Delgada. X

A Associação de Paralisia Ce-
rebral de São Miguel (APCSM) 
realiza este domingo o evento 
“Árvore da Diferença. Trata-se 
de um projeto iniciado em 2012 
e que consiste num intercâmbio 
entre ATL’s (APCSM, Poço Ve-
lho, IAC) com o objetivo princi-
pal de desmistificar a deficiência 
e modificar a perceção que existe 
sobre a Paralisia Cerebral.

De janeiro a junho foram agen-
dados momentos de interação 
entre ambos os grupos, realizan-
do-se atividades que culminam 
neste evento final, no qual par-
tilha-se todo o resultado obtido 
(tanto material como humano).

Na iniciativa, decorre a 16 de 
junho entre as 16 e as 19 horas 
de domingo, no Campo de Golfe 
da Batalha, juntar-se-ão sócios, 
clientes, sócios e pessoal afeto à 
associação, mas pretende-se que 
esta ação seja aberta à comuni-
dade em geral.

“Contámos com a atuação de 
um grupo musical, a exposição 
de um vídeo, exposição dos tra-
balhos realizados ao longo do 
ano, assim como haverá comes e 
bebes.”

A participação na festa terá 
o custo simbólico de dois eu-
ros, valor que reverte a favor da 
APCSM. X

LIVRO “CAPÍTULO 41  
- A REDESCOBERTA DA ATLÂNTIDA”

FESTA DE S. ANTÓNIO  
DO PROJETO 
SÃO LUCAS

EVENTO 
A FAVOR 
DA APCSM

QUANDO SE FALA EM NOVAS DESCOBERTAS NAS ILHAS

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS “ÁRVORE DA DIFERENÇA”

É um livro que 
surge numa altu-
ra em que fala na 
possibilidade de as 
ilhas poderem ter 
sido visitadas e até 
mesmo habitadas 
por outros povos, 
antes da chegada 
dos navegadores 
portugueses.

Além do convívio que 
se quer que seja o mais 
animado possível o pro-
jeto São Lucas - Plano 
de Resposta à Pobreza 
de S. José , que é quem 
está a organizar a Festa 
de Santo António, pre-
tende com esta festa 
angariar fundos que 
apoiem a causa social 
deste projeto.
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Depois da estreia na 
literatura se tornar 

num grande sucesso, 
com “Bom Tempo no 

Canal – A Conspiração 
da Energia”, Pedro 

Almeida Maia lança o 
novo projeto já este 

verão em conjunto com 
a Letras Lavadas.
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