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É uma série de programas de rádio, 
com o apoio do Centro de Estudos 
Portugueses e Cultura da Universi-
dade de Massachusetts, nos Estados 
Unidos da América, e da Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvi-
mento (FLAD).
“Contraponto”, na WJFD Radio FM, 
vai debruçar-se sobre literatura e 
começa este domingo, dia 21, com 
Urbano Bettencourt, da Universida-
de dos Açores, a debater “As Ilhas 
Desconhecidas”, de Raul Brandão, o 
último volume da série Bellis Azori-
ca (Tagus Press, 2020).  
Segundo uma nota do Centro de 
Estudos Portugueses e Cultura, 
trata-se de uma série de entrevistas 
realizadas por Irene Amaral sobre 
personalidades literárias de obras 
editadas pela Tagus Press.
A Tagus Press é a responsável pelas 
publicações do centro de estudos da 

universidade norte-americana.
Quanto ao programa de rádio, “cada 
entrevista terá lugar no terceiro do-
mingo de cada mês, de fevereiro até 
maio”.
Esta primeira entrevista será às 11h 
locais (15h nos Açores). 
Pode ser ouvida em 97.3FM, wjfd.
com, WJFD Radio App ou na iHeart 
Radio.

Obra fundamental
sObre O arquipélagO
Como avança o Centro de Estudos 
Portugueses, “As Ilhas Desconheci-
das” é considerada uma das mais be-
las obras de literatura de viagem em 
português e uma das mais importan-
tes homenagens ao arquipélago dos 
Açores.
“No verão de 1924, Raul Brandão 
realizou uma viagem pelos Aço-
res e pela Madeira. Fascinado com 

as paisagens das ilhas e seduzido 
pelas pessoas, escreveu este texto 
fundacional da literatura açoriana- 
capturando elegantemente a beleza 
natural das paisagens bem como a 
cultura e o imaginário”, aponta.
Urbano Bettencourt é doutorado em 
Estudos Portugueses e lecionou, de 
1990 até 2014, na Universidade dos 
Açores. 
É atualmente investigador no Centro 
de Investigação em Estudos Locais e 

Regionais da Universidade da Ma-
deira e também no Centro de Estu-
dos Humanísticos da Universidade 
dos Açores.
Raul Brandão, que faleceu em 1930, 
foi um intelectual, escritor, jornalis-
ta e militar português. 
“A sua escrita é caracterizada pelo 
poderoso realismo das suas descri-
ções literárias e o comovente lirismo 
da sua linguagem. Apesar de ter pu-
blicado numa série de géneros, o seu 
retrato sensível e empático da condi-
ção humana permaneceu o tema cen-
tral da sua obra”, sublinha o Centro 
de Estudos Portugueses e Cultura 
sobre o escritor.
A série de programas de rádio pros-
seguirá com entrevistas sobre outras 
obras. A próxima é “Chiquinho”, do 
escritor cabo-verdiano Baltasar Lo-
pes.
“Já percebi que o que as ilhas têm de 
mais belo e as completa é a ilha em 
frente - o Corvo, as Flores, o Faial, 
o Pico, o Pico de São Jorge, São Jor-
ge, a Terceira e a Graciosa...”, é uma 
das citações mais conhecidas de “As 
Ilhas Desconhecidas”, que viu os 
Açores como um todo.  

açOres  “O que as ilhas têm de mais belo e as completa é a ilha em frente”, escreveu Raul Brandão

prOgrama  Entrevistas sobre grandes 
livros começam este domingo

“As Ilhas Desconhecidas”
em programa de rádio

A primeira entrevista da série “Contraponto”, com o 
apoio da Universidade de Massachusetts e da FLAD, 
conta com Urbano Bettencourt, da UAç. 

Obra de raul brandãO sObre Os açOres
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Programa arranca em março

obra sobre os açores

As microempresas da Região 

vão ter acesso a um programa 

que permite obter consultadoria 

junto das escolas profissionais 

tendo em vista qualificar os seus 

trabalhadores. O programa arran-

ca em março.  [07]

“As Ilhas Desconhecidas”, de 

Raul Brandão, são debatidas 

num novo programa de rádio, 

nos Estados Unidos. [12]

Microempresas
com formação

Descobrir
“As Ilhas
Desconhecidas”

Açores em 
“muito bAixo risco”
exceto rAbo de peixe

MeDIDAS De cONteNçãO DA cOvID-19

saúde
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projeto
Hospital
digital
concluído 
em 2025

Anabela Borba alerta que os efeitos da crise da pandemia da covid-19 vão 

intensificar-se. A recém-nomeada presidente da Cáritas dos Açores apela à 

concretização de ações conjuntas para apoiar os mais fracos.  [02 e 03]

pior da crise
está para vir
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