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parcerias comerciais Livro do Tombo da FamíLia canTo e casTro

Terceira e Finlândia são, desde 

ontem, parceiras comerciais. A 

cerimónia que selou a intenção 

teve o patrocínio da Câmara da  

Praia da Vitória. [07]

Está no catálogo de um leilão, que se realiza na próxima sema-

na, um documento, até agora desconhecido, da família Canto e 

Castro, que viveu no Solar dos Remédios, em Angra, até à época 

das lutas liberais. Todo o espólio desta família acabou por ficar em 

Ponta Delgada. O historiador Jorge Forjaz defende que a Biblioteca 

de Angra deve agora comprar este livro do tombo.  [05]

Finlândia abre
portas à Terceira

Documento único vai a leilão

Programa 
de Governo

EntrEguE ontEm no parlamEnto vai sEr discutido dEntro dE quinzE dias  [cenTrais]

José Manuel Mendes, sociólogo, entende que haverá um 

“empobrecimento da esfera pública açoriana” (debate de ideias) 

se os poderes públicos regionais não apoiarem a Imprensa das 

ilhas, deixando-a definhar, como está a acontecer. [2-3]

Imprensa deve
ser apoiada
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O JOrnal “a UniãO”, da ilha Tercei-
ra, anUnciOU qUe deixará de exisTir 
cOmO diáriO a parTir de JaneirO
e passará a semanáriO religiOsO,
TendO despedidO TOda a redaçãO.
enqUanTO issO, em pOrTUgal cOn-
TinenTal JOrnalisTas da lUsa e dO
públicO manifesTaram-se cOnTra 
despedimenTOs. a siTUaçãO d’ a
UniãO é frUTO da crise na imprensa 
naciOnal OU O cenáriO dOs açOres 
é parTicUlar?
As novas tecnologias de informa-
ção e a chamada era digital, numa 
primeira fase, e, subsequentemen-
te, as redes sociais, começaram por 
colocar novos desafios aos meios 
de comunicação social convencio-
nais ou tradicionais. Assistimos à 
expansão do jornalismo do cidadão 
e a novas formas de fazer jornalis-
mo. Muitos analistas vaticinaram 
o fim dos meios de comunicação 
social tradicionais. Contudo, a era 
digital, ao atrair novos públicos 
para o debate público acabou por 
potenciar, num primeiro momen-
to, um aumento das tiragens de 
muitos jornais de referência tanto 
a nível internacional como nacio-
nal. Assistiu-se, também, à prolife-
ração de publicações, de estações 
de rádio e, sobretudo, de canais 
televisivos temáticos ou especiali-
zados.
A crise financeira internacional 
ocorrida a partir de 2008, asso-
ciada à crescente concentração da 
propriedade dos meios de comu-
nicação social, conduziu a uma re-
tração do mercado publicitário e à 
concentração do mesmo nos meios 
de maior audiência, sobretudo a 
televisão generalista e a televisão 
por cabo. Daí que muitos grupos 
de comunicação optem por supri-

jOSÉ mANUEL mENDES, SOCIÓLOGO (COImBRA)

José Manuel Mendes, natural da ilha Terceira, pro-
fessor de Sociologia da Comunicação Social na Uni-
versidade de Coimbra, defende intervenção pública 
para evitar colapso da Imprensa nos Açores.

Colapso
da Imprensa
não faz sentido
nos Açores

Por onde passa o ministro Miguel 
Relvas deixa atrás de si um rasto 
de histórias hilariantes. Desta feita, 
teve o Faial como cenário, onde se 
deslocou para a cerimónia de posse 
do Governo Regional, em represen-
tação do Primeiro-Ministro. Não sa-
bemos quais das versões é a mais 
correta: se a divulgada pelas fontes 
oficiais, segundo a qual o jornalista 
terá perseguido, insultado e tentado 
introduzir-se no quarto do hotel do 
governante; ou se a contada pelo 
jornalista onde confessa ter troca-
do umas palavras com o ministro 
no restaurante onde ambos almo-
çavam e, mais tarde, ter hasteado 
um cartaz de protesto em frente da 
assembleia. Diz ainda que, ao fim 
da tarde, e ao dirigir-se para o seu 
quarto do hotel, terá sido abordado 
por dois seguranças e agredido na 
sequência de uma troca de palavras. 
Algemado, diz ter sido conduzido à 
esquadra local onde prestou decla-
rações, posteriormente liberado e 
mais tarde presente a tribunal.
O episódio não passaria de pitores-
co - parecido aos espontâneos que 
invadem os campos de futebol ou 
as praças de toiros - não tivesse o 
envolvimento de Miguel Relvas, 
constantemente sob os holofotes 
já não só dos comentadores ou da 
opinião pública, mas também do 
comum dos cidadãos. Envolvido 
em situações, embora legais (até 

prova em contrário) mas incomuns 
para o resto dos cidadãos, como é 
o caso da polémica à volta da sua 
licenciatura e que o Primeiro-Minis-
tro aguenta sofredoramente sem o 
afastar do Governo. Fará parte, cer-
tamente, do novo marketing políti-
co das agências de comunicação e 
imagem: manter um elemento des-
tes no Governo alimenta uma série 
de histórias diárias que põem a co-
municação social no seu encalce e 
que têm como efeito sobrepor-se a 
outras histórias - porventura mais 
sérias - da governação.
Todos falaram deste episódio e pou-
cos ou nenhuns das suas posições 
(Governo da República) a respeito, 
entre outros, da lei de finanças re-
gionais, do “conflito” da jurisdição 
sobre os fundos dos mares açoria-
nos, do financiamento da univer-
sidade e do abandono do serviço 
público de comunicação social.
Daí que seja de registar o estoicis-
mo do ministro, que se submete a 
estas provações e aguenta impávi-
do e sereno como se nada fosse. Se 
faz parte de uma estratégia comu-
nicacional do governo, tiramos-lhe 
o chapéu, porque resulta e con-
segue desviar, em permanência, a 
atenção dos jornalistas daquilo que 
é supostamente essencial nos tem-
pos conturbados que atravessamos 
e que se joga, dia a dia, milímetro a 
milímetro.

As históriAs de relvAs

“Desejei o fim do consulado do PS. Ou pelo menos o fim da maioria 

absoluta. Seria um ‘mal’ menor. Mas assim não quis o eleitorado.”

“Gritas-te: ‘Caraças, basta de tanta trafulhice, estás a ser comido por 

tolo, eles a gastarem e tu a pagares!’”

“Suponho que não é demasia propor uma Sociedade de Autores Aço-

rianos.”

Legislativas Regionais

No rescaldo das eleições e Governo já à porta

Sociedade Açoriana de Autores

paUlO aUgUsTO cOsTa [09]

arnaldO OUriqUe [09]

Jml [08]
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mir a edição impressa dos jornais 
e de outras publicações de que são 
proprietários.
Cabe referir que não se assiste a 
uma diminuição do número de 
leitores das edições electrónicas 
dos jornais e de outras publica-
ções, antes pelo contrário. O de-
safio é implementar estratégias 
que complementem o tipo de lei-
tores (edição impressa e eletróni-
ca) e as receitas de publicidade. 
Como exemplo, posso citar o fim 
da edição em papel do Wall Street 
Journal, com uma edição electróni-
ca em parte aberta ao público em 
geral e com milhões de assinantes 
para a sua edição electrónica em 
versão integral. Também assisti-
mos recentemente ao fim da versão 
em papel da revista de referência 
“Newsweek”.
No caso da imprensa açoriana, os 
desafios são maiores, pois o nú-

mero de leitores é muito menor 
e de cariz mais generalista, difi-
cultando uma solução que passe 
exclusivamente por edições elec-
trónicas ou edições especializa-
das. O caso da União insere-se 
num contexto regional, nacional 
e internacional de grande dificul-
dades para a imprensa escrita, 
com redefinição dos hábitos dos 
leitores e das estratégias de fi-
nanciamento.

Na sua opiNião, este eNcerrameNto 
d’ “a uNião” pode iNdiciar o fecho 
de outros jorNais Nos açores?
Não tenho dúvida que os jornais 
publicados nos espaços regionais 
com menor densidade populacio-
nal terão dificuldade em manter 
a sua viabilidade económica e fi-
nanceira. Tenderão a sobreviver 
os pequenos jornais locais e as 
publicações detidas por grupos 

editoriais com projeção nacional, 
caso do Açoriano Oriental, ou por 
grupos económicos com alguma 
implantação na região, caso do Di-
ário Insular.

dada a dimeNsão do mercado 
dos açores, coNsidera legítimo 
que a região retome apoios pelo 
meNos aos fatores de produção, 
que permitam maNter um tecido de 
comuNicação social sigNificativo 
Nas ilhas?

Essa decisão, como é evidente, 
caberá ao governo regional e à as-
sembleia legislativa regional dos 
Açores, bem como à sociedade 
civil açoriana. Contudo, será difí-

cil imaginar uma região como os 
Açores sem impressa escrita livre 
e, sem a opção política por apoiar 
a produção e difusão da comuni-
cação impressa regional, assistire-
mos a um gradual empobrecimento 
da esfera pública açoriana. Com a 
RTP-Açores reduzida a uma sim-
ples “janela”, como será fomenta-
do o debate público nos Açores e 
qual a qualidade da informação lo-
cal e regional acessível a todos os 
cidadãos dos Açores?

com o eNcerrameNto d’ “a uNião”, 
a ilha terceira fica reduzida a um 
jorNal. que coNsequêNcias esta 
situação poderá ter para a socie-
dade terceireNse?
Uma sociedade livre e democrática 
precisa necessariamente de debate 
de ideias, de confronto de opini-
ões, de perspetivas diferenciadas 
sobre os acontecimentos e sobre as 
opções colectivas e as estratégias 
de futuro. Sem o acesso a opini-
ões políticas, éticas e ideológicas 
distintas não poderemos ter uma 
esfera pública dinâmica e configu-
radora de uma cidadania plena. E o 
pior para uma sociedade é a perce-
ção de que instituições poderosas 
como a Igreja Católica se retiram 
do espaço de debates de ideias.

acha que estes cortes Nos jorNais 
de todo o país poderão ser um iNdí-
cio do fim do jorNalismo em papel?
Não me parece que assistiremos 
ao fim do jornalismo em papel, 
até porque muitos dos leitores não 
têm acesso às versões eletrónicas 
dos jornais e de outras publica-
ções. Assistiremos, sim, à sobrevi-
vência de um menor número de tí-
tulos, com fortes grupos editoriais 
e económicos de apoio e, disso não 
haverá dúvida, a um empobreci-
mento do debate público e à veicu-
lação de opiniões dominantes com 
menor capacidade de representa-
ção dos mais desfavorecidos e da-
queles que não têm porta-vozes ou 
mediadores.  

 Açores devem ter
Imprensa livre
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A exposição “Seminário de Angra: o 
Coração da Diocese” é inaugurada 
hoje, pelas 16h00, na Sala de Des-
taques do Museu de Angra do Hero-
ísmo, onde estará patente até março 
de 2013. A mostra, que consubstan-
cia o contributo do Museu para as 
comemorações do 150º aniversá-
rio da fundação do Seminário de 
Angra, que funcionou, entre 1862 
e 1911, no antigo Convento de S. 
Francisco, conta a história de uma 
instituição que, ao longo de século 
e meio, se dedicou inteiramente à 
formação humana, religiosa, cultu-
ral e académica de muitos açoria-
nos, dos quais muitos assumiram a 
função de sacerdotes.

Uma reunião destinada aos mor-
domos das festas tradicionais tem 
lugar amanhã, a partir das 20h30, 
na Sociedade Filarmónica das Fon-
tinhas.
De acordo com a Associação de 
Mordomos das Festas Tradicionais 
da Ilha Terceira, que promove a 
reunião, serão abordadas, na oca-
sião, “matérias de interesse para as 
nossas festas”.
A reunião é aberta ao público em 
geral.

O navio científico “Knorr” passou 
pelo porto de Ponta Delgada, em se-
tembro passado, no âmbito de uma 
missão que levou à constatação de 
que o aumento da salinidade no 
meio do oceano Atlântico, a sul dos 
Açores, tem impacto no recrudesci-
mento das tempestades e secas no 
planeta.
As informações colhidas pelos cien-
tistas são consideradas “fundamen-
tais” por proporcionarem uma visão 
mais precisa de como os padrões de 
salinidade do oceano e o ciclo da 
água estão a mudar e de como essa 
evolução pode estar a afetar a terra, 
explicou o investigador norte-ame-
ricano Ray Schmitt. Em seu enten-
der, estão a criar-se condições para 
que as tempestades sejam mais in-
tensas e surjam mais tornados.

iNaugurada hoje á tarde

Pelas 20h30 de amaNhã

açores Na rota de missão

exposição no Museu
dedicada ao Seminário

Mordomos das festas
reúnem nas Fontinhas

Salinidade no Atlântico
na origem de tempestades

A junção de três módulos (três 
centrais, em linguagem corrente) 
numa única unidade de produção 
é uma das causas já detetadas pela 
EDA para os problemas de abaste-
cimento de energia elétrica na ilha 
Terceira (cortes sistemáticos desde 
há meses).
Segundo Jaime Medeiros, da admi-
nistração da empresa, essa e outras 
causas estão detetadas num inqué-
rito à Central do Belo Jardim que a 
empresa mandou elaborar e que já 
está em seu poder.
Outras causas são problemas de 
harmonização da corrente alterna e 
avarias em sistemas de automatiza-
ção, sendo que alguns dos sistemas 
terão mesmo que ser substituídos.
Segundo explicou Jaime Medeiros, o 
atual modelo de deteção de avarias 
instalado na central não identifica 
algumas ocorrências no momento 
em que se manifestam, gerando as-

sim cortes de longa duração no for-
necimento de energia.
A EDA, que tem o relatório em cau-
sa em seu poder desde o último dia 
do passado mês de outubro, conta 
ter os principais problemas da cen-
tral termoelétrica do Belo Jardim 
resolvidos até janeiro de 2013.

MAS HÁ MÁS...
Jaime Medeiros reconhece, tam-
bém, a existência de problemas nas 
redes de distribuição de energia 
elétrica na ilha Terceira, sobretudo 
na baixa tensão, mas também na 
média tensão.
Em substituição desde há seis anos, 
a média tensão, mesmo assim, ain-
da mantém linhas antigas. 
Segundo Jaime Medeiros, as obras 
tiveram que parar em duas zonas 
devido a conflitos com proprietá-
rios de terrenos com quem a EDA 
não chegou a acordo. Estes casos 

irão para decisão administrativa, o 
que, disse Medeiros, “leva algum 
tempo”.
Quanto à baixa tensão, as linhas 
também são muito antigas e não 
estão a ser substituídas. A EDA es-
pera que a substituição ocorra nos 
próximos dois orçamentos (2013 e 
2014).

(IN) SEGURANÇA
A central do Belo Jardim tem, tam-
bém, um problema de segurança, 
que se resume no facto de todos 
os motores de produção termoelé-
trica da ilha Terceira estarem con-
centrados num único local. Face a 
um qualquer cataclismo, natural ou 
não, a Terceira arrisca-se a ficar sem 
energia por um período longo.
Jaime Medeiros reconhece o pro-
blema, mas adverte que a constru-
ção de uma segunda central “é um 
investimento caro” e adianta que 
tal investimento “seria suportado 
pelos consumidores, que já se quei-
xam do preço da energia”.
A EDA já disse que aceita a exigên-
cia dos empresários da Terceira 
para que o seu serviço seja sujeito a 
auditoria externa independente.

a ceNtral do Belo jardim tem tudo Para Não dar certo e as redes tamBém são más

CENTRAL DO BELO JARDIM  Auditoria interna da EDA descobre problemas para todos os gostos 

A central da EDA do Belo Jardim é um molho de 
problemas. Uma espécie de três em um... segundo 
uma auditoria interna. E as redes também abanam.

EDA reconhece um molho
de problemas na Terceira
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Uma nova peça histórica do arqui-
vo da família Canto e Castro, que 
viveu no Solar dos Remédios até às 
lutas liberais, conheceu agora a luz 
do dia. Está incluída no catálogo do 
leiloeiro Pedro de Azevedo e será 
sujeita a licitações num leilão que 
se realiza na próxima segunda e ter-
ça-feira.
O espólio desta família marcante na 
história da ilha está hoje em Pon-
ta Delgada e, tendo em conta esse 
cenário, o historiador Jorge Forjaz 
defende que a Biblioteca Pública de 
Angra do Heroísmo deve mover-se 
rapidamente para comprar este do-
cumento.
Em causa está um manuscrito de 
1754, que consiste no ‘Tombo do 

Morgado José Francisco do Canto 
e Castro Pacheco de Sampaio’. Os 
livros do tombo eram organizados 
pelas grandes famílias e registavam 
todas as propriedades que estas de-
tinham.

A históriA
O arquivo da família Canto e Cas-
tro saiu da ilha Terceira devido a 
várias voltas da História: “A família 
Canto e Castro viveu no Solar dos 
Remédios até às lutas liberais, mais 
ou menos até 1830. Depois, foi para 
Lisboa e nunca mais voltou. Acabou 
por levar consigo o arquivo da casa, 
que remontava ao século XVI. No 
fim do século XIX morreu a última 
dona, que morava no Porto, chama-

da Dona Maria Luísa do Canto e 
Castro… Era dona da casa, do ar-
quivo, de tudo aquilo”, começa por 
contar Jorge Forjaz.
“O testamenteiro nomeado foi Edu-
ardo Abreu, da ilha Terceira, médi-
co, republicano, muito conhecido. 
Este foi à casa dela, no Porto, e viu 
lá muitos papéis: Era o arquivo. 
Naquela altura não havia arquivos 
regionais, como hoje temos. Ele 
percebeu a importância daquela 
papelada toda, mas era médico, não 
era historiador e não ficou com o 
arquivo. Ofereceu tudo aquilo a Er-
nesto do Canto, descendente dessa 
família Canto e grande historiador. 
Esse espólio foi, assim, para São 
Miguel”, recorda.
“Ernesto do Canto organizou o ar-
quivo, encadernou-o, limpou-o, ar-
rumou-o e deixou, quando morreu, 
tudo à Biblioteca de Ponta Delgada. 
O arquivo do Solar dos Remédios, 
daqui, está em Ponta Delgada”, 
prossegue.

seiscentos euros
A base de licitação desta nova peça 
histórica é de 600 euros e calcu-
la-se que o valor possa ir até 900 
euros. “Tudo isto depende das pes-
soas que apareçam no leilão e das 
ofertas que forem feitas”, sublinha 
Jorge Forjaz, que volta a salientar 
que “uma vez que não temos cá o 
arquivo dos Cantos, hoje era bom 
que a Biblioteca Pública de Angra 
comprasse este documento, que é 
o livro do tombo, uma peça histó-
rica fundamental, manuscrita, da 
época”.
No pior dos cenários, o historiador 
considera que este livro do tombo 
da  família Canto e Castro teria de 
ir para a cidade de Ponta Delgada. 
“Isto tem de ir ou para Angra do 
Heroísmo ou para Ponta Delgada. 
A Região tem de comprar esta peça, 
mas seria de alguma justiça que 
fosse Angra do Heroísmo a guardar 
o documento”, argumenta Jorge 
Forjaz.  

Livro do tombo  está incluído no catálogo do leiloeiro Pedro de Azevedo

O arquivo da família Canto e Castro está hoje todo 
em Ponta Delgada, mas Angra agora tem oportuni-
dade de guardar uma peça única.

Peça histórica do Solar dos Remédios
é leiloada na próxima semana

Jorge ForJaz deFende que biblioteca de angra deve comprar  livro do tombo até agora desconhecido

fotogrAfiA António ArAújo/di



08.Nov.2012 DIÁRIO INSULARRegIãO|06|

O universo do rap na ilha Terceira e 
nos Açores está agora num blogue, 
o “Rush Rap” (http://rushrap.blogs-
pot.pt/). É um blogue da Terceira, 
que aposta na divulgação deste es-
tilo musical e dos passos que estão 
a ser dados neste campo no arqui-
pélago.
O blogue apresenta as últimas no-
tícias do meio, fotografias e vídeos 
de música.
O “Rush Rap” foi criado e é man-
tido pelo terceirense Marco Mene-
ses. “Ouvi Rap pela primeira vez 
em 1989 através dos Run Dmc, de-
pois Tone Loc, EPMD, Gang Starr, 
Beastie Boys, entre muitos outros. 
Procuro neste espaço partilhar este 
vício que já dura alguns anos”, es-
creve.

As notíciAs
Neste mês o destaque dado pelo 
blogue vai para o Fugitivo, com o 
lançamento do seu EP “Sinopse”, e 
o tema  “Na Minha Mente”. Além 
disso, escreve Marco Meneses 
“Puto Ems e Jay voltam com mais 
um grande remix. Mc Ás com parti-
cipação de T-Rex no som ‘Lagedo’, 
da sua Mixtape ‘Keep Smillin’ (pro-
mete muita qualidade), e junta-se 
com o NRIK (F.R.A.) no som ‘BBS 
Flow’. Fayalstick marca presença 
com duas músicas ‘Motivação de 
um Poeta’ e ‘Escrevo Pelo Presente’. 
Instinct e Swift apresentam duas 
grandes demos ‘De Corpo e Alma’ 
e ‘Desabafo’”.
Outras novidades avançadas no 
blogue são que “Odeej volta ao 
RushRap fortíssimo, em ‘Respeita’ 
e na companhia do Fred Cabral em 
‘Vida de Rua’, ambos sons do seu 
álbum ‘Relógio da Vida’”. 
Além disso, há estreias no “Rush 
Rap”, como Liang-G do Faial, Mc 
Nando, açoriano nos Estados Uni-

dos, B-unit, jovens de Cabo Verde 
residentes na Terceira, e Iam Aze, 
açoriano no  Canadá.

RAp
O rap nasce nos Estados Unidos da 
América, nas comunidades negras, 
mas hoje espalhou a sua influência 
pelo mundo.
Uma breve pesquisa pela “Wikipe-
dia” deixa saber que o “rap, comer-
cializado nos EUA, desenvolveu-se 
tanto por dentro como por fora da 
cultura hip hop, e começou com as 
festas de rua, nos anos 1970, por ja-
maicanos e outros”.
“Realizavam as grandes festas de 
rua, com a prática de ter um MC, que 
subia no palco com o DJ e animava a 
multidão, gritando e fazendo rimas, 
e foi-se criando o rap… A origem 

do Rap veio da Jamaica, mais ou 
menos na década de 1960,quando 
surgiram os sistemas de som, que 
eram colocados nas ruas dos gue-
tos jamaicanos para animar bailes. 
Esses bailes serviam de fundo para 
o discurso dos ‘toasters’, autênticos 
mestres de cerimónia, que comen-
tavam, nas suas intervenções, as-
suntos como a violência das favelas 
de Kingston e a situação política da 
ilha, sem deixar de falar, é claro, de 
temas mais polémicos, como sexo e 
drogas”, pode-se ler.
No início dos anos 70, muitos des-
ses jovens viram-se forçados a emi-
grar para os Estados Unidos, fruto 
da situação social e económica. 
A partir daí, o rap foi tomando for-
ma, escalou classes sociais e derru-
bou fronteiras.

TerceireNse Marco MeNeses dá a coNhecer rappers da ilha e da região

Blogue  dá a conhecer notícias, fotografias e vídeos de rap açoriano

É um dos estilos musi-
cais mais influentes da 
atualidade: O rap tam-
bém se faz nas ilhas 
açorianas e o blogue 
“Rush Rap” quer ajudar 
a divulgá-lo.

Blogue divulga novidades
do rap “made in” Açores Os Açores recebem, hoje e ama-

nhã, três navios de cruzeiro.
Hoje, o Columbus 2, a mais recen-
te aquisição da operadora germâ-
nica Hapag-Lloyd, faz uma escala 
inaugural nas Portas do Mar, em 
Ponta Delgada. O navio está a rea-
lizar um itinerário de 10 dias entre 
o Funchal e Nova Iorque, prevendo-
se que permaneça no porto de Pon-
ta Delgada entre as 09 e as 18h00.
Também hoje, o Prinsendam, da com-
panhia holandesa Holland America 
Line, efetua a terceira escala deste 
ano no porto da Horta. Procedente 
de Lisboa e com destino a Fort Lau-
derdale, o navio deverá permanecer 
na Horta entre as 07 e as 16h00.
Amanhã, estará em Ponta Delgada 
o Grand Princess, da operadora 
Princess Cruises. O navio encon-
tra-se em viagem transatlântica de 
14 dias entre Southampton e Fort 
Lauderdale, incluindo no seu rotei-
ro visitas a Le Havre, Vigo, Lisboa, 
Ponta Delgada e Kings Wharf. Pre-
vê-se que chegue a Ponta Delgada 
às 09h00 e que a partida ocorra pe-
las 18h00.

Um livro sobre o património imóvel 
da Povoação é apresentado amanhã, 
pelas 20h00, naquela vila micaelen-
se. A apresentação da obra conta 
com uma conferência sobre o patri-
mónio imóvel do concelho, proferi-
da por Isabel Soares de Albergaria.
Trata-se do 13º volume do Inventá-
rio do Património Imóvel do Açores, 
que o Instituto Açoriano de Cultu-
ra efetuou nos dezanove concelhos 
açorianos.
Com cerca de 230 páginas, o livro 
contém textos de Rute Dias Gre-
gório sobre o enquadramento his-
tórico daquele concelho; de Isabel 
Soares de Albergaria sobre “O Vale 
Formoso: Lugar de Vilegiaturas e 
de Jardins Luxuriantes”; de José 
Manuel Fernandes sobre a evolu-
ção da estrutura urbana e de João 
Vieira Caldas sobre “A Matriz Ve-
lha da Povoação e a sua Fachada 
Micaelense”. 
São ainda publicados 11 mapas 
com a localização genérica dos 114 
casos inventariados, as suas respe-
tivas fichas descritivas e um peque-
no glossário.

coluMbus 2 esTreia eM p. delgada

apreseNTado aMaNhã

Três navios de cruzeiro
visitam o arquipélago

Património imóvel
da Povoação em livro
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O jornalista Nuno Ferreira assegu-
ra que não insultou nem agrediu 
nenhum elemento da segurança do 
ministro dos Assuntos Parlamenta-
res, Miguel Relvas, que esteve ter-
ça-feira na Horta para participar na 
cerimónia de posse do XI Governo 
Regional, realizada na Assembleia 
Legislativa.
Nuno Ferreira foi ouvido ontem à 
tarde pelo Ministério Público no 
Tribunal Judicial da Horta.
Contatado pelo DI após ter sido 
ouvido no tribunal, o jornalista não 
quis pronunciar-se sobre o assunto,  
alegando que o processo está em 
fase de inquérito.“Não posso dizer 
mais nada”, afirmou. 
No entanto, antes de ser ouvido 
em tribunal, Nuno Ferreira relatou 
a sua versão dos acontecimentos 
ocorridos na tarde de terça-feira na 
Horta na edição da internet do se-

manário “Expresso”.
Assegurou que a acusação de agres-
são a um agente da segurança de 
Miguel Relvas “é falsa” e que nunca 
teve a intenção de perseguir o mi-
nistro.A história que levou à de-
tenção de Nuno Ferreira começou 
à hora de almoço de terça-feira, 
no restaurante do Hotel do Canal, 
onde o jornalista esteve hospedado 
entre segunda-feira e ontem com o 
objetivo de prosseguir os trabalhos 
do seu projeto “Açores a Pé”.
Numa altura em que se encontrava a 
almoçar na unidade hoteleira, Nuno 
Ferreira reparou que Miguel Relvas 
estava noutra mesa com deputados 
e dirigentes do PSD/Açores.
Quando o ministro dos Assuntos 
Parlamentares passou junto à sua 
mesa, em direção ao “hall” do ho-
tel, Nuno Ferreira levantou-se para 
lhe dizer: “Você não tem vergonha 

na cara de andar por ai depois de 
tudo o que tem feito?”
Segundo a versão do jornalista, Mi-
guel Relvas respondeu: “Eu não te 
conheço de lado nenhum”. 
Na sequência da troca de palavras, 
Nuno Ferreira foi rodeado pelos se-
guranças do ministro dos Assuntos 
Parlamentares e, perante a sua ati-
tude agressiva, disse que não pre-
tendia “bater em ninguém”.Depois 
de ter regressado à mesa para ter-

minar o almoço, Nuno Ferreira re-
fere que foi abordado pela chefe de 
mesa do hotel que lhe manifestou 
desagrado pelo incidente.

Cartaz de protesto
Para demostrar desagrado em re-
lação a Miguel Relvas, o antigo 
jornalista do “Público” decidiu 
protestar contra o ministro dos 
Assuntos Parlamentares em frente 
ao parlamento açoriano, exibin-
do um cartaz onde estava escrito: 
“Bem-vindo excelentíssimo sr. dr. 
Miguel Relvas, Angola gosta do 
senhor”.
Quando regressou ao hotel para ir 
para o seu quarto, Nuno Ferreira 
assegura que estavam três seguran-
ças à sua espera que impediram a 
sua passagem. Pouco tempo depois, 
um dos seguranças imobilizou-o e 
colocou-lhe algemas. 
Adianta que foi “arrastado” até ao 
elevador e transportado numa carri-
nha para a esquadra da PSP da Hor-
ta, onde depois de ter sido acusado 
de “injúrias ao ministro” esteve 
numa cela até às 22h30 de terça-fei-
ra altura em que foi libertado. 

miguel relvas  queixa-se que foi perseguido e insultado durante a sua deslocação à Horta para a posse do XI Governo Regional

nuno ferreira  está na Região para 
realizar o projeto “Açores a Pé”

Jornalista nega perseguição
ao ministro Miguel Relvas

Nuno Ferreira, jornalista “free lancer”, nega que te-
nha tido qualquer intenção de perseguir e insultar o 
ministro Miguel Relvas na Horta.

nuno ferreira foi ouvido no ministério público na horta
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Já são passados três anos 
após o primeiro centenário 
da implantação da Repúbli-
ca. Porém, nunca é tarde para 
relembrar alguns dos que nela 

participaram. Por isso, hoje, e como 
se trata de um açoriano, resolvi não 
deixar passar a efeméride, sem que a 
ela me referisse.    
Amaro Justiniano Azevedo Gomes 
nasceu na freguesia da Piedade, Ilha 
do Pico, a 19 de Janeiro de 1852.
Foi o quarto filho de sete irmãos, 
sendo seus progenitores António de 
Ávila Gomes e sua mulher D. Maria 
José Azevedo e Castro, ambos na-
turais da Piedade. Para além deste, 
outros dois irmãos foram também 
figuras marcantes na história do 
país: Manuel Azevedo Gomes, Con-
tra Almirante, e Francisco Azevedo 
Gomes, Coronel de Infantaria e pai 
da mulher do Professor Doutor Vito-
rino Nemésio.
Ainda em criança, acompanhou seus 
pais para a Cidade da Horta, onde re-
sidiram pelo período de cinco anos. 
Deve provavelmente ter iniciado aí 
os seus estudos elementares, poste-
riormente continuados em Angra do 
Heroísmo, onde a família fixou resi-
dência, por volta de 1860, no cami-
nho do meio, em S. Pedro, na casa 
hoje com o número de polícia 83.
Seguiu a carreira militar, assentan-

do praça na Armada Portuguesa em 
1873 e, depois de frequentar o cur-
so da Escola Naval, foi promovido a 
guarda marinha no ano de 1875. Ini-
ciou então uma carreira naval que o 
levou a segundo-tenente em 1879,a 
primeiro-tenente em 1885, a capitão-
tenente em 1891,a capitão-de-fragata 
em 1901 e a capitão-de-mar-e-guerra 
em 1908.
Nas suas funções navais, prestou ser-
viço em múltiplas unidades militares, 
incluindo nas colónias ultramarinas. 
Entre outros cargos, foi capitão do 
porto de Angra do Heroísmo, subdi-
rector da Cordoaria Nacional (1908-
1910) e presidente do Conselho de 
Guerra da Marinha Nacional.
Republicano convicto, tal como seu 
pai, embora não tenha tomado parte 
na revolução, veio, no entanto, a in-
tegrar o primeiro Governo Provisó-
rio, presidido pelo também açoriano 
Dr. Teófilo Braga, como Ministro da 
Marinha e Colónias, no período de 7 
de Outubro de 1910 a 3 de Setembro 
de 1911. Logo no dia 6 de Outubro, 
toma o seu primeiro acto oficial como 
ministro, emitindo um telegrama ao 
Governador da Guiné, dando conhe-
cimento do elenco governativo, pro-
visório, que acabara de se constituir, 
que transcrevemos: Governador-geral 
de Bolama. Foi ontem proclamada a 
República com concurso Exército, Ma-

rinha e povo. Entusiasmo ordem abso-
luta. Governo provisório presidido Te-
ófilo Braga. Ministro Guerra, Coronel 
Artilharia Xavier Barreto; Interior, 
António José de Almeida; Fazenda, A. 
Basílio Teles; Obras Públicas, Antó-
nio Luís Gomes; Marinha e Colónias, 
Capitão-de-Mar-e-Guerra, Azevedo 
Gomes; Justiça, Afonso Costa; Estran-
geiros, Bernardino Machado. Queira 
comunicar autoridades civis e milita-
res sob sua jurisdição estes aconteci-
mentos. (a pontuação é nossa).
Nas primeiras eleições parlamenta-
res realizadas após a implantação da 
República (1911), foi eleito deputa-
do pelo círculo eleitoral de Lisboa. 
Em 1921 foi eleito senador pelo cír-
culo de Angra do Heroísmo, sendo 
nesse ano eleito vice-presidente do 

Senado.
Em 1912 foi julgado em concelho de 
guerra por ter encalhado o Cruzador 
Almirante Reis, sendo absolvido.
Foi membro do Partido Unionista, 
mantendo-se, após a fusão deste, 
com o Partido Evolucionista, no Par-
tido Liberal Republicano.
Enquanto Ministro da Marinha, com 
António José de Almeida, Ministro 
do Interior, representou o Governo 
na primeira cerimónia que se reali-
zou no Arsenal da Marinha, após a 
proclamação da República, o lança-
mento à água da canhoneira IBO.
Casou a 18 de Janeiro de 1882, com 
D. Lylia Carlota Gonzaga de Melo 
Cercal, na Cidade do Santo Nome 
de Deus de Macau.
Do casal nasceram Alberto Melo de 
Azevedo Gomes, médico cirurgião, 
D. Angelina Melo Azevedo Gomes e 
D. Lylia Melo Azevedo Gomes, todos 
naturais da freguesia de S. Lourenço, 
Macau. Faleceu a 3 de Dezembro de 
1928 aos 76 anos de idade, na sua 
casa, na Rua Borges Carreiro, fregue-
sia de Nª Sr.ª da Lapa, em Lisboa.
A Grande Enciclopédia Portuguesa 
Brasileira regista-o como sendo na-
tural da freguesia de St.º Amaro, Ilha 
do Pico, onde os pais residiram por 
algum tempo, talvez por associação a 
Manuel Azevedo Gomes, Contra Al-
mirante, único irmão ali nascido.  

Amaro Justiniano Azevedo Gomes
(Ministro da Marinha)

Pertenço ao número de elei-
tores que desejou o fim do 
consulado, não tanto do 
PSD, mas, sim, do seu líder 

dr. Mota Amaral e também de algu-
mas figuras que o rodeavam. Já havia 
arrogância de mais para o meu gosto. 
Já funcionava quase como “um esta-
dinho novo”. Ideia que ganhou força 
no meu espírito quando, um dia, o dr. 
Cândido Forjaz me confidenciou que 
o líder dos laranjas era um “salaza-
rito”. Ainda hoje se desconhece se a 
frase que pronunciou na manhã das 
legislativas que havia de ditar a pri-
meira vitória dos “rosas” – se fosse eu 
ganhava de certeza! – terá feito muita 
gente mudar o sentido de voto. Uma 
coisa é certa: o partido nunca mais 
se encontrou. Não sou dirigente nem 
tampouco militante do partido, mas 
se fosse, recomendava-lhe que em fu-

turos actos eleitorais se deixasse ficar 
lá pela Capital do império. 
Igualmente desejei o fim do consu-
lado do PS. Ou pelo menos o fim da 
maioria absoluta. Seria um “mal” me-
nor. Mas assim não quis o eleitorado 
e manteve-lhes a maioria absoluta. Há 
que respeitar essa decisão por muito 
que custe. Não se pode é considerar 
sábio um eleitorado quando vota de 
acordo com o que pensamos ser a me-
lhor opção; e chamá-lo de ignorante 
no caso contrário. Mais preocupante 
é quando alguém nos diz que votou 
no “seu”… e lá acrescenta a sigla do 
partido dos seus caracóis. É quase 
que inviabilizar a tão necessária alter-
nância. De uma coisa nunca tive dú-
vidas: a maioria absoluta na Terceira 
estava garantida. Não me perguntem 
porquê. Receio que a bancada socia-
lista que já demonstrou grande arro-

gância na anterior legislatura, não se 
sinta tentada a reforçá-la uma vez que 
se sente legitimada por nova e mais 
ampla maioria.  
Resta-nos a mudança de líder. Sem-
pre é alguma coisa.  
Quanto ao novo líder, dr. Vasco Cor-
deiro, o seu comportamento como 
membro do anterior governo não o 
credencia para que esperemos gran-
des coisas, quanto ao desenvolvi-
mento harmónico. O problema dos 
transportes marítimos constitui um 
exemplo bem pouco abonatório. Além 
disso, tem outro óbice: nunca poderá 
atribuir culpas ao governo anterior. 
De qualquer maneira tem direito a 
um estado de graça que lhe deve ser 
concedido. Finalmente, um voto: para 
bem dos Açores (no seu todo, não es-
queça) Deus queira faça um bom tra-
balho!  

P.S. - Como achega ao artigo que pu-
bliquei sob título “O valor supremo” 
transcrevo este pensamento de DAN-
TE. Não parece ser lícito a alguém 
falar de si mesmo. Há que evitar 
igualmente, como se se tratasse 
de falso testemunho, o louvor ou a 
condenação de si próprio; pois que 
não há homem que possa julgar-se 
com verdade e justiça, de tal modo o 
amor-próprio engana. Não obstante, 
digo que por motivos indispensáveis 
é às vezes permitido falar de si. E 
duas, entre essas várias razões, são 
as mais claras: uma ocorre quando 
não é possível evitar grande infâmia 
ou perigo sem falar de si; a outra 
quando disso deriva grande utilida-
de para o ensinamento do próximo. 
O que um move é, por um lado, o 
receio da infâmia e, pelo outro, o de-
sejo de ensinar.  

Thiers A. CuNhA

Legislativas Regionais
Vitória do PSJML
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Tu, importante? Qual quê!

Essa tua cisma e presun-
ção de seres importante. 

Vestes o melhor fato, camisa e gra-
vata neste outono/inverno. Chegas 
lá, procuras espectadores. São pou-
cos, na tua conta. Ajeitas o cabelo 
porque venta um pouco. Esperas 
mais espectadores. Pouco mas lon-
ge quanto baste.
Acendes um cigarro, abrigas o is-
queiro do vento. Está a chegar mais 
gente. Agora sim avanças depois de 
atirares a beata ao chão. Queres que 
te reconheçam, é malta da gíria, até 
pode estar distraída. Passos certos 
com ar um pouco brincalhão. Está 
lá o presidente da junta e o Osval-
do, o secretário, com ar triunfal 
como quem anuncia que estas estão 
no papo. Está lá, também, o João a 
adivinhar quem 
vai a sair em 
quem votou. 
Sempre na mira 
de mais voto 
pr’á malta, que 
isto de ser opo-
sição até já cha-
teia. Chegaste 
com ar de apa-
recido. Levas 
na mão o cartão 
de eleitor e o 
cartão de cida-
dão. Passas os 
dois para a mão 
esquerda para 
poderes cum-
primentá-los. 
“Então, tudo 
bem?”, “Vai-se 
andando”. En-
tras na sala. Já sabes qual a mesa, é 
a mesma desde há muito. Vens aqui 
de dois em dois anos, mais coisa 
menos coisa.
Entregas os cartões e, glória das gló-
rias, ouves chamarem o teu nome.  
Sentes-te importante e vaidoso. 
Dão-te um cartão e indicam-te um 
reservado. Com passos solenes, ar 
altivo com certeza e presunção.
Lanças um olhar, à esquerda e à 
direita como quem se sente mexe-
ricado.
Mas não. Só suposição. Tens lá a 
caneta atada por um atilho. Pegas 
nela. De súbito sentes-te só. Despi-
do. Estás nu. Fechas os olhos. Vês a 
um filme a preto e branco. Estás tu, 
os teus, os amigos, os chegados. Ou-
ves um turbilhão de promessas, so-

letram-te números, milhões, muitos 
milhões. Sorris nervoso. Lembras 
as tuas amarguras, os teus deses-
peros, as pragas que gritaste, o des-
conforto por sentires-te enganado, 
roubado, identificado como um nú-
mero avulso, tantas vezes descarta-
do, um Zé-ninguém. Lembras-te dos 
grandes senhores que diariamente, 
repetidas vezes se passeiam nos 
telejornais, nas capas dos jornais. 
Lembras-te de os insultares. Vem-te 
à memória: “senhores à força, man-
dadores sem lei” que o Zeca Afonso 
cantou nos “vampiros”.
Gritas-te: “Caraças, basta de tanta 
trafulhice, estás a ser comido por 
tolo, eles a gastarem e tu a pagares!”. 
Abres os olhos. Olhas o cartão. Es-
tão lá uns quantos quadradinhos à 
espera da tua cruz. Tiras os óculos, 
limpas o suor. Nem te preocupas se 

alguém te está a 
mexericar. To-
mas a opção e 
desenhas a cruz. 
Dobras o cartão 
em quatro e di-
riges-te à mesa. 
Metes o cartão 
na ranhura da 
caixa de votos. 
A senhora, com 
sorriso ama-
relado por ser 
repetitivo, de-
volve-te os car-
tões. Devolves 
o sorriso e sais. 
Rápido, já não 
te importam os 
outros. Mesmo 
assim saúdam-
te: “Até à próxi-

ma”. Respondes ligeiro.
Cumpriste um dever, aquilo que te 
resta. Ouves-te num grito contido de 
raiva. Ligas o carro, metes a primeira e 
o carro desliza, depois a segunda, vais 
metendo-as quanto baste. Mudanças 
que te prometeram. E depois…? Es-
tão a assinar a tua esperança. Onde 
está a tua euforia d’outros tempos? 
Mais uns amanhãs adiados. Cumpris-
te o teu dever cívico, como dizem. 
Gastaste a tua única bala, o voto. Até 
disso já desconfias. Caraças, nem tan-
to. Ainda é tempo de limpares as teias 
de aranha dessa cabecinha. Vai lubri-
ficá-la e fazeres-te à estrada, tal como 
antes. És importante, sim, mas não 
com essas vaidades atoleimadas.  

costapauloaugusto@sapo.pt

OpINIãO |09|

Tens lá a caneta atada 
por um atilho. Pegas 
nela. De súbito sentes-te 
só. Despido. Estás nu. 
Fechas os olhos. Vês 
a um filme a preto e 
branco. Estás tu, os teus, 
os amigos, os chegados. 
Ouves um turbilhão de 
promessas, soletram-
te números, milhões, 
muitos milhões. Sorris 
nervoso.

PaulO auguSTO COSTa
CróniCa da lua Cheia

No rescaldo 
das eleições e 
Governo já à porta

Apropósito do encontro 
de escritores na Praia da 
Vitória sob o título Es-
critores Açorianos: Que 

futuro?(03-11-2012, 16h, Acade-
mia das Juventude e das Artes da 
Ilha Terceira, no âmbito do Praia/
Outono Vivo-2012), cumpre-nos 
apurar a ideia ali traçada por nós.
Dois pontos são indiscutíveis: 1º, 
por regra geral o escritor não se 
pauta por razões comerciais, mui-
tíssimo menos nos Açores onde 
não existe mercado, onde é pre-
cária a oferta para publicar, mais 
precária ainda a divulgação da obra 
e menos ainda do escritor. 2º, por 
regra o escritor não aceita a subsi-
diodependência porque isso pode 
tolher-lhe a liberdade e a iniciati-
va: escreve o que quer dizer ou o 
que sente, ou o que é apoiado atra-
vés de comissões especializadas?;
escreve, mas também tem que se 
sujeitar aos enredos da publica-
ção, da promoção e divulgação o 
que lhe retira parte substancial do 
que o comando da vida lhe orde-
na escrever – pior ainda quando é 
obrigado a percorrer os corredores 
dos despachos criados por cunha 
institucional.
Dois outros pontos são integral-
mente indiscutíveis: 1º, o Estado, 
no sentido lato do termo, não tem 
apenas a função do equilíbrio co-
mercial e dos enjeitados; também 
tem a outra parte, das artes e da 
cultura em geral. Por isso mesmo 
existem serviços públicos estri-
tamente orientados nessa temá-
tica e existem de igual modo os 
orçamentos para esse efeito. 2º, 
se existe a função e se existe o fi-
nanciamento, por que motivo não 
seria abrangida a escrita?; além 
disso, não creio que o cidadão vote 
os governos para estes, em nome 
deles, fazerem eles próprios a cul-
tura em vez do povo e do escritor.  
É das artes que nasce o imaginá-
rio do coletivo e possivelmente os 
santos: «arranca o estatutário uma 
pedra dessas montanhas, tosca, bru-
ta, dura, informe; e, depois que des-
bastou o mais grosso, toma o maço 
e o cinzel na mão e começa a for-
mar um homem, primeiro membro a 
membro, e depois feição por feição, 
até a mais miúda: ondeia-lhe os ca-
belos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os 
olhos, afila-lhe o nariz, abre-lhe a 
boca, avulta-lhe as faces, torneia-
lhe o pescoço, estende-lhe os braços, 

espalma-lhe as mãos, divide-lhe os
dedos, lança-lhe os vestidos; aqui 
desprega, ali arruga, acolá recama; 
e fica um homem perfeito e talvez 
um santo que se pode por no altar» 
(Padre António Vieira).
O escritor por regra é solitário e tei-
moso, é egoísta e irreversível; isto 
é, por regra o escritor dificulta-se 
a si próprio. Por isso o comercian-
te avança aproveitando o dinheiro 
público e o escritor petrifica a sua 
ação, pensa que tem direito a es-
crever e que o resto se faz sozinho 
como se os deuses tivessem tempo 
para este tipo de carolice.
O escritor açoriano, na aceção da-
quele que o é porque aqui nasceu 
ou vive, ou daquele que é por mero 
escrever a açorianidade física e 
metafísica, natural e cultural, tem 
que exigir e tem que saber fazê-lo 
– assim como os restantes conci-
dadãos. E não é possível fazê-lo 
de modo solitário sem prejudicar 
afinal o todo.Os projetos de apoio 
consagrados na sociedade para as 
várias áreas, como a juventude e o 
desporto, ou a comunicação social, 
para dar apenas três exemplos, 
existem porque os destinatários 
estão organizados. A democracia 
funciona por processos organiza-
dos.
Por isso, pois, suponho que não é 
demasia propor uma Sociedade de 
Autores Açorianos que incluiria 
não apenas o escritor de literatu-
ra e de livro técnico, mas de igual 
modo os jornalistas e restantes 
áreas do saber autoral. A sua finali-
dade, no caso concreto do escritor: 
concertar posições para realização 
de projeto público (de res publica)
que pugna pela iniciativa à escrita e 
à criação literária, que cria um sis-
tema de distribuição da literatura 
açoriana, que cria apoios à escrita 
e à publicação – não esquecendo a 
promoção do escritor, porque «os 
povos que recompensam com magní-
ficos prémios obtém também os me-
lhores cidadão» (Péricles).
No fundo fazer do escritor açoriano 
também destinatário da autonomia. 
Enraizando uma política autoral, 
assim como existe a política escolar 
ou a política ambiental. Não esque-
cendo a conexão com a Sociedade 
Portuguesa de Autores de maneira 
a que as milhentas taxas aplicadas 
na Região também sejam dirigidas 
precisamente à Região que as pro-
duz e aos seus autores.  

Sociedade Açoriana 
de AutoresarNalDO OuriquE
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Os deputados do PCP no parla-
mento nacional António Filipe e 
Bruno Dias pretendem saber se o 
Governo da República tenciona in-
tervir junto da ANA no sentido de 
garantir a reabertura do aeroporto 
da ilha de Santa Maria até à meia-
noite.
Em requerimento entregue na As-
sembleia da República, António 
Filipe e Bruno Dias perguntam 
também se o Governo da Repúbli-
ca “não considera que a decisão da 
ANA de encerrar o aeroporto ma-
riense entre as 21h30 e as 06h30 é 
lesiva das populações e da econo-
mia da ilha de Santa Maria e dos 
Açores”.
Segundo os deputados do PCP, “a 
ANA tomou uma decisão à margem 
dos interesses de Santa Maria e da 
Região, assumindo uma atitude de 
desvalorização do Aeroporto de 
Santa Maria, contrariando a inegá-
vel importância que aquela infra-
estrutura aeroportuária tem para a 
aviação comercial regional, nacio-
nal e internacional como os dados 
disponíveis demonstram”.  

Um recital de música de câmara 
decorre amanhã no Auditório do 
Ramo Grande, na Praia da Vitória, 
no âmbito da Temporada de Músi-
ca 2012. 
Além da Praia da Vitória, estão 
também previstos recitais de músi-
ca de câmara no Teatro Micaelen-
se, em Ponta Delgada, e no Audi-
tório Municipal das Velas, em São 
Jorge, nos dias 10 e 12 deste mês, 
respetivamente.
Os dois primeiros recitais contam 
com a presença do Quarteto de 
Cordas de Matosinhos e do pia-
nista açoriano Paulo Pacheco. Nas 
Velas, no dia 12, o Quarteto apre-
senta-se para a realização de um 
concerto pedagógico, destinado 
aos alunos daquela ilha. No mes-
mo dia, decorre também uma mas-
terclass de música de câmara, no 
Conservatório Regional de Ponta 
Delgada, ministrada pelo pianista 
Paulo Pacheco.
As obras em programa são dedica-
das ao século XX, nomeadamente 
a Maurice Ravel, C. Debussy e D. 
Shostakovich.  

AssembleiA dA RepúblicA

TempORAdA de músicA 2012

PCP questiona governo
sobre aeroporto mariense

Praia acolhe recital
de música de câmara

A alimentação é uma das bases im-
portantes na prevenção de doenças. 
Nas primeiras quartas-feiras do 
mês, a Câmara Municipal de Angra 
do Heroísmo e a Culturangra pro-
movem a iniciativa “Alimentação 
Saudável”, no Mercado Municipal 
Duque de Bragança. Ontem não foi 
exceção.
Os cursos de Cozinha e de Servi-
ço de Mesa do PROFIJ, da Escola 
Secundária Jerónimo Emiliano de 
Andrade, parceira neste ciclo de re-
feições saudáveis, são responsáveis 
pela confeção das refeições. 
Em cada mês, a ementa varia, tendo 
a última sido inspirada na região do 
Minho. Para entrada foi escolhido 
Caldo Verde, para o segundo prato 
rojões em cama de legumes, para a  
sobremesa uma saborosa tarte de 
castanhas e para acompanhar um 
chá de frutos vermelhos.
O principal objetivo da iniciativa é 

mostrar às pessoas que comer sau-
davelmente é muito importante e, 
ao contrário do que se diz, é eco-
nómico.
“A iniciativa Alimentação Saudável 
mostra que comer saudavelmente é  
barato”, disse ao DI o técnico supe-
rior de desporto e responsável da 
iniciativa, Gustavo Couto.
As duas principais causas de morte 
na ilha Terceira são as doenças car-
diovasculares e o cancro. Em cada 
dez pessoas, seis morrem destas 
doenças.
“Alertar a população para a impor-
tância da alimentação equilibrada, 
de modo a prevenir doenças e a au-
mentar a qualidade de vida, é outro 
objetivo do projeto”, acrescentou.

PArA ContinuAr
Com apenas dois euros, as pessoas 
puderam saborear esta refeição.
Quando o DI chegou ao Mercado 

Municipal Duque de Bragança, a 
fila de pessoas já era significativa e 
a maior parte das refeições já tinha 
sido vendida.
Perante a adesão positiva das pes-
soas, Gustavo Couto referiu ao DI 
que os comentários recebidos “têm 
sido muito bons”. Disse ainda que a 
iniciativa tem chegado a um grande 
número de pessoas, acrescentando 
que tal deixa “muito satisfeitos” os 
organizadores.
Para os cozinheiros, participar nes-
te evento “é uma forma de divul-
garem o seu gosto pela culinária e 
mostrarem o seu valor”, contou.
A escolha do local é uma forma de 
promover o mercado da cidade, o 
comércio e os produtores locais.
O técnico superior referiu ao DI 
gostar que o evento fosse “um 
exemplo para as outras ilhas” e que 
a ideia fosse replicada “como forma 
de promoção de estilos de vida sau-
dáveis”.
Relativamente ao futuro, a equipa 
pretende “continuar com a iniciati-
va”.  Pelas indicações dos clientes,  
“estas refeições deviam ser feitas 
diariamente”, disse Gustavo Couto 
ao DI. 

iNiciATiVA dA câmARA de ANgRA e culTuRANgRA

região MinhotA foi a inspiração na confeção dos pratos

Nas primeiras quartas do mês, o Mercado Duque de 
Bragança é palco da iniciativa Alimentação Saudável. 
Alunos do PROFIJ são os cozinheiros de serviço.

Refeições saudáveis 
no Mercado de Angra
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O protocolo entre Câmara Muni-
cipal da Praia da Vitória (CMPV), 
Câmara de Comércio e Indústria 
de Angra do Heroísmo (CCAH), 
Associação Empresarial da Região 
de Leiria, a Cursor OY e a Câmara 
da região finlandesa de Kymenla-
akso foi, ontem, oficializado numa 
cerimónia solene, no Nobre Salão 
dos Paços do Concelho.
Pelas 10h30, deu-se início à ceri-
mónia do protocolo da constitui-
ção da Plataforma de Cooperação 
entre Agentes do Mundo Lusófo-
no e Agentes do Espaço Nórdico e 
Russo (PC-AML-ANR), com a lei-
tura do documento oficial.
Após a apresentação, os parcei-
ros fundadores assinaram o pro-
tocolo. 

Intervenções
A primeira intervenção foi da res-
ponsabilidade do vice-presidente 
da CMPV, Paulo Messias, que re-
feriu que o entendimento entre as 
partes envolvidas representa uma 
nova etapa na cooperação estraté-
gica onde se envolve a Autarquia 
praiense.

“Durante anos, as ligações munici-
pais ao exterior tiveram por obje-
tivo a dinamização e promoção do 
nosso património, da nossa cultura 
e dos nossos costumes. Hoje, vi-
vem-se novos tempos e novos de-
safios. Hoje, a cooperação tem de 
elevar-se a novos patamares”, disse 
Paulo Messias, realçando que “a 
economia e o emprego são os nos-
sos desafios numa comunidade glo-
bal que já percebeu os benefícios da 
união de esforços”.
Durante a sua intervenção, o vice-
presidente não deixou de salientar 
que a visita dos finlandeses é uma 
forma de “potenciar o crescimento 
económico por via de parcerias ex-
ternas eficazes”.
Por seu turno, o representante da 
CCAH, Rodrigo Ávila, realçou a im-
portância desta cooperação.

“É uma condição essencial para a 
sobrevivência das nossas empresas. 
Exportar impõe inovação, empreen-
dedorismo e iniciativa. São fatores 
que consideramos essenciais para o 
nosso futuro e a nossa sobrevivên-
cia”, frisou.
A terceira intervenção coube ao di-
retor da Cursor, Markku Merovuo, 
que classificou a parceria entre par-
ceiros fundadores como “um mo-
mento importante que já dá mos-
tras de vir a ter resultados muito 
significativos”.
“O interesse que este projeto tem 
gerado nos nossos empresários 
é enorme. Já consigo vislumbrar 
resultados muito importantes”, 
adiantou o responsável.
Finalizando o leque de interven-
ções, o presidente da Câmara da 
Região finlandesa Kymenlaakso, 

Juha Haapaniemi, disse que os em-
presários da região mostraram-se 
muito interessados em investir na 
cidade da Praia da Vitória.
“Existe o interesse em apoiar inves-
timentos na Praia. E queremos tam-
bém disponibilizar-vos o gateway 
preferencial que representa Kymen-
laakso no acesso ao mercado russo, 
um mercado com enorme potencial 
e onde os produtos açorianos têm 
uma boa recetividade”, disse.
Após a cerimónia, a equipa de fin-
landeses visitou a Quinta dos Aço-
res, depois almoçou na Academia 
de Juventude e das Artes da Ilha 
Terceira e, por fim, ao final da tar-
de, várias entidades finlandeses 
e terceirenses trocaram contatos 
e apresentaram as vantagens nas 
possíveis parcerias entre ambas as 
partes.

ParceIros fundadores  no momento da assinatura do protocolo

Já é oficial a parceria en-
tre a Câmara da Praia, a 
Câmara do Comércio de 
Angra e o mercado fin-
landês. Importar produ-
tos e investir na ilha são 
os objetivos fulcrais.

QuInta dos açores  primeira em-
presa visitada pelos finlandeses

Protocolo abre portas entre 
a Terceira e a Finlândia

Paulo messias defende que o acordo é uma nova etaPa na cooPeração estratégica

fotografia  marco pereira
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Competitividade, emprego, soli-
dariedade social e saúde são os 
grandes pilares da proposta do 
programa do Governo Regional, 
entregue ontem pelo presidente do 
Executivo, Vasco Cordeiro, à nova 
presidente do parlamento açoriano, 
Ana Luís.
O documento a que DI teve acesso 
apresenta os objetivos a atingir para 
os diversos setores. São ainda per-
cetíveis, ao longo de 203 páginas, 
as medidas que deverão mediar esta 
prossecução.

No âmbito da competitividade das 
empresas e do empreendedoris-
mo, por exemplo, o novo Governo 
Regional diz pretender incentivar 
uma cultura empreendedora nos 
Açores, sobretudo nos jovens; con-
tribuir para a renovação do tecido 
empresarial, apoiando as atividades 
empresariais de crescimento rápido 
e de elevado valor acrescentado; e 
promover a empregabilidade nos 
Açores, considerando o emprego 
como elemento central da coesão 
social e territorial.

Ao mesmo tempo, sustenta-se a 
“promoção estruturada” da marca 
Açores; o incentivo à competitivi-
dade das exportações - diminuindo 
os custos de transporte e desenvol-
vendo a inovação nos transportes -, 
e o apoio à internacionalização das 
empresas regionais.
Estarão ainda em cima da mesa 
questões como a necessidade de 
promover a melhor capacidade de 
gestão dos empresários, o apoio à 
sustentabilidade das pequenas e 
médias empresas dos Açores e e a 
criação de “clusters”.
Ligada à promoção da competiti-
vidade estão ainda as políticas de 
transporte. Pretende-se, por exem-
plo, diminuir o preço das passa-
gens.

VALORIZAR O EMPREGO
No programa do executivo estão 

ainda plasmadas questões ligadas 
à valorização do trabalho e promo-
ção do emprego. 
“Visamos retomar o crescimento 
do emprego que foi de cinco por 
cento em média por legislatura 
antes dos efeitos conjunturais dos 
últimos tempos”, pode ler-se no 
documento. 
Desta feita, pretende-se, por exem-
plo, maior segurança na entrada do 
mercado de trabalho - preparando 
os jovens e intensificando a forma-
ção profissional -, ou a promoção 
de reconversão de competências.
A solidariedade social será, de 
acordo o novo presidente do Go-
verno Regional, uma das bases 
fundamentais desta legislatura. 
Entre os objetivos para esta área 
contam-se, por exemplo, a consoli-
dação da rede regional de serviços, 
equipamentos e respostas e a pro-
moção de políticas integradas.
Já na saúde, o programa assume 
que é necessário racionalizar gas-
tos “com especial incidência na 
massa salarial, na aquisição de 
medicamentos e material hospita-
lar e na subcontratação de empre-
sas prestadoras de serviços”.
Em causa está a prossecução e con-
solidação da Central de Compras 
do Serviço Regional de Saúde, o re-
forço das verbas afetas ao setor, o 
combate ao desperdício, a redução 
do trabalho extraordinário, dos ho-
rários acrescidos e das prevenções, 
e o aumento da produtividade. 
A proposta de programa do Gover-
no deverá ser discutida no próxi-
mo dia 20 em plenário.

PREOCUPAÇÕES
Depois da entrega do documento à 
presidente da Assembleia Legisla-
tiva da Região Autónoma dos Aço-
res, Vasco Cordeiro garantiu que 
o programa “corresponde aos com-
promissos que o PS apresentou 
aos açorianos” e que “pretendem 
dar resposta às necessidades que 
se sentem no nosso dia a dia”.
“O documento reflete uma pre-
ocupação muito grande ao nível 
da nossa economia, no potencial 
que ela encerra para a criação de 
emprego, mas também ao nível 
do apoio social, na perspetiva de 
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Programa do Governo assenta
no emprego e no apoio social

Ao longo de 203 páginas, o novo Governo Regional 
apresenta um programa com objetivos e medidas 
para aumentar a competitividade, promover o em-
prego e atenuar os efeitos da crise.

VASCO CORdEIRO entregou ontem a proposta do programa do executivo, que deverá ser discutida dentro de duas semanas

VascO cOrdeirO reúNe cOm aNa luís para eNtregar prOpOsta dO executiVO açOriaNO
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publicidade

ajudar as famílias a ultrapassarem 
esta fase que vivemos”, adiantou.
Ao mesmo tempo, o presidente do 
Governo Regional assegura que a 
proposta ontem entregue na as-
sembleia espelha preocupações 
com a sustentabilidade da Auto-
nomia.
O líder do executivo sublinhou 
ainda a necessidade de, em áreas 
como a Saúde, serem tomadas me-
didas que promovam o reforço da 
da sustentabilidade do Serviço Re-
gional, dialogando com os agentes 
do setor. 
A proposta do programa do gover-
no foi entregue no primeiro dos 
dez dias de prazo previstos para o 
efeito.
Trata-se, de acordo com Vasco 
Cordeiro, de um sinal da forma 
como o Executivo pretende traba-
lhar, “com a maior celeridade na-
quela que é a tarefa principal que 
temos pela frente, que é a de aju-
dar os açorianos a ultrapassarem 
esta fase em que vivemos”.
Ao longo das próximas edições 
- até à apresentação do programa 
do Governo em plenário - analisa-
remos as medidas apresentadas na 
proposta de programa do Governo 
Regional. 

A orgânica do XI Governo Regio-
nal dos Açores, aprovada na pas-
sada terça-feira, vai implicar o 
desaparecimento de três direções 
regionais.
Segundo nota divulgada pelo Ga-
binete de Apoio à Comunicação 
Social, “tal como aconteceu com 
a composição do Governo, que 
apresenta uma diminuição de 
mais de 35 por cento do número 
global de departamentos, a es-
trutura orgânica agora aprovada 
pretende ser mais ágil e reforçar 
a articulação entre políticas e en-
tre departamentos”.
Assim, prevê-se que as direções 
regionais passem de 30 para 27.
No que respeita a novos depar-
tamentos, são criadas a direção 
regional das Obras Públicas, 
Tecnologia e Comunicações e a 
direção regional dos Transpor-

tes, ambas na dependência do 
secretário regional do Turismo e 
Transportes.
São ainda criadas a direção re-
gional das Pescas e a direção 
regional da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, na tutela do 
secretário regional dos Recursos 
Naturais.
Ainda não se conhecem, no entan-
to, os nomes dos diretores regio-

nais. Recorde-se que, no que diz 
respeito à composição do execu-
tivo, e à excepção de Sérgio Ávi-
la, todas as secretarias regionais 
têm caras novas: Rodrigo Olivei-
ra (Relações Externas), Piedade 
Lalanda (Solidariedade Social), 
Luís Cabral (Saúde), Fagundes 
Duarte (Educação), Vítor Fraga 
(Turismo e Transportes), Luís 
Viveiros (Recursos Naturais).                  

refOrma Na OrgâNica 

extintas
três direções
regionais
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As piscinas da Praia da Vitória aco-
lheram o Torneio Ilha Lilás, primei-
ra prova após as férias de verão, 
com uma participação razoável de 
nadadores. Os atletas do NSIT ainda 
se encontram à procura da melhor 
forma, pois muitos estiveram quase 
dois meses inativos, demasiado tem-
po para um praticante de competi-
ção. Disputaram-se provas de 200 
metros a todos os estilos, inclusive, 
as estafetas 4x200 metros livres.
As provas serviram para os técnicos 
do NSIT aferirem como se deparam 
os atletas na componente física, for-
ça de resistência (FR), força máxi-
ma (FM), velocidade e, por fim, ao 
nível técnico. 
Mesmo assim, houve nadadores que 
surpreenderam com marcas bem 
próximas do seu melhor, surgindo a 
melhor marca de sempre a 200 me-
tros bruços, com 2.38.41, concreti-
zada por André Coelho. “Em termos 
gerais, os objetivos foram alcança-
dos, embora haja muito trabalho 
pela frente, pois esta foi a primeira 
prova da época”, refere Paulo Fer-
rão, responsável técnico do clube.

MONTE BRASIL 
O mesmo complexo serviu de palco 
ao segundo torneio da época, o Mon-

te Brasil. O NSIT fez-se representar 
com cerca de 40 atletas de ambos se-
xos e diversos escalões (cadetes, in-
fantis, juvenis, juniores e seniores). 
Assistiu-se a uma jornada longa e 
cansativa, onde estiveram localiza-
das todas as provas dos 50 aos 1500 
metros, em vários estilos.
“Tecnicamente, os atletas deram 
um salto enorme. É uma prova que 
serviu também de preparação para 
o regional de clubes, marcado para 
24 e 25 de novembro, em Ponta 
Delgada”, diz Paulo Ferrão.
“O NSIT dominou praticamente 
toda a prova, mas o mais importante 
é o facto de os atletas se terem di-
vertido a nadar, melhorando as suas 
marcas. Foi o que aconteceu com 
um bom tempo (29.73) a 50 metros 
livres da Mariana Saraiva. Surgiram 
ainda vários mínimos regionais e 
um mínimo nacional aos 200 metros 
mariposa estabelecido pelo Eduardo 
Spínola que é ainda mínimo para os 
Jogos das Ilhas”, acrescenta.
Para Paulo Ferrão, “os objetivos 
foram alcançados. É óbvio que 
os atletas se encontram agora em 
melhor forma, mas com tendência 
a melhorar, o que significa que os 
técnicos, Frederico Ferreira, Sílvia 
Moura e Guilherme Paulo, estão a 

realizar um bom trabalho nas cama-
das jovens”.

CAMARADAGEM
“Registo a camaradagem entre atle-
tas e clubes. Para o NSIT crescer na 
vertente competitiva, os outros tam-

bém têm que estar bem, obrigando-
nos a trabalhar mais e melhor. Este 
torneio teve a participação do NSIT, 
TAC, CNPV e CNVPD (uma atleta). 
Quanto mais clubes, mais competi-
ção”, afirma, antes de agradecer a 
presença dos pais nas bancadas. 

TORNEIOS ILHA LILÁS E MONTE BRASIL EM NATAÇÃO

NSIT promete mais uma excelente época na modalidade de natação

Os atletas do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira 
(NSIT) estiveram em plano de evidência nos tor-
neios Ilha Lilás e Monte Brasil, que decorreram nas 
piscinas da cidade da Praia da Vitória, o que deixa 
antever uma temporada plena de sucessos. André 
Coelho e Eduardo Spínola deram nas vistas.

NSIT com resultados
bastante animadores

A equipa de natação masculina do 
Núcleo Sportinguista da Ilha Ter-
ceira (NSIT) vai estar presente, no 
próximo fim de semana, em Santa-
rém, com o objetivo declarado de 
tentar a almejada subida à Quarta 
Divisão Nacional da modalidade.

“Não vai ser, com certeza, fácil, 
pois estamos perante um apura-
mento dos mais fortes de sempre, 
atendendo a que, na época passada, 
desceram vários clubes da primeira, 
segunda, terceira e quarta divisões, 
por problemas de secretaria. Agora, 

vão estar todos em Santarém com o 
desiderato de subir. Como sempre, 
vamos tentar fazer o nosso melhor, 
representar bem o clube, a Terceira 
e os Açores. Ainda assim, com um 
pouco de sorte, podemos chegar 
aos lugares de promoção”, sublinha 

Paulo Ferrão, responsável técnico 
pela natação do NSIT.
O emblema terceirense compete 
com os atletas Eduardo Spínola, 
André Coelho, César Silva, Vicen-
te Rocha, Frederico Freitas e Tiago 
Moreira.

APURAMENTO À QUARTA DIVISÃO NACIONAL

Núcleo Sportinguista da Terceira
procura novo feito memorável
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A realização em 2013 do Rali Aço-
res entre 25 e 27 de abril satisfaz 
as pretensões do Grupo Desportivo 
Comercial (GDC). Quem o assegu-
ra é o presidente da instituição que 
organiza a prova rainha do automo-
bilismo açoriano que no próximo 
ano integra o novo Campeonato da 
Europa.
“É uma vitória para os Açores por-
que coloca o rali uma semana antes 
das festas do Santo Cristo e duas 
semanas depois do Rali de Portugal. 
Vão ser quinze dias de grande festi-
vidade e alegria”, disse Francisco 
Coelho, em declarações à televisão 
açoriana, satisfeito pelo facto de 
todo o trabalho ter dado os frutos 
desejados.
O líder do GDC realçou que as ne-
gociações para a entrada no novo 
Campeonato da Europa “não foram 
fáceis” porque só havia doze lugares 
e mais de vinte candidaturas, mas o 
trunfo das transmissões televisivas 
em direto na Eurosport permitiu 
superar alguma concorrência. Três 
ou quatro troços serão transmitidos 
pelo canal temático.

O Terceira Basket Clube vai ser 
dirigido, até ao final da presente 
época desportiva, por uma Comis-
são de Gestão, a qual deve ficar 
constituída esta semana – apurou 
o DI junto de fonte próxima do 
processo. 
Após o pedido de demissão do pre-
sidente Luís Silva – que alegou as 
dificuldades financeiras que a cole-
tividade atravessa para abandonar 
o cargo – o Terceira levou a efeito, 
na passada segunda-feira, uma As-
sembleia-Geral Eleitoral Extraordi-
nária, não tendo, contudo, surgido 
qualquer lista a sufrágio.  
Ainda segundo a mesma fonte, não 
está, porém, em causa a atividade 
competitiva das diversas equipas 
do clube.
Por outro lado, o Terceira Basket 
desconhece, pelo menos oficial-
mente, a existência de qualquer 
processo judicial ou penhora, 
embora admita “um quadro de 
enormes dificuldades” que a futu-
ra Comissão de Gestão “pretende 
resolver com a brevidade possí-
vel”.  

AUTOMOBILISMO

BASQUETEBOL

Data do Rali
Açores agrada

Comissão
gere terceira

O Praiense não podia desejar me-
lhor arranque de campeonato. Em 
seis jornadas disputadas, a turma 
da Praia da Vitória soma outros 
tantos triunfos e lidera isolada a 
Série Açores da Terceira Divisão 
com dezoito pontos somados, mais 
dois que o segundo posicionado, 
Angrense.
Este desempenho é o melhor do 
Praiense na competição e supera 
outros bons registos dos vizinhos e 
rivais Angrense e Lusitânia. O ple-
no dos pupilos de Manuel da Costa 
– um treinador com provas dadas 
no futebol terceirense e açoriano 
– nas seis primeiras rondas ultra-
passa as prestações que angrenses 
e lusitanistas conseguiram há não 
muito tempo.
Ora vejamos: na época 2006/07 
o Lusitânia conquistou dezasseis 
pontos nas seis rondas iniciais, 
percurso que repetiu na tempora-
da transata na caminhada rumo à 
subida à Segunda Divisão. No ano 
anterior (2010/11), foi o Angrense 
quem registou o melhor pontapé de 
saída com quinze pontos somados.
A turma da rua de São João perdeu 
a invencibilidade à sexta jorna-
da quando foi derrotada, em casa, 
pelo Boavista (2-3), máximo que o 
Praiense superou na difícil desloca-
ção à ilha do Pico para defrontar o 
Prainha. A vitória, por 3-1, permitiu 
à turma praiense manter a invenci-
bilidade na competição e reforçar 
o pleno de triunfos que, em boa 
verdade, não encontra paralelo em 
anos anteriores.
Embora o discurso, pelo menos 
para o exterior, continue a ser de al-
guma cautela, tamanha performan-
ce embala o sonho de uma eventual 
subida, até porque ascendem ao 
escalão superior os primeiros dois 
classificados.

ASSEMBLEIA-GERAL
Por outro lado, o Praiense reuniu 
ontem à noite, em Assembleia-Ge-
ral Extraordinária, na respetiva 
sede social. A adaptação dos estatu-
tos à legislação em vigor, dado que 
os atuais são de 1983, bem como a 
alteração do número de anos por 
mandato de um para dois e a imple-
mentação do Conselho Consultivo, 
órgão composto por antigos presi-
dentes da Direção e Assembleia-Ge-
ral, afiguravam-se como os princi-
pais pontos da ordem de trabalhos.
A ação desenvolvida pelos atuais 
órgãos sociais e a estabilidade fi-
nanceira e desportiva que o clube 
vive, expressa na liderança invicta 
da Terceira Divisão – Série Açores, 
faziam adivinhar uma assembleia 
tranquila para o elenco presidido 

por Tiago Ormonde. 
Aliás, os dados disponíveis aponta-
vam para a aprovação sem grandes 
dificuldades das alterações propos-
tas, até porque as mesmas visam a 
adaptação da coletividade à realida-
de vigente. 
Na ocasião, foi também apresenta-
do aos sócios, pelo presidente da 
direção, o programa referente às co-
memorações do 65.º aniversário do 
clube sediado na cidade de Vitorino 
Nemésio.
No plano meramente desportivo, o 
Praiense procura, domingo, man-
ter a liderança na Terceira Divisão 
– Série Açores na receção ao Barrei-
ro. O encontro, válido para a sétima 
jornada da prova, decorre no está-
dio municipal da Praia da Vitória, 
com início às três da tarde.

MANUEL DA COSTA orienta líder isolado da Série Açores

Seis vitórias nas primei-
ras seis rondas traduzem 
o melhor arranque do 
Praiense na Série Aço-
res. Desempenho supe-
ra os melhores anos de 
Angrense e Lusitânia. 

Arranque histórico
embala sonho de subida

PRAIENSE APENAS SABE VENCER NA SÉRIE AÇORES

fotogrAfiA  pedro AlveS/di



08.NOV.2012 DIÁRIO INSULARDeSpORtO|16|

João Ferreira sagrou-se vencedor 
da denominada “Taça TAC Karting 
2012” após a derradeira prova, re-
alizada no passado dia quatro, no 
Autódromo Municipal de Angra do 
Heroísmo. Embora tenha sido se-
gundo classificado da prova, o piloto 
consegue pontuação suficiente para 
vencer a Taça que foi disputada em 
quatro provas pontuáveis. Recorde-
se que João Ferreira se iniciou na 
modalidade em 2011, tendo vindo a 
progredir constantemente o seu an-
damento e a sua postura em pista. 
Tiago Sousa foi o vencedor da últi-
ma prova pontuável para esta com-
petição, garantindo um excelente 
segundo lugar na final da Taça, de-
pois de uma época de altos e baixos. 
O jovem piloto da Praia da Vitória 
já provou ter garra para as várias 
modalidades motorizadas em que 
compete, sendo uma promessa no 
desporto motorizado terceirense. 
Ricardo Melo consegue a terceira 
posição final da Taça, embora o 
quarto lugar na prova, após uma 
época nada sorridente para o pilo-
to. Pese as boas prestações e o forte 
andamento nas primeiras provas, 
Melo foi padecendo de alguns aza-
res nas últimas duas provas realiza-
das em Angra do Heroísmo.
Apesar de não pontuar para este tro-
féu, Diogo Espínola foi terceiro clas-
sificado na derradeira prova realiza-
da junto à Praça de Toiros da Ilha 
Terceira, onde se evidenciaram os 
progressos do jovem ao volante do 
pequeno kart. Luís Cunha, Nunos 
Fernandes e Tiago Dias ocuparam as 
posições seguintes na classificação 
final da TAÇA TAC Karting 2012, 
conquanto não tenham participado 
na prova do passado domingo. 
Embora encerrada a competição, a 
secção de karting do TAC irá reali-
zar uma última prova de resistência 
extra-taça, a fim de marcar o final 
da época. A mesma terá lugar no dia 
16 de dezembro, no habitual Autó-
dromo Municipal de Angra. Espera-
se, contudo, maior número de par-
ticipantes do que tem sido habitual 
nas últimas provas. 

CLASSIFICAÇÃO
Aqui fica o posicionamento final da 
Taça TAC Karting 2012, iniciativa 
que, relembre-se, albergou quatro 
provas pontuáveis: 1.º João Ferreira 
11 pontos, 2.º Tiago Sousa 30, 3.º 
Ricardo Melo 43, 4.º Luís Cunha 
85, 5.º Nuno Fernandes 102, 6.º 
Tiago Dias 112.

KARTING

João Ferreira 
ganha taça tAC

O Pavilhão das Artes Marciais da 
Praia da Vitória acolheu, no passado 
sábado, cerca de quatro dezenas de 
karatecas que, na circunstância, par-
ticiparam no Troféu de Kata, prova 
inserida no calendário oficial da As-
sociação de Karaté dos Açores.
O evento destinou-se exclusivamente 
à disciplina de Kata (forma ou se-
quência de técnicas pré-determinada) 
e foi organizado pelo Clube de Kara-
té-do Shotokan da Praia da Vitória 
(CKSPV), tendo, na ocasião, reunido 
atletas de várias idades e de ambos 
os sexos do emblema organizador e 
do Clube de Karaté-do Shotokan de 
Angra do Heroísmo (CKSAH).

ORDENAMENTO
O quadro da classificação ficou as-
sim estabelecido:
1.º Escalão Femininos: 1.ª Felícia 
Parreira – CKSAH. 1.º Escalão Mas-
culinos: 1.º Pedro Xavier – CKSAH, 

2.º Luís Castro – CKSAH, 3.º Gon-
çalo Moniz – CKSAH.
2.º Escalão Femininos: 1.ª Carina Paz 
– CKSPV, 2.ª Cristiana Paz – CKSPV, 
3.ª Camila Ávila – CKSAH. 2.º Esca-
lão Masculinos: 1.º Rafael Paz – CKS-
PV, 2.º Samuel Quadros – CKSAH, 
3.º Dilan Areias – CKSPV.  
3.º Escalão Femininos: 1.ª Maria 
Ribeiro – CKSAH, 2.ª Isabel Barce-
los – CKSAH, 3.ª Daniela Monteiro 
– CKSAH. 3.º Escalão Masculinos: 
1.º André Garcia – CKSAH, 2.º Pau-
lo Rosa – CKSAH, 3.º Gonçalo San-
tos – CKSAH.
4.º Escalão Femininos: 1.ª Anabe-
la Silva – CKSPV, 2.ª Amélia Silva 
– CKSAH, 3.ª Filipa Rosa – CKSAH. 
4.º Escalão Masculinos: 1.º Pedro 
Correia – CKSPV, 2.º Gonçalo Mar-
tins – CKSAH.
Em recente entrevista ao DI, João 
Guiod Castro, diretor técnico da As-
sociação de Karaté dos Açores e nome 

respeitado no seio da modalidade, 
fez uma análise da realidade vigente 
do karaté nas ilhas de bruma:
“O karaté está presentemente bem 
enraizado nas ilhas de São Miguel, 
Terceira, Faial e Santa Maria. São 
Jorge já leva um bom avanço em re-
lação ao Pico e à Graciosa. Admito, 
com alguma tristeza, que, apesar do 
esforço e dedicação patenteados ao 
longo dos últimos anos, não temos 
conseguido os resultados pretendi-
dos nestas duas últimas ilhas”, diz.
Quanto aos objetivos traçados, 
João Castro afirma que “para além 
da vertente tradicional e da defesa 
pessoal que está subjacente, damos 
muita importância ao modelo com-
petitivo atual, tendo por base uma 
alfabetização motora e uma especia-
lização desportiva”. 
“A nossa preocupação, antes das ta-
ças e medalhas, é a melhoria das ca-
pacidades de concentração, respei-
to, educação, confiança, segurança, 
condição física e correta orientação 
dos nossos praticantes do ponto de 
vista do desenvolvimento coorde-
nativo, capacidades psico-motoras 
e dos sistemas muscular, nervoso e 
sensorial”, remata.

KARATÉ ANIMA CIDADE DE VITORINO NEMÉSIO 

PARTICIPANTES no Troféu de Kata da Associação de Karaté dos Açores

Troféu de Kata reuniu, na cidade do poeta/escritor 
Vitorino Nemésio, cerca de 40 praticantes. Certame 
destinou-se somente à disciplina de Kata. 

Troféu de Kata 
com boa participação
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Vinte e oito atletas marcaram pre-
sença, durante o passado fim de se-
mana, no denominado Campeonato 
Regional de Judo, escalão de senio-
res, em ambos os géneros, evento 
que decorreu no pavilhão do Judo 
Clube de Ponta Delgada (JCPD), na 
vizinha ilha de São Miguel. 
Bruno Furtado, em defesa do Clu-
be de Judo de Angra do Heroísmo 
(CJAH), -categoria de 81kg, e Jorge 
Costa, em representação do Clube 
de Judo da Praia da Vitória (CJPV), 
categoria de -100kg, trouxeram os 
respetivos títulos para a ilha Tercei-
ra. JCPD e Judo Clube de São Jorge 
(JCSJ) arrebataram os restantes ce-
tros regionais em disputa.
Sublinhe-se, a propósito, que os 
judocas classificados em primeiro 
lugar têm acesso direto ao exigente 
Campeonato Nacional de Seniores, 
certame que se efetua no próximo 
dia um de dezembro, em Odivelas, 
arredores de Lisboa, estando pre-
sentes as principais figuras lusas da 
modalidade.

CLASSIFICAÇÕES
Vejamos, então, os resultados apu-
rados no Campeonato Regional de 
Seniores, competição que, como é 
habitual, ofereceu alguns combates 
de excelente nível técnico, o que de-
nota a evidente qualidade dos inter-
venientes, alguns deles, inclusive, 
com provas dadas em outros palcos 
bem mais exigentes: 
Femininos. -63kg: 1.ª Maria Sousa 
(JCPD), 2.ª Fabiana Silva (JCSJ). 
Masculinos. -60Kg: 1.º Pedro So-
ares (JCSJ), 2.º Pedro Moules 
(CJAH), 3.º Ruben Oliveira (JCPD). 
-66Kg: 1.º Nuno Carvalho (JCPD), 
2.º Fausto Amaral (Clube Operário 
Desportivo/COD), 3.º Rafael Cor-
deiro (CEDA), 3.º Diogo Almeida 
(JCPD).
-73Kg: 1.º Luís Barbosa (JCPD). -
81Kg: 1.º Bruno Furtado (CJAH), 
2.º João Santos (JCPD), 3.º Miguel 
Soares (JCSJ). -90Kg: 1.º Tiago Ro-
drigues (JCSJ), 2.º Pedro Medeiros 
(JCPD). -100Kg: 1.º Jorge Costa 
(CJPV).

CAMPEONATO REGIONAL DE JUDO (SENIORES)

SÁBADO ANIMADO NA PRAIA DA VITÓRIA

REGIONAL  de seniores proporcionou combates de excelente qualidade

Vencedores disputam nacional

Super-Especial
com prova extra

Prossegue no próximo sábado, dia 
10 de novembro, o denominado 
Challenge de Super-Especiais, cer-
tame promovido pela empresa Ola-
vo Esteves Competições (OEC), na 
circunstância, com uma prova a rea-
lizar no Centro de Desportos Moto-
rizados da Praia da Vitória (CDM-
PV), e que será a quinta a pontuar 
para a referida competição.
A segunda Super-Especial OEC/
CDMPV é organizada pelo OEC 
Motorclube, em parceria com o 
Terceira Automóvel Clube (TAC), 
e consta de duas classificativas de-
senhadas na pista principal daquele 
recinto praiense, cujos reconheci-
mentos terão lugar durante a ma-
nhã, iniciando-se a parte competiti-
va pelas 14:00.

NOVIDADE
A novidade, depois da temporada 
açoriana ter aberto – em janeiro – 
com uma prova semelhante, é a in-
clusão de uma prova extra, “aberta 
a pilotos que não possuam licença 
desportiva, mediante todos os pres-
supostos de segurança, mas que 
terá uma extensão menor e classifi-
cação à parte”, explicou, a propósi-
to, Olavo Esteves, mentor do mega 
projeto.
A prova principal, apenas para pi-
lotos federados, “terá uma extensão 
próxima dos cinco quilómetros, com 
dois troços a serem percorridos por 
cada uma das equipas”, adiantou 
ainda o conhecido empresário. 
Recorde-se que o Challenge de 
Super-Especiais organizado pela 
OEC é liderado por Fábio Valadão 
(670 pontos), seguido, por esta 
ordem, de Ricardo M. Moura (660 
pontos) e Herberto Alves (550 
pontos). Enfim, mais um dia de 
emoções fortes na cidade de Vito-
rino Nemésio.  

Realiza-se sábado à tarde 
(14:00), na Praia, a Super-
Especial OEC/CDMPV.

EMOÇÕES  dos desportos motorizados regressam sábado à tarde (14:00)



08.NOV.2012 DIÁRIO INSULARtAUROmAqUIA|18|

Tipo de 
Tourada

Concelho 
de Angra

Concelho 
da Praia

Tradicionais 67 49
Não Tradicionais 78 47

Totais 145 96

Touradas à corda na Ilha Terceira
Números por ganadeiro Angra

N.º de Touradas
Praia

N.º de Touradas
Total
Geral

H.F. - Humberto Filipe 34,50 24,50 59,00
J.A.F. - José Albino Fernandes 30,25 22,75 53,00
E.R. - Herd. Ezequiel Rodrigues 23,00 23,00 46,00
R.B. - Rego Botelho 12,25 08,50 20,75
E.G. - Eliseu Gomes 13,75 04,25 18,00
J.Q. - João Quinteiro (pai) 05,75 04,25 10,00
G.O. - Gabriel Ourique 06,50 02,50 09,00
D.N. - Daniel Nogueira 07,00 02,00 09,00
N.T. - Nelson Toste 03,00 02,00 05,00
J.Q. - João Quinteiro (filho) 03,25 00,25 03,50

M.J. - Manuel João 00,75 02,00 02,75
F.S. - Francisco Sousa (Cadelinha) 02,00 ----- 02,00
A.L.- António Lúcio 02,00 ----- 02,00
A.F. - António Fernandes 01,00 ----- 01,00

Totais       145,00 96,00   241,00

meses Angra Praia
N.º total
de touradas

Maio   16     6 22
Junho   32     8 40
Julho   31   16 47
Agosto   33   32 65
Setembro   21   21 42
Outub ro 
(até dia 15)

  12   13 25

Totais 145 96 241

Números Por meses e CoNCelhos

Freguesias tradicionais Não
tradicionais totais

São Mateus   5 11 16
Ribeirinha   7   8 15
Conceição   4   9 13
Porto Judeu   6   5 11

Feteira   5   5 10

S. Sebastião   4   6 10
S. Bartolomeu   4   4   8
São Pedro   5   3   8
Posto Santo   3   4   7
Santa Bárbara   3   4   7
Santa Luzia   2   5   7
Terra Chã   4   3   7
São Bento   3   3   6
Altares   3   2   5
Raminho   3   2   5
Serreta   3   2   5
Cinco Ribeiras   2 --   2
Sé  --   2   2
Doze Ribeiras   1 --   1

totais 67 78 145

Freguesias tradicionais Não
tradicionais totais

Santa Cruz 12 16 28
Vila das Lajes   3 9 12
Biscoitos   6 5 11
Fontinhas   6 2   8

Vila Nova   5 2   7

F. Bastardo   4 2   6
São Brás   3 3   6
Agualva   3 2   5
Porto Martins   3 2   5
Cabo da Praia   2 2   4
4 Riberias   2 2   4

totais 49 47 96

Concelho de Angra
Números por freguesia e tipo

Concelho da Praia da Vitória
Números por freguesia e tipo

Anos N.º de touradas

1996 183

1997 189

1998 203

1999 223

2000 238

2001 222

2002 227

2003 234

2004 254

2005 261

2006 262

2007 257

2008 268

2009 246

2010 257

2011 244

2012 241

Estatística dos últimos 17 anos

BALANçO DAS TOuRADAS à CORDA/2012

Terceira acolheu 241 eventos em 168 diasJOSé heNRique PiMPãO
De ToIros

Numa minuciosa recolha 
dos dados fornecidos pe-
las Câmaras de Angra  e 
Praia este ano, entre 1 de 

maio e 15 de outubro (ou seja nos 168 
dias da época oficial), realizaram-se  241 
touradas à corda nas ruas e caminhos da 
ilha Terceira, das quais 25 são vacadas 
e/ou bezerradas.
Os números deste ano são sensivelmen-
te iguais aos do ano passado (menos 
3 apenas), numa clara demonstração 
que, apesar da crise, continua-se a 
preferir a quantidade à qualidade e, 
pior que isso, a realizar-se  4, 5, 6 e até 
7 touradas por dia,a maioria das quais 
não tradicionais, sem qualidade, sem 
público, sem capinhas e que no fundo só 
beneficiam a quem concede as licenças. 
Por outro lado e apesar da liberaliza-
ção, autorizada superiormente há 2 
anos atrás, tivemos, pasme-se, 58 dias 
alternados (2 meses!) sem haver um 
único espectáculo. Contudo, o povo é 
soberano e há que respeitá-lo!
Quanto às ganadarias, Humberto Filipe 
aparece em 1º lugar com 59 corridas; 
José Albino Fernandes em 2º com 53; 
Herd. de Ezequiel Rodrigues em 3º 
com 46; Rego Botelho com 21 e Eliseu 
Gomes  com 18 corridas .
No tocante às freguesias, no concelho 
de Angra, S. Mateus aparece em 1º lugar 
com 16 eventos, seguindo-se a Ribeiri-
nha com 15, a Conceição com 13 e em 
4º lugar o Porto Judeu com 11.
No concelho da Praia, temos em 1º 
lugar Santa Cruz, a freguesia maior 
da Ilha, com 28 touradas, seguindo-se 
a Vila das Lajes com 12,  os Biscoitos 
com 11 e em 4º lugar as Fontinhas 
com 8 eventos.
Por outro lado, tivemos 116 touradas 
TRADICIONAIS (67 em Angra e 49 
na Praia) e 125 NÃO TRADICIONAIS  

(78 en Angra e 47 na Praia).
Como habitualmente, o mês de Agosto 
acolheu o maior número de touradas 
– 65 (33 em Angra e 32 na Praia);  em 
2º lugar Julho com 47  (31 em Angra e 
16 na Praia), seguindo-se Setembro com 
42 (21 em Angra e 21 na Praia);  Junho 
com 40 (32 em Angra e 8 na Praia); 
Outubro (até dia 15) com 25 (12 em 
Angra e 13 na Praia) e finalmente Maio 
com 22 (16 em Angra e 6 na Praia.

O  LIVRO PARA tODA A AFICION
Sob o título: “TAURINIDADE AÇO-
RIANA” o jurista Dr. Arnaldo Ourique  
lançou, em Setembro passado, um livro 
da sua autoria e editado pelo jornal  
Diário Insular.
A obra, de grande utilidade, contém 
para além dos regulamentos da tourada 
à corda e de praça, reflete igualmente 
os aspectos sociais, culturais e econó-
micos da tauromaquia terceirense e 
que a torna única no mundo,  no que 
diz respeito principalmente à tourada 
à corda.

Um documento precioso, pois, que não 
deve ser ignorado do mais jovem ao 
mais idoso aficionado da festa brava.
Se temos, nós terceirenses, orgulho 
em nos considerarem um dos povos 
mais aficionados do mundo, não é 
bonito, por outro lado, verificar-se  que 
a maioria desconhece o teor dos seus 
regulamentos.
Parabéns ao Dr. Arnaldo Ourique (um 
grande defensor das nossas festas tra-
dicionais) por finalmente ser ele a vir 
a público com este valioso testemunho 
taurino, que dá oportunidade de TO-
DOS  conhecerem as leis do espectáculo 
mais apreciado dos terceirenses.

NOTA FINAL – O nosso reconhecido e 
já habitual agradecimento por todas as 
atenções que as funcionárias, do sector 
de licenciamentos das Câmaras de An-
gra e Praia, prestam no fornecimento 
de todos os dados oficiais das touradas 
realizadas em cada ano.  
- Nos 6 quadros seguintes apresenta-
mos todos os números estatísticos:

olÉ úNICo? Se os ganaderos (neste caso António Ferreira - JAF) lidam 
com os toiros diariamente no mato, razão há para os lidar nos arraiais. 
Haja coragem e habilidade!...

FOTOGRAFIA FOTAÇOR
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VENDE-SE

Citroen Saxo - 
Comercial; Ano 
- 2000; Cilindrada 
- 1500.
Bom preço.

Contactar:
915 800 042

pUbLIcIDADe |19|

EStagiar t
Precisa-se Estagiar T para a área Comercial 

e Gestão de Stocks.
Enviar curriculum vitae para Cooperativa 

Agrícola e Serviços União Sebastianense, Rua 
Nova, 35 - São Sebastião - 9700-634 Angra do 
Heroísmo.

2964

CONVOCATÓRIA
De harmonia com o disposto no número 
três do artigo vigésimo sétimo dos Estatutos 
convoco todos os associados da Cooperativa 
Agrícola da Ilha Terceira, CRL, com sede na 
Avenida Álvaro Martins Homem n.º 31, cida-
de e concelho de Angra do Heroísmo, para 
uma Assembleia-Geral Ordinária a realizar 
no dia 19 de Novembro de 2012, pelas 19H30 
horas, na sua sede, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:

Ponto Um: Apresentação, discussão e even-
tual aprovação do Plano e Orçamento para 
o ano dois mil e Treze
Ponto Dois: Outros assuntos de interesse 
para os associados.

Não comparecendo à hora marcada a maioria 
dos associados, a Assembleia funcionará, com 
qualquer número de presenças, trinta minu-
tos mais tarde, conforme estabelece o número 
dois do artigo vigésimo nono dos referidos 
Estatutos.
Angra do Heroísmo, 1 de Novembro de 2012

O Presidente da Assembleia-Geral,
Paulo Alexandre Rocha Lopes Quinto

Cooperativa Agrícola 
da Ilha Terceira, CRL

CONVOCATÓRIA
De harmonia com o disposto no artigo 25.º, 
alínea a), e das demais disposições dos Es-
tatutos, convoco todos os associados da As-
sociação Agrícola da Ilha Terceira com sede 
na Avenida Álvaro Martins Homem, n.º 31, 
freguesia da Conceição, cidade e concelho de 
Angra do Heroísmo, para uma Assembleia-
Geral Ordinária a realizar no dia 19 de No-
vembro de 2012, pelas 20h00 na sua sede, 
com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um: Apresentação, discussão e even-
tual aprovação do Plano e Orçamento para 
o ano dois mil e treze.
Ponto Dois: Outros assuntos de interesse 
para os associados.
Ficam desde já advertidos todos os associa-
dos de que, caso não compareçam às 20 horas 
pelo menos metade dos associados, a mesma 
Assembleia-Geral Ordinária funcionará meia 
hora mais tarde com qualquer número de as-
sociados.

Angra do Heroísmo, 1 de Novembro de 2012

O Presidente da Assembleia-Geral,
Paulo Alexandre Rocha Lopes Quinto

Associação Agrícola 
da Ilha Terceira

Diário Insular 08/11/2012 - 1ª Publicação

TRIBUNAL JUDICIAL DE VELAS
Secção Única

AnúnciO

Processo: 11/07.5TBVLS
Execução comum (Of. Justiça)
Exequente: Rci Banque Sucursal Portugal
Executado: Rui Miguel Alves cabral e 
outro(s)...
n/Referência: 489431 - Data 08-10-2012

Nos termos do disposto no artigo 890 do Có-
digo de Processo Civil, anuncia-se a venda dos 
bens adiante indicados:

Bens em venda:
TIPO DE BEM: Imóvel
REGISTO: 869, Velas - Conservatória do Regis-
to Predial
ART. MATRICIAL: 488, Velas (S. Jorge) - Ser-
viço de Finanças
DESCRIÇÃO: Casa baixa telhada, depen-
dência e quintal, com a superfície coberta de 
108m2, dependência 40m2 e quintal 3800m2, 
sito na Rua do Portal do Pico, freguesia de 
Santo Amaro, concelho de Velas, a confrontar 
de Norte com o proprietário Sul com Estra-
da Nascente com Ribeira e Poente com João 
Oliveira, inscrito na matriz sob o artº 488 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Calheta com a ficha nº 869, com o valor 
patrimonial de e 2.295,17.

PENHORADO EM: 29-10-2009 10:15:00
INTERVENIENTES ASSOCIADOS AO BEM:
EXECUTADO: Rui Miguel Alves Cabral. Estado 
civil: Casado. Documentos de identificação: BI 
- 273 8597, NIF - 207537666, Endereço: Portal 
do Pico Santo Amaro, Velas, 9800-000 VELAS

MODALIDADE DA VENDA: Venda mediante 
proposta em carta fechada
VALOR BASE DA VENDA: e 100.000,00
VALOR ANUNCIAR PARA A VENDA: 70% 
do valor base: (artº. 889º, nº 2 do C.P. Civil): 
e 100.000,00 
São convidadas todas as pessoas com interesse 
na compra do bem, a entregarem as suas pro-
postas em carta fechada na Secretaria deste Tri-
bunal, até ao dia da abertura das propostas.

***
No dia 20 de novembro de 2012, pelas 14:00
horas, no Tribunal Judicial desta Comarca, pro-
ceder-se-á à abertura das propostas até ao dia 
apresentadas, a cujo acto podem os proponen-
tes assistir.

A sentença que se executa está pendente de 
recurso ordinário

Está pendente oposição à execução

Está pendente oposição à penhora

nota: No caso de venda mediante proposta em 
carta fechada, os proponentes devem juntar à 
sua proposta, como caução, um cheque visado, 
à ordem da secretaria, no montante correspon-
dente a 20% do valor base dos bens ou garantia 
bancária no mesmo valor (nº1 ao Artº 897º do 
CPC)

A Agente de Execução
3002
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CRÉDITO 
aTÉ 75.000e
Crédito pessoal
Empresa, auto
Habitação
Problemas bancários?

crediglobal.lisboa@gmail.com

218 298 030
917 458 381
967 883 172

Ex: 10.000e em 84 Meses 147,63e TAN 6,32% TAEG
7,56% total imputado ao cliente 12.400,92e
crédito concedido por entidades autorizadas

mediador independente

missa do 7º dia

francisco eugénio corvelo

A família Corvelo gos-
taria de vos convidar para 
celebrar em fé, a vida e 
memória do seu amado 
Francisco Eugénio Cor-
velo, no dia 10 de Novem-
bro, pelas 19H30, na Igreja 

Paroquial de São Mateus da Calheta.
Agradecemos a vossa companhia neste 

momento tão difícil.

vENDE-SE - aCHaS

Lenha para padarias, lareira ou outros fins já 
cortada em achas secas de Faia, Acácia e Eu-
calipto
Contactar: 295 902 498 -295 579 429

2996

SECRETaRIa REgIONal Da
EDuCaçãO E FORMaçãO

DirecçãOregiONal Da eDucaçãOe FOrMaçãO
eScOLA SecUNDÁRIA VITORINO NeMÉSIO

aviso

A Escola Secundária Vitorino Nemésio na 
Praia da Vitória dá a conhecer a todos os 
interessados que foi publicado no Diário da 
República nº 215/0 II série de 07/11/2012, o 
anúncio de Concurso Público para aquisição 
de géneros alimentícios para o bufete e refei-
tório desta Escola. As peças do procedimento 
poderão ser consultadas e fotocopiadas nos 
Serviços de Contabilidade da Escola entre as 
9h00 e as 13h00 e das 14h00 e às 17h00 até 
ao próximo dia 15 de Novembro (data limite 
de entrega de propostas).
Os interessados poderão obter mais informa-
ções através do e-mail: cees.vinemesio.@azo-
res.gov.pt ou pelos números de telefone 295 
54 24 70/1.

Praia da Vitória, 07 de Novembro de 2012

Pelo Conselho Executivo
O Presidente

João Feliciano Arruda Lopes
2998

OFERTa DE EMPREgO (M/F)

Procura-se licenciado(a) no ramo agrí-
cola ou ambiental, para funções poliva-
lentes nas áreas administrativa, comer-
cial e de atendimento ao público. Os 
interessados deverão responder com o 
envio do seu CV resumido, referindo 
para o número 2985 deste anúncio, até 
ao próximo dia 13 de Novembro, para 
posterior entrevista de seleção.

Serralharia civil
caixilharia de 
alumínio e pvc

Portões, gradeamentos, varandas, escadas, 
janelas, portas, marequises, etc.

Telef.: 295 212 323 | Fax: 295 216 419

	 	 serviço
	 	 técnico de
	 	 desinfecções

Profissionais em:

Desbaratizações * Desratizações
Tratamento de Madeiras

(Combate às Térmitas)

TM. 919 903 300
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Morena carente toda 
meiga e sensual, 30 anos. 
Venha deliciar todos os 
dias sem pressa. Aparta-
mento privado. Angra.

927 559 337
2845

Novidade na ilha, mo-
reno claro, bonito e sen-
sual. Ativo e passivo, 
atende em apartamento 
privado. Deslocações 
para hoteis.

916 429 974
2963

Um sonho de mulher, 
corpo de sereia, cara de 
boneca. Com acessó-
rios. Sem pressa. An-
gra.

963 259 310
915 903 321

2997

Novidade na ilha, 2 
amigas loira e morena 
juntas ou separadas. 
Simpáticas, sexy, para 
satisfazer todos seus 
desejos sem pressa.
Sheila - 919 044 624
Rafaela - 911 766 602
Últimos dias até 5ª feira

2979

ZIG ZAG PUB
PRAIA DA VITÓRIA

967 061 568

REABERTO TODOS OS DIAS

Com novo horário 
das 17H00 às 24H00

Nova Gerência

Novas animadoras jamais 

vistas na ilha Terceira

Desfrute de um ambiente acolhedor, 

requintado e discreto

Aguardamos vossa visita

2962

GRANDe MeStRe
FATI

AStRÓLOGO / eSpIRItUALIStA

Especializado na Astrologia e Espiritualismo, acon-
selha sobre casos difíceis através dos conhecimentos 
adquiridos em longos tempos nos Centros Espíritas.
Aconselha nos problemas de amor, doenças espiri-
tuais, negócios, invejas, maus olhados, vícios de 
droga, tabaco e Alcoolismo, aproximação e afas-
tamento de pessoas amadas. Considerado um dos 
melhores profissionais em Portugal. E faz trabalho 
à distância. Lê a sorte. Se quer realizar e alcançar ao 
seu lado o que quer, contacte -BRAMA.

TELM.: 968 968 598  | 295 218 732
MARCAÇÃO E CONSULTAS DE SEGUNDA

A SÁBADO - PESSOALMENTE, 
CARTA OU  TELEFONE, DAS 8H ÀS 20H

Rua de São Pedro, nº 224 - S. Pedro - Angra do Heroísmo

ADAPTA-SE A QUALQUER TELHA

960 477 843   917 235 270
A sua casa merece caleiras. Temos em 
aluminio lacado com várias cores, deco-
rativas. Montagem para telha e para ce-
malha. Fazemos orçamentos grátis. Veja a 
diferença. Contacto: Caleiras Terceirense 
| Raúl Martins | Rua do Cota - Fontinhas

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artigos 18 º, 24º; alínea a) e 
c) e 25.º, alínea b) dos Estatutos, convocam-
se todos os Associados da Associação Agríco-
la da Ilha Terceira, para reunir em Sessão Or-
dinária no dia 14 de Dezembro pelas 8H30,
na sede da Associação Agrícola da Ilha Tercei-
ra, sita à Avenida Álvaro Martins Homem, 31, 
freguesia da Conceição, cidade e Concelho 
de Angra do Heroísmo, decorrendo a mesma 
para efeitos de votação até às 17H00, altura 
em que encerrará a urna, seguindo-se, de ime-
diato, o apuramento eleitoral.
A Assembleia reunirá com a seguinte ordem 
de trabalhos:

Ponto Um e Único: Eleição dos corpos ge-
rentes para o triénio de 2013 a 2015.

Não comparecendo à hora marcada a maioria 
dos associados, a Assembleia funcionará, com 
qualquer número de presenças, trinta minu-
tos mais tarde, conforme estabelece o número 
dois do artigo vigésimo sexto dos Estatutos.
Nos termos do artigo 18º, nº2 e nº 3 dos Es-
tatutos as listas de candidatos aos órgãos so-
ciais devem ser apresentadas na sede da As-
sociação Agrícola da Ilha Terceira e durante
o horário de expediente (dias úteis entre as 
9H00 e as 17H00) até quinze dias antes da 
data em que se realizar o acto eleitoral, pelo 
que só serão admitidas listas que derem en-
trada na sede da Associação até às 17H00 do 
dia 29 de Novembro de 2012.
Cada lista, que deverá ser obrigatoriamen-
te candidata a todos os órgãos sociais, será 
composta pelos nomes dos candidatos a cada 
órgão, e ainda por dois suplentes para cada 
órgão, devendo, na própria lista, manifesta-
rem os candidatos a sua intenção de se can-
didatarem, e sendo a lista subscrita por pelo 
menos quinze Associados não candidatos que 
não proporão mais do que uma lista.
Ficam desde já advertidos todos os Associa-
dos de que o voto será pessoal devendo cada 
votante identificar-se mediante a apresentação 
do Bilhete de Identidade, carta de condução ou 
passaporte, não sendo admitidas procurações.
O Processo Eleitoral rege-se pelos Estatutos 
na versão que lhe foi introduzida pela Escri-
tura Pública de 9 de Fevereiro de 2000, com 
especial destaque para o seu artigo 18º.

Angra do Heroísmo, 5 de Novembro de 2012

O Presidente da Assembleia-Geral
Paulo Alexandre Rocha Lopes Quinto

Associação Agrícola 
da Ilha Terceira
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trespasse

Loja com 60m2 na 
Rua do Palácio.

Contactar:
917 298 739

2629

vende-se

Apartamento T2, 2 
WC.

Junto ao Centro de 
Saúde de Angra.

Contactar:
917 298 739

2628

arrenda-se

Casa na Agualva.

Contactar:
295 903 503 

2912

cabeleireiro/a

Admite-se.

Contactar:
916 134 471

2981

arrenda-se

Apartamento T1 mo-
bilado e equipado.

Contactar:
967 691 577

2982

arrendam-se

Apartamento T-2 em 
Santa Luzia da Praia 
e Cabo da Praia.

T1 e T2 no centro 
da Praia. 

Equipados e mobi-
lados.

962 524 469
2906

arrendam-se

- Apartamento T1;
- Loja nos arredores 

de Angra boa para sa-
lão de cabeleireiro ou 
outros.

Contactar:
295 663 075

2994

arrenda-se

Apartamento T2, mo-
bilado. Freguesia da Sé, 
Angra do Heroísmo.

Contactar:
962 646 860

2986

arrendam-se

Apartamentos T1 e 
T2, mobilados. Fregue-
sia do Posto Santo, An-
gra do Heroísmo.

Contactar:
962 646 860

2986

arrendam-se

- T1 mobilado, sito na 
Vinha Brava a 1Km do 
Hospital Novo;
- T1 mobilado e equi-

pado em São Mateus.
Contactar:
962 493 219
295 642 720            2995

dr.  JosÉ pinto de almeida
DE 1 A 10 DE NOVEMBRO

Naturopatia, Homeopatia, Iridologia e Termografia

TRATAMENTOs EspEcIAlIzADOs pARA: cardíacos, Diabéticos, Ulcera-
dos, Reumáticos, Hepáticos, Nervosos, Obesos, Anémicos, Desvitalizados, 
Desmemoriados e convalescentes
EspEcIAl: IRIDOlOGIA - as ameaças que pairam sobre a sua saúde, reve-
ladas nos seus olhos.
As razões da sua boa ou má saúde podem ler-se através dos seus olhos.
A IRIDOlOGIA - permite detectar na Irís dos Olhos os problemas dos quais 
sofremos ou que nos ameaçam. Faça o famoso e verdadeiro teste H.l.B.

cONsUlTAs TODOs Os MEsEs

pARA A sUA sAÚDE ApENAs O MElHOR E BOM

centro Dietético Internacional de F. pacheco (Filho)
Rua de são João n.º 54 Angra do Heroísmo 

Tel. 295 214 969

ganhe 1.500e/mês

Dobrando circulares 
em casa (m/f) todo o 
País part/full-time. En-
vie SMS (tarifas nor-
mais) com nome e mo-
rada completa.

967 810 725
Trata Ana Coelho

reparação

De computadores
Preços acessíveis; 
Brevidade; Deslo-

cações ao domicílio. 
Também em horário 
pós-laboral e aos fins 
de semana.

914 062 209
961 097 379         3001



RTP-A
05:30 Bom Dia Portugal 09:00 Video-
grama atlântida Açores - 2007 10:30
Fábrica Das Anedotas (II) 11:00 Jornal 
Do Meio Dia 12:00 Especial Saúde 12:30
Gostos E Sabores 13:00 Jornal Das 14 
14:00 Consulta Externa(R/) 14:30 Nikita 
15:10 Planeta Música 16:10 O Pequeno 
Pinguim 16:20 A Pata Hip Hop 16:30
Eu E Os Meus Monstros 17:00 Síntese 
Informativa 17:15 O Tempo 17:20 Açores 
Hoje 19:00 Estação De Serviço 19:45
Ler +, Ler Melhor 19:55 O Tempo 20:00
Telejornal - Açores 20:30 O Tempo 20:40
Titanic 22:30 A Teoria Do Big Bang 23:00
Noticias (Açores) 23:20 O Tempo 23:25
Fringe 00:15 Rtp-informação

RTP1
05:30 Bom Dia Portugal Direto 09:00
Praça da Alegria Direto 12:00 Jornal 
da Tarde Direto 13:15 Vidas em Jogo 
14:09 Portugal no Coração Direto 17:00
Portugal em Direto Direto 18:04 O 
Preço Certo 18:52 Direito de Antena 
19:00 Telejornal Direto 20:00 Linha da 
Frente 20:31 Decisão Final 21:39 Há 
Sempre Um Amanhã (Telefilme) 23:17
5 Para a Meia-Noite Direto 00:20 True 
Justice 01:05 Ribeirão do Tempo 02:34
Televendas 05:05 Nós

RTP2
06:00 Zig Zag 10:52 Futsal: Campeonato 
Do Mundo 2012 (Tailândia) Marrocos 
- Espanha 12:36 Zig Zag 13:00 Sociedade 

Civil 14:31 Diário Câmara Clara(R/) 
14:40 Universidade Aberta(R/) 15:10
National Geographic Animais Nas 
Ruas(R/) 16:02 Zig Zag 17:00 A Fé Dos 
Homens 17:35 Duas Miúdas Nas Lonas 
17:57 Iniciativa 18:30 Capital 19:01 Zig 
Zag 20:09 National Geographic Os 
Verdadeiros Dinossauros 21:00 Hoje 
21:37 Diário Câmara Clara 21:47 Ossos 
22:36 As Mulheres De Deus(Doc Nac) 
23:32 Capital(R/) 00:03 Janela Indis-
creta Com Mário Augusto(R/) 00:37
Iniciativa(R/) 01:08 Euronews 03:19 24 
Horas 04:21 Diário Câmara Clara(R/) 
04:30 Sociedade Civil(R/)   

SIC
05:00 Jornal De Síntese 06:00 Edição Da 
Manhã 07:10 Tween Box: Tower Prep 
08:10 Cartas Da Maya - O Dilema 09:15
Querida Júlia 12:00 Primeiro Jornal 
13:25 Toca A Mexer - Diário 13:50 Podia 
Acabar O Mundo 14:55 Boa Tarde 17:30
Fina Estampa 18:15 Jornal Da Noite 
19:00 Futebol Liga Europa: Sporting X 
Genk 21:00 Liga Europa: Os Homens 
Do Jogo 21:05 Liga Europa: Os Golos 
21:25 Dancin’ Days 22:05 Gabriela 22:45
Avenida Brasil 23:30 Toca A Mexer 
- Diário 23:50 Investigação Criminal 
00:35 Liga Europa: Resumo 01:00 Cartaz 
Cultural 01:35 De Corpo E Alma 02:25
Maré Alta 03:25 Televendas

TVI
05:30 Diário da Manhã 09:12 Você na 

TV! 12:00 Jornal da Uma 13:45 Tempo 
de Viver 15:00 A Tarde é Sua 17:15 Casa 
dos Segredos 3 - Diário da Tarde 17:30
Doida por Ti 19:00 Jornal das 8 20:45
Casa dos Segredos 3 - Diário 21:50
Louco Amor 23:00 Doce Tentação 23:30
Casa dos Segredos 3 - Extra 00:55
Autores III 01:51 Série - Lei e Ordem: 
Intenções Criminosas II 02:37 Mistura 
Fina 04:00 TV Shop

SPORT TV destaques

12:45 Sport.tv2 Tenis - Atp World Finals 
- Direto 16:00 Sport.tv4 Futebol - Uefa 
Europa League - Anji X Liverpool - Direto 
17:00 Sport.tv Golfe Pga Tour - Children`s 
Miracle Net. Hospitals C. - 1º Dia - Direto 
17:00 Sport.tv1 Futebol - Uefa Europa Le-
ague - Académica X At. Madrid - Direto 
17:00 Sport.tv2 Futebol - Uefa Europa 
League - Bordéus X Marítimo - Direto 
17:00 Sport.tv3 Futebol - Uefa Europa Le-
ague - Marselha X B.monchengladbach 
- Direto 18:50 Sport.tv1 Informação - Eu-
rope League - Especial - Direto 19:05 
Sport.tv1 Futebol - Uefa Europa League 
- Tottenham X Maribor - Direto 19:05 
Sport.tv2 Futebol - Uefa Europa League 
- Lazio X Panathinaikos - Direto 19:05 
Sport.tv3 Futebol - Uefa Europa League 
- At.bilbau X Lyon - Direto 19:05 Sport.tv4
Futebol - Uefa Europa League - Partizan 
X Inter - Direto 21:00 Sport.tv1 Informação 
- Europe League - Especial - Direto 23:00 
Sport.tv1 Informação - Europe League 
- Especial - Direto
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TeleFones úTeis
Nº. de emergência 112

Hospital
Angra  295 40 32 00/295 24 00 00 
Nota: Informações sobre os doentes internados, horá-
rios de consultas e de visitas e todos os assuntos res-
peitantes ao funcionamento do Hospital, das 09h00 
às 17h00

Praia 295 540 970 / 295 545 000

Ambulâncias
Angra do Heroísmo 295 204 112
Praia da Vitória  295 540 220

Polícia
Angra 295212022 / Praia 295545480
Lajes 295512021 / Biscoitos 295908710

Polícia Marítima
Angra do Heroísmo 295 204 574
Praia da Vitória 295 542 500

Brigada Fiscal da GNR
Angra 295 206 970 / Praia 295 545 380
Lajes 295 512 139

Bombeiros
Angra 295 204 110 / 295 212 333
Praia da Vitória 295 540 220

Taxis
Alto das Covas 295 212 404 - 295 213 088

Ladeira S. Francisco 295 212 004 - 295 212 005

Praia da Vitória 295 512 654 - 295 512 092

Juncal 295 512 151

FarMáCias de serViÇo
Angra do Heroísmo | Farmácia Pimentel
Praia da Vitória | Farmácia Misericórdia

Tap porTugal | 295 540 047
Partidas para Lisboa:
TP1822 - 10h35

saTa air-aÇores | 295 540 047
Partidas: 10h10, 14h40, 17h05, 19h55 
Ponta Delgada; 12h35 S. Jorge; 10h30 
Horta; 08h05, 15h10 Graciosa; 13h05 
Pico.

TransporTes TerresTres
E.V.T. Ldª. 295217001/2/3/4

gaBinenTe ConsulTa JurÍdiCa
2ªF, 4ªF e 6ªF | 12h30 > 14h00
3ºF e 5ªF | 17h30 > 18h30
Centro Cultural de Angra do Heroísmo
295 215 622

CineMas
Centro Cultural de Angra do Heroísmo
“Asterix e Obelix ao Serviço
de sua Majestade”. 3D
De 15 a 19 de novembro às 21.00

Auditório do  Ramo Grande
Não recebemos informações

Missas
Durante a Semana
Angra 09:30 Sé 18:00 São Pedro, Santa Luzia 

e São Bento 18:15 Santuário da Conceição 18:30 
São Gonçalo

Praia a cada dia 13, às 10H00 Ermida Santa 

Luzia da Praia 3ª a 5ª feiras às 10H00 Igreja de 

São José 18:30 2ªF, 3ªF e 5ªF - 09:00 4ªF Matriz 

09:00 6ªF Santo Cristo 3ªF 11h30 - 5ªF 09h00 
Igreja do Coração Imaculado de Maria - Biscoitos 

19h00 4ªF e 6ªF Igreja de S. Pedro - Biscoitos

serViÇos religiosos
Angra DoMInGoS18:30 Escola Bíblica Dominical 

19:30 Culto 5ªF Estudo Bíblico e oração

PraiaDoMInGoS11:30 Igreja Evangélica Baptista 

- Rua da Estrela, 41

MarÉs
02:07 Baixa-mar | 08:23 Preia-mar
14:53 Baixa-mar | 21:06 Preia-mar

GRACIOSA

S. MIGUEL

SANTA MARIA

S. JORGE

TERCEIRA

PICO

FLORES

CORVO

2 METROS

2 METROS

3-2 METROS

10/20 KM/H

20/40 KM/H

30/50 KM/H

grupo oCidenTal

grupo CenTral

grupo orienTal

Períodos de céu muito nublado com abertas. Vento 

norte bonançoso (10/20 km/h), soprando tempo-

rariamente de noroeste e tornando-se moderado 

(20/30 km/h). Mar de pequena vaga a cavado. On-

das nordeste de 2 metros.

Períodos de céu muito nublado. Aguaceiros fracos.  

Vento norte moderado a fresco (20/40 km/h) com ra-

jadas até 50 km/h. Mar cavado. Ondas nordeste de 2 

metros, passando a norte.

Períodos de céu muito nublado. Aguaceiros fracos. 

Vento norte fresco a muito fresco (30/50 km/h) com 

rajadas até 60 km/h. Mar cavado a grosso. Ondas 

nordeste de 3 metros, passando a norte e diminuin-

do para 2 metros.

sol
07:23      110.9º
17:41      248.9º

lua 40.2%
01:12      81.2º
14:12      275.6º

ponTa delgada 15ºC        18ºC

Água do mar 20ºC

angra do HeroÍsMo 15ºC        18ºC

Água do mar 19ºC

sTa Cruz das Flores 14ºC        18ºC

Água do mar 19ºC

MEtEoRoLoGIatELEvISÃo

FAIAL

InfoRMaçõES
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Paulo Estêvão, dEPutado (PPM)

É preciso travar
inflação de deputados

AcAbA de ApresentAr um novo mo-
delo de lei eleitorAl pArA os Açores. 
QuAis são os pressupostos teóricos 
dA iniciAtivA?
Na última legislatura impedi que o núme-
ro de deputados a eleger para a assem-
bleia legislativa da Região autónoma dos 
açores aumentasse dos atuais 57 para 64. 
tomei a iniciativa nesta matéria e apresen-
tei, antes que qualquer outro partido, uma 
iniciativa legislativa que visava impedir 
esse aumento. Com poucas modificações, 
foi essa a proposta que acabou, ainda que 
de forma provisória, por ser adotada.
seja como for, a legislação eleitoral então 
aprovada possuía uma data de caducidade 
– foi o preço a pagar para se obter a una-
nimidade parlamentar – bastante precisa: 
caducava no dia da tomada de posse dos 
novos deputados eleitos para a X legisla-
tura. Isto quer dizer que, desde o dia 5 de 
novembro, os açores elegem novamente 
64 deputados para o seu Parlamento.
Considero esta situação absolutamente 
inaceitável, isto tendo em conta as nos-
sas necessidades de representação par-
lamentar e a situação económica e social 
catastrófica que se vive na nossa Região. 
Recorde-se que, em 1976, a primeira as-
sembleia eleita no âmbito da autonomia 
açoriana elegia apenas 43 deputados.

a minha proposta parte de pressupostos 
muito simples. temos de assegurar que 
o sistema continua a contemplar a re-
presentação territorial e a garantir níveis 
aceitáveis de proporcionalidade. Noutros 
arquipélagos e Estados federais, o modelo 
muitas vezes adotado é bicameral. Consi-
dero que esta solução acabará, sempre, 
por ser mais cara que o atual modelo de 
uma única câmara parlamentar. assim, 
proponho a adoção de uma lei eleitoral 
que assegura a representação (e eleição) 
de deputados por cada uma das nossas 
9 ilhas e a criação de um grande círculo 
eleitoral regional (concebido para dar pro-
porcionalidade ao sistema).          

nA práticA, como serão constituídos 
os círculos eleitorAis Que propõe?
Proponho a criação de 10 círculos eleito-
rais: um por cada ilha e um grande cír-
culo regional. Cada ilha elegerá apenas 
2 deputados (o que somará 18). desta 
forma assegura-se a representação de to-
dos os territórios que compõem o nosso 
arquipélago. o círculo regional elegerá 
os restantes 23 deputados. Neste círculo 
serão contabilizados todos os votos obti-
dos, pelas diversas candidaturas eleitorais, 
nos nove círculos de ilha. o círculo regio-
nal restabelecerá a proporcionalidade no 

sistema eleitoral. devo dizer que testei o 
modelo nas 10 eleições regionais já rea-
lizadas desde 1976 e em nenhum caso o 
resultado eleitoral sofreu qualquer altera-
ção nas suas duas vertentes mais estrutu-
rais: maiorias parlamentares e pluralidade 
partidária. 

Que críticAs principAis tece Ao AtuAl
modelo?
o atual modelo tem muitos fatores positi-
vos. assegura a representação parlamen-
tar de todas ilhas e possui um bom índice 
de proporcionalidade, tendo em conta o 
peso demográfico de cada uma das ilhas. 
a sua vulnerabilidade reside na relação 
direta que estabelece entre o número de 
eleitores e o número de deputados. Como 
o número de cidadãos recenseados tem 
vindo a aumentar, devido às atuais carac-
terísticas do recenseamento eleitoral, no-
meadamente no que diz respeito ao efeito 
prático da criação do cartão de cidadão 
(por exemplo, a inscrição automática de 
todos os cidadãos maiores de 17 anos na 
base de dados do recenseamento eleito-
ral), o número de deputados a eleger não 
para de crescer. a manter-se este ritmo de 
crescimento da população recenseada, os 
açores elegerão 68 deputados em 2016. 
Este modelo é insustentável!  

PC
Nem todos os indicadores pu-

blicados pelo Instituto Nacional 
de Estatística são más notícias. 
De vez em quando há motivos de 
alegria, até de incontido orgulho, 
como aconteceu já esta semana 
com os dados relativos à posse 
de computador e utilização da 
internet em casa. A avaliar pelo 
destaque da notícia e euforia de 
alguns jornalistas locais, os indica-
dores sobre os Açores são motivo 
para festa. Da rija, acrescento. E 
não é para menos. Fazendo fé no 
INE, o tal instituto que diz sermos 
dos mais pobres do país e segu-
ramente os mais subsidiados com 
o rendimento mínimo, só Lisboa 
nos bate o pé nestas virtudes tec-
nológicas, e por uma unha negra.

Imagino o contentamento do 
ex-secretário da Ciência e Tecno-
logia, José Contente, agora sub-
metido a um downgrade políti-
co. Precisamente no dia em que 
deixava a cadeira do poder o INE 
recompensou-o dessa messiânica 
empreitada de fazer dos Açores 
uma região tecnologicamente re-
levante. 

Quem sou eu, aliás, para duvidar 
dos magníficos indicadores. Julgo, 
pelo contrário, que só a incompe-
tência e insensibilidade dos técni-
cos forasteiros, autores dos inqué-
ritos e resultados, nos impediram 
de alcançar o lugar mais alto neste 
pódio da modernidade. Bastaria 
que tais sumidades adaptassem 
o questionário ao modo de ser 
açoriano e o resultado seria outro. 
Perguntassem aos pequenos e às 
mamãs, que encontraram em casa 
em plena hora laboral, se têm um 
“Magalhães” e não se faria espe-
rar uma resposta tão clara quan-
to afirmativa.  Temos, sim senhor, 
aparelhos desses à farta, sabe-se 
lá para quê, se na Escola não têm 
utilidade nem nela chegam a en-
trar. Mas isso é outro problema, 
ou melhor, outra intriga, própria 
de quem não vê que somos mo-
dernos e felizes. E ricos!?  

pub.

pub. pub.

joaquIM MaChado

opinião

aqui o seu ouro vale mais euros - honestidade tradicional - melhor valor garantido
Todas as qualidades/nacionalidades de ouro - peças que já não usa ou mesmo danificadas

ourivesaria amaranteourivesaria amarante
911 828 634 - 295 218 745   - Rua da Sé, 68 - angRa

compramos - usado

pagamento em dinheiro


